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ــيار مهم و پاسخ آن بسيار  ــوال مطرح شده بس دكتر ماجدى: س
ــود از  ــازى مى ش ــت. زمانى كه صحبت از نظام شهرس مفصل اس
ــازى؛ قوانين و مقررات مورد  ــه زاويه محتواى طرح هاى شهرس س
ــكيالت الزم براى طراحى، تصويب و اجراى  ــاختار و تش نياز، و س
طرح مى توان به موضوع نگريست. در پاسخ به اين سوال من روى 
ــهردارى تمركز كرده و در  موضوع اول؛ يعنى محتواى طرح هاى ش

اين زمينه تاريخچه اى را عنوان مى كنم.
ــده جارى، از دهه  ــس از ارائه يكى دو طرح جامع در اوايل س پ
چهل شهرسازى به صورت آن چه اكنون در ايران رايج است، شروع 
ــازى در ايران با طرح هاى هادى در دفتر  ــد. آغاز فعاليت شهرس ش
فنى وزارت كشور و بر اساس اعتباراتى صورت گرفت كه اصل چهار 
ترومن به اين موضوع اختصاص داده بود. پس از آن، ديرى نگذشت 
ــهر تهران جزء  ــد. طرح جامع ش ــه ارائه طرح هاى جامع آغاز ش ك
ــت كه قرارداد آن با "عبدالعزيز فرمانفرمايان"  اولين طرح هايى اس
منعقد و در دو مرحله طى سال هاى 47 و 49 به تصويب رسيد. 

از اين زمان به بعد طى چند مرحله نظام تهيه طرح ها تغيير كرد. 
اولين طرح جامع شهر تهران در اوايل دهه چهل مطرح و در نيمه 
ــد، اما ديرى نگذشت كه در اوايل سال  دوم همين دهه تصويب ش
ــتين زمزمه هاى انتقاد نسبت به طرح هاى جامع به گوش  55 نخس
رسيد. هنوز دو سال از اولين انتقادات به طرح موجود نگذشته بود 

كه انقالب اسالمى پيروز شد. پس از پيروزى انقالب اسالمى اولين 
برنامه توسعه اجتماعى و اقتصادى جمهورى اسالمى ايران تدوين 
شد كه به دليل بروز جنگ، اين برنامه هيچ گاه به تصويب نرسيد.

در اولين برنامه توسعه اجتماعى و اقتصادى تالش شد انتقاداتى 
كه به طرح قبلى وارد شده بود برطرف شود. حدود 10 انتقاد نسبت 
ــين عنوان شده بود كه از جمله مهم ترين آن ها  به طرح جامع پيش
مى توان به فقدان نظام برنامه ريزى ملى، تهيه طرح هاى منطقه اى 
و انحصار آن ها به طرح هاى جامع تفصيلى براى شهرها اشاره كرد. 
ــاى جامع و تفصيلى  ــده به طرح ه ــى ديگر از انتقادات وارد ش يك
ــهرها  اين بود كه اين طرح ها صرفاً جنبه هاى فيزيكى و كالبدى ش
ــام مطالعات اقتصادى و  ــورد توجه قرار مى داد و على رغم انج را م
ــنهادات فيزيكى بود. با  ــتاورد طرح تنها شامل پيش اجتماعى، دس
ــال 57  ــين، برنامه  جديد در س توجه به نگاه انتقادى به طرح پيش
ــد كه بروز جنگ تحميلى آن را  ــكالت فوق آماده ش به دور از مش

متوقف ساخت. 
ــور و مسكن و شهرسازى طرح جديد را مورد بررسى  وزارت كش
قرار دادند. سرانجام در سازمان برنامه و بودجه، كميته اى متشكل 
ــاوران، نمايندگان اين دو وزارت خانه تشكيل و نواقص طرح  از مش
بررسى شد. در بررسى هاى انجام شده به دو سوال اساسى و بسيار 
مهم پاسخ داده شد: اول آن كه در شرايط فقدان طرح هاى باالدست 

ناخشــنودى از شهرهاى امروز ايران تجربه مشترك شهروندان، متخصصان و مديران است. نگاه عاميانه به اين 
موضوع تنها به دنبال "يك" راه  حل براى آن مى گردد. اما شهر، محصول عالى تمدن بشر است كه تحت تأثير مؤلفه هاى 

بى شمارى پديد مى آيد و پذيرش تأثير بيش از  حد يك عامل در اين زمينه، در حقيقت نوعى غفلت از مسئله است. 
تهران، بزرگ ترين شهر ايران با نقش ملى و بين المللى خود، به خصوص با توجه موقعيت ويژه ايران در جهان، نماد 
و مصداق عام روش هاى مديريت شهرى ماست. از اين رو هرگاه بحث برنامه ريزى شهرى مطرح مى شود، طرح 

جامع تهران از نقد بى نصيب نمى ماند و حق نيز جز اين نيست. 
در ميان عوامل مهم تأثير گذار بر ساخت شهرهاى ايران، نظام حاكم بر تهيه، تصويب و مديريت طرح هاى توسعه 
شهرى سهم قابل توجهى را به خود اختصاص مى دهد. ساختار قدرت در جامعه، نگاه مديران به حقوق شهروندان، 
فضاى شهر در منظر مردم و تصميم گيران، نقش هاى مربوط به شهر و مولفه هاى ديگرى از اين دست در تبيين 

چگونگى و چيستى نظام برنامه ريزى سهم به سزايى دارد. 
نخستين ويژه نامه نهاد توسعه تهران با دعوت از برخى صاحب نظران و دست اندركاران برنامه ريزى شهرى به 
تبيين اين نظام در ايران پرداخته است. دكتر ماجدى، دكتر مطوف، دكتر دانشپور، مهندس سعيد  نيا و دكتر كاظميان، 
از صاحب نظران حاضر در اين نشست هستند كه ديدگاه هايى موافق و معارض با يكديگر دارند كه براى نخبگان 
مسائل شهرى ايران جالب توجه است و نقدهاى بسيارى را طلب مى كند. توافق حاضران در نتيجه پايانى بحث از 

دستاوردهاى قابل تأمل اين جلسه بود.

ــهرى در ايران، كه شامل مراحل تشخيص ضرورت و تعريف مسئله، تهيه طرح و تصميم گيرى  "نظام" برنامه ريزى جامع ش
در مورد محتوا و تصويب كنندگان آن و مرحله نهايى كه شامل مديريت و پايش طرح است، را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

ننين  اايانه به ا ييران است. نگاه عام رري رريران تجربه مشترك شهروندان، متخصصان و مد ناخشــنودى از شهرهاى امروز ا
مؤلفههاى يتأثي ههكهتحت ت ا تمدنبش محصولعال اماشه دد كگ اىآنم اهحلب "موضوعتنهابهدنبال"يك"

يكى ديگر از انتقادات 
وارد شده به طرح هاى 
جامـع و تفصيلى اين 
بود كه اين طرح ها صرفًا 
جنبه هـاى فيزيكى و 
كالبدى شهرها را مورد 
توجه قـرار مـى داد و 
على رغم انجام مطالعات 
اجتماعى،  و  اقتصادى 
دسـتاورد طـرح تنها 
پيشـنهادات  شـامل 

فيزيكى بود.
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(طرح هاى آمايشى در مقياس ملى، سرزمينى و منطقه اى) مى توان 
ضمن تهيه طرح هاى جامع، روستاهاى پيرامون شهر را كه ارتباط 
مستقيمى با شهر دارند، مورد مطالعه قرار داد و طرحى تهيه كرد 

كه عالوه بر شهر، روستاها را هم در بر بگيرد.
دوم آن كه طرح جامع صرفاً به مسائل كالبدى نپردازد و مسائل 
اقتصادى و توسعه اى شهر را نيز در نظر بگيرد. اعمال اين تغييرات، 
ــعه عمران و  ــب تغيير نام طرح هاى جامع به ”طرح هاى توس موج
ــعه و عمران به دليل اينكه اين طرح ها به  حوزه“ نفوذ گرديد؛ توس
ــهر مى پردازد و حوزه نفوذ هم به دليل اينكه  ــعه اقتصادى ش توس

وسعت محدوده مورد مطالعه بايد از شهر فراتر رود.
بر اين اساس، قرارداد تيپ 12 با 6 پيوست در سال 62 تهيه شد 
كه پيوست يك و 2 آن به تعاريف و نكات راهنما و پيوست هاى 3 
ــت انجام چهار  ــا 6 به محتواى طرح مى پرداخت. الزم به ذكر اس ت
ــت كه تحقق آن مى توانست  ــله مراتبى داش ــت مذكور سس پيوس
تحوالت بسيارى ايجاد كند. پيوست 3 به ارائه طرح جامع، پيوست 
ــه جزئيات شهرسازى  ــت 5 به تهيه نقش 4 به طرح تفصيلى، پيوس
پرداخت كه مهمتر از همه اين ها پيوست شماره 6  بود  كه شامل 
ــهردارى توسط مهندس مشاور  ــاله ش تدوين برنامه عمران پنج س
طرح و نظارت و بازنگرى طرح در مقاطع زمانى مختلف مى شد، كه 
متأسفانه به هيچ كدام از آن ها جامه عمل پوشانيده نشد. بنابراين از 
ــال 62 با ارائه قرارداد تيپ 12 تا سال 70، طرح هايى تحت اين  س
عنوان تهيه  شد. در اين دوره نه تنها پيشنهادات توسعه عمران در 
اين طرح ها ارائه نشد، بلكه مطالعات حوزه نفوذ هم تنها به بررسى 

تأثيرات روستاها بر شهر مى پرداخت و جنبه اجرايى نداشت. 
در اين دوره طرح هاى توسعه عمران و حوزه نفوذ مورد انتقاد قرار 
گرفت؛ تا اين كه در سال 69 كه من مسئول دفتر طرح برنامه ريزى 
ــكيل  ــراى تحول اين طرح كميته اى را تش ــكن بودم ب وزارت مس
ــعى شد نگاه ساختارى، جايگزين نگاه جامع نگرى قبلى  داديم و س
ــهرى انگلستان و از آنجا كه  ــود. با تكيه بر نظام برنامه ريزى ش ش
(county) باالترين سطح تقسيمات كشورى در آن جا، شهرستان

است ما هم تصميم گرفتيم طرح ها را در سطح شهرستان و با نگاه 
استراتژك تهيه كنيم.

ــعه عمران شهرستان مطرح  در نتيجه اين اقدام طرح هاى توس
ــد. اين طرح بر پهنه بندى جمعيتى، توزيع خدمات از شهرها به  ش
ــاخت ها در سطح  ــتاهاى بزرگ و كوچك و ارتباطات و زيرس روس

شهرستان تمركز داشت. 
ــعه و عمران شهرها مطرح  در نتيجه اين بحث ها طرح هاى توس

ــال اين طرح ها در سطح ناحيه اى جاى  ــد كه با گذشت چند س ش
ــال 76 با ايجاد  ــن طرح ها در س ــرد. مرحله دوم اي ــود را باز ك خ
ــكيل شد  ــازى تش ــكن و شهرس كميته هاى مختلف در وزارت مس
ــيده و تحوالتى  ــاختار طرح ها انديش تا راجع به محتوا، قوانين و س
ــتراتژيك با اتكا  ــه طرح هاى اس ــود. در مرحله دوم، تهي ــاد ش ايج
ــتان و انجام مطالعاتى در اين  ــازى آمريكا و انگلس به نظام شهرس
ــده در اين كميته  ــات برگزار ش ــوزه مد نظر قرار گرفت. در جلس ح
ــاختارى از  ــد. لغت س ــنهاد ش ــاختارى- راهبردى" پيش لغت ”س
 strategic ــردى از ــت راهب ــتان و لغ structure plan  انگلس
ــعيد نيا، كه  ــا توجه به تعريف آقاى س ــد. ب plan امريكا گرفته ش
ــد، در لغت راهبردى  ــات بودن ــى از اعضاى حاضر در آن جلس يك
ــهر با تكيه به ابعاد اجتماعى،  ــاختارى ابتدا ساختار توسعه ش – س
ــپس راهبردهاى تحقق اين ساختار  اقتصادى و كالبدى تهيه و س
ــرح جامع تهران، ارائه لغت  ــود. نكته جالب توجه در ط ارائه مى ش
"راهبردى- ساختارى" است. يعنى با توجه به تعريف موجود، ابتدا 
ــپس راهبردهاى آن مطرح مى شود. نكته ديگر  ــاختار تهيه و س س
ــران، به مفهومى متفاوت از  ــاختار در طرح جامع ته آن كه لغت س

آن چيزى كه ما در نظر داشتيم، اشاره مى كند.
طرح ساختارى – راهبردى انگلستان، كه يكى از الگوهاى اصلى ما 
در ارائه طرح جامع بود، در دو سطح شهرستان و شهرهاى بزرگ تهيه 
مى شود. بعد ازتهيه طرح ساختارى شهر  (city structure plan)سه 
 subject plan ، action area plan :نوع طرح در آن جا ارائه شد
و  district planكه بر اساس جلسات و بحث هايى كه در جلسات 
ــى، موضوعى و  ــه ترتيب طرح هاى موضع ــتيم آن ها را ب فوق داش
ــهر و  ــراى مواضعى از ش ــاى موضعى ب ــم. طرح ه ــى ناميدي بخش
طرح هاى موضوعى براى موضوعات خاصى تهيه مى شد. آن چه در 
اين ميان از سطح شهر باقى مى ماند تحت عنوان طرح هاى بخشى 

يا طرح هاى پايه نام گرفت. 
ــى از ايجاد طرح هايى با اين نام اين بود كه چنان چه  هدف اصل
ــهر داشتيم، تنها براى  ــعه ش بعد از اتمام مراحل طرح نياز به توس
ــعه توسعه، طرح هاى پايه را تزريق كنيم  بخش جديد نيازمند توس
و دائماً در حال تغيير شرايط نباشيم. طرح هاى موضعى و موضوعى 
ــخصى  ــه مديريت، اعتبار و زمان مش ــز به صورت پروژه هايى ك ني

داشته باشد، تعريف شد. 
با تكيه بر اين تحوالت مى توانيم بگوييم در فاصله بين سال هاى 
ــازى  ــكن و شهرس ــى در وزارت مس ــا 79 اين دو گام اساس 69 ت
ــاختارى- راهبردى  ــته و چندين قرارداد تهيه طرح هاى س برداش

ران
ه ته

شگا
 دان

مى
ت عل

هيئ
ضو 

 / ع
دنيا

سعي
مد 

س اح
ند

مه
هر

ت ش
 باف

اور
مش

ان 
دس

مهن
 و 

مى
سال

اد ا
ه آز

شگا
 دان

مى
 عل

ئت
 هي

ضو
 / ع

دى
ماج

يد 
حم

كتر
د

 – در لغـت راهبـردى 
ساختارى ابتدا ساختار 
توسـعه شـهر با تكيه 
بـه ابعـاد اجتماعـى، 
اقتصادى و كالبدى تهيه 
و سـپس راهبردهـاى 
تحقق اين ساختار ارائه 

مى شود. 
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ــهرهاى ايران از جمله شهر شيراز منعقد شد. در سال 80  براى ش
ــغول بودم، موقعيت  ــازى تهران مش كه من نيز در معاونت شهرس
مناسبى براى اجراى اين طرح پيش آمد. بنابراين 21 مشاور براى 
ــت و يك گانه تهران انتخاب شدند تا مطالعات پايه را  مناطق بيس
ظرف مدت شش ماه انجام دهند. همچنين قرار بود كنسرسيومى 
ــود تا پس از آن طرح جامع  ــكل از اين 21 مشاور تشكيل ش متش

تهران را تهيه كند.

ــا الگوهايى را از  ــر ماجدى، م ــا توجه به اظهارات دكت ب
ــورهاى توسعه يافته اقتباس و آن را با شرايط جامعه  كش
ــيمات  خود هماهنگ كرديم. در اينجا به نكته اى از جمله بحث تقس
ــاره كردند. اما بايد توجه كرد تقسيم بندي  كشورى در انگلستان اش
شهرستان هاى ما بيشتر از نوع تقسيم اعتبارى است تا تقسيم رسمى. 
با توجه به اين مسائل مى توانيم بگوييم در نظام شهرسازى ايران ما با 
عدم انطباق ديگرى هم مواجهيم و آن ساختار قدرت است. يعنى در 
ــور ما يك قدرت مركزى وجود دارد كه تمام تصميم گيرى ها در  كش
ــت او متمركز است و نهادهاى مدنى و عمومى كه در كشورهاى  دس
ــزايى در مداخله و تهيه طرح هاى شهرى دارند، در  ــهم به س ديگر س
ــت. آيا مى توانيم نظام برنامه ريزى را  كشور ما هنوز شكل نگرفته اس
ــه در حال اقتباس الگو و  ــى كنيم و بپذيريم ك از اين زاويه نيز بررس
روش هايى هستيم كه به دست نهادهاى  قدرت شكل گرفته است. در 

حالى كه ساختار قدرت در جامعه ما كامًال متمركز است؟

دكتر ماجدى: ما براى تهيه اين طرح سه كميته تشكيل داديم ؛ 
ــاختار اجرايى و  كميته محتواى طرح، تهيه قوانين و مقررات و س
تشكيالت. كميته دوم وسوم تشكيل نشد اما كميته محتوا تشكيل 
ــد و اسنادى را هم منتشر كرد. در مصوبه كميته محتواى طرح  ش
ــده بود ساختار بايد به گونه اى تحقق پيدا كند كه شوراهاى  ذكر ش
ــهر باز و و قدرت اجرايى داشته  ــوراى ش ــتان هم مانند ش شهرس
ــهرها را  ــد تا بتواند اقدامات عمرانى خارج محدوده و حريم ش باش
كنترل كند. بنابراين ما در نظر گرفتيم كه شوراى شهر بايد بازوى 
اجرايى داشته باشد و به عنوان يك نهاد محلى فعاليت هاى عمرانى 

را كنترل كند كه البته اين كار عملى نشد. 
ــورهاى مذكور باالترين تقسيم بندى در سطح شهرستان  در كش
صورت مى گيرد. اما در ايران باتوجه به وسعت كشور، اگر طرح هاى 
ــوراها هم به عنوان نهادهاى  ــود و ش مذكور با موفقيت طراحى ش
ــند، طرح كالبدى منطقه اى، ملى و  مردمى در اين كار دخيل باش
آمايش سرزمين تنها جنبه سياست گذارى هاى كلى دارد و آن چه 
ــت. يعنى ما  ــتان اس ــطح شهرس جنبه اجرايى پيدا مى كند، در س

سعى نموديم طرح را با اين تفكر ارائه دهيم كه موفق نشديم.
 

ــران از دو دروازه  ــهرى در اي دكتـر مطوف : نظام برنامه ريزى ش
ــد. از سال27  با تأسيس  ــور ش و بدون ارتباط با يكديگر وارد كش
سازمان برنامه و تصويب اولين سند برنامه ريزى كشور، كه به شكل 

برنامه ريزى اقتصادى و بخشى بود و هنوز  نشانه هايى از برنامه ريزى 
منطقه اى و طرح هاى عمرانى در آن ديده مى شد نظام جديد شكل 
ــاله به تصويب رسيد كه ضمن توجه  گرفت و اولين برنامه هفت س

به كل كشور به طرح هاى عمرانى هم مى پرداخت. 
ــاخت هاى توسعه در كشور اجرا  برنامه اول با هدف تأمين زيرس
ــعه، به گونه اى تصويب و اجرا  ــد. برنامه اول، دوم و سوم توس مى ش
ــد تابع تفكرات نظريه هاى روز جهانى  ــده اند كه به نظر مى رس ش
ــد  ــاس نظريه قطب رش ــد" بود. بر اس ــه نظريه "قطب رش از جمل
ــعه  ــعه دهيم و به توس ــاد بر اين بود كه ما بايد تهران را توس اعتق
صنعت در كشور بپردازيم. بر همين اساس از اين زمان تا سال 40 
ــازى در ايران تاسيس و  كارخانه هاى فوالد، ذوب آهن و خودروس
ــد. برنامه چهارم توسعه  ــترده صنعتى آغاز ش حركت بزرگ و گس
ــال 45 در شرايطى تدوين شد كه به دليل اجراى سه برنامه  در س
ــترده جمعيت روبه رو شده بود.  ــعه قبلى، تهران با هجوم گس توس
بنابراين، در اين زمان ما با دو معضل عدم تعادل منطقه اى و رشد 
ــرايط هجوم  ــديم. در اين ش روزافزون جمعيت در تهران روبه رو ش
جمعيت و رشد تهران بدون هيچ برنامه ريزى خاصى ادامه مى يابد. 
از اين زمان وزارت مسكن تأسيس و مسئول تهيه طرح هاى جامع 
شهرى مى شود. از همين زمان است كه وزارت مسكن و شهرسازى 
ــم فعاليت مى كنند، اما تمام  ــازمان برنامه به صورت جدا از ه و س
ــئوالن اين است كه اين دو خط موازى را به  تالش متصديان و مس
هم نزديك و با هم يكى كنند. اما به جاي قرابت اين دو حوزه، روز 
به روز تضاد ها و چالش هاى بين اين دو نظام بيشتر شد. به دنبال 
يافتن راه حلى براى مشكلى كه نظريه "قطب رشد" در ايران ايجاد 
ــد راه حل  كرد و به منظور مبارزه باعدم تعادل منطقه اى، تالش ش
ــورهاى داراى نظام سياسى و ادارى متمركز مانند فرانسه عيناً  كش

الگوبردارى و برنامه ريزى كالبدى و آمايشى اجرا شود. 
از نظر من نظام برنامه ريزى 60 ساله ايران را مى توان به دو دوره 
ــال 27 تا 57 و ديگرى از فاصله  ــاله تقسيم كرد؛ يكى از س 30س

پيروزى انقالب تاكنون. 
ــد  ــاى پيش آمده تالش ش ــكالت و چالش ه ــه به مش ــا توج ب
ــورهاى متمركز، اثرات  ــى الگو گرفته از كش ــا برنامه ريزى آمايش ب
ــه برنامه ريزى  ــد، بنابراين ب ــى را متعادل كنن ــزى بخش برنامه ري
منطقه اى روى آوردند كه اين مسئله خود باعث ايجاد يك چالش 
جدى و اساسى بين برنامه ريزى اقتصادى بخشى و آمايشى شد. از 
دهه 50 به بعد با قانون تغيير نام، وزارت آبادانى و مسكن به وزارت 
ــازى، اجراى طرح هاى كالبدى به وزارت مسكن  ــكن و شهرس مس
ــد كه اين خود چالش ديگرى را به وجود آورد. زيرا بين  واگذار ش
طرح هاى آمايشى و كالبدى مشكالت و درگيرى هايى ايجاد شد و 
اين درگيرى ها تا جايى پيش رفت كه سرانجام در سال 68 شوراى 
ــور اين دو بخش را از هم جدا نمود و توليت هر كدام را  عالى كش
ــپرد. در صورتى كه ما انتظار داشتيم ميان اين  ــازمان س به يك س
ــود. البته نكته جالب اين جاست كه پس از  دو نهاد توافق ايجاد ش
ــت زمان طوالنى، اكنون وزارت مسكن به اين نتيجه رسيده  گذش

نظـام برنامـه ريـزى 
شـهرى در ايران ازدو 
ارتباط  بـدون  دروازه 
با همديگر وارد كشور 
شـد. سـازمان برنامه 
از يـك سـو و وزارت 
مسـكن و آبادانـى از 

سوى ديگر.
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ــت كه طرح هاى آمايشى و كالبدى بايد با همديگر اجرا شود نه  اس
به دور و جداى از يكديگر. با اين اقدام روز به روز اختالف بين اين 
دو نوع نظام برنامه ريزى بيشتر شد. اما به نظر من چالش عمده اى 
كه رشد شهرنشينى را شتابان كرد، رشد اقتصادى كشور است كه 

هر روز بيشتر به اين مشكالت دامن مى زند. 
ــهرى  ــل بروز جنگ، نظام برنامه ريزى ش ــد از انقالب به دلي بع
ــد. البته در اين دوران وزارت  ــور به مدت 10 سال تعطيل ش كش
ــازى تالش كرد طر ح هايى را ارائه و اجرا كند، اما  مسكن و شهرس
به دليل شرايط ناپايدار، اين طرح ها عقيم ماند. در كليه طرح هاى 
ــدان نظريه و ديدگاه  ــتاب زدگى و فق ــوب آن دوران، نوعى ش مص
ــازى  ــاهده كرد كه نمونه بارز آن، طرح بازس نظرى را مى توان مش
خرمشهر است. نكته ديگرى كه نبايد فراموش شود، مدرنيزه كردن 
شهرسازى به جاى اسالمى كردن آن است. همان طور كه مى دانيد 
ــته و هر چيزى  ــت ها نفى گذش ــى از مهم ترين اصول مدرنيس يك
ــت كه به آن تعلق دارد. ما نيز بعد از انقالب با نگاه مدرنيستى،  اس
ــته خود را نفى كرديم. نمونه بارز اين ديد، در طرح بازسازى  گذش

خرمشهر و آبادان مشهود است. 
ــاله، ما با چالش ها و  ــت سرگذاشتن اين دوره 10 س بعد از پش
مشكالت موجه شديم و سعى نموديم طرح هاى آمايشى و كالبدى 
ــكن و شهرسازى  را به هم نزديك كنيم و پيوندى ميان وزارت مس

و سازمان برنامه ايجاد كنيم. 
براساس مطالعاتى كه در اين زمينه انجام شد مالحظه مى كنيم 
كه بيشتر طرح هاى آمايشى تصويب نشده است، اما مطالعات انجام 

شده مورد استفاده در طرح هاى پايين دستى قرار گرفت. 
ــرد زيرا حاصل اين  ــد بدبينانه به اين موضوع نگاه ك ــه نباي البت
ــدن تجربه هاى  ــش برنامه ريزى و جمع ش ــات، افزايش دان تجربي
پراكنده اى است كه در اين سال ها كسب كرده ايم. به طورى كه در 
ــال 83 نظام برنامه ريزى اقتصادى به سمتى حركت كرد كه در  س
ــعه ديدگاه طرح هاى آمايشى به تصويب رسيد.  برنامه چهارم توس
از طرف ديگر، وزارت مسكن در مطالعات خود به سمت طرح هاى 

كالبدى حركت كرد. 

ــك نگاه آكادميك به اين  مهندس سـعيدنيا : اگر بخواهيم با ي
ــازى ما به  ــكل شهرس موضوع نگاه كنيم، مى توان گفت تمام مش
ــى ما تالش مى كنيم  ــت. يعن دليل تمركز قدرت و كالن نگرى اس
ــتم ادارى، سلسله مراتبى و غيرمتمركز، نگاه كالن و  در يك سيس
متمركزى را سامان دهيم. اين در حالى است كه اين نگاه متعلق به 
كشورهاى كمونيستى است كه كليه ابزارها، امكانات و سرمايه هاى 
جامعه را در اختيار داشتند و با اتكا به اين امكانات، تمام برنامه ها 

و دستورات از باال به پايين در جامعه اجرا مى شد.
ــورهاى در حال توسعه تالش شد براى حل  در ايران و اكثر كش
ــورهاى كمونيستى الگوبردارى شود. زيرا  مشكالت مختلف از كش
ــيار باال بود و آن ها با  ــعه در اين كشورها بس ــرعت اجراى توس س
اتكا به سرعت توسعه خود توانستند مشكالت مسكن، شهرسازى، 
ــت را حل كنند و به پيشرفت برسند. ايران و ساير  صنعت و بهداش
ــعه تالش كردند براى حل مشكالت خود  كشورهاى در حال توس
ــتفاده كنند، حتى در اين ميان از  ــتم كشورهاى ديگر اس از سيس
نظريه هاى مطرح در كشورهايى مانند آمريكا هم الگوبردارى شد، 
اما رسيدن به پيشرفت و حل مشكالت موجود يك سيستم متمركز 
ــتيم. در  ــى ادارى قوى را مى طلبيد كه ما فاقد آن هس و بروكراس
ــك نفر بود و ما به  ــت ي ــل از انقالب قدرت، تنها در دس دوران قب
ــكالت را حل  ــتيم اين مش دليل تمركز بيش از حد قدرت نتوانس
ــكل الينحل باقى ماند.  ــفانه بعد از انقالب هه اين مش كنيم. متأس
ــه تدوين يك  ــازى تخريب ها و نياز ب ــوع انقالب، بازس ــگ، وق جن
ــكالتى بود كه حل مشكل را  ــازى همه از جمله مش برنامه شهرس
ــرايط موجود، همچنان مشكل ما  به تأخير انداخت. اكنون و در ش
ــاختار قدرت و دامنه آن در جامعه  ــت. در ابتدا بايد به س پابرجاس
ــت گذارى   ــطح محلى و سياس ــه كنيم. برنامه ريزى بايد در س توج
ــيس يك واحد صنفى نياز  ــطح ملى صورت بگيرد. براى تأس در س
ــت. شهرسازى را هم بايد از  ــت گذارى در سطح ملى نيس به سياس
ــهرى نيز يك برنامه محلى  همين منظر نگاه كنيم. برنامه  ريزى ش
ــهر بايد آن را بايد به صورت  ــت كه شهردارى ها و شوراهاى ش اس

بعد از انقالب به دليل 
نظـام  بـروز جنـگ، 
شـهرى  ريزى  برنامه 
كشور به مدت 10 سال 
راكد شد. البته در  اين 
دوران وزارت مسـكن 
و شهرسـازى تـالش 
كرد طرح هايى را ارائه 
واجرايى كننـد اما به 
دليل شـرايط ناپايدار 
اين طـرح هـا عقيم 

ماند.
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جداگانه اما هماهنگ با يكديگر اداره 
كنند. 

ــز و از باال به  ــزى متمرك برنامه ري
ــرات منفى و هزينه  پايين براى ما اث
ــازى  ــر دارد. ما بايد پروژه شهرس در ب
ــهر  را از پايين آغاز كنيم. زيرا هر ش
ــا و نهادهاى  ــت و از انجمن ه ــى و قانونى اس ــت حقوق داراى هوي
محلى تشكيل شده است. اين نهادها بايد در شهرسازى با يكديگر 
ــند. اما متأسفانه اكنون  همكارى كنند و در برنامه ريزى دخيل باش
ــيوه حركت مى كند و شهردارى آن حق  ــهرى كه با اين ش تنها ش
ــازى را دارد، تهران است.  دخالت و اعمال نظر در پروژه هاى شهرس

در بقيه شهرها اعتماد به شهردارى ايجاد نشده است. 
بر اين اساس، به  نظر من طرح راهبردى - ساختارى تهران نقطه 
ــمار مى رود. زيرا اين طرح،  ــى در نظام برنامه ريزى ايران به ش عطف
ــته در نظام برنامه ريزى  ــت كه شهردارى توانس اولين موقعيتى اس
ــته باشد و به اعمال نظر در اين زمينه بپردازد.  شهرى حضور داش
اين نكته از اين نظر مهم است كه با اعمال نظر شهردارى، چالش 
ــازمان مجرى طرح به  ــازمان ارائه دهنده و س ــادل نظر بين س و تب
ــد كه حاصل تضارب آرا و چالش هاى موجود مى تواند  وجود مى آي
در اين زمينه موثر باشد و به ايجاد يك طرح جامع، كاربردى و به 
ــت كه  دور از نقص كمك كند. دومين نكته مثبت بارقه اميدى اس
ــوراهاى شهر در اين طرح به چشم مى خورد. شوراهاى  با حضور ش
ــتند در اين طرح براى نخستين بار جايگاه خود  شهر تهران توانس
ــت و اعمال نظر  ــاختارى حق دخال ــد و در برنامه ريزى س را بيابن

داشته باشند.
ــام برنامه ريزى  ــومين مورد، توليد يك طرح معكوس در نظ س
ــهرى تهران است. زيرا اين طرح از پايين به باال طراحى شد. به  ش
ــهردارى هاى كليه مناطق تهران براى تهيه بهترين  اين معنا كه ش
ــپس براى تركيب و ايجاد يك طرح جامع  ــيج شدند و س طرح بس
ــى اين مباحث  ــاتى طوالنى به بحث و بررس ــاور در جلس 22 مش
ــلماً حاصل اين جلسات، كه بيش از يك سال به  پرداختند كه مس
ــانه و طرحى كامل و كاربردى  طول انجاميد، ارائه نظرات كارشناس

مي باشد.
پس از تهيه طرح راهبردى – ساختارى شهر تهران، بارقه هايى 
ــيراز  ــهرهايى مانند اصفهان و ش از طراحى و ايجاد اين طرح در ش
ــهرها نيز اكنون آماده تر از گذشته اند. راه حل  ــد و ساير ش ديده  ش
ــت كه تهيه اين طرح ها به نهادهاى محلى  ــعه شهرى اين اس توس
سپرده شود تا آن ها با توجه به توانايى ها و امكاناتشان در اين راستا 
ــد  حركت كنند. آن چه در اين ميان الزم و ضرورى به نظر مى رس
ــون موجب پيدايش  ــت؛ چون نبود قان ــاد قوانين مورد نياز اس ايج

اشتباهات و بيهوده كارى هايى مى شود. 

ــعيدنيا" بايد  دكتـر ماجـدى :  در تأييد گفته هاى مهندس "س
ــته ايم. از  ــفانه در اين زمينه عقب گرد تاريخى داش بگويم ما متأس
ــهردارى ها الحاق و برخى از مواد آن  ــال 45 موادى به قانون ش س

ــده است كه شوراى  ــاره ش ــد. در ماده 97 اين قانون اش اصالح ش
ــود؛ كه به دنبال آن نخستين طرح  ــكيل ش ــازى تش عالى شهرس
ــورا به تصويب رسيد.  ــط اين ش ــازى تهران نيز توس جامع شهرس
ماده 98 نيز پيش بينى مى كند شهردارى ها مكلفند نسبت به تهيه 
ــاس ماده 23 قانون  ــاى جامع اقدام نمايند. همچنين بر اس طرح ه
نوسازى و عمران شهرى سال 47، شهردارى ها موظفند پس ازتهيه 
ــال، طرح تفصيلى براى خود تهيه نمايند.  ــه س طرح جامع طى س
عقب گرد تاريخى در اين خصوص در سال 51 و به دنبال تأسيس 
ــوراى عالى شهرسازى ايران و در سال 53 به دنبال قانون تغيير  ش
ــكن و شهرسازى، اتفاق  ــكن به وزارت مس نام وزارت آبادانى و مس
ــازى از شهردارى ها گرفته   افتاد. دراين دوره كليه طرح هاى شهرس
ــاده 97 و 98 نيز به موجب قانون  ــكن واگذار و م ــه وزارت مس و ب

شهرسازى لغو شد. 

ــاله موفق به  دكتر دانشـپور : در طول يك دوره  حدوداً 60 س
ــاخت برنامه ها و طرح هاى كاغذى نسبتاً زيادى شده ايم. البته  س
ــراى همنوايى  ــك دوره نو و مدرن و ب ــه به ورود مان به ي ــا توج ب
ــى به چنين طرح ها و  ــران در جريان تجربيات جديد جهان با ديگ
ــت چنين دورانى را پشت سر  ــتيم و مى بايس تجربه هايى نياز داش

مى گذاشتيم. 
ــبتاً وسيع و در عين  در اين نظام تعريف برنامه ريزى، تجربيات نس
ــطوح و مقياس هاي  ــوع ارزنده اى در س ــال پراكنده و در مجم ح
ــه اى، منظومه ها و مجموعه هاى  ــى، منطقه اى، ناحي مختلف مل
ــته ايم. اما هميشه پس  ــهر و حتى جزيى تر از آن داش شهرى، ش
ــأ نياز  ــته كه منش ــه مفقود و پنهانى در اين ميان وجود داش زمين

واقعى به اين موارد برنامه ها را به خوبى نشان نمى دهد. 
ــان و اهداف در  ــت، اين دوره آرم ــاله نخس ــه نظر من در 30 س ب
ــعه، حركت به سوى سرمايه  ــى و اقتصادى توس عرصه هاى سياس
ــاى عملياتى كردن  ــا، ابزارها و مدل ه ــا رويكرده ــت؛ ام دارى اس
ــو مى گيرند. تمركز گرايى  ــا و برنامه ها از نگرش ديگران الگ طرح ه
ــرى در فضاى اقتدارگرايانه و از باال، از خصوصيات اين  و تصميم گي
دوران است. در واقع اين ها از مؤلفه هاى اصلى سازنده نظام برنامه 
ــوب مى شوند. اهداف طرح ها و برنامه ها نيز در همين  ريزى محس
قاعده و قالب تعيين مى شوند و وسايل و ابزارهاى رسيدن به آن ها 
ــخص است. الزامات تحقق اهداف هم در اين نظام برنامه  نيز نامش

ريزى چندان روشن و مشخص نيست.
ــوم پيش از  طرح جامع اول تهران كه در محدوده زمانى برنامه س
انقالب تهيه و وارد اجرا شد، در همان حال و هوا تهيه شده و نوعاً 
ــرايطى است كه بحث  ــت، و اين در ش داراى همان خصوصيات اس
عدم تعادل و گفتمان منطقه اى نيز مطرح مى شود. نگرانى اساسى 
ــت  ــت كه تهران با آن دس اين طرح، مجموعه محدوديت هايى اس
ــع جديد نيز تا  ــد. از اين منظر، در طرح جام ــه نرم مى كن و پنج
حدودى هنوز همان نگاه تمركز گرايانه و از باال به چشم مى خورد 
ــازمان نظام  ــه آن همان اجزا س ــد منبع تغذي ــه به نظر مى رس ك
ــت. اگر چه گفتمان تغيير كرده و روش ها  ــته اس برنامه ريزى گذش

دكتر شريف مطوف
عضو هيئت علمى

 دانشگاه شهيد بهشتى

برنامه ريزى بايد در سطح 
محلى و سياست گذارى  
در سـطح ملى صورت 
بگيرد. براى تأسـيس 
يك واحد صنفى نياز 
در  سياست گذارى  به 
سـطح ملى نيسـت. 
شهرسازى را هم بايد از 
همين منظر نگاه كنيم. 
برنامه  ريـزى شـهرى 
نيز يك برنامه محلى 
كه شهردارى ها  است 
و شوراهاى شهر بايد 
آن را بايـد به صورت 
اما هماهنگ  جداگانه 
با يكديگر اداره كنند. 
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ــده است، با  ــتخوش تحول ش ــازو كارهاى تهيه طرح نيز دس و س
ــگاهى در حوزه  ــترهاى علمى و دانش ــا و بس ــن حال ظرفيت ه اي
ــترش يافته و طبعاً مطالبات خود را دارند. اين  برنامه ريزى نيز گس
ــت كه طرح مذكور نسبت به طرح هاى قبلى امتيازاتى  درحالي اس
ــت كه براى نشان  دارد؛ از جمله آن ها پويايى و انعطاف پذيرى اس

دادن آن ها سازمانى را نيز معرفى مى كنند.
ــت  ــه با آن روبرو بوده ايم اين اس ــكل ديگرى كه ما هميش اما مش
ــد تهيه نظام  ــخص كن ــته ايم كه مش كه هيچ گاه برنامه اى نداش
ــهرى از كدام نياز سرچشمه مى گيرد و به كدام نياز  برنامه ريزى ش
پاسخ مى دهد، شايد مسئله¬محور بودن برنامه ها را امروز ببينيم 
ــوارى بود. در حالى است كه  ــئله كار دش ــته اين مس اما در گذش
امروزه اين، امر پذيرفته شده اى است كه طرح ها بايد برنامه محور 
ــكالت باشند، خواه مسائل كوچك و  ــائل و مش و به دنبال حل مس
ساده، خواه بزرگ و پيچيده. اگر امروز در طرح جامع جديد تهران 
ــبت به طرح هاى قبل مى بينيم، مهم ترين دليل آن،  امتيازاتى نس
انعطاف پذيرى روشنى است كه اين طرح ها از خود نشان مى دهد اگر 
ــيارى از دوگانگى ها و نواقص همچنان در آن مشاهده  ــايد بس چه ش

شود.
ــى كه طرح هاى  از همه مهم تر آن كه، در فضاى برنامه ريزى بخش
ــته در آن فضا تهيه شده اند متولى و قيمى براى جهت دهى  گذش
ــته و اين طرح ها بيشتر بر جنبه كالبدى  و برنامه ريزى وجود نداش
ــا امروز نيز كليه طرح هاى  ــته اند حتى از اين منظر ت تمركز داش
پيشنهادى و مطرح شده از جمله طرح جامع جديد و طرح مذكور 
نيز از اين قاعده مستثنى نيست و در اين طرح هم، توجه به ابعاد 

و جنبه هاى كالبدى به ساير ابعاد به مراتب بيشتر است.
ــرح با طرح هاى قبلى اين  ــن از مهم ترين تفاوت هاى اين ط بنابراي
ــازمانى را معرفى مى كند تا پويايى و انعطاف پذيرى  ــت كه س اس
ــاى مديريت، تحقق  ــت كند در عرصه ه ــان دهد و ثاب خود را نش
ــتا، قطعيت گرا، يكپارچه نگر و انسجام خواه، ناممكن  طرحى ايس
ــت و  ــا مى كند كه به دنبال واقع گرايى اس ــت. طرح جديد ادع اس
ــت با حركت به سمت محيط هاى واقعى به اين ويژگى  درصدد اس
دست يابد. چنين خواسته اى از يك طرح در هيچ كدام از كتاب هاى 
ــود. ما در ارائه و تهيه طرح هاى  ــهرى ديده نمى ش برنامه ريزى ش
ــئله را به هر  ــالش مى كرديم مس ــر بوديم و ت ــين، جزمى نگ پيش
ــل كنيم و اصًال به پديده تغيير توجه نمى كرديم و هيچ  صورت ح
نهاد و سازمانى را براى ايجاد تغييرات در طرح در نظر نمى گرفتيم. 
ــنهادى بدون هيچ گونه تغييرى از طرف  انتظار داشتيم طرح پيش
مجريان پذيرفته شده و به اجرا گذاشته شود، اما بايد اعتراف كنيم 
ــخگوى نياز ما نبوده  ــال ها هيچ وقت پاس اين روش در تمام اين س
ــت. همين ويژگى ها محل ايجاد يك شكاف عميق شد. به اين  اس
ــا روى كاغذ باقى ماندند و تا  ــيارى از طرح ها و برنامه ه ترتيب بس
ــده است. به  ــانيده نش حدود زيادى هنوز به آن ها جامع عمل پوش
ــخگويى به  نظر من هنوز عمده ترين چالش اين طرح ها، عدم پاس
ــيدن به چنين  ــت. براى رس نيازهاى واقعى و واقع گرايى آن ها اس
ــنهادى بايد برگرفته از تجربيات واقعى و نيازها  هدفى، طرح پيش

ــات نظرى و  ــد، نه حاصل مطالع باش
بدون پشتوانه عملى.

ــوراها نقطه عطفى است تا  تشكيل ش
ــرف، متولى اجرا و  ــا از يك ط طرح ه
پياده سازى و از طرف ديگر مخاطبى 
ــوال و بررسى پيدا كند.  براى طرح س
مواجه بودن طرح ها با سواالت دايمى 

ــى كند. مراجعى كه امروزه  ــه زنده و كاربردى بودن آن كمك م ب
ــكيل شده اند،  ــعه تش تحت عنوان نهادهاى برنامه ريزى براى توس
ــته را در  ــز اين طى كنند تنها مى توانند تجربه گذش اگر راهى ج
ــاند. اگر  قالبى ديگر تكرار كنند و اين تكرار ما را به نتيجه نمى رس
ــردم و بخش دولتى مراتب و نزديكى  ــوان بين بخش عمومى، م بت
ــت اين نگاه موجب عملياتى  الزم را فراهم كرد، مى توان اميد داش

شدن طرح هاى كاغذى شود.
ــعه و برنامه ريزى  ــته در تعريف توس من فكر مى كنم اگر ما پيوس
ــى را كه از پايين به  ــب برنامه ريزى انتظارات ــن نظام مناس و تدوي
ــاس اين  ــود مدنظر قرار دهيم و محتوا را بر اس ــاال مطرح مى ش ب
انتظارات بنا نهيم و از صحنه هاى واقعى استفاده كنيم، مى توانيم 
به نتيجه برسيم. اما اگر محتوا را نشناسيم نمى توانيم رويه ها را به 
ــيرى كه ما اكنون در آن قرار داريم، نشانگر  خوبى پيدا كنيم. مس
ــت. بايد تالش  ــور اس بارقه هايى از اميد در فضاى برنامه ريزى كش

كنيم آن را توسعه داده و نهادينه سازيم.
نظام هاى برنامه ريزِى فاقد ظرفيت هاى مشاركتى هيچ گاه اجرايى 
نمى شوند. برنامه ها و طرح هايى كه عده قليلى را مدنظر قرار دهد 
و عده كثيرى را ناديده بگيرند، به اين معناكه عدالت محور نباشد، 
ــعه پايدار، شهرسازى پايدار و  ــد. اصوالً واژه توس اجرا نخواهند ش
ــازى و معمارى واقعى  ــع به معناى شهرس ــارى پايدار در واق معم
ــت. بنابراين، تالش جدى ما بايد بر تدوين نظام مناسب برنامه  اس
ــى و بين بخشى متمركز  ــاركتى و در يك فضاى فرابخش ريزى مش

شود.  
ــت كه نظام  دكتـر كاظميان : در اين بحث تالش من بر اين اس
ــده  ــرح جامعى كه تاكنون براى تهران ارائه ش ــه ط برنامه ريزى س
ــرايط عمومى و  ــى قرار  داده و مشخصات، ش ــت را مورد  بررس اس

ابزارهاى اجرايى هر يك را به صورت خالصه بحث كنم.
ــهرى  ــرايط كالن حاكم بر دوره طراحى نظام برنامه ريزى ش  ش
تهران سبك و نظام كلى است كه در آن زمان بر كشور حاكم بوده 
ــام تبعيت مى كرده  ــهرى نيز از همان نظ ــعه ش و برنامه ريزى توس
ــت. دهه 1340 يعنى دوره شكل گيرى نظام جديد برنامه ريزى  اس
ــهرى در ايران و تهيه اولين طرح جامع تهران تحت تاثير نظريه  ش
توشعه مدرنيستى است. در اين دوره بحث توسعه شهرى در كشور 
ــدن مدرنيستى است.  ــينى و صنعتى ش ما تابع دو پديده شهرنش
نظام برنامه ريزى تهران هم در همين چارچوب و براى آماده كردن 
ــيع اين دو پديده  ــت و پذيرش امواج وس ــران به عنوان پايتخ ته

(شهرنشينى و صنعتى شدن) طراحى و مستقر شد. 
اين دو ويژگى، به عالوه پايتخت بودن از مهمترين شاخص هايى 

دكتر سيد عبد الهادى دانشپور
عضو هيئت علمى دانشگاه علم و صنعت

مشـكل ديگرى كه ما 
هميشـه بـا آن روبه رو 
بوديـم ايـن اسـت كه 
هيـچ گاه برنامـه اى كه 
مشخص كند تهيه نظام 
برنامه ريزى شـهرى از 
كـدام نياز سرچشـمه 
مى گيـرد و بـه كـدام 
نيـاز پاسـخ مى دهـد، 

نداشته ايم. 
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ــهر  ــام برنامه ريزى ش ــت كه در نظ اس
ــده است. از طرف  تهران به آن توجه ش
ديگر نظام برنامه ريزى ما بر اساس روال 
ــت  ــج در آن زمان، تكنوكراتيك اس راي
ــج دهه 1960  ــاس نگرش راي ــر اس و ب
ــت.  نگرش برنامه ريزى جامع غالب اس
ــرايط  طرح جامع اول تهران در اين ش
ــاى رايج از لحاظ تكنيكى و نظرى  ــا تكيه بر روش ها و نظريه ه و ب
ــام اجرايى در آن  ــت اما هيچ نظ ــى به هنگام و خوب اس محصول

مشاهده نمى شود.
ــد موارد و  ــهر تهران ارائه ش در اولين طرح جامعى كه براى ش
ــمرد. اول آن كه سازمان برنامه و  ــكالت چندى را مى توان برش مش
بودجه وقت، به عنوان هدايت كننده اصلى و وزارت آبادانى و مسكن 
ــازمان هاى درگير طرح بودند و  ــوان كمك كننده، از جمله س به عن
شهردارى و اتحاديه شهردارى ها به خصوص در تهران امكان هيچ 

گونه دخالت در آن نداشتند. 
نكته بعدى، موضوع قوانين اجرايى طرح است كه در فاصله بين 
ــال هاى 45 تا 58 اوج دوره قانون  گذارى در ايران است و تالش  س

شده پشتوانه هاى قانونى الزم براى اجراى طرح فراهم شود. 
ــورد نياز براى اجراى طرح، از منابع دولتى تأمين  منابع مالى م
ــده و هيچ گونه تأكيدى بر منابع محلى و شهرى نبوده است.  مى ش
ــال 55، بيش از 60 درصد  ــت كه در س البته نبايد از نظر دور داش
ــده  ــران از محل درآمد هاى دولتى تأمين ش ــهردارى ته منابع ش

است. 
در هر سه دوره برنامه ريزى شهرى، موضوع پايتخت بودن شهر 
تهران و عالقه دولت مركزى براى هدايت اين شهر به شكل دلخواه 
ــهر را  ــت كه همواره برنامه ريزى اين ش ــود از جمله مواردى اس خ
ــل وقوع انقالب نمى توان  ــت تأثير قرار مى دهد. اگر چه به دلي تح
ــهرى ارائه  ارزيابى دقيقى از اجراى طرح اول جامع برنامه ريزى ش
ــاهده مى كنيم  دهيم، اما در مجموع مى توان گفت آن چه عمًال مش
ــكلى و چه به لحاظ محتوايى،  ــت كه شهر چه به لحاظ ش اين اس

چندان بر اساس طرح اول گسترش نمى يابد. 
دوره دوم تهيه طرح همزمان با دوران بعد از جنگ است. بنابراين 
ــگ ومحدوديت هاى بعد از آن و نظريه  ــه دوم تحت تأثير جن برنام
ــروع طرح جديد تالش مى شود  ــود. با ش ــتگى طراحى مى ش وابس
ــود كه اين نظريه توام  تهران به عنوان پايتخت ايران مجدداً احيا ش
با احياى مجدد شهردارى ها به عنوان عضوى موثر پيش مى رود. اما 
احياى شهردارى ها نيز يك احياى تكنوكراتيك است كه با پشتوانه 
دولت مركزى مطرح مى شود. ارائه طرح دوم با رشد فضاى كالبدى 
و پيراشهرى و همزمان با شكل گيرى مجموعه شهرى و شهرك هاى 
ــترش روستاهاى اطراف تهران همراه است. بنابراين  پيرامون و گس
ــام برنامه ريزى تفاوت زيادى با  اگر خوب دقت كنيم مى بينيم نظ
ــزى غالب همان نگرش جامعى  ــل ندارد و نگرش برنامه ري دوره قب
ــت كه بعدها عنوان جامع هم از آن گرفته مى شود و تبديل به  اس
"طرح ساماندهى تهران" مى شود. بنابراين اين طرح، تكنوكراتيك 

است و به نظام اجرايى توجه نمى كند. 
ــت و هيچ عنصر  ــن دوره همگى دولتى اس ــر در اي ــر موث عناص
ــاهده نمى كنيم. دراين  ــل و موثر مردمى را در اين دوره مش دخي
ــود، جز مصوبه هيات دولت كه  دوره قوانين زيادى تصويب نمى ش
ــند. اين  ــد از نظر مالى خودكفا باش ــهردارى ها را مكلف مى كن ش
قانون، خود سرچشمه تبعات و آثار بسيار زيادى است. به نظر من 
خودكفايى مالى شهردارى ها عمًال نظام برنامه ريزى شهرى را دچار 
مشكل مضاعف مى كند. با تكيه به اين قانون، طرح ها به نوعى منبع 
ــوند و ساختار قدرت نظام مديريت  درآمد شهردارى تبديل مى ش

شهرى و برنامه ريزى شهرى را تغيير مى دهد. 
ــازمان هاى دولتى قدرت خود را براى دخالت  در اين مرحله، س
ــهرى ازدست مى دهند. شهردارى هم كه با  موثر در برنامه ريزى ش
ــازهاى كالبدى به شدت قدرتمند شده است، از  رونق ساخت و س
نظر مالى شديداً به ساخت و سازهاى خود وابسته مى شود، تا جايى 
كه 70 تا 90 درصد درآمد آن منوط به ادامه فعاليت هاى ساخت و 
ــلماً تمام تالش شهردارى روى  ــت. در چنين فضايى مس ــا ز اس س
ــازها تمركز مى يابد؛ خواه اين ساخت و سازها بر  ــاخت و س ادامه س
اساس طرح جامع باشد، خواه نباشد. كنشگر ديگر اين حوزه؛ يعنى 
ــش ندارند. بخش خصوصى هم با  ــهرى نق مردم در برنامه ريزى ش
ــاز به فعاليت خود ادامه مى دهد. به عبارت ديگر  تمركز ساخت و س
مى توان گفت تنها كنشگر پيروز اين ميدان، بخش خصوصى است. 
ــود،  ــام برنامه ريزى در دوره دوم كامًال تضعيف مى ش ــن نظ بنابراي
ــت مى دهد و  ــتوانه هاى دولتى را از دس ــاى اجرايى و پش و ابزاره

پشتوانه محلى هم به دست نمى آورد. 
ــازى  ــوم طراحى طرح جامع شهرس ما با اين ميراث به دوره س
ــيم. در اين دوره مباحث نوينى مانند جهانى سازى و  تهران مى رس
ــهر شدن در سطح دنيا مطرح است و تهران هم در تالش  كالن ش
ــاس، نگرش هاى جديد  ــب نماند. بر اين اس ــت از اين قافله عق اس
توسعه شهرى مانند برنامه ريزى ساختارى، راهبردى، دموكراتيك 
ــهرى با توسعه نهادگرا مطرح مى شود. اتفاق جديدى  و مديريت ش
ــكيل مجدد شوراى شهر در سال  كه در اين دوره پيش مى آيد تش
78 است. البته در اين دوران گسترش و رشد شهرنشينى در تهران 
ــد كالبدى اين شهر با گسترش و  ــت اما كاهش رش ــده اس كند ش

بهبود شاخص هاى كيفى همراه نيست.
طرح جديد شهر تهران درصدد است تمام ويژگى هاى مطلوب را 
داشته باشد؛ يعنى مشاركتى، ساختارى، راهبردى، جامع و داراى 
ــد. اما محدوديت هاى زيادى در اين  تغييرات نظرى و تكنيكى باش
ــن با كمى دقت در مى يابيم  ــود. بنابراي تغييرات بر آن حاكم مى ش
ــت. مفاهيم و  ــن طرح حاكم اس ــزى تركيبى بر اي ــام برنامه ري نظ
مولفه هاى جديد همچون چشم انداز، ماموريت. طرح هاى موضعى 
و موضوعى تا مفاهيم قديمى مانند طرح تفصيلى، اما به لحاظ نظام 
ــكل و تنگناى جدى است  و مكانيزم هاى تحقق همچنان دچار مش
و تنها دليل آن عدم وجود نظام اجرايى است و اين كه برنامه ريزى 
ــتراتژيك متناسب وجود ندارد تا زمينه تحقق آن را  و مديريت اس
فراهم و آن را پشتيبانى كند. اين طرح محصول تركيبى نظام هاى 

دكتر سيد امير منصورى
سردبير ماهنامه منظر

طـرح جديـد شـهر 
اسـت  تهران درصدد 
ويژگـى هـاى  تمـام 
مطلوب را داشته باشد، 
مى خواهد مشاركتى، 
سـاختارى، راهبردى، 
جامع و داراى تغييرات 
نظرى و تكنيكى باشد. 
امـا محدوديـت هاى 
زيادى در اين تغييرات 
بر ان حاكم مى شـود. 
ايـن طـرح محصـول 
تركيبـى نظـام هـاى 
برنامـه ريزى متعددى 
است و اسم آن نيز مويد 
است،  همين مسـئله 
طرح جامع راهبردى – 

ساختارى!
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برنامه ريزى متعددى است و اسم آن نيز مؤيد همين مسئله است: 
" طرح جامع راهبردى – ساختارى" !

ــازمانى دخيل در تهيه طرح اين دوره  البته بايد گفت عناصر س
ــروع طرح با ايده  ــانه هايى از اميدوارى را ايجاد مى كند زيرا ش نش
تشكيل نهاد خاصى همراه مى شود. نهادى الزم است كه به صورت 
يك سازمان فرابخشى و ميان بخش كار توسعه شهرى را بر عهده 
بگيرد. در اين دوره براى نخستين بار سه سازمان با يكديگر همراه 
ــى را ايجاد مى كنند. مى توان  ــوند و يك سازمان ميان بخش مى ش
ــوراى شهر، شهردارى تهران و وزارت  گفت كنار هم قرار گرفتن ش
مسكن و شهرسازى نقطه عطفى است كه اين طرح را به طور كلى از 
طرح هاى پيشين جدا مى كند. اين اولين بارى است كه شهردارى 
به  عنوان متولى تهيه طرح در كنار وزارت مسكن و شهرسازى قرار 
ــوم توسعه شهر تهران  ــرايط جديد، برنامه س مى گيرد و در اين ش

تهيه مى شود.
ــى كه همراه و  ــهرى، تغييرات و تحوالت ــا در قانون گذارى ش ام
ــتوانه هاى قانونى و اجرايى الزم آن  ــد و پش همگام با اين طرح باش
را فراهم كند موجود نيست و حتى چند قانون معارض وجود دارد 

كه تحقق طرح را با چالش جدى مواجه مى كند. 
ــوارى و مشكل اصلى است، زيرا دولت  منابع مالى همچنان دش
ــهم خود را براى اداره پايتخت پرداخت نمى كند و يا با اختالل  س
ــيار پرداخت مى كند. پس عدم حمايت مالى طرح جديد مانع  بس

ديگر است.
با تمام اين تفاسير بايد اقرار كرد ما همچنان ميراث دار مديريت 
ــكالت و كمبودهاى  ــتيم و مش ــته هس ــهرى گذش برنامه ريزى ش
گذشته و حال را با خود حمل مى كنيم و آن را از دوره اى به دوره 

ديگر انتقال مى دهيم. 

مهندس سعيدنيا:  با تجربه ديروز و آن چه در اثر اين طرح ها بر 
سر ما و شهرهاى ما آمده است ما چه تجربه اى مى توانيم بيندوزيم 

و آن را چراغ راه آينده كنيم؟
 

دكتر كاظميان:  ما اين موضوع را در سه سطح تحليلى ساختارها، 
نهادها و افراد مى توانيم بررسى كنيم. افراد در چارچوب نهاد و نهادها 
در چارچوب ساختارها فعاليت مى كنند به همين دليل ما نمى توانيم 
اين سه ركن را از هم جدا كنيم. بخشى از عدم نتيجه گيرى در اين 
ــى به سطح نهادى و  ــطح ساختارى بر مى گردد، بخش زمينه به س
بخشى هم به سطح فردى. تجربه به دست آمده به ما مى گويد ما در 
سطح نهادى بايد فعاليت كنيم تابه نتيجه برسيم. البته در اينجا بايد 
ذكر كنم منظور از نهاد در اين گفتگو، مجموعه قواعد ذهنى حاكم 
بر رفتار كنشگران است. بايد بدانيم سازمان هاى ما چگونه مى توانند 
ــپس افراد و  خود را براى اجراى تغييرات دراز مدت آماده نموده و س
ــخاص را در چارچوب خود جهت دهند و قواعد ذهنى حاكم بر  اش
ــند و اصالح نمايند. بنابراين توجه  رفتار را كنترل كنند، بهبود بخش
ــه دوره اى كه ذكر كردم مى تواند ما را براى حركت در  و دقت به س

اين مسير يارى دهد. 

ــهرى را  دكتـر ماجدى:  برنامه ريزى ش
ــعه اجتماعى،  ــا به توس ــام مى دهيم ت انج
ــطح شهر دست  اقتصادى و كالبدى در س
ــيدن به اين  ــراى رس ــا ابزار ب ــم. تنه يابي
ــعه است. پيشرفت اين ابزار در  هدف، توس
ــته به توسعه اجتماعى و  هر كشورى وابس
اقتصادى است. نظام برنامه ريزى كشور ما 

ــى، اجتماعى و اقتصادى كشور حركت  ــب با شرايط سياس متناس
ــام مى تواند ارتقا يابد كه  ــكل مى گيرد. زمانى اين نظ مى كند و ش
ــود و سطح  ــور متحول ش ــعه اجتماعى و اقتصادى كش نظام توس
ــرفت ما باال برود. يعنى ما نمى توانيم نظام برنامه ريزى كشور  پيش
ــام اجتماعى و اقتصادى عقب مانده  ــا دهيم  درحالي كه نظ را ارتق

داشته باشيم، زيرا اين دو متناسب با يكديگر حركت مى كنند. 

ــداى از ديگر  ــهرى را ج دكترمطـوف:  اگر نظام برنامه ريزى ش
ــتباهات گذشته  ــرايط جامعه بدانيم، هم چنان در حال تكرار اش ش
ــرايط  ــور ما هم نمى تواند جداى از ش ــتيم. حتى فوتبال كش هس
ــئله را مى توان به تمام ابعاد و مسائل  جامعه فعاليت كند. اين مس
موجود در كشور تسرى داد. من در رساله دكتراى خود به بازسازى 
خرمشهر پرداخته ام و به اين نتيجه رسيدم ما شش برابر هزينه اى 
ــت كند به اين شهر منابع مالى  ــهر را بهش ــت خرمش كه مى توانس
ــهر يك ششم يك شهر معمولى هم  تزريق كرده ايم اما هنوز آن ش
ــت. مشكل ما در اين دوره نبود عزم و اراده ملى براى ساخت  نيس
ــكل نبود نظريه متناسب و منطبق با  ــت، بلكه مش ــهر نيس اين ش
ــت. عقب ماندگى در ديدگاه هاى نظرى و ناتوانى  شرايط كشور اس
ــت كه ما همواره و در هر دوره اى با آن  ــكلى اس در توليد علم مش
ــاير اقالم و اجناس  ــم و براى جبران اين نقيصه در كنار س مواجهي
ــه اين كه آيا آن  ــم وارد مى كنيم بدون توجه ب ــى، نظريه ه مصرف
ــى دارد يا خير، آن را مصرف  ــاختار جامعه ما هماهنگ نظريه با س

كنيم.

دكتر دانشپور: رسيدن به يك نظام برنامه ريزى جامع، هماهنگ 
و پيشرفته نياز به چند مؤلفه دارد. داشتن اراده جمعى، مهم ترين 
اصل در اين زمينه و فهم مشترك دومين عامل موثر است. رسيدن 
ــيدن به يك  به يك نظام جامع نيازمند عزم و اراده همگانى و رس
فهم مشترك عامل كليدى و تعيين كننده اى در اين زمينه است. ما 
نمى توانيم از هر سو به توسعه نگاه كنيم. تقويت پشتوانه هاى علمى 
ــت كه نبايد فرو گذار شود. ما در حوزه نظريه پردازى  نيز عاملى اس
ــرايط كشور و شهرهايمان بايد فعاليت كنيم، در غير  با وقوف به ش
ــود، نتيجه اى جز  ــرايط موج ــن صورت حركت بدون تكيه به ش اي

تكرار مكررات در برنخواهد داشت. 
ما همواره در اين زمينه ها سخن مى گوييم اما كمتر به آن عمل 
ــت عدم عزم و اراده ملى  مى كنيم دليل اين موضوع نيز ممكن اس
ــترهاى واقعى توسعه را  ــد. ما بايد بس ــترك باش و يا نبود فهم مش

بشناسيم و دور از اين بسترها براى آن نظام نامه ننويسيم.

عضو هيئت علمى دانشگاه عالمه طباطبايى

نظام برنامه ريزى كشور 
ما متناسـب با شرايط 
اجتماعـى  سياسـى، 
كشـور  اقتصـادى  و 
حركت مى كند و شكل 
مى گيـرد. زمانـى اين 
ارتقا  مى توانـد  نظـام 
يابـد كه نظام توسـعه 
اجتماعـى و اقتصادى 

كشور متحول شود


