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اسفند        88شماره پنجم

انسان پس از هزاران سال حيات پرفراز و نشيب و كسب تجربيات 
ــت در فضاى  ــود را در الگوى «زيس ــرانجام كمال خ ــمند س ارزش
ــهرى» يافت. شهر تا آنجا در زندگى انسان اهميت يافت كه  به  ش
ــعه يافته، در ابعاد كمى و كيفى،  معيار كمال و تمييز جوامع توس
ــاير جوامع تبديل شد. برخى از جوامع با دست يابى به سطوح  از س
ــاير  ــهرى بر س ــينى و مديريت ش ــازى، شهرنش باالترى از شهرس
ملت ها تفوق يافتند و جايگاه منحصر به فردى براى خود در تاريخ 
بنا كردند. جايگاهى ابدى كه براى ديگر ملت ها غيرقابل دسترسى 
ــهر، مدينا يا مدينه و شايستگى زندگى در آن تمدن نام  ــت. ش اس
ــر رسيدن به مراتب باالترى از آن  گرفت و ملت هاى مختلف بر س

به رقابت با يكديگر پرداختند.
ــور ما ايران، به تأييد تاريخ بشرى، از طاليه داران تمدن بشرى  كش
ــع ديگر در اين  ــد در دوران جديد ما از جوام ــت. هرچن ــوده اس ب
ــر نه عظمت و  ــرايط حاض ــهرهاى ما در ش عرصه جا مانده ايم. ش
ــى و بومى خود را حفظ  ــا طبيعت و فرهنگ غنى مل ــى ب هماهنگ
ــهرهاى مدرن امروزى، در  ــته اند معيارهاى ش كرده اند و نه توانس
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ــبختانه  ــب نمايند. در عين حال خوش ــعه يافته، را كس جهان توس
ــئوالن ما، به واسطه كمال جويى خاصى كه به آن باور  مردم و مس
ــه خواهان وجود شهرهايى هستند كه در شأن ملت  دارند، هميش
ــند. به همين علت و بعد از نااميدى از برنامه هاى سنتى  ايران باش
ــيوه هاى برنامه ريزى  ــواع ديگرى از ش ــازى در ايران، به ان شهرس
شهرى روى آورده اند كه از جمله آنها برنامه ريزى توسعه راهبردى 

شهرى است.
ــتراتژى توسعه شهرى، فرايند تهيه چشم انداز توسعه بلند مدت  اس
 (Action Plan) يك شهر است كه بر اساس آن برنامه هاى اقدام يا اجرايى
ــعه  ــوند. برنامه توس در مقياس هاى كوتاه و ميان مدت تهيه مى ش
راهبردى شهر قزوين نيز به طور اصولى، مبتنى و برآمده از فرايند 
ــت. لذا  ــعه بلند مدت به پيش رفته اس ــازى براى توس چشم اندازس
ــم اندازهاى بدست آمده نه تنها آينده شهر را به شكلى كل نگر  چش
رقم مى زنند بلكه به نظر مى رسد كه با پيشرفت در اجراى برنامه ها 
ــهرى  و طرح هاى حاصل روز به روز پيوند بين مردم و مديريت ش
ــد. امرى كه بايد به اندازه اصل  ــتحكم تر خواهد ش نزديك تر و مس
ــيم؛ زيرا براى اولين بار در دوران  برنامه براى آن اهميت قايل باش
ــرمايه هاى عظيم اجتماعى»  ــعه شهرى در ايران، «س معاصر توس
ــاص را، متمركز نموده و  ــتفاده در اين حوزه خ موجود ولى بالاس
ــه ذى نفعان به كار  ــورد توافق هم ــت اهداف بلندمدت م در جه
ــتاوردى جز  ــعه راهبردى قزوين هيچ دس مى گيرد. اگر برنامه توس
ــته باشد، بايد آن را يك  ــازى ما نداش همين پديده نادر در شهرس

موفقيت بزرگ و استثنايى در اين حوزه تلقى كنيم.
كتاب «برنامه توسعه راهبردى شهر قزوين» اولين كتابى است كه، 
ــبتاً تازه برنامه ريزى راهبردى (استراتژيك)  ضمن معرفى روش نس
ــهرى و فرايند و ويژگى هاى آن، يك نمونه موردى انجام شده با  ش
ــتفاده از اين نوع برنامه ريزى در ايران را نيز ارائه داده است. در  اس
ــه بين طرح هاى  اين كتاب ابتدا توضيح مختصرى در مورد مقايس
جامع و برنامه هاى توسعه راهبردى داده شده و سپس نمونه هايى 
ــورهاى ديگر جهان  ــوع برنامه ريزى در كش ــد انجام اين ن از فراين
عرضه شده است. در نهايت و با توجه به شرايط بومى شهردارى ها 
ــن، از مرحله تدوين  ــهر قزوي ــعه راهبردى ش در ايران، برنامه توس
ــم اندازهاى توسعه بلندمدت تا سطح نمونه برنامه هاى اجرايى  چش

را در برگرفته است كه از اين نظر نيز در ايران بى نظير است.


