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دكتر عليـــرضا عنــدلــيب   /   رئــيس نهــــاد برنامه ريزي توسعه شهري تهران

سال ها پيش داستانى را شنيدم كه هر گاه به تهران مى انديشم آن را به ياد مى آورم؛ دو مرد در كنار درياچه اى مشغول ماهيگيرى بودند. يكى از آن ها 
ماهيگير با تجربه و ماهرى بود اما ديگرى ماهيگيرى نمى دانست. هر بار كه مرد باتجربه يك ماهى مى گرفت، آن را در ظرف يخى كه كنار دستش بود 

مى انداخت تا ماهى ها تازه بمانند. اما ديگرى به محض گرفتن ماهى بزرگ آن را به دريا پرتاب مى كرد و مجدداً تور را در آب مى انداخت.
ماهيگير با تجربه كه از اين صحنه در تعجب بود پرسيد: چرا اينكار را مى كنى؟ 

مردجواب داد: آخر، ماهى تابه من كوچك است ... .
ــت و از دست مى دهد، چرا كه تاكنون  ــته اس ــتي بهره نجس تهران ما نيز فرصت هاى بزرگى را كه خداوند به ما ارزانى مى دارد تاكنون از آن به درس
ــتيم؛ نگاهى جامع براى مديريت بر تهرانى كه شايسته پيشرفت هاى عظيم و  ــهرى" به آن نداش ظرف مان براى تهران كوچك بوده و نگاه "كالن ش

شتابداراست ... .
اگر به اين باور برسيم كه خداوند هيچگاه چيزى را كه شايسته آن نباشيم به ما نمى دهد آن گاه يقين خواهيم داشت كه اين موهبات عظيم خداوندى 
كه شايستگى و لياقتش را داريم نبايد به اين سادگى از دست بدهيم ... . ورود به هزاره سوم ميالدى براى ملتى كه خود بيش از سه هزار سال سابقه 
تمدن دارد، قطعاً الزامات بسيارى را مى طلبد. تحقق آرمان هاى بلند بنيانگذار انقالب اسالمى در ايجاد وحدت و انسجام ملى و شكوفايى اقتصادى و 
اجتماعى، با رويكرد دست يابى به توسعه پايدار ملى و نيازمند يك برنامه ريزى از جمله در حوزه مديريت شهرى، از شعار تا عمل، فاصله زيادى را بايد 

طى نمايد تا منجر به توليد دانش حاكميت خوب شهرى و تأمين رشد و بالندگى و توليت متكى بر عقالنيت جامع نگر و سيستمى شود. 
بنابراين اگر قرار است كه همه دست به دست هم دهيم و تهران را از تنگناي يكسويه نگرى و نگاه تك بعدى و «هر كس براى خودش» نجات دهيم، 
اولين عمليات، آزادسازى تهران از طرح هاى غير واقع گراست و رهايى آن از مدار توهم كسانى است كه مى خواهند يك  شبه تهران را در صدر دانش و 

اقتصاد دانش محور و مديريت دانش زا قرار دهند. 
دومين گام اساسى ما اين است كه بياييم و شواهدى را قبول كنيم. بايد بپذيريم كه:

 خطرات ناشي از زلزله در تهران، حتي مي تواند يكپارچگى كشور را تهديد كند.
 از نظر ضريب امنيتى و شرايط شهر امن، تهران به شتاب نياز دارد.

 در تمام طرح هاى ما، مردم از طرح جلو افتاده اند.
 صرف صدور مصوبه، واقعيت كنترل را در خود ندارد چه برسد به اجرا.

 تهران به مثابه يك موجود زنده است. بايد مكانيزم دفاعى خاص خودش «كه هوشمندانه عمل مى كند» را به كار گيرد. اما نكته اين جاست كه اين 
مكانيزم تا زمانى باقى است كه اين موجود در شرايط حاد قرار نگيرد، در غير اين صورت ميرا مى شود و از بين مى رود. 

 تشكيالتى بايد مسئوليت برنامه سازى "خودترميمى" تهران را بپذيرد و اين خودترميمى نبايد طوالنى شود و از يك نسل به سه نسل ديگر برود.
اگر مطالب فوق الذكر را قبول كنيم، ديگر ساده نگرى است بپذيريم كه مى توان با اتكاء به برداشت داده هايي از شهر و يك سرى دقت هاى هندسى و 

جداول تعيين سرانه و در نهايت توليد نقشه و ضوابط، حال و آينده يك شهر بزرگ ر ا بسته بندى و تكليف كرد.
ساده نگرى است اگر بپذيريم كه مى توان بدون استحصال پاسخى شايسته و منعطف به تغييرات و تحوالت فرادستى، بدون لحاظ كردن نگاه مديريت 
شهرى و بدون مالحظات و تنگناهاى اجرا و بدون مالحظه تراز مالى و درآمدهاى الزم براى نگهدارى و خدمات شهر، بخواهيم براى يك دوره 25 يا 
30 ساله، آن هم بدون " آينده پژوهى متقن " و بدون در نظرگرفتن ميدان وسيع رقابت هاى درونى و بيرونى، وضعيت و موقعيت شهر و شهروندان و 

سيستم هاى شهرى را تعيين كرد. 
ساده نگرى است اگر كسى ادعا كند كه براى برنامه ريزى شهرى مثل تهران رفتارهاى آينده آن را به صورت يك سيستم پويا، مدل كرده و راهبردهايش 

را نيز كشف نموده است.
سهل انگارى است اگر كسى ادعا كند كه تأثيرات شگرف پارادايم فن آورى اطالعات و ارتباطات را بر شهر و سيستم هاى شهر و شهروندان، استنباط 

كرده است و سپس توانسته آن را در چار چوب شرح خدمات، طراحى و تحت ضوابط مرسوم درآورد.
ساده پندارى است اگر كسى ادعا كند علل و عوامل ناكامى طرح هاى جامع پيشين را به درستى استخراج كرده و اين طرح ها را از آسيب ها و علت ها 

مصون نموده است ... .
ــناد طرح هاى جامع به صورتى " آينده پژوهانه " به شناسايى دقيق چالش ها و مسائل حال و آينده تهران و  ــتى و واقعاً تاكنون كدام يك از اس به راس

وزن دهى مقايسه اى و اولويت بندى آن ها پرداخته است؟ 
به قول برادر ارجمندم جناب آقاى دكتر "قاليباف" دوران برنامه ريزى "متمركز"، "آمرانه" و "خطى" سپرى شده است و تهران نگاه تازه اى را براى چشم 

انداز بر جهان طلب مى كند. 
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بر اين اساس، با نگاهى تعميق يافته بر تاريخ تهران تا به امروز، نكاتى پيش روى ما خواهد بود: 
1ـ كاربران شهرها ( اعم از شهروندان و همه ذى نفعان شهر ) بيش از پيش به حقوق، منافع و مسئوليت هاى خويش پى برده اند و با مشاركت جويى و 

تصريح انتظارات خويش نقش تعيين كننده اى در هدايت و توسعه شهرى دارند. 
2ـ معضل اصلى تهران در واقع ميراث الگو هاى اقتباسى نامتناسب و روندهاى هدايت نشده و نظام هاي جزيره اى و غير يكپارچه و باالخص فقدان آينده 

پژوهى و فقدان آرمان يا به عبارتى چشم اندازى قوى بوده است. 
3ـ امروز همگان بر اين باوريم كه موضوع مديريت شهرى، موضوعى فرارشته اى است و نبايد در انحصار مهندسان عمران و حتى شهرسازى و طراحى 

شهرى باشد، چرا كه توسعه پايدار شهرى به همه وجوه حيات جمعى شهروندان و شهر ارتباط وثيق و عميق دارد.
4ـ همه اهداف در مديريت شهرى بايد بر اين اركان استوار باشد؛ 

 مديريت يكپارچه و پايدار شهرى؛ 
 پايدارى و بالندگى اقتصادى شهر؛ 

 كارآمدى و بهره ورى كليه ظرفيت هاى شهرى؛
 پايدارى هويت و انسجام فرهنگىـ  اجتماعى جامعه شهروندى؛

 پايدارى محيط و منابع زيستى و ارزش هاى طبيعى شهر و پيرامون آن؛ 
 پايدارى كالبدى و كاركردى شهر؛

 پايدارى حقوق و مسئوليت هاى شهروندى 
5ـ باور داشتن ناكامى و ناكارآمدى انديشه خام و منسوخ « خالصه كردن هدايت شهر در الگو هاى منطقه بندى و تعيين كاربرى اراضى و اتكاء به 

ضابطه گذارى و بخشنامه نويسى براى كنترل تحوالت شهر حتي تحوالت كالبدى». 
ما مترصديم كه نهاد، تمامى ابعاد توسعه شهرى را برنامه سازى كند و ديده بان برنامه همه فعاليت هاى شهر باشد. به عبارتى رويكرد نهاد، هدايت و 
مراقبت بر شهر تهران باشد و به همه مسائل بپردازد؛ دپارتمان هاى مختلف داشته باشد؛ و به طور مداوم ديده بانى، بررسى، پژوهش و مطالعه كند و 
همه اسناد را چه به صورت مجرد و چه به صورت تلفيقى به مراجع تصويب ارائه دهد. علت اين امر آن است كه ما نمى توانيم مسائل كالبدى را از مسائل 
اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و ساير مسائل جدا كنيم. و الزمه چنين امرى اين است كه صرفاً ديدگاه كارشناسى بر آن حاكم باشد، نه ديدگاه سياسى 
و مديريتى. و نيز به گونه اى عمل كند كه با تغيير مديريت ها برنامه هاى شهرى تغيير نكند. در اين صورت دائماً مركز و نهادي وجود دارد كه به همه 
مسائل شهر حساس است و هميشه مديران شهرى، چه آن ها كه آمده اند و مانده اند و چه آن ها كه تازه مى آيند، هميشه احساس مى كنند كه براى 
شهرشان برنامه دارند و مى توانند براى شهرشان «طبق برنامه» عمل كنند. البته اولويت ها را مى توانند تغيير دهند، چرا كه هر مديريتى و يا هر شوراى 

شهرى، رويكردهاى متفاوتى دارد، اما تغيير اولويت ها به معنى تغيير مبانى استخوان بندى برنامه ها و راهبردها نيست. 
بنابراين "  نهاد" تصميم سازى مى كند نه تصميم گيرى ... . برنامه سازى مى كند و با تعيين اولويت ها بر مبناى تشخيص دستگاهها آن را نيز "برنامه ريزى" 

مى كند. با اين حساب، الزاماً بزرگ ترين دستاورد اين نهاد، ايجاد دامنه گسترده تر "مشاركت" بين دستگاه هاى ذى ربط و متوليان امر است. 
ما در برنامه هاى نهاد «همه» را در سطوح و اليه هاى مختلف "مسئول" مي دانيم: استاندارى، شهردارى، وزارت مسكن و شهرسازى، وزارت كشور، 
شوراى شهر و ديگران. در حالى كه سال ها پيش، صرفاً يك شرح خدمات بوده و يك قرارداد بين وزارت مسكن و مشاور، كه بعد هم طرح جامع تهيه 

و سپس تصويب و ابالغ مى شد، يعنى همان كارى كه در بسياري از شهرها اتفاق مى افتد. 
نتيجه اين كه نهاد اساساً يك جايگاه به معناى سازمان يا دستگاه نيست، نهاد يك شأن است، يك بستر است براى توليد برنامه مورد وفاق همه، در 

جهت آينده سازى شهر ... 
خصلت "نهاد" چيست ؟ بارزترين خصيصه نهاد «دائمى» بودن آن است، زيرا ويژگى آن "ديده بانى" است يعنى"مراقبت" از حال، با توجه به آينده ... 

لذا عمليات "بازنگرى" اسناد جزء وظايف اصلى نهاد است. 
خالصه كالم اينكه: 

«نهاد برنامه ريزى توسعه شهري تهران»، ساختارى است كه به عنوان يك مرجع تشخيص، مسئوليت برنامه سازى و تزريق آن را به تمامى مجارى 
تصميم گيرى، برنامه ريزى و اجرايى دارد و سير نهادينه شدن اين ساختار، خود فرآيندى است كه مقدمه يك تحول در نظام شهرسازى كشور است. 
اهم تالش "نهاد" نيز اين است كه شبكه مناسب توزيع فعاليت را تا حد امكان بر شبكه تمركزگرايى سيطره بخشد و غالب گرداند كه به حول و قوه 
الهى تالش ارزنده اى را در اين راستا آغاز كرده و به ويژه طى يك سال اخير از نمود و برجستگى چشمگيرى برخوردار بوده است. ايجاد يك نظام جامع 
مطالعاتى براى گسترش فعاليت هاى پژوهشى در رسيدن به خواسته هاى سند چشم انداز و نهادينه نمودن تالش ها و فعاليت هاى علمى در حوزه 
«مديريت شهرى» به طور جدى و همه جانبه مترصد است بحث دست يابى به توسعه پايدار شهرى را دنبال كند و اين چيزى جز يك «جهاد علمى در 
حوزه مديريت شهرى» نيست. لذا اينك كه به لطف خداوند سبحان اين جريان قدرتمند علمى آغاز شده و به زودى محصوالت علمى و پژوهشى خود را 
توليد و ارائه خواهد داد نه تنها جاى يك نشريه علمى خبرى كه اين تحوالت رابه روز و به موقع به اطالع عالقمندان و صاحب نظران برساند خالى است، 

بلكه فقدان يك نشريه وزين علمى پژوهشى كه جايگاه عرضه و نشر ديدگاه ها و انديشه ها و دستاوردهاى مذكور باشد نيز بسيار محسوس است. 
اقدام نهاد برنامه ريزى توسعه شهرى تهران در انتشار ويژه نامه نهاد توسعه  تهران گامى بزرگ در راستاى توسعه علمى است كه هم اكنون اولين شماره 
آن به ياري خداوند متعال و به بركت كوشش همكاران انتشار يافته است. اين اقدام را به فال نيك گرفته و آن را به همه دست اندركاران جهاد علمى 

و ا نديشمندان و صاحب نظران تقديم مى دارد. 


