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اقدامات توسعهاي در ارتباط با پروژههای شهری منوط به مالحظات اجتماعی و توجه به مقوله امنیت است،
بهطوریکــه مطالعات متاخر در ارتباط با ارزیابی تأثیرات اجتماعی با جامعنگری ،ســعی در شناســایی دامنه
تأثیرات اجتماعی ،جغرافیایی و زیســت محیطی پروژههای توسعهاي دارد .در اين نوع مطالعات ،مقوله امنیت
اجتماعی نه بهمثابه ابزار یا هدف بلکه به عنوان پيآمد اقدامات توسعه اي در نظر گرفته ميشود که بهصورت
انباشتی ،غیرنیتمند و بلندمدت است.
طرح توسعه و ســاماندهی پارک جنگلي سرخه حصار با هدف تبدیل پارک از فضای بیدفاع ،جرمخیز و
حاشیه شهری به محیط امن جهت گذران اوقات فراغت ،تفریح و تفرج و جاذب توریست عملکرده است .اما
سیاستتوسعهطلبانه شهرداری ممکن است با هدف تأمین سرانه خدمات اجتماعی باعث مداخله و تعرض در
حریم پارک جنگلی شده و پيآمدهای نامطلوب و ناخواسته را متوجه محیط پارک جنگلی کند؛ پيآمدهایی
که بار اجتماعی و امنیتی داشــته و باعث تغییر کانونهای جرمخیزی و بزهکاری به سمت حریم پارکگردد.
ایــن مقاله با هدف تدقیق در ماهیت پروژه «تجهیز و توســعه پارک جنگلی ســرخه حصــار» ،وضعیت امنیت
اجتماعی پارک را با سناريوهاي مختلف ،در پيوند با پيآمدهای اجتماعی پروژه مورد ارزیابی قرار میدهد.
در ایــن تحقیق با تأکید بر منطق روشــی مطالعات ارزیابی تأثیر اجتماعــی از دو روش کمی و کیفی بطور
همزمان استفاده شده تا بتوان هم دامنه شمول و هم عمق شمول تأثیرات اجتماعی را بررسی کرد .بر این اساس
با اســتفاده از ابزار پرسشــنامه ( 200پرسشنامه) و مصاحبه عمیق ( 25مصاحبه) به سنجش نتایج حاصله پرداخته
 -1دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،دانشگاه تهران
 -2نویسنده مسئول ،کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 -3کارشناس ارشد علوم سیاسی
 -4دانشجوی دکتری علوم اجتماعی -پژوهشگری ،دانشگاه آزاد تهران مرکز

h.navaei@gmail.com

شــده اســت .نتایج پژوهش داللت بر افزایش ســطح امنیت در پارک جنگلی سرخهحصار نسبت به دوره قبل
از ســاماندهی داشته و امنیت اجتماعی در آن پيآمد اقدام در نظر گرفته شده است .پيآمدهای اجتماعی این
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پروژه اغلب مثبت بوده و نیازمند مالحظاتی است که در طرح جامع پارک و سند چشمانداز منطقه تعیین شده
اســت .در این ارزیابی پیشنهاد شده تا به منظور تأمین بهینه امنیت اجتماعی پارک ،وجوه فرامنطقهای ،تفرجی
و زیستمحیطی پروژه ساماندهی پارک بر وجوه خدماتی و بخشی آن اولویت داده شود.
واژه های كليدي :پارک جنگلی سرخه حصار ،توسعه و ساماندهی پارک ،امنیت اجتماعی
مقدمه

پارك جنگلي سرخه حصار ،با كاربري جنگلي ،فضاي سبز و خدماتي با كشيدگي شرقي –

غربي و با مساحتي بالغ بر  612هكتار در شرق تهران و در جنوب شرقي منطقه  13استقرار يافته
است .اين پارک در يك موقعيت استراتژيك ،نقش كمربند سبز 1حفاظتي ،تعيين کننده حريم

شــهر تهران ،تنظيم کننده فرم کالبدي و ری ه تنفســي هواي شهر تهران را ايفا کرده و به لحاظ
مالحظات امنیتی و انتظامی حایز اهمیت زیادی اســت .در واقع قرارگيري آن در حوزه شــرق

تهران ،همجواري و تعامل آن با محدودههاي وسيع مسكوني و صنعتي میتواند پتانسیل باالیی
در ایجاد فضاهای امن و آرام و یا فضاهای بیدفاع و جرمخیز برای سکنه محل داشته باشد.

هســته اوليه پارك جنگلي ســرخه حصــار در اوایل دهه  40شمســي و در چارچوب ايجاد

كمربند ســبز به منظور ارتقاء كيفيت زيست محيطي شهرتهران شكل گرفت .اما به مرور زمان
و با گسترش توسعه شهرتهران به سمت شرق و استقرار پارك سرخه حصار در درون مرزهاي

كالبدي شهر تهران ،استفاده ازآن به عنوان يك پارك شهري مطرح شد .2با اين نگرش ،هرگونه
اقدام در جهت ساماندهی و تجهيز پارك جنگلي سرخه حصار یک نوع مداخله انسانی قلمداد

شــده و نیازمند ارزیابی تاثیرات اجتماعی اینگونه مداخالت است .تغيير پارک جنگلی سرخه
حصــار از منطقه حفاظتي و كمربند ســبز به يك پارك شــهري با كاربريهــاي خاص آن ،با
چالشهايي همراه بوده که از جمله این چالشها مقوله امنیت اجتماعی است .در واقع عدم توجه

به مقوله امنیت اجتماعی در اقدامات مداخلهجویانه انسانی در محیطهای شهری و فضای سبز،
آثار زیانباری متوجه شهروندان و نهادهای متولی تامین امنیت خواهد داشت.

1- Green belt
 -2برگرفته ار طرح جامع توســعه و بهســازي پارک جنگلي ســرخه حصار ،شــركت جهاد تحقيقات آب و آبخيزداري
(گروه معماري و شهرسازي طرح محيط پايدار)

بیان مساله

پارکهاي ملي تا دهه  1980بيشــتر با معيارهاي اقتصــادي مورد ارزيابي قرار ميگرفت تا

معيار زيست محيطي .اين تفکر با رشد تجاري شدن فعاليتها در قالب استفاده از منابع طبيعي

وحشــي و ترسناک قلمداد ميشدند که با انجام يکسري فعاليتها ميزان خطرات آن کاهش
داده ميشد .اين نوع برداشت با استحصال بيشتر و تخريب منابع ملي همراه بوده است و امنيت
اجتماعي در اين برداشــت غلبه بر مخاطرات محيطي تعريف ميشد (.)20 :1995،Espiner
اما بعد از  1980با غلبه پاردايم محيطگرايي 1و ارزيابي تاثيرات اجتماعي ،نتايج به نفع امنيت
محيطي و اجتماعي پارک و بر عليه نگاه فايدهگرايانه از پارک شيفت پيدا کرد.

اثرات اجتماعي با هرگونه اقدام توســعهاي داراي ارتباط بــوده و در ارتباط با مناطق حفاظت

شــده ميتواند حايز اهميت زيادي باشــد ،زيرا مجموعهاي از عوامــل مداخلهکننده را با امنيت

پارک مرتبــط ميکند ( .)22 :2010 ،Erasmusاساســاً مطالعات ارزیابــی تأثیر اجتماعی در

ارتباط با فضاها و مناطق حفاظتشده در پي ايجاد تعادل بين ماهيت طبيعي و مداخلهاي اين نوع

فضاهاست ( .)23 :1995 ،Espinerبراين اساس ساماندهی پارک جنگلی سرخه حصار در پی

ايجاد تناسب در دوگانگی برنامهها و سیاســتهای اجرایی پارک است .دوگانگیهایی چون؛

ماهیت پارکی -جنگلی این محیط ،پیوند انســان و فضای ســبز و لزوم تأمین نیازهای فراغتی در

کنار توجه به نيازهاي امنیتی است .اين دوگانگيها در سياستهاي اجرايي و برنامهريزي شده در

قالب ساماندهي پارک جنگلي سرخه حصار بهشدت با مقوله امنیت اجتماعی پارک گره خورده
و بسته به نوع جهتگیریها ،امنیت اجتماعی پارک را خدشهدار کرده و یا سامان ميبخشد.

فرض بنیادی در این مقاله این اســت که هرگونه مداخله و تغییر در محیطهای بکر شهری

بویژه فضای ســبز جنگلی و تبدیل آن به فضای شــهری یا پشــتیبانیکننده نیازهای خدمات

شهری ،باعث پيآمدهای ناخواسته و پیشبینینشدهای در آن محیط خواهد شد؛ پيآمدهای
که بار امنیتی -انتظامی داشته و متوجه شهروندان و نهادهاي متولي امنيت خواهد شد .در واقع

با تغییر کاربریهای فضای ســبز به کاربری خدماتی یا مســکونی،کانونهای جدیدی شکل
میگیرد که مســتعد جرم خیزی و ناامنی بوده و یا ممکن اســت پيآمد معکوســي در تامین
امنیت داشــته باشــند .آنچه حایز اهمیت است این اســت که هرگونه مداخله نیازمند مالحظه
1- Environmental paradigmatic
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پارکهــاي ملي همراه بوده اســت .به اعتباري حتي در تلقي عاميانــه پارکهاي ملي محيط
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اســت ،مالحظه اجتماعی ،فرهنگی ،زیستمحیطی که همسو با مالحظات فنی و اقتصادی در
اجرای یک پروژه ضروری میباشد؛ تجربه نشان داده که فقدان توجه به مالحظات اجتماعی
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در اقدامات توســعهي پيآمدهای داشــته که امنیتی بوده و با برخورد فیزیکی و دخالتهای
انتظامی همراه بوده است.

ضرورت توجه به مقوله امنیت در پارک جنگلي ســرخه حصار برخاسته از نيازهاي فزاينده

حوزة شــرق تهران به فضاهاي تفريحي -فراغتي و فضاهاي ســبز حاشية شهري ،سابقه ناامنی
و شــرارت در سطح پارك ،لزوم برنامهريزي دقيق و همه جانبه برمبناي توانها و قابليتهاي
پارك ،ساماندهي فضاهاي ســبز و افزايش سرانه خدمات رفاهي درعرصههاي درون شهري

و حاشيه شهري است.

اینکه ســاماندهی پارک جنگلی ســرخهحصار شــامل چه محورهایي بوده ،آیا مالحظات

امنیتــی -انتظامــی در آن لحاظ شــده یا نــه؟ و پيآمدهای مترتب برآن کدامند؟ بخشــی از
سواالتي است که در این مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

وجه ممتاز و نوآورانه این نوشــتار توجه به مقوله امنیت اجتماعی در اقدامات توســعهاي و

پرداختن به آن به مثابه پيآمد اقدمات توســعهي اســت نه ابزار و هدف آن .زیرا پيآمدهای
امنیتی یک اقدام توسعهي مقدم بر اهداف امنیت بخش آن بوده و متوجه آثاری است که در

بلندمدت در اثر اجرای یک پروژه حادث میشــود .در واقع ساماندهی پارک جنگلی سرخه

حصار به مثابه یک اقدام توسعهي دارای آثار امنیتی و انتظامی است که از تحقق یا عدم تحقق
اهداف آن حادث میشــود .به عنوان مثال اگر هدف شــهرداری در اینگونه اقدامات جبران

ســرانههای خدماتی نظیر احداث ترمینال شــرق در داخل پارک جنگلی باشــد پيآمدهای
ناخواسته این اقدام ،بيشتر امنیتی – انتظامی خواهد بود تا خدماتی صرف.1

مســاله اصلی در این مقاله توجه به سیاســتهای چندگانه شــهرداری در ساماندهی پارک

جنگلی سرخه حصار ،میزان تناسب و همسویی این سیاستها با امنیت اجتماعی پارک است
 -1احداث پایانه شــرق در منتهی علیه پارک جنگلی ســرخه حصار،که پیوست اجتماعی آن توسط موسسه رخداد تازه
نوشــته شــده است ،بخشی از سیاست توسعهای شــهرداری تهران در منطقه  13هســت .نتایج پیوست مذکور نشاندهنده
مخاطرات زیادی است که در اثر احداث این پایانه متوجه منطقه و بویژه پارک جنگلی سرخه حصار خواهد شد .سیاست
احداث پایانه شــرق در این محل بخشی از سیاست انبساطی و توسعهای شهرداری است که از فشارهای فراینده گسترش
شهرنشــینی ،تردد و رشد شــبکه حمل و نقل عمومی ناشی شــده و پیآمدهای منفی و جبرانناپذیر آن دامنگیر منطقه و
امنيت پارک جنگلی ســرخه حصار خواهد بود .شواهد نشان میدهد که شــهرداری در این خصوص مالحظات زیست
محیطی و اجتماعی را نادیده گرفته و تنها به دنبال پاسخگویی به فشارهایی است که در اثر تراکم فضایی و جمعیتی کالن
شهر تهران متوجه این نهاد است.

که به صورت سناريوهاي متحمل قابل طرح ميباشد.
جدول  :1طرح شماتيک فرض بنيادي تحقيق
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پارک جنگلی ســرخه حصار با كشيدگي شــرقي–غربي به عنوان يك گردشگاه عمومي

با امكاناتي محدود در اراضي معروف به ســرخه حصار در شــرق تهران ،پتانسیل باالیی برای
جذب گردشگر و پرکردن اوقات فراغت سکنه محل دارد.

ازنظر موقعيت مكاني ،پارک در جنوب بزرگراه یاســینی و در شــرق بزرگراه اسبدواني

(بسيج مســتضعفين) واقع شده اســت .اين پارك ازشمال به بزرگراه یاســینی و كارگاههاي
صنعتي ،از جنوب به اراضي پارک ملي حفاظت شده سرخه حصار و پادگان نظامي ،از شرق

به بزرگراه اســبدواني (بسيج مستضعفين) و مناطق شــهري و از غرب به اراضي ملي سرخه
حصار و مناطق حريم منطقه  13محدود ميباشد.1

کاربری های متصل به پارک

مطابق اســتعالم صورت گرفته از شــهرداري منطقه  ،13حدود پارك از چهار جهت اصلي
 -1برگرفته از سايت شهرداري تهران منطقه 13

توسعه و ساماندهی پارک جنگلی سرخهحصار و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی پارک

قلمرو مکانی پارک جنگلی سرخه حصار

به شرح ذيل میباشد:

 -1ضلع غربي :حاشيه اتوبان جديد شهيد دوران تا دوكوهه
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 -2ضلع شمالي :حاشيه اتوبان شهيد ياسيني ،رودخانه (كانال) سرخه حصار و كاربريهاي

صنعتــي –كارگاهي ،ترمينال (پايانه) شــرق تهــران در ضلع شــمالغربي و توقفگاه (دپوي)
اتوبوس برقي خيابان دماوند ،ايستگاه آتشنشاني در مجاورت ورودي شماره  2پارك

 -3ضلع شــرقي :رمپ ورودي ترمينال شــرق از اتوبان شهيد ياسيني جايگاه سوختگيري

(گازوئيل) اســت كه در شمال ورودي شــماره  1پارك واقع میباشد .همچنين يك جايگاه

 CNGنيز در محور جنوبي (غربي – شــرقي) بزرگراه دوران ،در ضلع شــمال غربي پارك
واقع شده است.

 -4ضلع جنوبي :محدوده اراضي تحت حفاظت پارك ملي سرخه حصار
توصیف اقدام توسعه اي

قلمرو مكاني پروژه توســعه و ســاماندهي پارک جنگلي ســرخه حصار ،مشــتمل بر تمام

محدوده اين پارک بوده و بر طبق اسناد باالدستی و به سفارش سازمان پارکها و فضای سبز
شهرداري منطقه  13در داخل پارک جنگلي سرخه حصار به اجرا درآمده است.

محورهاي اجرايي توسعه و ساماندهي پارک جنگلي سرخه حصار حول بخشهاي کالبدي

و کاربــري پارک متمرکز بوده اســت .اين اقدامات در بخش کالبــدي ،معطوف به تغييراتي

اســت کهدر مبلمــان ،احداثات ،نحوه پراکنش امکانات و تجهيــزات عمومي و فعاليتهاي
زيربنايي پارک صورت گرفته و در بخش کاربري داللت بر نحوه اســتفاده از اين امکانات با
تاکيد بر وجوه اجتماعي ،زيستمحيطي و فرهنگي است .در واقع مالحظات امنيتي مراجعين

به پارک و گروههاي هدف هم ابزار ،هم هدف و هم پيامد محورهاي اجرايي بوده و مســاله
امنيت اجتماعي اســتفاده کنندگان از پارک در تمام ســطوح قبل ،حين و بعد از ســاماندهي
مطرح ميشود .اين محورهاي اجرايي شامل فعاليتهاي ذيل ميباشند:

• تــاش در جهت ارتقاء امنیت درونی پارک از طریق توزیع امکانات و فعالیتها در همه

سطوح پارک؛

• ایجاد فضاهای آرام و زیبا ،با استفاده از طراحی مناسب در برخی از نقاط پارک؛

• پراکنش يکنواخت امکانات تفريحي -ورزشــي در درون پارک به منظور جلوگيري از

شکلگيري فضاهاي بيدفاع و جرمخيز؛

• توجه ویژه به صداهاي خاموش و آسيبپذير که شامل کودکان ،زنان و افراد مسن بوده

و نيازمند امنيت اجتماعي بيشتري هستند؛

شهری به یک تفریحگاه عمومی مجهز درون شهری و امن؛

• ایجاد توسعه متوازن در کلیه سطوح داخلی پارک با هدف تحقق امنيت پايدار؛

• تــاش در جهت حفظ و ارتقاء ویژگیهای زیســتمحیطی پارک نظير اهتمام در حفظ

پوشش گیاهی پارک همراه با توسعه گلها و درختچههای زینتی در پارک؛

• گســترش فعالیتهای تفریحی -تفرجي ،بازیها و سرگرمیها،فضاهای ورزشی ،بهویژه

ورزشهای سازگار با طبیعت پارک همچون اسبدوانی ،دوچرخهسواری و همچنین ورزش
بانوان؛

• توســعه خدمات زیر بنایی همچون راه ،آب شــرب ،تلفن و روشــنایی در کلیه ســطوح

پارک؛

• توسعه شبکههای دسترسی پارک (بویژه مسیرهای سواره) و توسعه دسترسیهای بیرونی

پارک با هدف تسهیل در تردد به پارک؛

• توسعه مبلمان و تجهیزات عمومی (نیمکت ،آبخوری ،آتشدان و  )...در سطح پارک؛

• ایجــاد فضاهای اقامتی کوتاه مدت (پیک نیک) و اســتراحتگاههای کوچک (آالچیق و

سکو) در سطح پارک؛

• ایجــاد هارمونــی و ســازگاری در مصالح مصرفــی و محیط طبیعی پــارک در بدنه ها،

جداره ها و نماهای ابنیه؛

• توسعه فعالیتهای خدماتی – رفاهی (رستورانها ،بوفهها و  )...در سطح پارک؛

• توســعه و گســترش انگیزه های اقتصادی در فضا از طریق ایجاد و توســعه موقعیت های

شغلی و اقتصادی و ایجاد مراکز خود اشتغالی در سطح پارک (علی نژاد.)23 :1390 ،

اهداف اجتماعي  -فرهنگي

هــدف كالن اجتماعــي -فرهنگي اين طــرح ،تعريف نظــام بهينه اجتماعــي ،فرهنگي و

توسعه و ساماندهی پارک جنگلی سرخهحصار و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی پارک

• تــاش در جهت تغییر ماهیت پــارک از یک پارک جنگلی بدون تجهیزات و حاشــیه
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اقتصادي متناســب با پارك جنگلي ســرخه حصار اســت که متناسب با ســاختار جمعيتي و
موقعيــت اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي گروههاي هدف بوده و باعث كاهش ناهنجاريها و
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آسیبهای اجتماعی در سطوح داخلي و خارجي مرتبط با آن ميشود.

 -بهبود و ارتقاء كيفيتها و شاخصهاي كنترلي -امنيتي و كاهش ناهنجاري ها و بزههاي

اجتماعي در سطوح دروني پارك؛

 -ايجاد زمينههاي الزم جهت بهرهگيري و بهره برداري مناسب از پارك توسط كليه اقشار

ساكن درشهر و منطقه؛

 -ايجاد زمينههاي اجتماعي و فرهنگي الزم ،به منظور جلوگيري از تخريب محيط زيســت

و فضاي سبز پارك و تاثير در عالقهمندي به طبيعت؛

 -نقش موثر در افزايش امنيت اجتماعي پارک در درون و بيرون پارک؛

 -تقويت روحيه تفريحي-تفرجی و گردشــگري بهصورت تيمي و ســازمانيافته و گذران

اوقات فراغت؛

 -تقويت روحيه پيادهروي و ورزشهاي همگاني در گروههاي اجتماعي محلي و شهري

 -تأثیر بر افزایش جســمی و رواني (کاهش افســردگی ،افزایش اعتماد به نفس ،شادابی و

نشاط و )...؛

 -پیدایش پاتوقهای جدید بويژه براي سالمندان ،زنان وجوانان(علی نژاد.)25 ،1390

ارزیابی تاثیر اجتماعی 1و سیاست شهرداری در منطقه

ونکلــي در تعريف از ارزيابي تاثيــر اجتماعي گفته «برآورد پيآمدهــاي اجتماعي فرايند

تحليل و مديريت عواقب خواســته و ناخواســتهي مداخالت برنامهريزي شــده (سياستها،

برنامههــا ،طرحها و پروژهها) براي محيط انســاني و هرگونه فرايند تغيير اجتماعي ناشــي از

اين مداخالت است ،به نحوي که محيط انساني و زيستي پايدارتر و عادالنهتري پديد آورد»

(ونکلــي .)19 :2002 ،کریس روچ نیز معتقد اســت که «ما ارزیابی تأثیــر پروژه را به معنای
ارزیابی چگونگی و میزان وقوع تغییر تعریف میکنیم که با هدف تغییرات پایدار در زندگی
مردم صورت گرفته و با مداخله ِخاص همراه اســت» (کریس روچ .)41 :1999 ،اما آنچه در
این نوشــتار حایز اهمیت است درک این موضوع اســت که مطالعات ارزيابي تاثير اجتماعي
1- Social impact assessment

تئوري محور 1نيســتند بلکه بــا تأکيد بر مطالعات ميداني بين جهــان مفهومي و جهان تجربي

چرخــش ميکننــد (ونکلي .)34 :2002 ،تلفيقــي از دادههاي تجربي و تحقيقات اســتقرايي
نقشــهي راه مورد نياز برآورد پيآمدهاي اجتماعي را فراهم ميکند (ونکلي .)34 ،مطالعات
و محدود اســتفاده نميکنند ،بلکــه به دليل ماهيت خاص و منحصر به فــرد پروژهها ،محيط

اجتماعي و فرهنگي جامعه هدف و بافت اجتماعي آن ،سعي دارند اقدامات توسعهاي را تنها
در بستر مکاني و زماني خاص خود مطالعه کنند .بهعبارت ديگرارزيابي تأثير اجتماعي اغلب

با سياستها و برنامههايي سرکار دارد که در قالب اقدامات توسعهاي و پروژههاي مشخص به
اجرا درميآيند .لذا با هدف شناسایی ذینفعان (برندگان و بازندگان) پروژهها ،دامنه ،شدت

و نوع تأثیرات ،ســعی در ترکیب رویکرد مشارکت محوری با رویکرد فنی و تکنوکراتیک
است.

فاضلی مطالعات اتا 2را به مثابه یک نوع بینش جامعه شــناختی میداند که با اتخاذ رویکرد

انتقادی از منافع گروههای حاشــیهای ،آســیب پذیر و خاموش جامعــه (نظیر کودکان ،زنان،
سالمندان ،روســتايیان ،محرومان و حاشیهنشینان شهری) دفاع میکند (فاضلی.)219 :1389،

ارزيابيتأثیر اجتماعی با مفهوم ارزشيابي تأثیرات نیز مرتبط بوده و سعی دارد ضمن شناسايي
پيآمدهاي مثبت و منفي پروژهها ،ميزان تحققپذيري اهداف آنها را نیز برآورد کند .در کل
بایــد گفت که در مطالعــات ارزیابی ،دامنه تاثير پروژهها و بســتر جامعه هدف ،تعيين کننده
رويکرد نظري ،انواع و شدت پيآمدها ميباشد.
سیاست شهرداری و مطالعات اتا

سیاست شهرداری تهران در ارتباط با اقدامات توسعهي و پروژهها حول محور سياستهاي

انبساطي-توســعهي و سياســت انقباضي -عدالت محور اســت (علی نــژاد .)88 :1390 ،در
واقع سياســت توسعهاي شهرداري با هدف تامين ســرانه خدمات شهري و در خدمت جبران

کمبودهايي اســت که کالن شهر تهران با آن روبروست .اما سياست عدالتمحور شهرداري
ســعي بر در نظر گرفتن مالحظات اجتماعي و امنيتي در کنار مالحظات تکنوکراتيک و فني

دارد .بر اين اســاس سياســت شــهرداري در ارتباط با تجهيز و توســعه پارک جنگلی سرخه
 -2مخفف ارزیابی تاثیر اجتماعی

1- theory directed

توسعه و ساماندهی پارک جنگلی سرخهحصار و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی پارک

ارزيابــي تأثير اجتماعي از نظريههاي کالن براي تحليل اقدامات توســعهاي در ســطح محلي

103

حصار سیاســت عدالت محور بوده و با احداثات خاصي همراه نبوده بلکه شامل درختکاري،
بهبود فضاي ســبز جنگلــي و امکانات مرتبط با گذران اوقات فراغت ميباشــد .لذا با امنيت
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اجتماعي پايدار پارک مرتبط بوده و به افزايش ناامني و شــکلگيري کانونهاي جرم خيزي
نخواهد انجاميد .اما تجربه مطالعات انجام شده در ارتباط با سياست کلي شهرداري در ارتباط

با پارک جنگلي ســرخه حصار داللت بر سياست انبساطي و توسعهي نيز بوده که به گسترش
مداخــات در داخل پارک انجاميده و در نهايت به افزايــش ناامني ميانجامد .احداث پایانه

شــرق تهران ،احداث ســاختمان ســوانح غيرمترقبه ،احداث بزرگراه از جمله اين سیاستها
هســت .نتایج پیوست مذکور نشاندهنده مخاطرات زیادی است که در اثر احداث این پایانه
متوجه منطقه و بویژه پارک جنگلی ســرخه حصار خواهد شــد .1سیاست احداث پایانه شرق

در این محل بخشــی از سیاست انبساطی و توسعهي شــهرداری است که از فشارهای فزاینده

گســترش شهرنشینی ،تردد و رشد شــبکه حمل و نقل عمومی ناشی شده و پيآمدهای منفی

و جبرانناپذیر آن دامنگیر منطقه و پارک جنگلی ســرخه حصار خواهد بود .شــواهد نشان
میدهد که شــهرداری در این خصوص مالحظات زیســت محیطی و امنيتي را نادیده گرفته

و تنها به دنبال پاســخگویی به فشــارهایی است که در اثر تراکم فضایی و جمعیتی کالن شهر

تهران متوجه این نهاد است؛ آلودگی هوا ،آلودگی صوتی ،ایجاد فضاهای بیدفاع و ناامن و
تخریب محیط زیست از جمله پيامدهاي آن است.

در کل سیاســت شهرداری منطقه  13در ارتباط با پارک جنگلی سرخه حصار هم معطوف

به تجهیز و ساماندهی فضای داخل پارک و هم معطوف به انتقال بخشی از کاربریهای مورد

نیاز تهران به آن اســت .نتایج پیوست اجتماعي 2نشان میدهد که مالحظات اجتماعي ،امنيتي
در اين پروژه لحاظ شده ولي سياست شهرداري در اين ساماندهي ،موضوعي -موضعي بوده

و از طرح جامع و تفصيلي پارک جنگلي ســرخه حصار و منطقه منتج نشده است .لذا هرچند
ابعاد امنيتي در اين طرح در آن لحاظ شده ولي نحوه پراکنش و قرارگيري امکانات تفريحي

و احداثــات از الگويي واحدي تبعيــت نميکند(همان .)90 ،1390 ،براين اســاس پيشبيني

ميشود در کانونهاي ناامني و جرمخيزي نيز در پارک شكل بگيرد.

 -1مراجعه شود به نتايج پيوست اجتماعي احداث پايانه شرق تهران که توسط شهرداري منطقه  13به اجراء درآمده است.
 -2مراجعه شود به نتايج پيوست اجتماعي تجهيز و ساماندهي پارک جنگي سرخه حصار که توسط شهرداري منطقه 13
و با مجريگري نگارنده مقاله به اجراء درآمده است.

گروه های هدف و ذینفعان

عــاوه بر ســاكنين منطقه 13و محــات اطراف پارک کــه به دلیل مجــاورت مکانی از

امکانات و خدمات پارک به نســبت بیشــتر از دیگران استفاده می نمایند ،مراجعهکنندگان به
دوچرخهسواران حرفهای و آماتور ،ســازمان تربیت بدنی ،مجموعه پرسنل شهرداری تهران،
انجمنها ،کانونها و تشکلهای ورزشــی ،سازمان زیست محیطیNGO ،های فعال محیط

زیســت از گروههای هدف هســتند که از امکانات و خدمات پارک استفاده کرده و مستقیما
ممکن است از امنيت پارک متاثر شوند.

«برزگــر 1میگوید قدمت باالی پارک و نیز وجود اتوبان های اطراف آن باعث شــده این

پارک در نزد  90درصد شــرق و جنوب تهران شناخته شده باشد و نیز شهروندان از قدیم به
این پارک میآمدند .همچنین به دلیل وجود پایانه شرق و قرار گرفتن پارک در ورودی شرق
تهران ،بعضي مسافران نیز شام و ناهارشان را اینجا میخورند».
كاربريهاي موجود در پارك

عملكرد غالب پارك جنگلي ســرخه حصار در حال حاضر،عملكرد فضاي ســبز میباشد

كه البته اين امر در ارتباط مستقيم با نقش پارك به عنوان بخشي از كمربند سبز شهر تهران و

حریم شهری قابل توجيه است.

در حال حاضر،كليه ابنيه موجود در پارك ســرخه حصار عبارتند از :دفتر مديريت پارك،

دفتر پيمانكاري و ساختمانهاي مكمل آن ،ساختمانهاي پارك آموزش ترافيك ،ساختمانهاي
پيست دوچرخه سواري ،ســاختمانهاي پيشساخته (كلبههاي چوبي) ساختمان سالن كشتي،
ســرويسهاي بهداشــتي ،كيوســك نگهباني ،ســاختمان نيروي انتظامي (اجرائيات پارك)،

كانكس نيروي انتظامي ،كانكسهاي اداره فضاي ســبز  ،انبارها ،ساختمانهاي نگهباني چاهها،

ســاختمان ســوله بحران ،ســاختمان اســكان كارگري ،مركز بازپروري معتادان گمنام (ابنيه
سبك) و اتاقك ها و انبارهاي خدماتي که برخی نیز مخروبه هستند؛ در سطح پارك به چشم

ميخورند.

 -1معاون فضای سبز شهرداری منطقه 13

توسعه و ساماندهی پارک جنگلی سرخهحصار و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی پارک

پارک ســرخهحصار ،کارکنان پارک ،سازمانها و ادارات ،شرکتهای خصوصی و دولتی،

105

ساختمان نيروي انتظامي (اجرائيات) پارك جنگلي سرخه حصار و تاریخچه آن

ســاختمان نیروی انتظامی پارک در خيابان زنبق ،در محدوده غربي پارك و در روبهروي
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ساختمان مديريت (دفتر) پارك واقع است.

فرمانده انتظامی پاسگاه مستقر در پارک معتقد است:

«از  10ســال پیش پلیس مســتقر شده اســت و بعد از آن بهصورت نیمه وقت حضور داشته

است .حدود  6سال است که تمام وقت این مجموعه از هر جنبهای تحت کنترل پلیس است.

ورود و خروجهای شــمال که بزرگراه شهید یاسینی است و شــرق هم که ورودی زیتون را

داریم و ناحیه غرب هم دوراه است و داخل مجموعه هم که ورود و خروج کنترل میشود و
در ســاعت مشخصی دربها بسته میشود و تردد هم که از  12شب به بعد نیست و همه چیز

در چنته امنیت اســت .هرچند از ساعت  12ورود به داخل پارک ممنوع میشود ولی کسانی
که داخل پارک هستند تا ساعت  2الی  3هم شده که ماندهاند و بعد رفتهاند».

در مصاحبه انجام شده با ناظر فضای سبز پارک این سوال که آیا مشکالتی وجود دارد که

باعث شود شهروندان کمتر به این پارک مراجعه کنند؟

«مشــکالت که نمیشود گفت .ما اســمش را میگذاریم محدودگر .بهخاطر مسائل امنیتی

پارک و ده ترکمن ما از ساعت  12شب به بعد ورودیهای پارک را میبندیم .از این ساعت

تا  6صبح تمام اختیارات تردد کلیه نفرات و غیره دست نیروی انتظامی است و حتی من نوعی
هم برای ورود به پارک باید با نیروی انتظامی هماهنگ کنم چون دربها را قفل میکنند تا
مشکالتی که برای ده ترکمن داریم و حمل مصالح از داخل پارک انجام نشود».

نحوه اداره پارك

پارك جنگلي ســرخه حصار ،به علت اســتقرار در محدوده شــهرداري منطقه  13تهران،

تحت مديريت اداره فضاي ســبز منطقه  13اداره میشــود .نماينده اداره فضاي سبز منطقه 13

مســئوليت هدايت كليه امور پــارك و نظارت بر عملكرد پيمانكار را بــر عهده دارد .عالوه

بر مســئول پارک ،ناظر فضای ســبز و نیز مســئول امور فرهنگی و اجتماعی جهت هماهنگی

و نظــارت بر عملکرد پیمانکاران و شــهروندانی که به پارک مراجعــه می کنند ایفای وظیفه
می کنند.

وضعیت امنیت اجتماعی در پارک

تا اواســط دهه هفتاد پارک جنگلی ســرخهحصار از نظر مردم به عنوان مقر اشــرار ،قاتلین

و راهزنان و معتادین شــناخته میشــده است به گونه ای که گزارشاتی از کشف جسد در آن
زمانها گزارش شــده اســت .امنیت اجتماعی پارک در موقعیت کنونی با توجه به عواملی از
قبیل اســتقرار تجهیزات و امکانات تفریحی و ورزشی در مکان های مختلف پارک ،استقرار

پایگاه نیروی انتظامی در پارک و نیز افزایش اســتقبال شهروندان در پارک بهتر شده است و

آســیب های اجتماعی آن نسبت به دهه های قبل کمتر شده است .به دلیل موقعیت جغرافیایی
خاص پارک (ورودی شهر تهران و پایانه شرق تهران) همواره شاهد آن بودهايم که افراد بی
سرپناه از جمله دختران فراری و معتادین به این پارک پناه آورده اند.
فرمانده انتظامی پارک معتقد است:

«مــا عملکرد خودمــان را روی کاغذ میآوریــم ارزیابی میکنیم و نتیجــه واحدهای 12

ســاعتهمان را میبینیم؛ نسبت به پارکهای داخل شــهر که خودم در برخی از آنها خدمت

کردهام مشــکل نداریم .در پارکهای داخلی کیفقاپی و ضبط دزدی و غیره اتفاق میافتد
و از این لحاظ امنیت اینجا خوب اســت .از رؤســای و مسئوالن قبلی پارک جویای اوضاع

قبل و حال پارک شــدیم و همه گفتند حداقل  2تا  3جنازه اینجا پیدا میشد ولی اآلن دیگر

خبری نیست».

جناب ســروان اینجا پروژه ســاماندهی و تجهیز پارک انجام میشود .به نظر شما برای باال

رفتن امنیت پارک چه اقداماتی مطلوبتر است که انجام شود؟

توسعه و ساماندهی پارک جنگلی سرخهحصار و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی پارک

در پارك ســرخه حصار ،به عنوان مســئول پارك در ساختمان مديريت پارك مستقر بوده و

107

«در پارکهای جنگلی دیگر مثل چیتگر که چند رســتوران دارد و حتی لویزان كه استخر

دارد .اینها پارک را از لحاظ دنجی درمیآورد و مانند پارکهای داخل شهر میشوند.
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اآلن بچههای ایرانزمین و اســکیت قبل از اینکه اینجا بیایند در آن سمت ساختمان سپاه

غرفه داشــتند و میگویند که چند مورد ســرقت خودرو و ضبط و باند و الســتیک و غیره را

داشــتند ولی از زمانــی که اینطرف آمدهاند میگویند که با توجــه به جنگل و اینکه رو به

تاریکــی میرویم تا بهحال کســی حتی از خش افتادن ماشــینش هم ناراضی نبوده اســت و
ســاعت  5که تاریک میشــود تا ســاعت  8و 9هم زن و بچه میآیند ولی با توجه به حریم
پارک امنیت هســت و اگر اســتخر یا رستوران ساخته شــود و ذینفع آن هم خود شهرداری

باشد از حضور شهروندان ،امنیت افزایش مییابد .مراکز فرهنگی ساخته شود .در کنار پیست

دوچرخهسواری میخواستند یک حالت نمادین بازیافت را بسازند که آنهم رها شد و رفت
و کسی پیگیر نشد .این چیزها باشد خوب است حتی باغوحش هم جواب میدهد.

همین وســایل ورزشــی که گذاشتهاند ،خیلی ورزشکارها به اینســو سوق داده میشوند

و این حضورها برای پارک امنیت اســت .قبال چون جنگل خلوت بود میآمدند و دســتبرد
میزدند ولی حاال این اتفاقات نمیافتد».

اهمیت بررســی امنیت اجتماعی پارک ســرخهحصار از آنجا آشــکارتر می شود که این

پــارک به دلیل ویژگیهای خاصی از جمله وجود فضاهای بی دفاع ،نقاط کور ،مســیرهای
انحرافی ،ازدحام جمعیت ،جمعیت گذری و شــناور ،دسترســی آســان و وســعت زیاد آن،
زمینه ســاز برخی از آسیبها میگردد .وجود پاسگاه نیروی انتظامی در فاز شرقی نیز تأییدی

بر حساسیت امنیت در پارک سرخهحصار است.

در بررسیهای به دست آمده و مصاحبه های انجام شده مسئول پاسگاه پارک سرخهحصار،

شــورایاران محالت اطراف پارک ،مســئوالن پارک و نیز مسئوالن شــهرداری به خصوص

شــهردار منطقه معتقدند که امنیت اجتماعی پارک نســبت به چند ســال قبل بهتر شده است.
شهردار منطقه در این باره میگوید این پارک در سالیان قبل محلی برای اراذل و اوباش بوده

و همواره اتفاقات ناگواری از جمله قتل در آنجا بروز میداد که در نهایت ســبب شــده بود
پارک به محیط ناامنی تبدیل گردد.

دبیــر شــورایاری محله آشــتیانی میگوید« :پــارک های محلی در ســطح محالت ،محل

حضور اراذل و اوباش شــده و خانوادهها جرات نمیکننــد در آنجا حضور یابند ولی پارک

ســرخهحصار یک پارک خوبی اســت و به اصطالح پارک خانوادگی است .االن در سطح
پارک نقاط کور و نقاط غیر قابل دسترس به آن صورت نیست که آسیبزا باشد».

دبیر شورایاری محله سرخهحصار می گوید« :صبحهای زود و در ساعات آخر شب حضور

تاریک و خلوت است این افراد حضور مییابند».

بهدادفر در این باره بر این نظر اســت که« :با توسعه و تجهیز پارک ،حضور افراد غریبه در
این منطقه و محالت افزایش مییابد که احتماالً مشــکالت اجتماعی و فرهنگی نیز به همراه
خواهد داشت».

شــهردار ناحیه  4براین عقیده اســت« :که چون اتوبان شهید یاســینی و دوران ،پارک را از

محالت جدا کرده است آسیبهای اجتماعی از طرف پارک متوجه محالت نمیشود».

مســئول اجتماعــی و فرهنگی پــارک در مورد معضــات و تهدیــدات اجتماعی منطقه

می گوید« :به علت همجواری ورودی تهران گاهي شاهد هستیم دختران فراری به پارک پناه
میآورند و نیز افراد معتاد هستند که در داخل پارک در مکانهای خلوت حضور مییابند».

مســئول پاســگاه انتظامــی پــارک وجــود مراکز نظامــی ،وجــود خیابانها و مســیرهای

دوچرخهسواری و نیز حضور افراد در فضاها را از عوامل تأمینکننده امنیت پارک میداند و
نزاع و درگیریهای مراجعهکنندگان ،شــکارچیان غیر مجاز ،تجمع معتادین در نقاط خلوت

را از مشــکالت انتظامی پارک میدانند که با توجه به فعالیتهای مجموعه موارد شناســایی
و اقدامــات الزم انجام میگیرد و در ارزیابی عملکرد امنیتی از بین  20پارک شــبانهروزی و

 1368پارک داخل شهری رتبه سوم را داریم.

پارك ســرخهحصار در حال حاضر از ســطح امنيت مطلوبي برخوردار بوده و ميزان جرم

و جنايت و بزههاي اجتماعي در آن بســيار پايين اســت .اغلب بزههاي ثبت شــده در پارك،
مربوط به امور ضد اخالقي و مصرف مواد مخدر اســت .كنترل امنيتي پارك در حال حاضر
به صورت گشتزني در كليه سطوح پارك اتفاق ميافتد.

در اصل سياست تجهيز و توسعه پارک جنگلي سرخه حصار به لحاظ امنيتي با تأمين امنيت

و کاهش برخي جرايم خشن همراه شده است .به اعتباري قبل از انجام اقدامات توسعهاي در
داخل پارک ســرخه حصار بيشتر تداعي کننده محيط بيدفاع و حاشيه شهري بوده که باعث

تبديل آن به فضاي جرم خيز ميشــده اســت .در واقع بخشي از اتفاقات و جرائم داخل شهر

توسعه و ساماندهی پارک جنگلی سرخهحصار و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی پارک

معتادین بیشــتر اســت درواقع مواقعی که مــردم حضور کمتری دارند و یــا در فضاهایی که

109

تهران از داخل پارک ســردر ميآوردند ولي با افزايش اقدامات حفاظتي و خروج پارک از

فضاي بي دفاع که با اســتقبال و حضور مردمي و گردشــگران همراه بوده است ؛زمينه ناامني
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کاهش و امنيت افزايش يافت.

نکته اصلي در اين مقاله اين است سياست تجهيز و توسعه پارک جنگلي سرخه حصار بطور

مســتقيم باعث افزايش امنيت نگشــته بلکه با خروج پارک از محيط بيدفاع و حاشيه شهري،
با حضور مردم در پارک به منظور تفريح و تفرج به همراه احداث ســاختمان نيروي انتظامي،

زمينه کاهش جرم و افزايش امنيت فراهم شد .به اعتباري امنيت اجتماعي پارک سرخه حصار
به عنوان پيامد اقدام توســعهاي محســوب شد نه هدف مستقيم آن .زيرا هدف اصلي تجهيز و

توســعه پارک اغلب معطوف به افزايش ســرانه خدمــات تفريحي-تفرجي و جلب رضايت
سکنه منطقه صورت گرفته است (علينژاد.)1390،79:

پيوندهاي سهگانه ذيمدخالن (تعامل مردم ،شهرداري و نيروي انتظامي)

تحقــق امنيــت اجتماعي در پارک جنگلي ســرخه حصار پيش از آنکــه معطوف به اراده

انتظامبخش پليس باشد ،محصول پيوند سهگانه ذيمدخالن در تحقق اين مهم است .بهاعتباري
اين تصور که تنها نيروي انتظامي متولي تأمين امنيت بوده و ســاير ذيمدخالن در آن نقشــي

ندارند ،در رويکرد ارزيابي تأثير اجتماعي فاقد ارزش تبييني اســت ،زيرا اين رويکرد ،امنيت
اجتماعي را پيامد يک اقدام ميداند که محصول نحوه مواجهه ذيمدخالن در هرگونه اقدام

توسعهي از جمله در نحوه مواجهه با ساماندهي پارک جنگلي سرخه حصار است.

در ايــن رويکــرد حضور مردم در پارک بــراي تحقق امنيت اجتماعي مســئوالنه و توام با

آگاهي بوده ،مديريت کالن پارک توسط شهرداري با بسترسازي و تضمين پايداري استفاده
از امکانــات تفريحي-تفرجــي پــارک ،و نيروي انتظامي نيــز مامور نحــوه تامين و تضمين

نگهداشــت آن ،زمينه تحقق امنيت اجتماعي پايــدار پارک را فراهم ميکنند .در اصل مقوله
امنيت اجتماعي و تحقق آن در اين رويکرد معطوف به کنش آگاهانه و مسئوالنه ذيمدخالن
در تحقق آن است نه وظيفه قانوني و سازماني صرف نيروي انتظامي در نحوه تامين امنيت.
روش تحقيق

انتخاب ابزارها و روشهای مناسب در اتا ،بستگی به هدف و دامنه تأثیر پروژه ،متن و زمینه

اجتماعــی آن ،خالقیت و مهارت شــرکتکنندگان دارد .یکــی از مهارتهای اصلی مورد

نیاز پژوهشــگران ارزیابی تأثیر اجتماعی ،توانایی انتخاب ترکیب و توالی مناسبی از ابزارها و

روشها اســت .زیرا هیچیک از روشها و تکنیکهای مطرح شده بهتنهایی نمیتوانند برای
مطلوب و درست روشها و تکنیکها در اتا بایستی مبنای عمل واقع شود.

به لحاظ روشــي ماهيت ارزيابي تأثيرات اجتماعي يک اقدام ،نظير تجهيز و توســعه پارک

جنگلي ســرخه حصار ،نيازمند مطالعه عميق و اســتفاده از روشهاي کيفي براي شناسايي و
تبيين پيامدهاست؛ زيرا الزمه درک پيامدهاي يک اقدام ،مصاحبه با گروههاي مختلف متاثر
از پروژه ،نهادها و ســازمان ها به منظور شناسايي پيامدهاســت .براين اساس استفاده از روش

کمي در اين خصوص کفايت الزم را نداشــته و نيازمند توام از روش کمي و کيفي يا روش

ترکيبي است.

باتوجــه به اينكه مطالعات كيفي اســاس و ســتون فقرات ارزيابي اجتماعي اســت ،عمده

مطالعات ارزيابي تأثیرات اجتماعي ،مطالعات كيفي اســت كه با اســتفاده ازتكنيكهاي زير
صورت خواهد گرفت:

 -1مصاحبــه عميق با مطلعين کلیدی و محلي (شوراياريها،كارشناســان محیط زیســت،

مدیریت پارک ،فرمانده انتظامی پاسگاه و افرادخبره محلی)

 -2مصاحبه گروهي با گروههاي مختلف اجتماعي متأثر از پروژه (ســکنه محل ،مراجعین

به پارک)

 -4مشاهده؛ بهمنظور درك بهتر و عميقتر آثار و پيآمدهاي مختلف ناشي از اجراي طرح
 -5مطالعات اسنادي وكتابخانهای

 -6مطالعات پيمايشــي مبتني بر پرسشــنامه :بهمنظورجمع آوري دادههاي پايهاي در حوزه

تركيب جمعيتي ،تحصيالت ،تركيب جنســيتي ،شــغل ،وضعيتمســكن ،وضعيت خدمات

شهري و سرمايههاي اجتماعي.

توسعه و ساماندهی پارک جنگلی سرخهحصار و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی پارک

تعیین درجه تأثیرات پروژه کفایت داشــته باشــند (کریــس روچ ،)135 :1387 ،لذا ترکیب
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جدول :2روش تحقيق
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روش

تکنيک

نمونه آماري

کمي

پرسشنامه

 200نفر

کيفي

مصاحبه

25نفر

دادههای توصیفی

میانگین سالهای سکونت در محل در مراجعین به پارک  12سال می باشد .کمترین فصل

مراجعه به پارک فصل زمســتان بوده ،معموال  %95مراجعــه کنندگان در آخر هفته به پارک
مراجعه ميکنند ،تعداد دفعات  %48مراجعين به پارک یک بار در ماه و  %34چند ماه یک بار

و  %15سالی یک بار به پارک میباشد.
معموالً  %79مراجعین با خانواده و  %19با دوســتان به پارک مراجعه میکنند .وسیله و شیوه
مراجعه به پارک در %85با وسیله شخصی و در  %13با حمل و نقل عمومی میباشد.

 %62/5نمونــه آمــاري مرد %37/5 ،زن بودند .میانگین ســنی نمونه آماري 36ســال ،ميزان

تحصیــات  %29زیردیپلــم %41 ،دیپلم %7 ،فوق دیپلم و  %21باالتر از دیپلم میباشــد%42 .

مجرد %56/5 ،متاهل بودند .میانگین افرادی که به پارک مراجعه میکنند باالی  5نفر اســت.

 %44شاغل %25 ،خانه دار %25 ،دانشجو و  %4بیکار ،وضع مسکن  %71ملکی %18/5 ،اجارهای
و  %8رهنی میباشد.

میزان رضایت امکانات پارک جنگلی سرخه حصار

میــزان رضایت از قابلیتهــا و امکانات پارک جنگلی ســرخه حصــار در  %68مراجعين

خوب و خيلي خوب ارزيابي شــده اســت که داللت بر سطح رضايتمندي خوب است .در

اين ســنجش اگر ســطوح رضايتمندي را در ســطح وضعيت عمومي امکانات (آالچیق ها،
سکوها ،نیمکت و صندلی) ،خاص(پيست دوچرخه) ،برخورد مديريتي و ويژگيهاي طبيعي

جاذب در نظر بگيريم ويژگي هاي جاذب باالترين سطح رضايتمندي %76را دارد .در واقع
ميتوان تحليل کرد که ويژگيهاي جاذب طبيعي پارک جنگلي سرخه حصارداراي باالترين

سطح رضايتمندي است.

میزان رضایت از امنیت پارک

جدول مربوط به ميزان رضايت از امنيت پارک نشــان دهنده سطح باالي رضايتمندي از

امنيت پارک از نظر مراجعين به پارک ( ،)%70اســت کــه ميتواند مبناي عمل ارزيابيها از
جدول :5میزان رضایت از امنیت پارک
میزان رضایت

فراوانی

درصد

خیلی زیاد

42

21/0

زیاد

92

46/0

تاحدی

57

46/0

کم

7

3/5

خیلی کم

1

0/5

کل

200

100

نگرش نسبت به امکانات و وضع امنیت پارک

جدول مربوط به نگرش نســبت به امکانات و وضع امنيت پارک نشــان دهنده سطح امنيت

بــاالي پارک از نظر مراجعين به پارک ( ،)%70و برخورد مناســب نيروهاي پليس و گشــت
انتظامي با مردم و مراجعين به پارک نسبت به ساير امکانات ميباشد.

توسعه و ساماندهی پارک جنگلی سرخهحصار و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی پارک

وضع امنيت اجتماعي پارک و نحوه عملکرد و برخورد ماموران انتظامي از پارک باشد.
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جدول  :3نگرش نسبت به امکانات و وضع امنیت پارک
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موارد

خيلــي
خوب

خوب

تا حدی

بد

امنیت پارک

21

46

28/5

3/5

نحوه رفتار نیروهای پلیس و گشت انتظامی با مردم

15/5

63

19

-

نحو ه رفتار مسئولین و مدیران پارک

17

57/5

23/5

-

آرامش محیطی پارک

19.5

45/5

33

2

روشنایی در شب

13

40/5

24

8/5

مسیر دسترسی پیاده (از محله تا پارک)

12

37/5

36/5

14

جاذبه های و شگفتی های طبیعی

19

58/5

21

1/5

امکانات بهداشتی

16

52/5

26/5

4

امکانات رفاهی

17

38/5

34/5

9/5

امکانات تفریحی

12/5

46

34

7

امکانات ورزشی

24/5

51

22/5

2

امکانات و خدمات برای استراحت و یا نشستن
(آالچیق ها ،سکوها ،نیمکت و صندلی)

32

44

23

-

پیست دوچرخه

18/5

66/5

10

-

مسیر دسترسی سواره

20

51

27

4

پارکینگ خودرو

14/5

43/5

33

8/5

تردد خودروها در پارک

16/5

54/5

26/5

2/5

هوای سالم

28

49/5

21/5

1

وسایل بازی کودکان

13

43/5

34

6/5

طبیعت و فضای سبز

18/5

59/5

21

1

نظافت و پاکیزگی پارک

14

51/5

33/5

1

آسیبهای اجتماعی پارک جنگلی سرخه حصار از نظر مراجعین به پارک

جــدول آســيبهاي اجتماعي پــارک جنگلي ســرخهحصار داللــت بر مجموعــهاي از

آســيبهاي متعارف و خاص در پارک بوده که بايســتي مبناي عمل ،اقدامات و برنامههاي
مســئوالن انتظامي در برخورد با آن باشد .البته اين جرایم با ضرايبي همراه است که داللت بر
شمول ،ميزان اهميت و شايع بودن برخي جرایم نسبت به بقيه است.

جدول  :4آسیبهای اجتماعی پارک جنگلی سرخه حصار از نظر مراجعین به پارک
آسیبهای اجتماعی

ضریب(فرواني× ضريب اولويت)1

درصد

آمد و شد معتادین

171

20%

115

تجمع اراذل و اوباش (عربده کشی)

132

16%

مزاحمت برای نوامیس

118

14%

مصرف مشروبات الکلی

107

13%

فروش و مصرف مواد مخدر

102

12%

زد و خورد و دعوا

63

7/5%

متکدیان

49

6%

زورگیری و خفت گیری

38

4/5%

دزدی و سرقت

35

4/2%

دختران فراری

22

2/8%

جمع ضرایب

837

100%

توسعه و ساماندهی پارک جنگلی سرخهحصار و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی پارک

پيآمدها

منطــق حاکم بــر ارزيابي تأثيــر اجتماعي در شناســايي پيآمدها محدود بــه پيآمدهاي

اجتماعــي و امنيتبخش پروژه تجهيز و توســعه پارک جنگلي ســرخه حصــار نبوده ،بلکه

ســعي در شناسايي کليه پيآمدها اعم از زيستمحيطي ،کالبدي و اقتصادي نيز دارد تا بتواند
درهمکنشي و تأثيرات انباشتي پيآمدها را در ارتباط با هم تحليل کند .بر اين اساس به تحليل
اين پيآمدها پرداخته ميشود.

پيآمدهاي اجتماعي تجهيز وســاماندهي پارک جنگلي ســرخه حصار بسته به گروههاي

متأثر از پروژه (ســازمان ها ،افراد ،صداهاي خاموش) ،نوع تأثير (اجتماعي ،زيســت محيطي،
اقتصادي و کالبدي) و شدت و جهت تأثير (مثبت و منفي) متفاوت است .از طرفي پيآمدهاي

ســاماندهي پارک جنگلي ســرخه حصار در حين اجرا و بعد از اجــرا متفاوت بوده و داراي
شدت و ضعف ،کوتاه مدت و بلند مدت ميباشد.

پيآمدهاي اجتماعي

• تأثير در کاهش آسيب هاي اجتماعي از طريق کنترل پذير نمودن پارک و افزايش امنيت
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• افزايش سرانه هاي تفريحي منطقه

• نقــش پارک جنگلي در ارتقای کيفيت زندگي (پرکــردن بهينه اوقات فراغت ،افزايش

نشاط اجتماعي ،تنوع در برنامه هاي تفريحي و تفرجي)

• ارتقاء ســرمايه اجتماعي ســاکنان منطقه از طريق تقويت مشارکت ،تعلق خاطر به پارک

و منطقه

• هويت بخشي محلي و منطقهاي

• سهم ساماندهي در افزايش مراجعين و استقبال عمومي از پارک
• تأثير در دسترسي و ترافيک

• افزايش سطح رضايتمندي عمومي
پيآمدهاي اجتماعي به تفکيک گروههاي ذي نفع (صداهاي ناشنيده ،مراجعين به پارک
و نهادها)

مطالعات اکتشافي و ميداني انجام شده ،نشان داد که در ميان گروههاي مختلفي که بصورت

خانوادگي و تيمي (95درصد) ازپارک ديدن مي کنند ،ســهم سالمندان محلي و بازنشستگان

نيروهاي مسلح بويژه در پارک نرگس و فناوري -در داخل پارک سرخه حصار -قابل توجه
بــوده و بــه صورت روزانه (نه لزوما آخــر هفته و ايام تعطيل) از امکانــات تفريحي و رفاهي
پارک بهره مند مي شــوند .لذا مقوله امنيت اجتماعي براي صداهاي ناشــنيده در پارک حايز

اهميت زيادي است.

پيآمدهاي توسعه و ســاماندهي پارک براي صداهاي ناشنيده نظير سالمندان وزنان و
کودکان

• پرکردن اوقات فراغت

• احساس امنيت و آرامش

• استفاده از هواي آزاد و پاک
• احساس طراوت و شادابي

• افزايش رضايتمندي
پيآمدهاي پارک براي مراجعين به پارک (اجتماع محلي و شهري)

پيدا مي کند که به صورت سازمان يافته و طوالني مدت بوده و به ارضای حس کنجکاوي و

تقويت روحيه گردشگري در آنها مي انجامد .لذا پيآمدهاي توسعه و ساماندهي پارک براي
مراجعين به پارک به صور زير ميباشد:

• افزايش روحيه گردشگري و تفرجي

• ايجاد فضاي مناسب براي تفريح و سرگرمي
• پرکردن اوقات فراغت

پيآمدهاي پارک براي نهادها و سازمان ها

بارزترين تأثير توســعه و ســاماندهي پارک براي نهادهاي مرتبط و درگير در پارک اغلب

بــه صورت ايجاد حس مســئوليت و تالش براي تحقق نظم و امنيت پايدار براي نگهداشــت
پارک جنگلي و فضاي ســبز آن از نابهنجاريها ،اقدامات خرابکارانه و ارائه خدمات مناسب
به مراجعين ميباشد.

• افزايش توقعات براي ارائه خدمات بهتر براي مراجعين به پارک
• تالش براي تحقق امنيت و نظم محيطي پارک

• کنترل از اقدامات خرابکارانه و نابهنجار در تخريب زيست محيط پارک

توسعه و ساماندهی پارک جنگلی سرخهحصار و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی پارک

پيآمدهــاي پارک براي مراجعين به پارک اغلب به دو صــورت تفريحي و تفرجي نمود
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جدول :8پيآمدهاي اجتماعي به تفکيک گروه هاي ذي مدخل
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گروههاي
ذينفع

صداهاي
ناشنيده

اجتماعي
محلي و
شهري
(مراجعين به
پارک)

نهادها و
سازمانهاي
متولي

پيامد

نوع تأثير طول دوره تأثير برگشت
پذيري

پرکردن اوقات فراغت

مثبت

دائمي

غيرممکن

احساس امنيت و آرامش

مثبت

دائمي

غيرممکن

استفاده از هواي آزاد و پاک

مثبت

دائمي

غيرممکن

احساس طراوت و شادابي

مثبت

دائمي

غيرممکن

افزايش رضايتمندي

مثبت

دائمي

ممکن

افزايش روحيه گردشگري و تفرجي

مثبت

دائمي

غيرممکن

ايجاد فضاي مناسب براي تفريح و سرگرمي

مثبت

دائمي

غيرممکن

پرکردن اوقات فراغت

مثبت

دائمي

غيرممکن

هويت بخشي محلي و منطقهاي

مثبت

دائمي

غيرممکن

محدوديت در دسترسي و افزايش ترافيک و شلوغي

منفي

دائمي

ممکن

آلودگي صوتي

منفي

دائمي

ممکن

افزايش توقعات براي ارائه خدمات بهتر براي
مراجعين به پارک

مثبت

دائمي

ممکن

تالش براي تحقق امنيت و نظم محيطي پارک

مثبت

دائمي

ممکن

اقدامات خرابکارانه و نابهنجار در تخريب زيست
محيط پارک

منفي

دائمي

ممکن

پيآمدهاي زيست محيطي

پارک جنگلي ســرخه حصار از جمله پارکهايي اســت که همجواري آن با شرق تهران

باعث شده تا پارک بطور همزمان دو نقش متفاوت اجتماعي و زيست محيطي را براي تهران
و ســکنه آن ايفا کند .در واقع پارک جنگلي ســرخه حصار بيــش از آنکه پارک بوده و در
مجاورت شهر تهران قرار بگيرد ،ماهيت جنگلي و زيست محيطي داشته و در مجاورت پارک

ملي ســرخه حصار قرار دارد .اين پارک در کنار پارک ملي ســرخه حصار دو نقش اساسي
براي کالن شــهر تهران ايفاء مي کند که عبارتند از ريه تنفســي و کمربند سبز حفاظتي براي

حريــم تهران .اين دو نقش کليدي داللت بر وجه زيســت محيطــي و جنگلي پارک دارد تا
وجوه اجتماعي آن .لذا ضروري اســت تا مديران شهري فضاي سبز و پارک منطقه  13تهران

در سياســتهاي خود بر وجه زيست محيطي بيشــتر از وجه اجتماعي تاکيد داشته باشند.زيرا
همسويي دو وجه زيست محيطي و اجتماعي پارک باعث نجات پارک جنگلي سرخه حصار

و عدم همســويي و تضاد اين دو وجــه باعث نابودي پارک جنگلي ســرخه حصار از طريق
اجتماعي منطقه با تخريب تدريجي فضاي سبز و جنگل در داخل پارک خواهد شد.

• نقش ســازنده و ســاماندهي پارک در تکميل حلقه کمربند سبز شــرق تهران و پايداري

محيطي

• تأثير منفي زيســت محيطي ســاماندهي پارک (از طريق غلبه وجه پارک بودن بر جنگلي

بودن)

پيآمدهاي کالبدي

بعــد ازپيآمدهاي اجتماعي و زيســت محيطي ،پيآمدهاي کالبدي و لزوم همســويي بين

طرحهاي جامع ،تفصيلي و موضوعي -موضعي در توســعه و ساماندهي پارک جنگلي سرخه
حصار از ارزش باالتري برخوردار اســت ،زيرا عدم همســويي ايــن طرح ها منجربه برخورد
ســليقه اي و غير کارشناســي در ســاماندهي پارک شــده و به تخريب فضاي سبز و جنگلي
خواهد انجاميد.

عدم همسويي بين طرح جامع ،تفصيلي و موضوعي -موضعي پارک جنگلي

بر اســاس مستندات مصاحبه انجام شده با معاون فضاي سبز منطقه  ،13هزينه بر بودن طرح

جامع پارک جنگلي ســرخه حصار و عدم انجام طرح تفصيلي پارک ،توســعه و ســاماندهي

پــارک جنگلي در قالب طرحهاي موضوعي -موضعي و تا حدودي در راســتاي تحقق طرح
جامع در پارک در حال انجام بوده ولي لزوماً از طرح جامع و مطالعات آن اقتباس نشده است.
به عنوان مثال در طرح جامع امکانات در پارک به صورت کمپ هاي چندگانه تعريف شده
که اغلب نيازهاي تفريحي و تفرجي در کنار آن طراحي شده است ولي اين طرح (ساماندهي
پارک) تنها به صورت بخشي و محدود در حال انجام است.

توسعه و ساماندهی پارک جنگلی سرخهحصار و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی پارک

تعريف کاربري هاي جديد و متفاوت در داخل پارک جهت جبران بخشــي از ســرانه هاي

119

تحقق برنامه ها و طرح هاي فرادستي پارک

بر اســاس آنچه گفته شد طرح ســاماندهي پارک هر چند از طرح جامع اقتباس نشده ولي
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نتايج مصاحبه با معاون فضاي سبز منطقه نشان مي دهد که از اين طرح هرچند همسو با طرح
جامــع نبوده و از آن اقتباس نشــده ولي در تضاد با آن نيز نميباشــد .لذا در راســتاي تحقق
برنامه هاي باالدستي پارک به حساب مي آيد .در برابر اين سوال که آيا اقدامات فضاي سبز
در پارک برخواسته از طرح جامع است يا نه؟ معاون فضاي سبز گفتند:

«چون طرح جامع ابالغ نشده و طرح تفضيلي پارک نيز تهيه نشده ،اين طرح جزئي از يک

کل طرح جامع نيســت ،ولي از يافته هاي طرح جامع در آن استفاده مي شود و در واقع اقدام
خود سرانه وجود ندارد».

تحقق مديريت متمرکز پارک جنگلي در فضاي درون پارک

وجه مثبت ســاماندهي پارک جنگلي ســرخه حصــار تأثيــر آن در تمرکززدايي و تحقق

مديريت محلي بر پارک اســت که از برخوردهاي ســيلقه اي جلوگيــري کرده و هم اکنون
مديريت به صورت متمرکز در اختيار ناحيه  4و خود پارک قرار دارد.
پيآمدهاي اقتصادي

پيآمدهــاي اقتصادي در مقايســه با ســاير ســطوح پيامدي (اجتماعي ،زيســت محيطي و

کالبدي) در سطح نازل و غير مستقيم قرار دارد.

• افزايش درآمدهاي عمومي پارک بواسطه افزايش استقبال عمومي از پارک

• تأثير غيرمستقيم در صرفه اقتصادي سبد خانوار

• تأثير غيرمستقيم در صرفه جويي مصرف سوخت سکنه مراجعه به پارک
سناريوهاي مختلف و جايگاه امنيت اجتماعي پارک در آنها

• سناريوی اول :سناريو بدبينانه

سناريو بدبينانه داللت بر پيآمدها و تاثيرات منفي تجهيز و ساماندهاي پارک داشته و نشان

دهنده سیاستهای چندگانه شــهرداري تهران در توسعهي منطقه  13ميباشد .از يک طرف
سیاستهای توســعهي منطقه از جمله گسترش پايانه شرق ،گسترش شبکه مواصالتي(اتوبان

شهيد ياسيني) در حريم فضاي پارک جنگلي سرخه حصار ،تراکم بااليي جمعيت در منطقه،
ســاخت و ســازهاي غير قانوني در حريم منطقــه ،وجود انبارها ،کارگاههــا و مراکز صنعتي
در مجــاورت پارک ،عرصه را بر پارک جنگلي تنگ کــرده و باعث تعرض به حريم آن و
اماکــن رفاهــي منطقه از طريــق احداث آن در داخل پارک نظير ســاختمان ســتاد بحران و
اماکن خدماتي و رفاهي متعدد در درون پارک باعث شــده تا سیاستهای محلي و بخشي بر

سیاســتهای کالن و زيســت محيطي پارک غلبه کند .بر اين اساس هرگونه تغيير در فضاي
پارک جنگلي سرخه حصار باعث تعرض در حريم فضاي سبز داخل پارک ،قطع درختان و
افزايش ناامني در منطقه و حريم پارک جنگلي سرخه حصار خواهد شد .بر اين اساس سناريو

بدبينانه هرگونه تغيير و ســاماندهي در پارک در قالب يک ساختمان يا سازه را تغيير کاربري

قلمداد کرده و آن را به ضرر وجوه امنيتي ،اجتماعي و زيست محيطي پارک مي داند .بر اين
اساس پيشبيني مي شود هرگونه تغيير در پارک يک سياست توسعهي در آن قلمداد شده و

تأثيرات منفي آن به ويژه در بعد امنيت اجتماعي ،افزايش جرم و شکلگيري کانون هاي جرم
خيز بيشتر از تأثيرات مثبت خواهدشد.
• سناريوی دوم :سناريو خوشبينانه

در اين ســناريو «توسعه و ساماندهي پارک جنگلي ســرخه حصار» در راستاي پاسخگويي

به نيازهايي بوده که در محالت و جامعه هدف وجود داشــته و باعث ارتقاء ســرانه امکانات

رفاهي ،تفريحي و تفرجي در منطقه شده و زمينه را براي افزايش امنيت اجتماعي و به تبع آن

رضايتمندي عمومي فراهم آورده است .در اين سناريو اصل بر ماهيت پارک بودن و محلي
بودن سیاستهای توسعهي مطرح بوده و هرگونه تغيير در پارک جنگلي سرخه حصارداللت

بر همســويي و تناســب آن با نيازهاي جامعه هدف دارد که در نهايــت زمينه رابراي تقويت
وپايداري محيطي فراهم خواهد آورد .در اين سناريو بين ساماندهي پارک و امنيت اجتماعي

آن ارتباط زيادي وجود نداشــته و اين ساماندهي تاثير چنداني در افزايش و يا کاهش ناامني

و آسيبهاي اجتماعي پارک ندارد.

در اين ســناريو پيشبيني ميشود که سیاستهای توسعهي پارک به افزايش رضايتمندي

در گروههاي هدف از طريق برآورده ساختن نيازهاي فراغتي و تفريحي خواهد انجاميد.

توسعه و ساماندهی پارک جنگلی سرخهحصار و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی پارک

تشــديد ناامني خواهد شــد و از طرفي جبران برخي از کمبودهاي خدماتي و افزايش ســرانه
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• سناريوی سوم :سناريوواقع بينانه

اين ســناريو که به سناريو علمي معروف است ،ســعي دارد تحليل و پيشبينيهاي خود را

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،33بهار 92

122

مشــروط به مجموعه اي از پيآمدهــاي منفي و مثبت قرار دهد کــه هرکدام ضريب و وزن

خاصي داشــته و با توسعه و ســاماندهي پارک جنگلي سرخه حصار متوجه گروه هاي هدف
خواهد شد.

منطقــه  13تهران از جمله مناطقي اســت که از يــک طرف با تراکم بــاالي کاربريهاي

مســکوني ،تجاري ،مواصالتي و نظامي همراه بوده و از طرف ديگر سیاســتهای توسعهيي

معطوف به رشــد و توسعه شــهري و افزايش ســرانه خدمات عمومي در اولويت برنامههاي
اجرايي شهرداري ميباشد؛ سياستي که امنيت اجتماعي پايدار و وجوه زيست محيطي پارک

را با چالش روبرو خواهد ســاخت .بر اين اســاس اين پارک از يک ســوء با تهديدات بالقوه

بيروني همراه اســت که از رشد فزاينده شهر تهران و انتقال بخشي از کاربريها و آسيبهاي

اجتماعي برخاســته از آنهابه داخل حريم پارک همراه بوده و از سوي ديگر سیاستهای غير
همسو و بخشي در داخل پارک زمينه را براي مداخالت انساني بدون برنامه ،و تخريب محيط

فراهم آورده اســت .با نگاهي به گذشــته تاريخي پارک ملي سرخه حصار و پارک جنگلي
و مداخالت انســاني در آن (مساله ساکنان شهرک زيتون در داخل پارک ملي و چالشهاي

عديده آنها با سازمان محيط زيست يا تعرض به حريم پارک جنگلي در احداث اتوبان شهيد

ياســيني) مي توان شاهد چالشها و نارساييهايي شــد که از نبود نظام جامع مدیریت نشات
گرفته و باعث افزايش آسيبهاي اجتماعي و ناامني در داخل پارک جنگلي خواهد شد.

پارک جنگلي ســرخه حصار هم نقش ريه تنفســي و کمربند ســبز حفاظتي را براي حريم

تهران ايفاء مي کند و هم مکان مناسب براي تفريح و تفرج و گذران اوقات فراغت مراجعين

و اجتماع محلي اســت لذا هرگونه سياســت مداخلهاي و ســاماندهي در آن بايســتي با حفظ
امنيت اجتماعي و تضمين پايداري آن همراه باشــد .طرح ساماندهي پارک جنگلي هرچند از

طرح جامع پارک متاثر شــده ولي جزئي از سیاستهای کالن آن نبوده و ماهيت موضوعي-

موضعي دارد .بر اين اســاس در انتخاب مکان مبلمــان داخل پارک ،نحوه چينش و پراکنش

آن همســو با طرح تفصيلي نبوده و در آينده با ابالغ و اجراي طرح جامع و تفصيلي پارک با
تغييراتي همراه خواهد بود.

مديريت پيآمدها

مديريت پيامدها در مطالعات ارزيابي تأثير اجتماعي از اين حيث ضروري است که معطوف

به اعمال سياستهايي است که منجر به کاهش پيآمدهاي منفي و افزايش پيآمدهاي مثبت
سرخه حصار معطوف به مديريت اجرايي پيآمدهايي است که هم امنيتي  -اجتماعي ،زيست
محيطي ،کالبدي و اقتصادي بوده و هم در قالب ســناريوهاي مختلف پيچيدگي مضاعفي را
به تصوير ميکشد.

ســناريو علمي و واقعبينانه از جمله سناريوهايي است که در مديريت پيامدها بايستي مبناي

عمــل قرار گيــرد و الزمه آن توجه به تنــوع پيآمدها اعم از مثبت و منفــي و توجه به تنوع

ذيمدخالن در تجهيز و ســاماندهي پارک ،اعمال سياســتهاي اجرايي مناسب براي تحقق
امنيت اجتماعي پارک است.

مديريت پيآمدها در پارک جنگلي ســرخه حصار ايجاب ميکند که هرگونه مداخله در

درون پارک با مالحظاتي همراه شده و مقوله امنيت اجتماعي در آن هم به عنوان هدف و هم
به عنوان پيامد اقدام در نظر گرفته شــود .به عبــارت ديگر تالش براي کاهش ناامني ،خروج

پــارک از فضاي بيدفــاع و تضمين پايداري امنيت پارک از جمله اقداماتي اســت از طريق

شناســايي تمامي پيامدها و اقــدام در جهت حذف پيامدهاي منفــي و تحقق پيامدهاي مثبت

محقق ميشود.
نتیجهگیری

نتايج حاصله از بررســي پيآمدهاي توسعه و ساماندهي پارک جنگلي سرخه حصار نشان

داد كه اين طرح هم داراي پيآمدهاي مثبت و هم منفي در حوزه تأمين امنيت خواهد بود .در

واقع به دليل افزايش اســتقبال عمومي از امکانات آن ،ميزان آسيبهاي اجتماعي نيز افزايش

يافته ،ولي به دليل تشــديد کنترل بر تمام محدوده پــارک ،زمينه را براي بروز جرایم خاص
محدود خواهد کرد .به اعتباري با اجراي اين پروژه ســطح ،دامنه و شدت پيآمدهاي امنيتي
براي ذينفعان مختلف ،متفاوت خواهد شــد .ممکن است دامنه آسيبها افزايش يافته ولي از

شــدت جرایم کم خواهد شــد .به عبارت ديگر به دليل افزايش کنترل در تمامی نقاط پارک
و حضور يکنواخت اســتفاده کنندگان از تمام قســمتهاي پــارک زمينه براي جرایم خاص
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اقدام توسعهي در اجرا ميشود .در واقع مديريت پيامدها در ساماندهي و تجهيز پارک جنگلي
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محدود خواهد بود.
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سرانه خدمات اجتماعي را باال برده و سطح رضايتعمومي از خدمات را ارتقاء خواهد داد؛
ولي مشــکالتي در زمينه زيســت محيط ،دسترســي ،ترافيک و تردد ايجــاد خواهد کرد که
بيشتر همسو با سياست توسعهاي منطقه13است تا سياست توسعه پایدار پارک جنگلي سرخه

حصار .در واقع سیاست توسعهي پارک جنگلی بدون مالحظات اجتماعی و زیست محیطی،
سیاســتی اســت که منجربه تخریب و قطع درختان جنگلی خواهد شد تا حفظ ،نگهداشت و

بهبود فضای پارک جنگلی.لذا پيشنهادهاي(عمومي و خاص) براي کاهش پيآمدهاي منفي
و افزايش پيآمدهاي مثبت به شرح ذيل مطرح ميشود.
پيشنهادات

• به منظور تامین بهینه امنیت اجتماعی پارک ،وجه فرامنطقهای ،تفرجی و زیســتمحیطی

پروژه ساماندهی پارک بر وجوه خدماتی و بخشی آن اولویت داده شود.

• تالش براي تعديل سیاســتهای توســعهاي و انبســاطي منطقه از جمله گســترش شبکه

مواصالتي ،احداث پايانه شــرق در منتهي اليه شرقي پارک تا نابهنجاریهای اجتماعی منطقه
و به تبع آن آسیبهای اجتماعی کاهش یابد.

• تالش براي درک و فهم اين اصل که پارک جنگلي ســرخه حصار بيش از آنکه پارک

باشد ماهيت جنگلي داشته و در حکم ريه تنفسي و کمربند حفاظتي براي تهران است لذا در
تمام سياستها و اقدامات مداخلهاي خود بايد به اين اصل توجه شود.

• لزوم همســويي سیاستهای توسعه پارک با طرح جامع و تفصيلي آن .زيرا در طرحهاي

موضوعي -موضعي توســعه پارک امکان برخورد سليقهاي و شخصي وجود داشته و ممکن

است فاقد کارشناسي باشد.

• آموزش و فرهنگســازي شــهروندان محالت مجاور و منطقه  ،13مراجعين به پارک به

عنوان ذينفعــان پارک از طريق تعامل با نيرويانتظامي و مديريت پارک ،احترام به حريم و
محيط زيست پارک ،اســتفاده بهينه از امکانات ،جلوگيري از اقدامات خرابکارانه در جهت
تثبیت و تامین امنیت در داخل پارک

• لزوم تمرکزگرایی در مديريت و تفويض آن به ناحيه و پارک

• تالش براي جلب گروههاي حرفهاي ،سازمانها و نهادهاي خصوصي و دولتي در استفاده

امکانات متنوع پارک به صورت تيمي و سازمانيافته .زيرا نتايج مصاحبه و پيمايش نشان داد

که تامین امنیت اجتماعی توسط گروه های غیردولتی و حرفهای در داخل پارک بهتر صورت
استفاده از امکانات پارک به صورت خانوادگی در تامین امنیت پارک موثر میباشد.

• جلوگيــري از نقش پوششــي و تکميل کنندگي پارک جنگلي ســرخه حصار؛ در واقع

امروزه يکي از سیاســتهای نادرســت شــهرداري از جمله در منطقه 13اين شده که کمبود

ســرانه خدمات عمومي را از طريــق احداثات مختلف در داخل پــارک جبران ميکند .اين
اقدام هرچند در کوتاه مدت پاسخگويي رفع نيازهاي خدماتي باشد اما در بلندمدت خسارات

جبرانناپذيري بر ماهيت جنگلي سرخه حصار وارد خواهد کرد.

• در ســاماندهي پارک جنگلي سرخه حصار بايد از اقدامات خودسرانه جلوگيري کرده و

در پراکنش و نحوه چينش مبلمان پارک از الگوي طرح جامع و کمپ هاي تفريحي پيروي
شود.

• لزوم تنوع در دسترسيها؛ بهطور معمول هر پارک جنگلي بايستي از چهار جهت امکانات

دسترســي متعدد داشته باشد و نبايد نحوه وروديها متمرکز به يک سمت باشد ،ولي شرايط
دسترسي در سرخه حصار با توجه به مشرف بودن به کوهها و مناطق نظامي در بخشجنوب و

جنوب شــرقي محدودبه بخش شمال و غرب ميباشد .لذا براي جلوگيري از ترافيک و تنوع

دسترســي و پراکنش يکنواخت افراد در پارک بايســتي دسترسيهاي فرعي و اصلي بايستي
افزايش يافته و در عين حال کنترل ورود و خروج بويژه در دسترسي فرعي صورت بگيرد.

• تاحد ممکن از انجام کاربریهای ناسازگار (نظير استقرار وسایل بدنسازی در قسمتهایی

از پارک ،احداث پارک ترافیک و ســوله مدیریت بحران ،ســالن تیراندازی ،و در کل تمام

فضاهایی که در فضایی بســته خدمات ارائه میشود) در توسعه و ساماندهي جلوگيري شود.
زیرا به تدریج زمینه را برای تغییر کاربری از فضای سبز ،جنگلی ،زیست محیطی و طبیعی به
خدماتی ،رفاهی (نه تفرجی) آماده میکند.
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میگیرد تا افرادی که بهصورت گذری و موقت از امکانات پارک استفاده میکنند .همچنین
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