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 چکیده

هاای الالي به يکي از دغدغهته های گذشدر سال شهر تهران زيستمحيطآلودگي هوا و بحران  بحث

هاای بحاران در کناار تلاش برای شناخت جنباه تبديل شده است کهمتوليان و مسئولان ملي و شهری 

 حاضار مقالهعوامل تأثيرگذار در ايجاد شرايط کنوني در مطالعات علمي اهميت دو چنداني يافته است. 

( و 0031-0031، دولات ملاي ودولات ياازده با استفاده از تحليل گفتمان به دنبال بررسي دو گفتمان 

و تخرياب  در زمينه آلودگي هوا (0031تا  0031دوره آقای قاليباف از سال  (شهرداری –دولت محلي 

دولت ملي و دولت محلي هرکدام وظايف و تأثيراتي بار محايط زيسات و  محيط زيست تهران است.

و از  ادن عملکرد خاود در اياز زميناه هساتندکيفيت زندگي شهروندان تهران دارند که به دنبال نشان د

هاا در سازی برخاي جنباهسازی و يا غيريتاينرو هر کدام در چارچوب گفتمان خود به دنبال برجسته

ارتباط با عوامل آلودگي و راهکارهای کاهش آن هستند؛ که هر کدام از ابااار بازنماايي نياا در جهات 

گفتمان دولت محلاي باا برجساته دهد که ل گفتمان نشان مينتايج تحلي. نماينداهداف خود استفاده مي

کردن دال مرکای حمل ونقل عمومي وآن ه  بخش مترو، و نه کل سيسات  حمال ونقال عماومي( و 

کند. تحليل ، دال مرکای کيفيت و نظارت را برجسته ميگراييفزگفتمان دولت ملي با توسل بر گفتمان 

محلي با برجسته کاردن بخشاي از واقعيات باه دنباال ايجااد  گفتمان نشان داد که دولت ملي و دولت

                                                           
در گروه ايز مقاله مستخرج از رساله دکتری نويسنده اول به راهنمايي نويسنده دوم و مشاوره نويسندگان سوم و چهارم 0 

 باشد. جغرافيا دانشگاه شهيد بهشتي مي
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هژموني هستند تا به جامعه اينطور وانمود کنند که بازنمايي آنها لحيح بوده و مديريت آنها موفق باوده 

به غايب يا غيريت تباديل به حاشيه رانده شده و  مذکور دو گفتمان ربرخي از مسائل دهمچنيز، است. 

باه  ک و سه  دولت به حمل ونقل عمومي کلانشهرها در گفتمان دولت ملايموضوع کمشوند؛ که مي

ساازی و سازی، بلندمرتباهگردد و بحث تأثير برجغايب ظاهری تبديل مي حاشيه رانده شده و به نوعي

ياا  "غيرعلماي"مديريت ترافيک شهری ناشي از کاربری اراضي در گفتماان دولات محلاي از قرياق 

نتايج تحقيق حاکي از اياز گردد. ن آن سرکوب شده و به غيريت تبديل ميخوانده شد "کاریسياسي"

 باشد. است که نقش مردم و مديريت يکپارچه به عنوان دال تهي هر دو گفتمان قابل شناسايي مي

 .تحليل گفتمان، دولت ملي، دولت محلي، دال مرکای، تهران :واژگان کلیدی

 . مقدمه و بیان مسئله1

های چشمگيری دست و پيشرفت هاهای گذشته به توانمندیبخصوص در دهه و هابشر در قول سده

اي  با قيمت گااف به بار هايي که ايجاد کردهيافته است. اگر چه در دهه اخير بسيار آشکار شده که پيشرفت

آمده است. مشکلاتي که انقلاب لنعتي حل کرده، لرفاً با مجموعاه جديادی از مساائل جاايگايز شاده 

. بطور مثال آلودگي ايجاد شده ناشي از فرايندهای لنعتي که در يک قرن و ني  گذشته توسعه يافتاه، است

(. Krizek and Power, 1996وکند های زيست محلي بلکه محيط زيست جهاني را تهديد مينه تنها محيط

ورده اما در نتيجه ساو  های لورت گرفته منافعي را برای بشريت به ارمغان آبا اينکه در نگاه اول پيشرفت

مارز مديريت و يا عدم اعتقاد به محدوديت منابع قبيعي و ظرفيت محيط زيست در کناار نامحادود و باي

بعبارتي ايز بحران نتيجاه  هايي در اکوسيست  شده است.بودن اقتصاد نئوليبرالي حاک  جهاني، باعث بحران

( که در لورت عدم توجه و بررسي آنها، بشر Kiani-Haft Lang, 2005های انساني بوده وعملکرد فعاليت

تار شادن های اخير باا برجساتهدر سال (.Hejazi& Arabi,2008تری مواجه خواهد شدوبا فجايع گسترده

معضل آلودگي هوای کلانشهر تهران، کارشناسان و مسئولان ملي و محلي به دنباال شناساايي و حال اياز 

قابل شناسايي بوده کاه  در ارتباط با آلودگي هوا در ايران فتمان متفاوتاند. اما در ايز ميان دو گمعضل بوده

هر کدام به دنبال آن هستند که وجوهي از معضل آلودگي و علل آن را برجسته کرده و وجاه ديگار را باه 

های گوناگون اياز پيش فرض ضمني فعاليت علمي در عرله"در ايز ميان غايب يا غيريت تبديل سازند. 

ی پژوهشي مورد نظر، وجود دارد که تا پيش از پيشارفت علا  ، خاص حوزه"موجود"هايي ژهاست که اب
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 "کنادهای موجود را کشف مايهای حاک  بر ايز ابژهاند و عل  آثار و عوارض و همچنيز قانونپنهان بوده

 گيرد. ها از قريق تحليل گفتمان لورت ميشناخت ايز گفتمان(. Mashayekhi, 2016:43-44و

ای است که شده از قريق آن، چه آگاه باشي  و چه ناآگاه، بيانگر زمينة اجتماعيهای قرحو ايده "زبان"

ها، منافع و اهدافي است که گوينده از قرياق آن درلادد ها، انديشهاي  و گويای انگياهدر آن پرورش يافته

وی با خود است. بناابرايز، از قرياق  ها از قريق اثرگذاری بر مخاقب و همراه کردنبيان و دستيابي به آن

هاا و مناافع را ها، انديشهواکاوی زبان قادر خواهي  بود تا به دنيای پنهان در پس آن دست يابي  و آن انگياه

تر به تعاملات اجتماعي بپردازي  و حتي درلدد پاسخگويي به چراياي برملا سازي  تا از ايز رهگذر آگاهانه

هدف اللي نظريه گفتمان توليف و تبييز امور (. Jahangiri & Fattahi, 2011:24وقوع رخدادها برآيي  و

در ايز راستا ايز مقاله در نظر دارد با روش تحليل گفتماان  (.Soltani, 2012:81اجتماعي و سياسي است و

 به بررسي و واکاوی زبان و دو گفتمان غالب در زمينة آلودگي هوای کلانشهر تهران بپردازد. 

فکری و اپيستمولوژی ايز مقاله در راستای جغرافيای سياسي انتقادی و جغرافياای شاهری  چارچوب

تأکياد  1و ساايمون دالباي 0انتقادی است. در ايز چارچوب جغرافيای سياسي انتقادی همچنانکه جان اگنيو

نياا باا در مقاله حاضار های قدرتي است که در حال توليد فضا هستند. دارند، هدف بررسي و نقد گفتمان

محيطي کلانشهر تهران بعنوان امری سياسي، اجتمااعي و اقتصاادی بحث آلودگي و تخريب زيستبررسي 

 Municipality inو دولت محلي و (0031-0031ودولت يازده   بيز دولت ملي رقابت گفتماني بررسي به

the four year period 2017-2013 Mohammad Bagher Qalibaf،و در  د هژماونيايجاا ( در خلق معنا

شناخت وجاوهي  ،بررسي ايز دو گفتماندر ايز مقاله  بطور کلي هدفشود. پرداخته مي نهايت توليد فضا

تلاش هستند تا آن وجه را بعنوان امور اساسي و مه  و وجاوه ديگار را بعناوان امار در ها است که گفتمان

-ل اللي ايز تحقيق بديز لورت مطرح ماياز اينرو سواغايب تبديل کرده و بازنمايي کنند. ای به حاشيه

و  باشادگردد که دال مرکای دو گفتمان مذکور در ارتباط با آلودگي محيط زيست کلانشهر تهران چاه ماي

 ؟ گيردها در ايز دو گفتمان به چه لورت انجام ميبازنمايي

 

                                                           
1 John A. Agnew 

2 Simon Dalby 
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 نظریو چارچوب مبانی  -2

 مفاهیم -2-1

نظريه تحليل گفتماان  همچنيز ه ابتدا به تبييز ايز مفاهي  وبمنظور درک مفاهي  مطرح شده در ايز مقال

 شود. پرداخته مي

 0گفتمان

بنادی گفتمااني هايي که باه شاکلهاست، يعني سخزای از سخزگفتمان از نظر فوکو به معنای دسته

هاا، فعااليتي اسات کاه در آن ای از سخزيف شکلِ وحدت دستهتحليليِ تول واحدی تعلق دارد. فعاليتِ

ای ی پيدايش هيچ جايي ندارد. موضوع تحليل عبارت است از: پرداختز به دستهمفاهي  معنا، قصد و لحظه

قاور ی آنها است، يا بهکنندهی تعريفاز عملکردهای کلامي در سطح سخز و پرداختز به شکل پوزيتيويته

ی ياک گفتماان وم پوزيتيويتاهی يک گفتمان است. مفهتر، ايز کار به معنای تعريف نوع پوزيتيويتهخلاله

هاا، در جرياان هاا و مللافها، متزها، در ورای و برفراز کتابی وحدت گروهي از سخزکنندهمشخص

-Smart,2006:50آنهاا اسات وشناختي آنها و علمي بودن آنها يا حقيقات زمان، و مستقل از اعتبار معرفت

ای کاه قراری رابطه بيز عنالر منجر شود، باه گوناه(. ارنستو لاکلائو و شانتال موف، هر عملي که به بر51

 :Laclau & Moufee, 1985نامناد وماي 1بندیهويت ايز عنالر در نتيجة ايز عمل تعديل شود را مفصل

ن بعناوان ای تثبيت است کاه از آی گونهتيجهگيری يک گفتار ن(. بعبارتي از نظر لاکلائو و موف، شکل105

بنادی حالال (؛ و کليتي را که در نتيجة  کردار مفصالMashayekhi, 2016:60کنند وبندی ياد ميمفصل

هاای در ديادگاه لاکلاائو و ماوف، تماامي پدياده (.Laclau & Mouffe, 1985نامي  وشود، گفتمان ميمي

هاای هاا و پديادهی نظاامتری است که بقياهاجتماعي دارای خصلت گفتماني هستند. گفتمان، نظام بارگ

دهاي های مختلف بار سار ساازمان(، و گفتمانNozari & Karimi, 2012:60دهد وشکل مي اجتماعي را

مفاهي  مطرح شده در (. Soltani, 2012خياند وجامعه، به شيوة خاص خود، با ه  رقابت و به مبارزه برمي

 تحليل گفتمان در ادامه بصورت جداگانه تشريح شده است. 

 

 

                                                           
1 Discourse 

2 Articulation  
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 2و غیریت 1تنازع

رسند که امکان تصور جايگايز برای خاود را غيارممکز جلاوه يافته به نظر ميعينيتها وقتي گفتمان

(. Tajik & Roozkhosh, 2018رساد ونظر ميدهند و در نتيجه، فضای حاک  بر رفتار ما بسيار قبيعي بهمي

 ,Nozari & Karimiپاذير اسات ويابي يک گفتمان لرفاً در تعارض با گفتمان ديگر امکانبعبارتي هويت

2012:60 .) 

 1، غايب ظاهری5را بعنوان فرايندی در تعييز مرزهای لازم بيز حاضر 2( روش بره  نشست1112و 0لو

و محتاوای آنهاا از قبيال  8هااهايي همچون ماتزداند. روش بره  نشست، حاضر وبازنماييمي 7و غيريت

دهد. از نظر لو دو نوع ن را شکل ميکند. غايب از حاضر شکل يافته و آکنشگران و...( و غايب را توليد مي

غايب وجود دارد: الف( غايب ظاهری؛ غايبي است که وابسته و بازنمايي شده در حاضر است. ب( غايب 

ربط، غيرممکز يا سرکوب شده است همچون غيريت؛ که غايب است برای اينکه بوسيلة حاضر بعنوان بي

محيطي هميشاه بايز حاضار و الت اجتماعي و زيستاز نظر لو نيا بحث دربارة عد (.Law, 2004: 157و

شاوند و باالعکس. ياک ها( حاضر هستند ولي بعدا غاياب مايغايب در حال نوسان است. برخي وگااره

 00"غايب در شرايط کناوني"و يا  01"غايب در آينده"و  3"حاضر در شرايط کنوني"نوسان وجود دارد بيز 

ريای يک ( برنامه1115با توجه به ايز بحث، از نظر کوپر و .(Law, 2002و 01"شونددر آينده حاضر مي"که 

های خلاقانه بيز حاضر و غايب و بيز ظاهر و باقز بمنظور ساختز فضاهای جدياد ای از مجادلهمجموعه

 "غيريات"و  "ضاديت"از اينرو، فه  نظريه گفتمان بادون فها  مفااهي  (. Cooper, 2005: 1698واست 

در نتيجاه  پاذير اسات.های ديگر امکان، لرفاً در تعارض با گفتمانک گفتمانيابي يناممکز است. هويت

 (.Kasraie & Pozesh Shirazi, 2009:347کنند وسازی ميها، همواره در برابر خود غيريتگفتمان

                                                           
1 Antagonism 

2 Otherness 
3 Law. J 

4 Assemblage  

5 Presence 

6 Manifest Absence 

7 Otherness 

8 Texts 

9 Present/Now 

10 Absent/Future 

11 Absent/Now 

12 Present/Future 
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 1نقطه کانونی یا دال مرکزی

توقاف جرياانِ گاونگي باه منظاور، مبنای توليد هر گفتماني تلاش برای مسلط ساختز حوزة گفتماان

ها و در نهايت ساخت يک مرکا است. ما نقاط گفتمانيِ مرجح ايز تثبيات نسابي را نقطاه مرکاای تفاوت

به شخص، نماد، يا مفهومي کاه (. بعبارت ديگر، Laclau &   Mouffe, 1985: 183نامي  وودال مرکای( مي

 Kasraie& Pozeshگويناد ويما "دال مرکای"شوند، بندی ميها حول محور آن جمع و مفصلساير دال

Shirazi, 2009:344 .)هاا گيرند که البته تثبيت معنای نشاانهها در اقراف آن نظ  ميای که ساير نشانهنشانه

دال مرکاای باه (. Tajik & Roozkhosh, 2018:97گيرد وحول دال مرکای به لورت موقتي لورت مي

و انسداد درآمده است؛ ولي دال شناور به حاالتي اشااره  حالتي اشاره دارد که معنای نشانه به حالت انجماد

 ,Soltaniهای متفاوت بارای تثبيات معناا، شاناور و معلاق اسات ودارد که نشانه در ميدان مبارزه گفتمان

2012:79 .) 

 2دال شناور

عناا کوشند به آنها مهای مختلف ميهای شناوری هستند که گفتمانها و مفاهي  در ايز نظريه، دالنشانه

های متعادد دارد ل شناور، دالي است که مدلول آن شناور وغيرثابت( است. به عبارت ديگر، مدلولدهند. دا

. هر گفتمان بر کنندميهای مختلف سياسي برای انتساب مدلول مورد نظر خود به آن، با ه  رقابت و گروه

های ديگر را سازد و مدلولرا برجسته ميمبنای ساختار نظام معنايي خود، مدلول سازگار با ايز نظام معنايي 

دال مرکای به حاالتي "همچنانکه اشاره شد  (.Kasraie& Pozesh Shirazi, 2009:344و راندبه حاشيه مي

اشاره دارد که معنای نشانه به حالت انجماد و انسداد درآمده است؛ ولي دال شناور به حالتي اشاره دارد کاه 

 (. Soltani, 2012:79و "های متفاوت برای تثبيت معنا، شناور و معلق استننشانه در ميدان مبارزه گفتما

 3دال تهی

هاای سياساي جدياد، حاول دال بندی گفتمانهای جديدند. مفصلماية خلق اسطوره، بزتهيهای دال

نشايند در جايگااه دال مرکاای ماي تهايگيرند؛ بنابرايز دال شده شکل ميقرارموجود در گفتمان بي تهي

 (. Nozari & Karimi, 2012:69و

                                                           
1 Nodal Point 

2 Floating signifier 

3 Empty signifier 
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 1رانیسازی و حاشیهبرجسته

ايز دو مفهوم باه همراه است.  "رانيحاشيه"و  "سازیبرجسته"مفهوم غيريت در ذات خود با مفاهي  

هاای ماورد نظار خاود و ساازی دالبرجساتهشوند. اشکال مختلف در عرلة منازعات گفتماني ظاهر مي

و نقاط ضعف رقياب از سازی نقاط قوت خود های گفتمان رقيب، و برجستهراني نظام معاني و دالحاشيه

ای بارای حفاو و اساتمرار قادرت و تاداوم راني، شايوهسازی و حاشيهآن جمله است. در واقع برجسته

در اينجاا مفهاوم قادرت نياا در  (.Kasraie & Pozesh Shirazi, 2009:348هژموني يک گفتمان اسات و

ای ها را به گونهسازی، نشانهوسيلة برجستهکند. قدرت پشت گفتمان بهی معنا پيدا ميسازارتباط با برجسته

 Kasraie & Pozeshوساازد ماي 1کند و با توليد اجماع، آن را در افکار عمومي هژمونياکخاص معنا مي

Shirazi, 2009:348-349.) 

 3بازنمایی

ها تلااش دارناد تاا جايي که افراد و يا گروهها فرايندهای فرهنگي و همچنيز سياسي هستند. بازنمايي

باشاد. فراينادهای بازنماايي مکارراً نماايش ديگران را متقاعد کنند که بپذيرند بازنمايي آنهاا لاحيح ماي

اناد هستند و تصاوير ثابتي هستند کاه در ياک لحظاه از زماان منجماد شاده 2هاقدرتمندی از دستکاری

 5انتقادهايي بر بازنمايي مطرح شده است. بطور مثاال از نظار شايلدزاز اينرو  (.Hillier, 2007: 190-191و

  (.Shields, 1996وهای خائنانه ناميد. توان استعارهها را مي( بازنمايي0331و

شود. هيلير بار تواند نشانگر واقعيت باشد زيرا که در زمان دچار تحول مياز نظر هيلير نيا بازنمايي نمي

هاايي از واقعيات ها بجای نشان دادن واقعيت تنها به برجسته کردن بخاشبازنمايي ايز نکته اشاره دارد که

وجود  1پردازند ويک نوع استثمار هژمونيک از مکان و مردم هستند. زيراکه هميشه بيش از يک حقيقتمي

کاه  بطور سنتي و نسنجيده در حال بازنمايي آن چيای هساتند 7رياان فضايي و حکمرواييدارد. اما برنامه

نامناد. معتقدند بايد وجود داشته باشد. آنها در تلاش برای چيای هستند که آن را نمايش لحيح و دقيق مي

                                                           
1 Highlighting and Marginalization 

2 Hegemonic 

3 Representation 

4 Manipulation 

5 Shields 

6 Truth 

7 Practitioners of planning and governance 
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هميشاه حاضار  0وارهو غيره. ايز موضوع به عاادت GISهای ها، آمار، نقشهبطور مثال از قريق سرشماری

هيلير هميشه بيش از آن چيای  ريای فضايي و حکمروايي تبديل شده است. بطور کلي از نظرالول برنامه

هاای شده است. در حاليکه ممکز است ايز گاذاره 0که قرد 1شود؛ يک غيريتوجود دارد که بازنمايي مي

 (. Hillier, 2007: 191-195وهای حاضر داشته باشند ها اهميت بيشتری از گذارهها و غايب، غيريت2پنهان

ساازی و توان گفت که هر گفتمااني از قرياق برجساتهبندی مفاهي  مطرح در گفتمان ميبعنوان جمع

سازی برخاي ها و مفاهي  و با توسل به اباار بازنمايي به دنبال ايجاد تنازع و غيريتراني برخي گاارهحاشيه

باشد. در ايز ميان سه دال مرکای، دال شناور و دال تهي برای هر سازی برخي از آنها ميها و برجستهگااره

باشد. در نتيجه در تحليل گفتمان پرداختز به ايز مفااهي  و شناساايي هرکادام از شناسايي مي گفتمان قابل

 باشد.ها ضروری ميدر بطز گفتمانآنها 

 دولت ملی و دولت محلی و جایگاه آنها در شهر -2-2

جوه ای به ايز دو مفهوم کرد تا وقبل از ورود به بحث گفتمان دولت محلي و دولت ملي بايستي اشاره

 و کارکردهای آنها در شهر مشخص گردد.

است که اشاره به مديريت سياسي  "Government"های اروپايي واژه يا الطلاحدر زبان "دولت"واژه 

کشور دارد که در رأس قوه مجريه از نظام حکومتي قرار مي گيارد. واژه گاورنمنات از   "هيأت مديران"و 

. از ايز رو در جغرافيای سياسي و جغرافيای شهری مجموعه استکردن به معني اداره "to govern"ريشه 

های ايالتي خوانند و در حکومتمي“ دولت محليٍ“يا  "Local Government"شهرداری و شورای شهر را 

-خواناده ماي "حکومت محلي"يا  "Local State"آمريکا و آلمان متحدههای فدراليته مانند ايالاتدر نظام

در کتااب فرهناج جغرافياای  نيا ون و همکارانشتجانس (.Hafeznia & Mojtahedzade, 2008:3شوندو

شود کاه به مجموعه ملسساتي اقلاق مي "محليدولت"»کند را اينگونه تعريف مي "دولت محلي"انساني 

، "دولات محلاي "مسلل حفاظت و نگهاداری از رواباط اجتمااعي در ساطح فروملاي اسات و شاامل 

هاای اداری هاا و ساازمانهای محلي و ساير بنگاهسياست ز امور محلي، سازوکاردادگستری محلي، انجم

ها(، مراکا محلاي، شهرساتان و اساتان شود. از ايز نظام در اداره امور شهرهای بارگ ومتروپليتزمحلي مي

                                                           
1 Habitus 

2 Other 

3 Excluded 

4 Invisible 
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-بخشي از دستگاه دولت ملي است که ضرورت اجتناب از باروز بحاران "دولت محلي"شود. استفاده مي

 (.Johnston,1994:334«ومحلي علت پديد آورنده آن استاهای 

نيا معتقد است در هر واحد جغرافيای شهری عنالر و امور چند سطحي وجود دارد که با تقسي  حافو

-بيز امور ذاتاً -2ملي،  امور ذاتاً -0ای(، محليو منطقهامور ذاتاً فرا -1محلي،  امور ذاتاً -0بندی آنها به امور 

نوشته است: ايز امور به قور مساتقي  باه  "امور ذاتا محلي"باره پردازد. وی درتشريح هريک مي المللي به

شود و حوزه نفوذ کارکردی آنها از حري  و محدوده زيساتگاه مربوط مي "مردم محلي"سرنوشت و منافع 

باشد و به نظار مي رود؛ مانند: حمل و نقل شهری، آتش نشاني، بهداشت و ....و واحد جغرافيايي فراتر نمي

است امور ذاتا محلي در فضای جغرافيايي است که  "دولت محلي"او آنچه موضوع کارکرد و حوزه عمل 

  (Hafeznia, 2009شودوبطور مستقي  برسرنوشت مردم و ساکنان آن مربوط مي

-ميرسيدگي  "امور محلي"آن بخش از دستگاه دولت است که به  "دولت محلي"به نظر تيلر و فلينت

فاقد اقتدار و حاکميت از نوع دولت سرزميني يا دولت مرکای اسات، ولاي در عايز  "دولت محلي"کند. 

ريای ای نظير آموزش و پرورش، مسکز، حمل ونقل عمومي، برنامهامور گسترده "مقياس محلي"حال در 

 (.flint & Taylor, 2007: 316&372کاربری زميز و غيره را برعهده داردو

 طه دولت محلی با حکومت مرکزیراب -2-2-1

ناپذير است و دولت مرکاای نااگاير از باه رساميت رمحلي واقعيتي انکاقور که بيان شد، دولتهمان

آفريناي و شناختز و ايجاد  آن در سطح محلي به عنوان جاا  سااختاری دولات ملاي اسات. لکاز نقش

محلاي را در و بسط قادرت دولاتمحلي تابع للاحديد دولت مرکای است که قبض های دولتکارکرد

کنترل خود دارد. دولت مرکای معمولاً تحت شرايط برقراری امنيت، آراماش و درک بالاا باودن وفااداری 

مردم محلي نسبت به دولت مرکای از يک سو، و افاايش حجا  وظاايف دولات مرکاای، باه وياژه در 

رضايتي در سطح محلي از سوی ديگار، های بسيط متمرکا، و توسعه بوروکراسي ونگراني از بروز نادولت

کوشد بخشي از وظايف و تعهدات و به عبارتي قدرت خود را، به ويژه در بعاد اجرائياات، باه ساطح مي

محلاي محلي انتقال دهد. توزيع و انتقال چنيز اختيارات و تعهداتي ممکز است به بخاش مردماي دولات

ها و ادارات دولتي( واگذار شاود ياا فرمانداریمحلي وها و مجالس محلي( يا بخش حکومتي دولتوشورا

ايز که باا اتخااذ سياسات خالاي بايز هار دوی آنهاا توزياع و رواباط آنهاا باا يکاديگر تنظاي  شاود 

 (. Mohammadian , 2016و
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هاا چنايز دولت البته در اجرای سياست انتقال قدرت و اختيارات مرکاای باه ساطح محلاي، معمولااً

سااختي آنهاا را باه قاور مساتقي  ياا سااختي و برونکنند و عوامال دروناذ نميسياستي را داوقلبانه اتخ

کند. علاوه بر ايز، از آنجا که مياان اختياارات و قلمارو نقاش غيرمستقي  به اتخاذ چنيز سياستي مجبور مي

ای( و نياا فرهناج سياساي محلي تابعي است از نوع نظام حکومتي وفدرال، بسايط و ناحياهآفريني دولت

امعه ودموکراتيک بودن يا نبودن( و مقتضيات اقتصادی، اجتماعي و اداری دولت و بينش سياساتمداران و ج

هاای زمامداران حاک  بر جامعه، ايز موارد کشور به کشور و دولت به دولت تفااوت دارد، بناابرايز قلمرو

ه و کشور به کشور فارق های محلي نيا در جهان يکسان نبودآفريني دولتکارکردی و مياان و درجه نقش

هاای محلاي تاابعي از آفريني و مياان اختيارات و ساطح عملکاردی دولتکند. به عبارتي قلمرو نقشمي

 (.Hafeznia, 2009:51شرايط و مقتضيات کشور، جامعه و دولت مربوقه استو

حکومت مرکای برای تساريع در اماور محولاه خاود در ساطح محلاي و کااهش بوروکراساي و  .0

 ی عمومي به دولت  محلي نياز دارد؛هاهاينه

ارادة آن نيست، بلکه مکمل ساختار دولت ملي و همکار دولت محلي عليه دولت مرکای يا عامل بي .1

آن در قلمرو محلي است. از قريق کنش متقابل و همکاری مشترک دولت محلي با دولات مرکاای، 

 شود؛واحد جغرافيايي محلي ميتوسعه، رفاه، رشد اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي نصيب ساکنان 

ای از سياست عدم تمرکا در دولت ملي است و قابض و بساط اختياارات آن در دولت محلي گونه .0

هاای قانونگاذاری، بودجاه، توجياه تواند از قريق اهرمدست دولت ملي قرار دارد و دولت ملي مي

 رسي، انحلال و غيره دولت  محلي را کنترل کند.امنيتي، باز

ت حکومت ملي و دولت محلي بر سر تعييز حدود اختيارات و دخالت در امور محلي غالباً در مقاما .2

تعارضند. به قوری که دولت محلي به قور قبيعي خواستار آزادی عمل بيشتری است و دولت ملي 

خواستار کنترل و مراقبت بيشتر بر دولت محلي است که معمولاً با تعديل قدرت از شدت ايز تضااد 

 ان کاست؛تومي

رناپذير و ضرورتي رو به گسترش در جهان است و دولت مرکاای بادون دولت محلي واقعيتي انکا .5

شود. علت گسترش دولت محلاي در جهاان مي دولت محلي از نظر ارتباط با شهروندان دچار خلا 

 عبارت است از:

 حياتي محلي؛ هایهای ملي و مرکای در رفع نيازالف( توسعه بوروکراسي و ناتوان دولت
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 ها و مطالبات مردم از دولت؛های محلي، رشد آگاهيب( پيدايش مقتضيات جديد و ديدگاه

پاذيری ها و کاهش مياان اقاعتها در برابر فشار تقاضای ملتج( شکستز سطح اقتدار دولت

 ها.و انقياد مردم از حکومت

در حاالي کاه دولات مرکاای  انديشد؛های شهروندان ساکز در محل ميمحلي به منافع و نيازدولت .1

 کند؛ ها و منافع سطح ملي را در نظر دارد و گاهي اوقات حقوق مردم محل را فدای منافع ملي مينياز

های مادی، بودجه و مشاوره فني دولت ملي نياز دارد و دولت مرکای نياا باه دولت محلي به کمک .7

مستقر در محل، برقراری آرامش و امنيت محلي ها و تأسيسات ملي کمک دولت  محلي در اداره نهاد

 های سطح ملي خود در محل نيازمند است؛و اجرای سياست

آفريني و قبض به عبارتي نقشدولت محلي نقش و اختيارات خود را مرهون حکومت مرکای است؛  

و بسط قدرت دولت محلي تابع لالاحديد حکومات مرکاای اسات کاه باه موجاب قاانون مشاخص 

 (.Hafeznia, 2004:49-50شودومي

 پیشینه تحقیق -2-3

دهد که از لحاظ توسعه و محيط زيست رويکرد غالبي در مورد مرور مطالعات لورت گرفته نشان مي

های های مختلف رياست جمهوری و يا برنامههای توسعه و محيط زيست در دورهتقسي  و تحليل گفتمان

 ور چناد ماورد از. در ايز بخاش باه ماری لنجام نشده استااما در مقياس شهر مطالعه توسعه وجود دارد

 شود. پرداخته مي مشابه مطالعات

ای با عنوان بررسي معنا و مفهوم توسعه پس از انقلاب اسلامي اياران ( در مقاله0030نوذری و کريمي و

د از منظار نژااحمدیمحمود خاتمي و محمد هاشمي رفسنجاني، اکبر عليهای از منظر تحليل گفتمان دوره

جمهور گفتمان منحصر بفرد خاود های رياستدهند. هر کدام از دورهتحليل گفتمان مورد بررسي قرار مي

باه سازی گفتمان ودال مرکای( دوره قبال در تلااش بارای را دارد که در تلاش برای خلق معاني و غيريت

نايي در گفتمان سازندگي براساس از نظر نوذری و کريمي نظام معهژمون تبديل کردن گفتمان خود هستند. 

دال مرکای رشد اقتصادی، در گفتمان اللاحات بر محور آزادی و در گفتمان عدالت، حاول دال مرکاای 

راناي، منطاق سازی و حاشيهها از اباارهايي همچون برجستهگيرد. هر کدام از ايز گفتمانعدالت شکل مي

ايز ساه  تهيهای های مرکای و دالهايت ايز نويسندگان دالدر نکند. ارزی، واسازی و... را استفاده ميه 
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هاای در شکل زير بطور خلاله به سه گفتماان اشااره شاده و دالدهند. گفتمان را مورد شناسايي قرار مي

 شود.آن اشاره مي تهيمرکای و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 &Nozari، ذری و کریمیهرکدام از نظر نو تهیهای مرکزی و های توسعه در ایران و دالگفتمان -1شکل 

Karimi, 2012 
 

دالي است که مورد غفلت واقع شده و گفتمان بعدی وگفتماان رياس جمهاور بعادی( از آن  تهيدال 

 دهد. استفاده کرده و دال مرکای خود را بر مبنای آن تشکيل مي

انقلاب، چهاار های بر سر کار آمده پس از محيطي بر مبنای دولت( نيا از لحاظ زيست0035کيا وفروتز

روحاني را مورد بررساي حسز نژاد و احمدیمحمود خاتمي، محمد ، رفسنجاني هاشمي اکبرعلي گفتمان

از نظار های ايز چهار دولات را ماورد تحليال قارار داده اسات. محيطي سياستقرار داده و نتايج زيست

هاای اقتصاادی دولات د. ايادهکناکيا دولت سازندگي، بيشتر توسعه را حول محور اقتصاد دنبال ميفروتز

های نئوليبراليستي و بر مبنای مکاتب اقتصاادی شايکاگو و اتاريش شاکل گرفات. سازندگي بر مبنای ايده

هايي که برای به حرکت درآوردن بازار بخوبي رابطه توليد و مصرف را درک کرده بود؛ توليدی که سياست

گرفات. اياز ها در بيز مردم شاکل مايغيير ارزشآمد و مصرفي که با تبا تخريب منابع قبيعي بدست مي

محيطاي اياران شاد و بساياری از مشاکلات ئل زيساتهای مسااعملا باعث تشديد پيچيدگي ها،سياست

های سدسازی پس از جنج است. دولتي که داعيه سدساازی محيطي امروز، ناشي از همان سياستزيست

توان به نوعي تکميل کار دولت اللاحات را ميت. ها در پاييز دست سدها اسداشت، اکنون منشأ تخريب

 گفتمان سازندگی

 گفتمان اصلاحات

 گفتمان عدالت

 سازندگی

 آزادی

 عدالت

 توسعه سیاسی و آزادی

 ها و عدالتارزش

ابی پس از انقلهاگفتمان  
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 تهیدال  دال مرکزی
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کناد تاا روناد دولت سازندگي دانست؛ دولت خاتمي بحث توسعه سياسي و جامعه مدني را مطارح ماي

. گرچاه در دولات الالاحات تکميل گرددتر شده و کار ناتمام دولت سازندگي مدرنيااسيون دولت کامل

محيطاي کشاور حيطي شکل گرفت ولي شارايط زيساتمهای مدني از جمله زيستعرله برای فعاليت

تر شد. در کل آنچه دولات ساازندگي و الالاحات در عمال پايش بردناد، پيشابرد بصورت پنهان وخي 

مدرنيس  وارداتي در ايران در بعد اقتصادی، سياسي و اجتماعي باوده اسات. دساتاورد دولات ساازندگي 

گرايي و چربش اقتصاد بر مدرن همچون مصرف هایهای سنتي همچون قناعت به ارزشجابجايي ارزش

گرايي در سطح قبقه بالا رواج پيدا کارد اماا اياز روناد در اگرچه در دولت سازندگي مصرفاجتماع بود. 

زمان اللاحات و با حجي  شدن قبقه متوسط به سطح مياني جامعه رسيد. در دولت بعادی يعناي دولات 

هاا، سادها و... کاملاا محيطي مثل مشکلات درياچاهل زيستنژاد( همچنانکه مسائمهرورز ودولت احمدی

محيطي کمتر مهياا مشهود شدند بواسطه محدود شدن جامعه مدني فضا برای برساخته شدن مسايل زيست

شد. از قرف ديگر با افاايش درآمدهای نفتي الگوی مصرف و سبک زندگي قبقات پاييز ه  تا حادودی 

ازندگي، اللاحات و مهرورز سه قبقه بالا، متوسط و پااييز روحياه مصرفي شد. در نتيجه در سه دولت س

محيطي ها  از قارف گرايي گرفتند. در دولت اعتدال فضا برای برساخت اجتماعي مسايل زيستمصرف

هاا البتاه از جاناب دولات ها  برخاي فعالياتمحيطي فراه  شد. دولت و ه  از قرف کنشگران زيست

وانتقال آب ذريای خار ياا انتقاال آب  و ه  نااميدکننده ت درياچه اروميه(ضعيومثل پيگيری و اميدوارکننده

اما با اياز حاال محيطي هستي . های زيستبوده است اما از قرف کنشگران شاهد اوج فعاليت بيز حوزه(

 (. Forutankia, 2016ورد دولت اعتدال بيشتر تأمل کرد وبايد منتظر ماند تا در م

هاای توساعه محيطي برنامهتحليل گفتمان زيست"ای با عنوان نيا در مقاله (0030لالحي و همکاران و

 گفتماان نظرتئورياک، است. در اياز پاژوهش از برخوردار "اجتماعي جمهوری اسلامي ايران –اقتصادی 

 گرفتاه نظر قارار مطمح گرايي بوم زيست گفتمان گرايي، زيست محيط گفتمان دو قالب محيطي در زيست

 مسير اندازه چه تا که کندمي ايجاد را ايز شناخت علمي ارزيابي يک با محيطي، زيست تمانگف است. تحليل

 هایبرنامه بررسي نتايج .است بوده زيست محيط به نسبت جامعه کلان های با رويکرد متناسب قانونگذاری

 گفتمان توسعه، سوم ل تااو هایبرنامه در ويژه به ها،برنامه اعظ  قسمت در که دهدمي نشان ساله توسعه پنج

 قراحي بومي، زيست گفتمان تأثير تحت نيا، پنج  توسعه و چهارم برنامه و بوده غالب گراييزيست محيط
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 ساله توسعه، پنج های برنامه در که دهد مي نشان حاضر تحقيق نتايج ايز، بر علاوه .است شده ريای برنامه و

  است. نشده محيطي زيست عدالت به چنداني توجه

 و محدوده مورد مطالعهروش تحقیق  -3

باشد. از اينرو روش گفتمان لاکلائو و موف ه  به عنوان نظريه و ه  در جايگاه روش تحقيق مطرح مي

تواند تحليل يک متز، ياک عباارت وياا ياک تحليل گفتمان مي"باشد. تحقيق ايز مقاله تحليل گفتمان مي

 ,Nozari & Karimiهاا، مجلاات و... باشاد وني، روزناماهسخنراني يا تحليل تطبيقي چند متز، ساخنرا

 آلاودگي هاوا و هاای غالابای به بررسي گفتمانبا استفاده از مطالعات کتابخانه در ايز راستا(. 2012:63

دوم باا اساتفاده از روش تحليال  مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش تخريب محيط زيست در تهران

 0ن اللي در ارتباط با تخريب محيط زيسات در تهاران وگفتماان دولات ملايگفتمان به بررسي دو گفتما

-The 11th Government; 2013-2017; and the Discourse of the Local Governmentو

Municipality; 2013-2017; Mohammad Bagher Qalibafشاود. باديز منظاور ( پرداختاه ماي

استخراج و مورد تجايه و  در دوره مورد بررسي شهرداریو  ملي مسئولان دولت هایگفتگوها و سخنراني

مسئولان دولتاي واعا  از رئايس گفتگوهای ها و از اينرو متون مربوط به سخنرانيتحليل قرار گرفته است. 

شاهردار کناوني تهاران و ياا گفتگو های سازمان محيط زيست و يا وزرا( و سخنراني و  مسئولانجمهور، 

اند که مرتبط هايي انتخاب شدهانتخاب گرديد. همچنيز متز 0031تا سال  0031از سال  مسئولان شهرداری

 محيطي و بحث آلودگي کلانشهر تهران هستند. با مسائل زيست

روش تحليل نيا بديز لورت است که متون در مقايسه با متون ديگر مورد بررسي قرار گرفته اسات. 

-ا از قريق به حاشيه راندن متز و گفته ديگر بدست مييک گفته و يا متز معنای و هويت خود ر"زيرا که 

 (. Jorgensen & Louise, 2002: 149آورد و

منظور از دولت ملي، دولت مستقر در مقياس ملي بوده و در ايز مقاله منظور دولات ياازده ، حساز 

 باشد. ( مي0031-0031روحاني و

 

 

                                                           
1 Nation-state 
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 محدوده مورد مطالعه -3-1

های گذشته با معضل آلودگي روبرو بوده است؛ اما در ياسي کشور از دههکلانشهر تهران بعنوان مرکا س

های اخير با افاايش تعداد روزهای آلوده ايز مشکل بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته اسات. بطاور سال

روز از هوای تهاران ناساال  گااارش شاده  015، 0032مثال براساس گاارش کيفيت هوای تهران در سال 

بار اسااس گااارش ساازمان (. همچنيز Tehran's Air Quality Annual Report in 2015, 2016است و

تر شهر مورد مطالعه، از نظر آلاينده ذرات معلق کوچک 0512، تهران در بيز 1102بهداشت جهاني در سال 

دهاد آلودگي قرار داشته است. گاارش ساازمان بهداشات جهااني نشاان ماي 011ميکرون در رتبه  01از 

 1102ص آلودگي تهران وکه ترکيبي از معيارهای بررسي آلودگي هوا و آب است( در نيمه اول ساال شاخ

تاريز ميلادی کاهش يافته و سبب شده تا پايتخات اياران در فهرسات آلاوده 1100ميلادی نسبت به سال 

ميلاادی  1102شهرهای دنيا هشت رتيه پاييز بيايد. به نقل از سازمان بهداشت جهااني، در نيماه اول ساال 

دهنادة بوده و تهران از نظر ايز شاخص ترکيباي کاه نشاان 81.82شاخص آلودگي در شهر تهران برابر با 

در رتباه  1100آلودگي هوا و آب است، در جايگاه بيست وهفتميز شهر آلوده دنيا قرار داشت؛ که در سال 

 Strategic Report ofتر باوده اسات وهتريز شهر قرار داشته و از شهر پکز نيا آلودنوزده  از لحاظ آلوده

Management and Economics.,2016:28-29 .) 

روحاني( و منظاور از دولات  حسز همچنيز در ايز مقاله منظور از دولت ملي، دولت يازده  ودولت

 باشد. قاليباف ميمحمدباقر محلي، شهرداری تهران در زمان 

 های تحقیقتجزیه و تحلیل و یافته -4

 )گفتمان حمل ونقل عمومی( :(شهرداریدولت محلی ) گفتمان

 (1شماره ) متن سخنرانی

گفتند چند ساختمان بلند مرتبه در غرب تهران که آن ه  در قالب قرح جامع ساخته شاده، زماني مي"

مانع باد است، اگر ايز چنيز است پس چرا مشکل آلاودگي در قا  و اراک وجاود دارد. پاس اياز ياک 

سال قرح جامع نداشته و ماا  25شهر تهران  و ما بايد در ايز زمينه چاره انديشي کني .موضوع جدی است 

ايز قرح را نوشتي  و آن را به تصويب شورای عالي شهرسازی و معماری رساندي  که حتما عيب  81سال 

 Lecture by Mohammadو "و نقصي ه  دارد، اما بهتر از ايز است که قرح جامع وجود نداشاته باشاد.

Baqer Qalibaf on the tree planting day, March 2016, ISNA .) 
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 (2شماره ) متن سخنرانی

. شود مي باد و سازی مرتبه بلند ، خودرو ، پل اتوبان، ساخت از لحبت  گاهي در بحث آلودگي هوا"

 آياا واقاع در. است اشتباه کاملا امر ايز که گيرند مي آن از غلط نتيجه اما دهند مي درست اقلاعات بعضي

باعث آلودگي هوا مي شود؟ ايز مثل آن است کاه بگاوي  سااخت چااقو باعاث  اتوبان بگويي  تواني  مي

 Lecture byو ".دراياز بحاث، مها  اساتفاده درسات از ظرفيات هاسات . کشتز انسان ها ماي شاود

Mohammad Bagher Qalibaf at the 4th National Conference on Air and Noise 

Pollution Management, Jan. 2015, Fardnews.) 

 (3شماره ) متن سخنرانی

سازی علمي نيست. ماا ها  باا کااهش مرتبط کردن بحث آلودگي هوا به مياان جمعيت و بلندمرتبه"

درلد جمعيات  10ها دليل متفاوت موافق هستي ، در حقيقت در حال حاضر بيش از جمعيت تهران به ده

ده که ايز رويکرد غلطي است. شهرداری مسووليت و ياا اختياار قاانوني بارای کشور در تهران متمرکا ش

خيا است و بايد در حوزه ساخت جلوگيری از مهاجرت به شهر تهران را ندارد، در حالي که ايز شهر زلاله

ای شود، شکي نداري  اما قرح جامع شهر تهران توساط شاورای عاالي ها توجه ويژهو سازها و بارگذاری

 .شود که شهرداری تهاران حتاي حاق ياک رای را در آن ناداردزی و معماری تصويب و ابلاغ ميشهرسا

های بلند است، درست نيست بلکاه قاليباف تاکيد کرد: اينکه گفته شود آلودگي شهر تهران نتيجه ساختمان

وضع شاده نياا کنند و از قوانيز توليد شدند و هنوز ه  تردد مي 21خودروهای غيراستانداردی که از دهه 

 ,Lecture by Mohammad Bagher Qalibafو "کننااد، علاات ايااز آلااودگي هسااتندتبعيات نمي

Titreshahr, March 2016 .) 

 (4شماره ) متن سخنرانی

ميليارد تومان در نظر بگياري ، دولات  051اگر هاينه ساخت هر کيلومتر خط مترو را با خوش بيني، "

در شرايطي که همه مي داناي  خودروهاا عامال . ترو را پرداخت نمودهمتر م 000امسال هاينه ساخت تنها 

هاار خودروی موجود در انباار خودروساازان،  001اللي آلودگي هوای تهران هستند، دولت بابت خريد 

برابر کمکي که امسال بابت توساعه حمال و نقال  58ميليارد تومان يعني بيش از  751يک باره دو هاار و 

، وام به توسعه حمل و نقل شخصي اختصاص داده است. ايز موضوع به معنای آن اسات ريلي ارائه نموده

 "که از نظر دولت، ارزش توسعه مترو، کمتر از دو درلد اهميات توساعه وساايل نقلياه شخصاي اسات
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 Speech by Seyyed Ja'far Tashakori Hashemi, Deputy Mayor of Tehran; Fardanewsو

2016.) 

 (5اره )شم متن سخنرانی

احمدی بافنده يکي از شاخص های برجسته سازی پايتخت های دنيا را ساختمان هاای زيباا و بلناد "

مرتبه دانست و گفت: مهمتريز شاخصي که مي تواناد تهاران را باه ياک پايتخات برجساته تباديل کناد 

اح شهر اسات. ساختمان های زيبا و بلند مرتبه بوده و بدون شک ساختز برج در برخي از مکان ها به لل

احمدی بافنده با بيان اينکه در دنيا فراه  کردن کل زير ساختهای حمل و نقل عمومي بر عهده دولات هاا 

است، گفت: در سراسر دنيا چه در حوزه حمل و نقل درون شهری و چاه در حاوزه حمال ونقال بارون 

 Speech byو "ها استترمايه گذاری ها نيا بر عهده دولشهری مباحث از سوی دولتها پيگيری شده و س

Mohammad Ahmadi Bafandeh, Director of Tehran Metro Operation Co.; Talk to 

Mizan News Agency, 2016 .) 

 (6شماره ) متن سخنرانی

امروز تلاش شما در مجموعه مترو نشان داد که مي شود اينگونه کار کرد؛ ايز در شرايطي بوده که ماا "

ها را پای ايز کار نداشتي  و ده ها دليل ه  داشتي  که کار را انجام ندهي ، اما هرگا  دولتحمايت های لازم 

چرخ متارو باه بهتاريز  اينگونه رفتار نکردي  و با تکيه بر توان شما عاياان ايز اتفاق را در مترو رق  زدي .

سال گذشته، امروز باه  11ايستگاه ساخته شده در قول 02شکل ممکز چرخيد و تعداد ايستگاه های ما از 

سال رسيده است، ايز نشان مي دهد بازدهي کاری با چاه سارعت و کيفيتاي  01ايستگاه آن ه  قي  011

 Lecture by Mohammad Bagher Qalibaf at theو "ده کاه اياز خادمات را انجاام ماي دهادبو

ceremony of wagon and metro electric locomotives; Fars News Agency, 2016) 

بطور خلاله به اه  مطالب مطرح شده در گفتمان دولت محلي در ارتباط با آلودگي هاوا  0ر جدول د

 گردد. و محيط زيست کلانشهر تهران اشاره مي
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 ,Mohammad Bagher Qalibaf)شهرداری -اهم مطالب مورد تأکید در گفتمان دولت محلی -1جدول 

2013-2017) 
 منبع و تاريخ پيشنهادی راهکار فعاليتهای لورت گرفته شهرداری عامل آلودگي

 خودرو و وسايل متحرک

 08توسعه فضای سبا تهران از 
هاار هکتار  03هاار هکتار به 

-خريد باغ سال گذشته 01در 

های خصولي و تبديل آن به 
 پارکهای عمومي

 هش جمعيت تهرانکا
قاليباف،  محمدباقر وسخنراني
 (0035اسفند  05ايسنا، 

عدم حمايت دولت در حمل 
 ونقل عمومي

 تکميل خطوط مترو
گسترش حمل  ونقل 

 عمومي
قاليباف،  محمدباقر وسخنراني
 (0035آبان  12مشرق، 

 خودرو و وسايل متحرک
 فرودگاه مهرآباد

 - دفاع از پروژه لدر
قاليباف،  رمحمدباق وسخنراني
 (0032دی  00مشرق، 

توليد خودرو و حمايت مالي 
 دولت از توليد خودرو
 خودروهای فرسوده
 موتورسيکلت ها

 02توسعه ايستگاههای مترو از 
 01ايستگاه در  011ايستگاه به 

 سال گذشته
 حمل ونقل عمومي

قاليباف،  محمدباقر وسخنراني
 (0035دی  00فارس، 

 وسايل نقليه متحرک
 سوخت کيفيت

 توسعه ايستگاههای مترو
همکاری دولت و 

 شهرداری
قاليباف،  محمدباقر وسخنراني
 (0032دی  11فردانيوز، 

- - 

ها و توسعه زيرساخت
حمل و نقل عمومي و 

 1-5حل مشکل تا 
 سال آينده

قاليباف، محمدباقر وسخنراني 
 01خبرگااری اقتصاد ايران، 

 (0031اسفند 

 حمل  ونقل عمومي ه متروتوسع خودروها عامل آلودگي
قاليباف،  محمدباقر وسخنراني
 (0035اسفند  01فردانيوز، 

 وسايل نقليه
 کيفيت سوخت
 کيفيت خودرو

 های اقليميويژگي
 فرهنج نامناسب رانندگي

 حمل ونقل عمومي توسعه مترو
قاليباف،  محمدباقر وسخنراني
 (0032اسفند  00فردانيوز، 

ضعف مديريت دولت در 
دگي در تمام کاهش آلو

 شهرها
- - 

قاليباف در  محمدباقر وسخنراني
 ،0031مناظرات انتخاباتي سال 

 8جامعه خبری تحليلي الف، 
 (0031ارديبهشت 

Source: Authors, 2017 
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 گرافن : گفتمانروحانی(حسن دولت ملی )دولت گفتمان 

 (1شماره ) متن سخنرانی

مواردی هساتند کاه تحات بازرساي مساتمر قارار کيفيت بنايز و خطوط توليد خودروها از جمله "

گيرند، اگر خودرو توليد شده در خطوط توليدی با استانداردهای تائيديه نو انطباق توليد مطابقات نکناد مي

اند، هر دو وزارت نفت و لنعت بهتريز عملکرد را در کاهش آلودگي هوا داشته. شودتوليد آن متوقف مي

، اما هنوز تا نقطه مطلاوب فالاله های خوبي برداشته اندکيفيت سوخت گام ها برای ارتقایايز وزارتخانه

 Interview withو "اندهای ماوثری برداشاتهها در جهت ارتقای کيفي سازی سوخت گام، پالايشگاهداري 

Masoumeh Ebtekar in the news conference, head of the EPA, Afkar news, 2016;) 

 (2) شماره متن سخنرانی

با اشاره به درخواست دولت از وزارت راه و شهرسازی و شورای عاالي شهرساازی، لااوم روحاني "

هاا و سازی در برخي مناقق شهری را مورد تأکياد قارار داد و گفات: باياد بارای برجنظارت بر بلندمرتبه

انديشاي شاود و ارهجايي هوا قرار دارناد، چهای بلندمرتبه، بخصوص آنهايي که در کريدور جابهساختمان

 Hassan Rouhani's speeches atو "آنها در اينگونه مناقق جلوگيری شود حداقل از ايز به بعد از ساختز

the government meeting, the biostratious sponsors site, 2015) 

 (3شماره ) متن سخنرانی

ه است، ما در اياز ساه ساال ممکز است بگويند دولت در سه سال گذشته برای آلودگي هوا چه کرد

ها از جمله آلودگي هوا را مورد بررسي قرار دادي  و در ايز زمينه بايد با عوامل آلاوده کنناده برخي آلودگي

اي  و امروز ه  اوليز دستور در هوا مقابله کرده و آنها را مهار کني  که هر سال نيا در ايز زمينه جلسه داشته

ما در قول  شهرها بود تا دستورات لازم در ايز زمينه لادر شود.ر کلانهيأت دولت موضوع آلودگي هوا د

کردند، مان را که با سوخت مايع کار ميسه سال گذشته اوليز کاری که کردي  ايز بود که بسياری از لنايع

 ,Hassan Rouhani speech in the city of Karajو اي به سوخت گاز تغيير دهي  که ايز کار را انجام داده

ISNA, 2016 ) 
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 (4شماره ) متن سخنرانی

معاون معماری و شهرسازی وزيار راه و شهرساازی دربااره سااخت وسااز بناهاای بلناد و پيگياری 

ممنوعيت آنها در شورای عالي شهرسازی و معماری گفت: در شورای عالي شهرسازی و معمااری اياران 

امل بودند. به عنوان نمونه ما ايستگاهي در مهرآبااد چند گاارش ارايه شد که گاارش های ارايه شده قابل ت

سال است که اقلاعات هواشناسي ايز منطقه ثبت مي شود. اقلاعات مهرآباد نشاان ماي دهاد  51داري  و 

ساخت ساختمان های بلندمرتبه بخشي از بادهای جنوب به شمال را متوقف کرده است و ايز ها اقلاعاتي 

کرد. همچنيز نماينده سازمان محيط زيست گاارشي را در جلسه شورای عاالي  نيستند که بتوان آنها را نفي

شهرسازی و معماری ايران ارايه کرد با ايز محتوا که وقتي باد در مناقق جنوب غرب تهران در حال جريان 

وی در پاسخ به ايز پرسش که شهرداری تاثير ساخت  .است، جريان باد در ميدان رسالت به لفر مي رسد

ز بر آلودگي هوا را رد کرده است گفت: وقتي بخش عمده ای از منابع شهرداری از ساخت و سااز و و سا

فروش تراک  تاميز شود قبيعي است که حساسيت وجود دارد. اما آنچه قابل تحليل و بررسي اسات اياز 

که باا روش نکته است که موضوعات علمي ايز قور نيستند که از سوی يک نهاد يا فرد رد يا نفي شوند بل

حناچي، معاون معماری و شهرسازی وزيار  گفتگویو علمي و استدلال های علمي قابل رد يا اثبات هستند

 (.  0035 اسفندتيترشهر، راه و شهرسازی 

 (5شماره ) متن سخنرانی

دهند باه قاوری کاه تخريب، نوسازی و شهرسازی حج  زيادی را در تهران به خود اختصاص مي"

 Interviewو "شود که آثار آلودگي آن کاملا مشاخص اساتز نخاله در تهران جابجا ميهاار ت 51روزانه 

with Masoumeh Ebtekar in the news conference, head of the EPA, Afkar news, 2016;.) 

 ( 6شماره ) متن سخنرانی

، قباق 2هاا باه ياورو نبه برقي و الکتريکي و ارتقاای اساتاندارد آ و کاربراتوری تغيير موتور بنايني"

 30نيفتاد و ما در نيمه ساال  30انجام شود اما ايز اتفاق تا سال  81های انجام شده بايد در سال ريایبرنامه

اندازی و برخي در حد نمونه برخي خطوط توليد موتور سيکلت و برقي راه .ايز موضوع را اجباری کردي 

کننادگان ادی در زميناه چگاونگي حمايات وياژه از توليدتوليد شده است، البته وزارت لنايع نيا پيشانه

 Interview with Masoumeh Ebtekar inو "های برقي به دولت ارائه داده استها و موتورسيکلتخودرو

the news conference, head of the EPA, Afkar news, 2016) 
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 تلخيص شده است.  در جدول زير اه  مطالب مورد تأکيد در گفتمان دولت ملي گردآوری و
 

 )دولت یازدهم( اهم مطالب مورد تأکید در گفتمان دولت ملی -2جدول 
 منبع و تاریخ راهکار فعالیتهای صورت گرفته سازمان عامل آلودگی

- 

افاايش روزهای پاک در تهران 
 در دولت يازده .

هاار تاکسي  01خروج 
 فرسوده از تهران

شهرداری حمل ونقل 
د در عمومي را رايگان کن
 روزهای آلوده.

 

سعيد متصدی، معاون محيط 
زيست انساني سازمان 
 حفاظت محيط زيست

 0035آذر  12 ايرنا،

شهرسازی و تخريب 
گسترده در تهران و 

هاار  51خروج روزانه 
تز نخاله توسط 
 کاميون های آلاينده

 نوسازی تاکسي های فرسوده
 ارتقا  کيفيت سوخت

گذاری عدم شماره
 ی کاربراتوریهاموتورسيکلت

 کيفيت سوخت
 کاتاليست خودروها
های خروج موتورسيکلت

کاربراتوری و جايگايني آن 
 های برقيبا موتورسيکلت

خروج اتوبوس های 
فرسوده توسط شهرداری 

 لورت گيرد.

ابتکار؛ رئيس معصومه 
سازمان حفاظت محيط 

 زيست
 0035دی  13 افکارنيوز،

عملکرد دولت 
 گذشته

فني  افاايش سز معاينه
 خودروها

- - 

ابتکار؛ رئيس معصومه 
سازمان حفاظت محيط 

 زيست
 0031آبان  0 عصر ايران،

 - توزيع بنايز استاندارد بنايز آلوده

ابتکار؛ رئيس معصومه 
سازمان حفاظت محيط 

 پايگاه خبری بهار،؛ زيست
 0030ارديبهشت  07

مجوزهای ساخت و 
 ساز و بلندمرتبه سازی

- - 

ي، روحانحسز  یگفتگو
 10گفتگوی ويژه خبری، 

به نقل از  0031يبهشت ارد
 عصر ايران

- 

هاار تاکسي  05اختصاص 
 وسي ان جي سوز( برای تهران
تهيه شناسنامه زيست محيطي 

 برای لنايع

- 

محمدرضا  سخنراني
وزير لنعت،  ،زادهنعمت

 معدن و تجارت
 0035دی  13 افکارنيوز،
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 2ادامه جدول 
 منبع و تاریخ راهکار صورت گرفته سازمان فعالیتهای عامل آلودگی

 خودروهای فرسوده
پالايش مداوم لنايع و در حال 
حاضر مقدار آلايندگي در حد 

 نرمال است.
- 

اللهي؛ معاون امور افشار فتح
لنايع سازمان لنعت، معدن 

 و تجارت استان تهران
 0032آذر  13ايسنا، 

 کارخانجات آلاينده
 خودروهای آلاينده

 نه فني خودروهامعاي -

خسرو لادق نيت، رييس 
مرکا سلامت محيط و کار 

 وزارت بهداشت
 0032آذر  13ايسنا، 

خودروها و 
 موتورسيکلت ها
 بلندمرتبه سازی

تقليل زمان معاينه فني به سه 
 سال

 تقويت حمل ونقل عمومي
 نظارت بر بلندمرتبه سازی
کيفيت خودروها و 
 موتورسيکلت ها

کاهش مصرف سوخت 
مردم و ارگانهای توسط 

 دولتي

 سخنراني حسز روحاني،
سايت خبری حاميان زيست 

 0032دی  01پاک، 

- - 
تحول در ساخت 
 خودروهای داخلي

سخنراني حسز روحاني، 
 0035آبان  11ايسنا، 

برج سازی و ساخت 
 و ساز در تهران

قطع درختان توسط 
 شهرداری

- - 

حسز روحاني، گفتگوی 
مناظرات انتخاباتي سال 

، جامعه خبری تحليلي 0031
 0031ارديبهشت  8الف، 

 بلندمرتبه سازی
 11برج سازی منطقه 

 تهران
عدم اختصاص بودجه 
به حمل ونقل عمومي 
 توسط شهرداری

- - 

گفتگوی اسحاق جهانگيری، 
معاون رئيس جمهور، 
مناظرات انتخاباتي سال 

0031، 
 8جامعه خبری تحليلي الف، 

 0031ارديبهشت 

روها لرفا بحث خود
نيست و اينورژن تأثير 

 زيادی دارد

 علت يابي موضوع
 تعطيلي مدارس

 حذف بنايز پتروشيمي
- 

گفتگوی محمد رستگاری؛ 
معاون نظارت و پايش 

حفاظت محيط زيست استان 
 0035آذر  01تهران؛ ايسنا، 
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 2ادامه جدول 
 منبع و تاریخ راهکار فعالیتهای صورت گرفته سازمان عامل آلودگی

ها و نصب فيلتر يض کاتاليستعدم تعو
 بر روی خودروهای ديالي

 - پالايش واحدهای لنعتي

گفتگوی نالر مهردادی، 
مديرکل حفاظت محيط 

خبرگااری مهر، زيست تهران؛ 
 0035اسفند  08

تخلف شهرداری از قرح جامع و 
تفصيلي وعدم مغايرت قرح تفصيلي با 

 قرح جامع توسط شهرداری(
 ساز و برج تبديل باغات به ساخت و

اجرای قرح تفصلي قديمي برای منطقه 
 شهرداری تهران 11

ممنوع شدن بلندمرتبه سازی 
قبقه( در تهران  00وبيشتر از 

 بوسيله دولت
- 

گفتگوی سعيد متصدی معاون 
محيط زيست انساني سازمان 
حفاظت محيط زيست؛ سايت 
خبری حاميان محيط زيست 

 0031ارديبهشت  05پاک، 

Source: Authors, 2017 
 

 های تحقیقو یافته هاتحلیل داده

و دال تهاي گفتماان  ، دال شاناورهای مطرح شده به شناسايي دال مرکایدر ايز بخش با بررسي داده

سازی در هار گفتماان در شود. همچنيز به موضوع غايب يا غيريتدولت محلي و دولت ملي پرداخته مي

 شود. اخته ميارتباط با بحث آلودگي هوای شهر تهران پرد

 و دال شناور دال مرکزی

( توسعه حمل ونقال Mohammad Bagher Qalibaf, 2013-2017دال مرکای گفتمان دولت محلي و

ها و مسافت خطوط متارو( و های شناور آن نيا توسعه مترو وافاايش خطوط، ايستگاهباشد. دالعمومي مي

ردار تهران، با برجسته کردن توسعه فيايکي مترو باشد. دولت محلي و در بطز آن شهتوسعه فضای سبا مي

مرکای خاود قارار داده اسات. تحليال  های اخير توسعه حمل ونقل عمومي ومترو( را بعنوان دالدر سال

حاکي از اياز اسات کاه دولات محلاي باا در دوره مورد بررسي های شهردار تهران و سخنرانيگفتگوها 

سعه مترو، ايز موضوع را به دال مرکای خاود تباديل کارده برجسته کردن عدم حمايت دولت ملي در تو

. همچنانکه لاکلائو و موف، از (Text of speeches No. 4 and 6 of Public Transport Discourseو است

لي تهران نيا دال کشند، در گفتمان دولت محپذيری رابطة دال و مدلول، مفهوم هژموني را بيرون ميانعطاف
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ر نتيجاه برجسته کردن عدم حمايت دولت ملي از توسعه مترو شهر تهاران، هژمونياک و د توسعه مترو، با

 شود. بعنوان مهمتريز راه کاهش آلودگي هوای کلانشهر تهران معرفي مي

 هاای مسائولان دولات ملايو سخنرانيگفتگوها باشد. مي "کيفيت و نظارت"دال مرکای دولت ملي 

رت بر کيفيت خودرو و کيفيت سوخت دال مرکای گفتمان دولت نظاحاکي از آن است که  دولت يازده 

گاردد کاه گفتمان دولت ملي انتخااب ماي مرکایبحث کيفيت سوخت از اينرو بعنوان دال باشد. ملي مي

ناژاد( آماادگي احمدی محمود دولتکاهش کيفيت سوخت در دولت قبلي و موضوع جامعه برای پذيرش

بعناوان دال  و نظارت کيفيت سوخت ،ا گفتمان دوره قبل، دال مرکایاز اينرو در ضديت بکافي را داشت. 

 شود.مرکای ايز گفتمان انتخاب مي

اياز  است. سازی در شهر تهراندال شناور گفتمان دولت ملي، نظارت بر کيفيت ساخت و ساز و برج

عامال ماديريت  دال نيا با توجه به ضديت گفتمان دولت ملي با دولت محلي، درلدد است تا با تأکيد بر

شهری بعنوان يکي از عوامل آلودگي هوای کلانشهر تهران، گفتمان دولت محلي را باه حاشايه راناده و از 

-آيند، شناسايي کردي  ميهايي را که نقاط مرکای به حساب ميوقتي نشانه" ای هژمونيک دارد.اينرو جنبه

های شناور( را به قُارُق ديگار تعرياف ا ودالههای ديگر چگونه همان نشانهتواني  بررسي کني  که گفتمان

دولت ملي در بحث آلودگي شهر تهران که بار محاور  شناور(. از اينرو دال Soltani, 2012:80و "کنندمي

باه  در گفتمان دولت محلايباشد، سازی( ميهای شهری وبلندمرتبه و برجوسازمديريت شهری و ساخت

 Textگارددومعنا مي -همچون بسياری از شهرهای جهان –شهر سازی معنای نمادی از توسعه و برجسته

of speeches No. 5 of Public Transport Discourse .) 

 غایب یا غیریت

سازی و در برخاي مساائل باه دنباال ها در برخي مسائل به دنبال برجستههمچنانکه اشاره شد، گفتمان

ای به توساعه لاورت در گفتمان دولت ملي اشارهسازی گفتمان مقابل هستند. بطور مثال غايب يا غيريت

. بعبارتي موضوع توسعه حمل ونقل عمومي باه گيردلورت نميهای گذشته گرفته در زمينه مترو در سال

هاای لاورت سازیگردد. و يا بوسيله به چالش کشيدن مديريت شهری و برجغايب و غيريت تبديل مي

به دنبال گفتگويي روحاني، رئيس جمهور، در حسز بطور مثال گرفته سعي در تضعيف گفتمان مقابل دارد. 

 تضعيف گفتمان قرف مقابل است:
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 بارج سااخت مجاوز باا و خوابيده عملا ميليارد دلار پول  011مديريت شهری تهران کاری کرده که "

ز شده هوا و تانفس را ا لادر شهرسازی و معماری عالي شورای مصوبات به توجه بي که مرتبه بلند های

 Hassan Rouhani's conversation, special news talks, May 21, 2017 و"انادماردم گرفتاه

quoted from Asre Iran Agency.) 

نيا بحث تاأثير کيفيات پااييز ساوخت در  در دوره مورد بررسي از قرف ديگر گفتمان دولت محلي

 حساز ياازده  ودولات های نه  و بخصوص ده ، و همچنيز افاايش کيفيت سوخت در دولاتدولت

از سازی گفتماان خاود اسات. کند و تنها در تلاش برای برجستهروحاني( را به غايب و غيريت تبديل مي

غايب همچون غيريت؛ که غايب است برای اينکه "اشاره شد:  "غيريت"سوی ديگر همچنانکه در تعريف 

؛ دولات محلاي در (Law, 2004: 157و "ربط، غيرممکز يا سرکوب شده استبوسيلة حاضر بعنوان بي

هاا و... را بار روی سازی، اتوبانسازی، بلندمرتبهکاری و... بحث تأثير برجتلاش است با غيرعلمي، سياسي

 Text of speeches No. 1, 2, and 3 of theلانشهر تهران به غيريت تبديل کندوافاايش آلودگي هوای ک

local government discourse) ايب، بوسيله غيرعلمي خواندن آن سارکوب شاده و در از اينرو ايز غ

 شود. گفتمان دولت محلي به حاشيه رانده مي

 بازنمایی

زيرا که آنهاا پيچيادگي "برد؛ های خائنانه نام ميها بعنوان استعارههمچنانکه اشاره شد، شيلد از بازنمای

عنوان جايگايني برای واقعيات آساان شهرها را در يک مدل ساده که برای مردم پذيرش و استفاده از آنها ب

ها حاکي از ايز است کاه هار دو گفتماان دولات بررسي يافته (.Shields, 1996و "کنندباشد، خلاله مي

بطاور مثاال دولات محلي و دولت به دنبال بازنمايي آن چيای هستند که دوست دارند وجود داشته باشد. 

ر تلاش است تا مديريت شهری در بخش توسعه فضای های خام دمحلي وشهرداری( از قريق آمار و داده

( را موفق جلوه داده و از اياز قرياق -0-سبا و درختکاری در کلانشهر تهران وآمار اشاره شده در جدول 

دولات ملاي نياا بازنماايي را در بخاش کيفيات خودروهاا، بحث توسعه فضای سابا را بازنماايي کناد. 

 ،بطور کلي در هر دو گفتمااندر منطقه کلانشهری تهران انجام دهد. ها و کنترل لنايع آلاينده موتورسيکلت

 گيرد. ها بمنظور نشان دادن بخشي از واقعيت ونه تمام واقعيت( لورت ميبازنمايي از قريق آمار و داده
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دولت ملی )دولت یازدهم( و دولت محلی -های آلودگی هوا در تهران گفتمان -3جدول 

(Municipality,2013-2017) 
 دال تهی دال شناور دال مرکزی غایب یا غیریت سازیبرجسته بازنمایی گفتمان

گفتمان دولت 

ملي ودولت 

يازده (: 

-گفتمان فز

 گرايي

بازنمايي بهبود 

کيفيت خودرو و 

سوخت با توسل با 

 آمار و ارقام

سازی برجسته

سازی و تأثير برج

مرتبه سازی بلند

و مديريت 

شهری در 

آلودگي هوای 

 هرانت

عدم اشاره به 

های لورت پيشرفت

 گرفته در مترو

عدم اشاره به مياان 

حمايت دولت از 

 حمل ونقل عمومي

کيفيت و 

 نظارت

نظارت بر 

کيفيت 

ساخت و 

ساز و 

 سازیبرج

عدم توجه به 

نقش 

مديريت 

يکپارچه، 

حکمروايي و 

 جامعه مدني

گفتمان دولت 

محلي 

وشهرداری از 

تا  0031

0031 :)

 گفتمان حمل

و نقل 

 عمومي

بازنمايي توسعه 

فضای سبا تهران با 

 اعداد و ارقام

سازی بازنمايي برج

سازی و بلندمرتبه

-بعنوان نماد برحسته

 سازی شهر در جهان

سازی برجسته

عدم حمايت 

دولت از حمل 

 ونقل عمومي

سازی تأثير غيريت

-سازی و بلندبرج

سازی در مرتبه

آلودگي هوا با توسل 

و کاری به سياسي

 غيرعلمي خواندن آن

توسه 

حمل و 

نقل 

عمومي 

 ومترو(

توسعه 

 مترو

توسعه 

فضای 

 سبا

عدم توجه به 

نقش 

مديريت 

يکپارچه، 

حکمروايي و 

 جامعه مدني

Source: Authors, 2017 

 

 گیرینتیجه -5

بحث آلودگي هوای کلانشهرهای ايران و بطور خاص کلانشهر تهاران را ابتادا باياد در سااختار کلاان 

گاری را بارای ملي وابستگي اقتصاد باه درآمادهای نفتاي امکاان مطالباه در مقياس  صاد جستجو کرد.اقت

کند و در مقياس شهری نيا عدم هماهنگي و مجادله سياسي دولت ملي شهروندان و جامعه مدني سلب مي

ارتي دولات ها کاسته است. بعباهای دولت ملي از شهرداریها و حمايتبا دولت محلي از مياان همکاری

محلي بمنظور مناسب نشان دادن عملکرد خود در فقدان و يا ضعف احااب سياسي به فروش فضا بمنظور 

زيست ه  در مقياس ملي و ه  در مقياس شهری تيجه هر دو تخريب فضا و محيطکند که ندرآمدزايي مي

های غالب در کشاور و مانگری شناخت وضع موجود و گفتاوليز گام در جهت مطالبه انجامد. از اينرومي
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-ماي ها توسط هر دو گفتماانسازیها و غيريتسازیهان در جهت شناسايي و کشف برجستکلانشهر تهر

حلاي در کلانشاهر تهاران و باه ايز مقاله نيا به مطالعه دو گفتمان دولت ملي و دولت م در ايز راستاباشد. 

 شناسايي وضعيت موجود در کلانشهر تهران پرداخته است. 

تحليل گفتمان نشان داد که دولت ملي و دولت محلي با برجسته کردن بخشي از واقعيت به دنبال نتايج 

ايجاد هژموني هستند تا به جامعه اينطور وانمود کنند که بازنمايي آنها لحيح و مديريت آنهاا موفاق باوده 

وآن ه  بخاش  عمومي(توسعه مترو وحمل ونقل است. گفتمان دولت محلي با برجسته کردن دال مرکای 

، دال مرکاای کيفيات و -گرافزگفتمان -مترو، و نه کل سيست  حمل ونقل عمومي( و گفتمان دولت ملي 

کند. از قرف ديگر برخي از مسائل در هر دو گفتمان به حاشيه رانده شده و به غايب نظارت را برجسته مي

به حمل ونقال عماومي کلانشاهرها در  بطور مثال موضوع کمک و سه  دولتشوند. يا غيريت تبديل مي

ساازی، گاردد و بحاث تاأثير بارجغايب ظاهری تبديل ماي به حاشيه رانده شده و به گفتمان دولت ملي

در بار آلاودگي هاوای کلانشاهر تهاران سازی و مديريت ترافيک شهری ناشي از کاربری اراضي بلندمرتبه

سرکوب شده و به غيريات  ،خوانده شدن آن "یکارسياسي"يا  "غيرعلمي"گفتمان دولت محلي از قريق 

توان در عادم همساويي دو گفتماان از علت ايز تنازع دو گفتمان در کلانشهر تهران را ميگردد. تبديل مي

 سازی ديگری جستجو کرد.لحاظ سياسي در کشور و رقابت آنها برای حاشيه

تند کاه در حاال تولياد و بازتولياد های غالبي هسگرچه در حال حاضر دو گفتمان اشاره شده گفتمانا

گردند. از اينرو گفتمان بعدی که تحات تاأثير وني ميگها دچار دگرفضای شهری تهران هستند، اما گفتمان

تواند گفتماني بر محور توسعه يکپارچاه؛ ، ميگيری آن وجود دارددال تهي دو گفتمان موجود امکان شکل

توجه به الول حکمروايي خوب، بخصاوص اشد. بدني حکمروايي خوب از قريق تقويت نقش جامعه م

تواند اوليز گاام در جهات شاروع فرايناد کااهش معضالات پذيری ميشفافيت، پاسخگويي و مسئوليت

گری جامعه مدني نيا الال محيطي و آلودگي هوای کلانشهر تهران باشد. آگاهي شهروندان و مطالبهزيست

ساازی شاهروندان از آگااهي مورد غفلت قرار گرفته است. مهمي است که از قرف دو گفتمان مورد بررس

 محيطي کلانشهر تهران. وضعيت آلودگي هوا و معضلات زيست

رسد از لحاظ سياسي همساو باا در حال حاضر در دوره جديد مديريت شهرداری تهران که به نظر مي

جهت پاسخگويي بيشاتر  سازی به همکاری و مشارکت درباشد ايز تنازع و حاشيهگفتمان دولت ملي مي

 انجامد يا خير. در زمينه معضل آلودگي هوا و بحران محيط زيست کلانشهر تهران مي
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