
  يبسمه تعال

  ! ران اضافه نشديبزرگ ا يک شهر به شهرهاي يسال پول نفت، حت ۱۰۰ با
  

ن يا ازبرخي ا رونق يس يتاس ياز طرف. س نشدنديچکدام در زمان معاصر تاسيدارند و ه يخيران، قدمت تاريبزرگ ا ياغلب شهرها
 ان وياز زمان امو( ، مشهد)انيتخت هخامنشيپا(راز ي، ش)مادهاتخت يپا(ران هستند مثال همدان يحکومتها در ا يادگار برخيشهرها، 
   .)هيتخت قاجاريپا(و تهران ) هيتخت صفويپادومين (اصفهان ، )اولين پايتخت صفويه(تبريز  ،)هيتخت افشاريو پا) ع(امام رضا

ک شهر ي يشهرها، حت يد در طراحيجد يهايازمنديو ن يع فناوريخ معاصر، با توجه به رشد سرينجاست که چرا در تاريحال، سوال ا
  ؟؟؟د کشور شده استيسال عا ۱۰۰ن يدر ا يخوب ينفت يکه درآمدهايران اضافه نشده درحاليا يبزرگ به شهرها

از دوران ثروت نفت  يپرسند که چه اثر ماندگاريران قطع شد، فرزندان ما خود نميصادرات نفت اکه گر، يسال د ۵۰ يواقعا وقت
توانست يم ينيچننيم ايظع يهاا طرحيک شهر بزرگ و مدرن يمانند احداث  ييهاد طرحيشا. ارمغان گذاشته شده استشان به يبرا
  . نده باشديآ يهانسل يبرا يگذارهيک سرماي

شه در يهم يتواند نام خود را براي، م)يتصادتخت اقيپا يا حتي(تخت بزرگيک پايبا احداث  ياسالم يگر، حکومت جمهورياز طرف د
  . در بين شهرهاي پيشرفته دنيا ياسالم -يرانيا يمعمار يارهايبر اساس مع يامروز ک شهر مدرن وي ؛ران ماندگار کنديخ ايتار

ن يچراکه اکثر ا. تهران يم حتيباشد ندار يمدرن امروز يکه مطابق شهرها يچ شهر مدرنين است که ما تا به امروز، هيت ايواقع
ا يمواجه است  يراث فرهنگيا با مشکل ميرات بزرگ در آنها ييجاد تغياند و اشده يگذارانيش بنيچند قرن پ يازهايشهرها بر اساس ن

 يهانهيتوان به هزيبطور مثال م. "!م استيآفتابه خرج لح "ينه است و به نوعيار پرهزيار بسيو امالک بس يد و تملک اراضيخر

ا پروژه ي ،گر احداث کرديد يک شهر بزرگ در جايشد يد مينه آن، شايدر تهران اشاره کرد که با هز يآور اصالحات شهرسرسام
  . مواجه است يسال، هنوز با مشکالت بزرگ ۲۰اصفهان که بعد از  يمترو

ر، يع السير مترو، اتوبوس سريمس(حمل و نقل  يازهايشرفته باشند؛ مانند نيمدرن و پ امکانات،که در آن همه  يشهر يعنيشهر مدرن 
، )ينشان، اورژانس و آتشي، پزشکيحي، تفري، فرهنگيمراکز تجار( يمتوازن به خدمات شهر ي، دسترس)هايبندابانيها، خاتوبان

قاوم در برابر زلزله، م يها، ساختمان)ممکن يتا جا(از گسل زلزله  ي، دور)هوا ييو گرد و غبار و امکان جابجا يآلودگ(ست يط زيمح
پدافند  يازهاين، )آب آشاميدني، غيرآشاميدني و فاضالب(مديريت شهري آب ره، ين شده تلفن، برق و غييش تعيپ از يرهايمس
   .يمدرن امروز يشهرها يازهاياز ن ياريو بس يرانيو ا ياسالم يکپارچه و متناسب با معماري يت معماريرعامل، رعايغ

بر و در واقع بر، زماننهي، هزينادرست از نظر باستان ي، کاريبه شهر مدرن و امروز يميک شهر قديل يتبد -نکه يخالصه ا
چراکه ايران سرزمين پهناوري است و مانند بسياري ازکشورهاي اروپايي مشکل مساحت و تامين زمين  -است و غيرمفيد يراقتصاديغ

  . ندارد



ک يبودن،  يا اقتصادي ياسيتخت سيت وجود داشته باشد که پايتمرکز و حضور جمع يزه برايد انگيک شهر بزرگ، بايجاد يا يبرا
  .نه خوب استيگز

ت يدر واقع، تمرکز جمع يد باشد وليتخت جديا پايک شهر بزرگ ياحداث  يهانهيگذشته، از هز يهادههد هراس تمام دولتها در يشا
 ياديتواند بخش زيگردد که دولت با فروش آنها ميم) يو تجار يمسکون يکاربر يبرا(ک منطقه ي يخود باعث ارزشمند شدن اراض

  :ن طرح عبارتند ازيگر ايد يتهايمز. ها را جبران کندنهياز هز

و سرگردان  يهاهيسرما يآورسال و جمع ۲۰حداقل  يبرات طرح، يبا توجه به جذابن طرح يگذاران در اهيها و سرماهيتمرکز سرما -۱
  .ور هستندشدر ک ياقتصاد يهاعمدتا باعث بحرانکه نقدينگي 

  .يشهر و امکانات شهر ياندازز و راهياحداث، تجه ياد برايجاد اشتغال زيا -۲

بار جمعيتي  ه به هجوم شرکتهاي ساختماني به پايتخت جديد و کشيده شدن بخشي ازران با توجيحل مشکل مسکن در ا -۳
  .شهرهاي بزرگ ايران به سمت شهر جديد

 يد بجايمشارکت آنها در احداث شهر جد يبرا) ميط تحريدر شرا(گر يد يران در کشورهايا يبلوکه شده نفت يهااستفاده از پول -۴
عمراني احداث شهر، بخش  يباالهاي به هزينه با توجه). هين و روسيمانند چ(گر يد يو لوکس از کشورها يرضروريد لوازم غيخر

هاي عمراني و ضروري توان بصورت فاينانس و مشارکت طرف خارجي آزاد و وارد پروژهايران را مياي از پولهاي بلوکه شده عمده
  . داراي جذابيت فراوان براي کشورهاي ديگر است خود اين طرح. هاي غرب را ناکارآمد نمودنمود و به نوعي تحريم

  

و در جمع مدرن از جمهوري اسالمي در تاريخ ايران  جرات احداث يک يادگار ماندگار و ،به اميد روزي که يک دولت در ايران
  .را داشته باشدشهرهاي مدرن دنيا 

  


