تهران را می خواهیم
شهر فرهنگها کنیم
محمدرضاجوادییگانه،معاونفرهنگیواجتماعی
شهرداریتهراندرگفتوگوبا «ایران»ازنقش
دیپلماسیشهریدرتوسعهفرهنگیپایتختمیگوید
ëëمریم جهان پناه  /دیپلماســی شــهری؛ هنر کاربردی روابــط بینالملل برای
مذاکــرات،تعامــل،توســعهوبهســازیروابطبینملتها،ســوایمشــکالت
ومعضــاتروابــطدولتهاســتو بخشمهمــیاز «دیپلماســیعمومی»
کشورهای دموکراتیک و پیشرفته به شــمار میرود .موضوعی که «محمد رضا
جوادی یگانه» معاون فرهنگی و اجتماعی شــهرداری تهران بر آن تأکید دارد
ی تواند راهی موفق برای حل مشکالت کالن
و میگوید« :دیپلماسی شــهری م 
شــهرها از جمله تهران باشد» .او که دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تربیت
مدرس دارد و عضو هیأت علمیگروه جامعه شناســی دانشــگاه تهران است ،
دیپلماسی شهری را یک رویکرد کمتر توجه شده در کشور میداند که متاسفانه
به دلیل استفادهنکردناز ظرفیتهای موجود شهری در جامعهمغفولمانده
است.با«جوادی یگانه»بهگفت وگو نشستهایم که میخوانید:
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ëëهمانطــور کــه میدانید رو یکرد دیپلماســی شــهری نکردن از وسایط شخصی یا محدود کردن آن و به جای
بیشــتر متوجه ایدهها و راهکارهایی است که به وسیله آناســتفادهازوسایلعمومییاگسترشپیادهراههاکه
آن ،کالنشهرهای جهان میتوانندبر اساس تواناییها بســیاریازکشــورهایدنیااســتفادهکردهانددردســتور
و عالقــه مندیهایشــان برخــی مشــکالت ،مســائل و کارقــرارداد.میدانیدکهباگســترشپیــادهراهها،ابتدا
مغــازه داران مخالفــان اصلــی ایــن
چالشهای شهری را حل کنند شما در این
طــرح بودنــد کــه بــه تدریــج موافــق
زمینه چه نظری دارید وچه راهکارهایی را
برایتقویتآنپیشنهادمیکنید؟
آن شــدند بنابرایــن مــا میتوانیــم با
اســتفاده از تجربیات کشورها و انتقال
ببینید دیپلماسی شــهری یک رویکرد
گفت و گو
کمتر توجه شــده در کشــور مااســت یعنی
آن بــه مخالفــان فعلــی آنهــا را بــه
ســمتیهدایــت کنیمکهبــهتدریجاز
اینکــه مــا نتوانســته ایــم از ظرفیتهــای
مخالفتهایشــان کم شــده و هر یک
دیپلماسیشهریبهخوبیاستفادهکنیم.
ازآنــاننیزبــهذینفعانوکشــنگران
اگرچهبایدگفت کهمادرقالبدیپلماسی
عمومیو بین المللی یعنی دیپلماسی دولت –ملت فعالسیاستهابدلشوند.
جلــو رفتیــم .در واقع باید گفــت که زندگــی اجتماعی ëëدر دیپلماسی شــهری تا چه اندازه میتوان تبادالت
مردم در شــهر به ویژه درکالنشــهرها شــکل میگیرد و فرهنگــی بین شــهرها اعــم از برگزاری نمایشــگاهها و
بسیاریازمسائلمردمدراینفضاهامشترکومشابه جشــنوارها و معرفی فرهنگ و ســنن و آداب و رســوم
اســت ،و بالعکس دولت و حوزه بین الملل ،بازیها با شهرها را تقویت کرد و از این طریق تصویر متفاوتی از
سرجمعصفرنیستکهباختیکطرفموجبسود تهراندرافکارعمومیجهانبهنمایشگذاشت؟
اگــرقرارباشــدتصویــریازایرانارائــهکنیمتصویر
طرفدیگرباشد.بنابراینمبنایهمکاریدرآنبیشتر
اســت و به همیــن خاطر به نظر میرســد دیپلماســی آن میتواند یک تصویر شــهری یا همان تصویر تهران
شــهری راهــی موفــق بــرای حــل مشــکالت کالن مدرنباشــد.معموالًکسانیکهبهتهرانسفرمیکنند
شهرهاســت یعنی اســتفاده کردن از ظرفیت و تجربه اولیــنچیزعجیببــرایآنهاتصوریکشــهربدویاز
همدیگــر بــه ویژه بــرای حل مســائلی چــون ترافیک  ،تهراناستیعنیمدرنبودنتهرانبرایآنهاعجیب
آلودگــی هوا و غیره که در تمامیکالنشــهرها مشــترک اســت.بنابراینایجــادتصویرتهرانمــدرنوپرقدرت
هســتند و موضوعی عمومیدر مدیریت شــهری آنان تصویری اســت کــه از طریق فرهنــگ و ســفرکردن و از
اســت.بهنظرمراهکاراصلیبرایحلمســائلیچون طریق تبادالت فرهنگی و هنری شــکل میگیرد .امروز
مثــل مهاجــرت ،آلودگی هــوا ،کم آبــی و ناامنــی زنان اگرمردممابهکشورهایدیگرسفرکنندشایداطالعات
و...که در بســیاری از کشــورها وجود دارد ،بهره گرفتن از اولیــه خاصــی دربــاره تاریخچــه وقایــع شــهری آنها
تجربه دیگر کشــورها بســیار راهگشا اســت .برای مثال نداشــته باشــند و ندانند کــه خیلی از مشــکالت تهران
حلمسألهترافیکرامیتوانازروشهاییمثلاستفاده در کشــورهای دیگر نیز وجود دارد و حتــی مطلع از این

نباشــندکهکشورمادرزیرســاختهایبرخیازوسایل
نقلیــه مثل متــروی تهــران از کشــورهای دیگــر جلوتر
اســت.بنابراینباید گفت کــهنهتنهاتصویرتهراننزد
ســایرمردمجهانبلکهدربینخودمردمتهرانهمبا
گســترشدیپلماسیشهریممکناســت.اینآگاهی
موجبدوپیامدمهمخواهدبوددرابتداتقویتهویت
ایرانــیرابهدنبالداشــتهودومبــاتقویت«حسمن»
مهم و مؤثر موجب حس مشــارکت در آبادانی شــهر و
کشورخواهدشد.
ëëبررســی اشــتراکات و پیوندهــای تاریخــی  ،توســعه
تمدنی،جغرافیاییو...درخواهرشهری 30شهرجهان
با شــهرهای ایران و تاثیــر آن بر روابط ملتهــا تا چه حد
توانستهاستشهروندانشهرهایبزرگجهانرابرای
سفر به ایران ترغیب کرده است ؟
ببینید اصوال مســأله ای که امروز ما کمتــر در تهران
شــاهد آن هستیم مســأله توریسم اســت یعنی تهران
ظرفیت توریســتی خیلــی زیــادی دارد و حتی ظرفیت
آن میتوانــد براســاس اینکــه بــازار آن شــکل بگیــرد
اماکمتر از آن اســتفاده شــده اســت.منظور من در ســه
ســطحتوریســماســتیعنیبســیاریازمردمماهنوز
جاذبههای تهران را کشف نکردهاند در حالیکه تهران
میتواندبعنوانمرکزیککشــورمحلتوریســتیسایر
شــهروندان ایرانی باشــد که در حال حاضــر این اتفاق
نیفتاد هودرواقعتهرانبعنوانمقصدتوریستیمطرح
نیســت،درحالیکــهمیتوانــدبــهویــژهدرایــامعیدیا
تابســتان که تهــران خلوت اســت مقصدی توریســتی
باشد.البتهدرحالحاضرتهرانمرکزتوریستدرمانی
برای بســیاری از کشــورهای منطقه اســت ولی در سایر
حوزههــایتوریســتی،کمترازظرفیتهــایموجوددر
شــهراستفادهشدهاست.میدانیدکهمابا 11شهرآسیا
خواهرخواندگیداریمواینازظرفیتباالییبرخوردار
استکهتاکنونکمتراستفادهشدهاستآنهمبهخاطر
شباهتهایی است که شــهرهای خواهر خوانده با هم
دارند .وقــوع رویدادهای مشــترک بــا محوریت تهران
میتواندمســیرهاینوبرایاینآشــناییوپایگاهشدن
رادرپیداشتهباشد.
ëëخب ما در حــال حاضر تهران گــردی داریم این امر
کمکیبهشناختجاذبههایتهراننمیکند؟
بــهنظــرمدرمجموعهنــوزدربحثتهــرانگردی
موفــقنبودیم چون ظرفیتتهرانگردیبیشــتر از آن
چیزیاســتکــهاالنوجــوددارد،مادرتهــرانمناطق
دیدنیبســیارمتعددیداریم.مناطقوموزههازیادی
داریمپسظرفیتهایاســتفادهنشــدهزیــادیوجود
دارد کــه از آن غافل ماندیم .امــا در چند اخیر اقدامات
موثــر و قابل توجهی در حــوزه تهرانگردی چه از ســوی
بخــش خصوصــی و اســتارتاپهای گردشــگری آغــاز
شده اســت و چه در عرصه سیاســتگذاری این موضوع
بــه عنــوان یکــی از محورهــای اصلــی موردتأکیــد قرار
گرفتــه اســت ،و بــرای ایجاد بســترهای مناســب آن به
مســیرها و کانالهــای جدیدی فکر شــده اســت .اما در
حال حاضر کســب و کارهای خرد پیشران این موضوع
هستند که موجب خرسندی اســت ،چرا که عموما این
مدلهاتوســطنســلجــواندرپیشگرفتهشــدهکهبه
نوعی هم نشانگر تعلق خاطر آنان به شهر و فرهنگ و
تمدن شــان اســت ،و هــم پیامــد مطلوبی در راســتای
گســترش آگاهی از تاریخ شــهر و ایــران را در پی خواهد
داشت.
ëëبــه نظر شــما نخبــگان فرهنگــی و هنری تــا چه حد

