تهران را به جهان
بشناسانیم

دیپلماسی شهری ،تهران ،روابط پایتخت های جهان
و توسعه شهرنشینی در گفت وگو با پیروز حناچی

ëëحمیدهامینیفر /ديپلماسيشهريدرهمهكشورهايكفرصتتلقيميشود،فرصتيكهاجازهميدهد
در نبود روابط مناســب ميان دولتها ،شــهرداري ها بــه عنوان نهادهاي عمومي غيــر دولتي عرض اندام
كنند .نهادهايي كه حتي در دوره تحريم و ارائه ليست بلند باالي محدوديتها و ممنوعيتها ،مي توانند
در كنار هم بوده و جاي خالي دولتها را با توســعه روابط چند جانبــه پر كنند .جالب اينكه خواهر خواندگي
ميان شهرها كه اجازه َمي دهد دو شهر خواهر خوانده  ،فراتر از ساير شهرها بهم نزديك شده و روابط تجاري،
فرهنگي و اجتماعي برقرار كنند ،شايد يكي از كمترين دســتاوردهاي ديپلماسي شهري باشد .ايران البته از
اين فرصت در طول اين سالها كم استفاده نكرده است ،اما اينكه اين فرصت به چه دستاوردهايي منتهي
شــده و در نهايت چقدر به رشــد شــهري مثل تهران كمك كرده  ،ســوالي اســت كه بايد به آن پاسخ صريح
داده شــود ،برخي شــهروندان هنوز نميدانند ســفرهاي خارجي مديران شهري و اعضاي شــوراي شهر در
طي دوره هاي گذشته چه نتايجي بدنبال داشته و البته بايد پرسيد آيا ديپلماسي شهري فقط نشستن بر دور
يك ميز معنا مي شــود و آيا نبايد با ارايه اطالعات و آمارهاي دقيق ،تصوير نادرستي كه از شهرهاي ايران در
دنيا منتشــر شده و رتبه تهران را در برخي شاخص ها تنزل داده را اصالح كرد؟ پيروز حناچي ،چهاردهمين
شــهردار تهران بعد از انقالب محســوب مي شود  ،از آمدن او تقريبا يكســال مي گذرد ،حناچي در اين مدت
اندك اما چند ســفر خارجي به عراق ،اتريش و آلمان داشته است  ،سفرهاي كوتاهي كه بنا به گزارشاتي كه
ارايه شده،كم دستاورد هم نبوده است ،با او درباره رويكردش به ديپلماسي شهري و اينكه أساسا چه نگاهي
به توســعه روابط بين شــهرهاي بزرگ دنيــا دارد ،گفتوگوي كرديــم تا بدانيم حاال كه تهــران در وضعيت
نــه چندان روبهراه مالي قــرار دارد ،اين تالشها تا چه حد مي تواند كمك كننده باشــد،تهران حاال دومین
کالنشــهر بزرگ خاورمیانه و یکی از  24کالنشهر جهان محسوب مي شود ،شهري كه در سال  2011در اجالس
بینالمللی حمل ونقل پایدار به عنوان یکی از پنج شــهربرتر دنیــا در حوزه حملو نقل عمومی مورد تقدیر
قرار گرفت ،و البته در همین ســال جایزه متروپلیس به عنوان یکی از ده شــهر برتر دنیا به خاطر برخورداری
کیفیت باالی زندگي هم نصيب پايتخت ايران شد.گفتوگوي ما با شهردار تهران را در زير ميخوانيد؛
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ëëآنچــه کــه از معنای دیپلماســی شــهری برداشــت
میشــود ،بیشــتر بر بهبــود روابط بین ملتهــا تأکید
میکنــد تــا دولتهــا .امــا مدیریــت محلــی جــدا از
مدیریت سیاســی بــه نظر میرســد .از ســویی نیز این
روابــط سیاســی بیــن دولتهاســت کــه رابطــه بین
ملتها را تعیین میکنــد .بنابراین اگر ما بخواهیم از
طریق این دیپلماسی بین شهرهای بزرگ دنیا ،ارتباط
برقرار کنیم ،شاید سایه سیاست و تنشهای بینالمللی
اجازه ندهد این اتفاق بیفتد .فکر نمیکنید هم اکنون
دیپلماسی شــهری تحت تأثیر این تنشها قرار گرفته
است؟
اتفاقــا در شــرایطی کــه مــا در تحریــم قــرار داریم و
روابــط رســمی در حاشــیه قــرار میگیــرد ،روابــط غیر
رســمی و غیــر دولتــی میتوانــد جایگزیــن مناســبی
باشــد .در دنیــا شــهرداریها را بــه عنــوان یــک نهــاد
عمومی میشناسند و هم دولتها و هم سازمانهای
بینالمللی با این ذهنیت به شــهرداری نگاه میکنند.
بــه همین علت ما میتوانیم در این شــرایط ،فعالیت
بیشتری داشــته باشیم و خالیی که از این ناحیه بوجود
آمــده را برطرف کنیــم .ضمن اینکه شــهرهای بزرگ
دنیا ،اغلب مشــکالت مشــابهی دارند اگرچه با شدت
و ضعف متفــاوت .مشــکالتی مثل ترافیــک ،آلودگی
هوا ،پســماند و مشکالت اقتصادی و اجتماعی و غیره.
پــس طبیعی اســت که میتواننــد با انتقــال تجربیات
خود در این زمینه تعامل مؤثری داشته باشند .ممکن
اســت که ما مثالً از 5شــهر بزرگ دنیا عقب باشیم ،اما
از آن سو از  20شــهربزرگ دنیا جلوتریم ،یعنی اینطور
نیســت که مــا درهمــه زمینههــا ،شــاخصهای منفی
داشتهباشیم.
ëëمثال از چه شهرهایی جلوتریم؟
از قاهــره ،کلکتــه و بمبئــی خیلــی جلوتریــم .ولــی
خب از اســتانبول و ســئول کمــی عقب ترهســتیم .اما
میتوانیــم تالش کنیم تا رنکینگمان (رتبــه) را در دنیا

