میتواننــد در روابط بین الملل و پپشــبرد دپیلماســی
شهریایفاینقشکنند؟
قاعدتا دیپلماســی شــهری بر پایه شــخصیتهای
شهریشکلمیگیردنهسیاسی،اتفاقاقوتدیپلماسی
شهریایناستکهخالدیپلماسیسیاسیراپرمیکند.
ازطرفیدیپلماسیشهریمحدودیتهایدیپلماسی
سیاســیراهمندارد.خیلیازمواردیکهدرتحریمهای
سیاســیوجوددارددردیپلماسیشهریکمتراست.ما
االنافرادزیادیداریمکهیامتولدتهرانندیاساکنتهران
هســتند ولی خب از آنها بــرای معرفی تهران اســتفاده
نمیکنیم یعنی شــکل گیری برند تهران با تهرانیهای
برجســتهکمترصورتگرفتهاســتکهبه نظر میرســد
این امر خیلی مهم و موثر است .تأکید بر تهرانی بودن و
پــر رنگ کــردن ویژگیهــای شــهری و تاریخــی از جمله
نکاتمهمیاستکهازخاللآنمیتواندرمیانمدت
هویتیخــاصبرایافرادوویژگیهایمتعلقبهتهران
درنظرگرفت.
ëëالگــوی توســعه فرهنگــی تهــران براســاس چــه
معیارهایــی انتخــاب شــده اســت؟ در ایــن زمینــه
دیپلماســی شــهری و تبادل تجربیات با ســایر کشورها
تا چه انــدازه میتواند ما را به رســیدن به الگوی موفق
جهانینزدیککند؟
اگــربخواهیــمتوســعه فرهنگیرایکســانبگیریم
خــبتهــرانهــممثــلبســیاریازکشــورهایجهــان
دردوره ای دچاررشد شتابناک شده است و در این رشد
شــتابناکهممســائلزیادیدرحــوزهاجتماعیمثل
حاشیهنشینی،اعتیادوفقرو...ومسائلیفرهنگیچون
عدم آشنایی با ســازوکارهای شهروندی موثر را بوجود
آورده اســت .این گســترش مهاجرت در تهران فرآیند
جــذبرادشــوارکــردهاســتدرحالیکهمابایــدوالزم
اســتتابــهنوعیبهیــک تنوعفرهنگیبرســیم.خب
تهرانکوچکشــدهایرانهستوازهمهجاتنوعدارد.
بسیاری از کشورها همین تجربه فرهنگی را دارند ،که از
خالل ارتباط موثر و تبادل تجربیات میتوان از راه رفته
ویــادرحالپیمودنهمدیگربهــرهگرفت.پسماهم
میتوانیــم همه اقوام را حذف کنیم البته نه به ســمت
یکســانکــردنتنــوعفرهنگی،بــهاعتقادمــنتهرانی
بــودن بــهقیمتازدســترفتندیگرانیــاحذفآنها
نیستبلکهکناردیگرانبودناست.ازطرفیبایدتوجه
داشتکهتهرانیبودنمقابلشهرستانیبودننیست
بلکه همانند اصفهانی بودن ،شیرازی بودن و ...است.
بنابراین هر چه تنوع فرهنگی تقویت شود موثر و مفید
اســت .این الگــوی مطلوب مــا برای توســعه فرهنگی
استکهکمتربهآنتوجهشدهاست.اگربتوانیمتنوعرا
درتهرانباتوجهبهاینکهبســیاریازمردمتهرانریشه
یتوانیمبه
قومیمتنوعیدارندرا سامان دهیمپسم 
انسجامفرهنگیاجتماعیکمکزیادیکنیم.
ëëتصویری که این روزهــا از فضای فرهنگی اجتماعی
تهرانبهدنیامخابرهمیشود،چگونهتصویریاست؟
ما در چــه حوزههایی باید قــوی تر ظاهر شــده و در چه
بخشهایــی میتوانیم به الگوی مناســبی برای ســایر
کشورهامعرفیشویم؟
اوالتصویــرخیلــیقــوی ازتهــران ارائــهنمیشــود
تصویر در فرهنگ  ،هنر ســینما و رمان ارائه میشود که
البتهماخیلینتوانستیمدربینالمللیشدنآنهاکاری
بکنیمبهویژهاینکهتصاویریکهدرسینماازتهرانارائه
میشود بیشتر بر مسائل و مشکالت تهران تمرکز دارد
و مدرن نیســت .در واقع میتوان گفــت که یک تصویر

بیشترمســألهزا ارائهمیشودتایکتصویرتهرانغنی
وپــرقدرت،بنابراینبهنظرمنباتوجهبهاینکهتهران
الگوها ی هویتی و مدیریت محله ای مثل شورایاریها
وســرایمحلهوفرهنگســرا داردپسآنچهکهمیشود
در حوزههــای فرهنگــی و اجتماعــی ارائه شــود همین
الگوها اســت و نوعاًتصویری که از تهران ارائه میشــود
یکتصویرسیاسیاست.
ëëآیا توســعه فرهنگی تهــران طبق برنامــه پیش رفته
اســت؟ اگر نه ،ما تا چه اندازه از برنامه عقب هستیم و
چگونهمیتواناینعقبماندگیراجبرانکرد؟
به نظر من مادر توســعه فرهنگــی عقب نماندیم
بلکهدرارائهتصویرازتوسعهفرهنگیعقبهستیم.از
طرفی مسأله برنامه نیســت مسأله مدل است.امروزه
از مــدل توســعه فرهنگــی کمتر اســتفاده شــده اســت
چراکــهایــنتنوعاســتکهتهــرانراقدرتمنــدمیکند
یتوان
یعنیهماننوعوحدتدرعینکثرت،یعنیم 
گفــت کهنقشتکثردراینزمینهمهماســت.برخیاز
کشورها به تنوع تأکید دارند در حالیکه ما در گذشته به
تنوع تأکیدی نداشتیم و در این چند سال اخیر است که
آن را برجســته کرده ایم .خب انواع یکسان سازی مثل
یکســان سازی که برای قبور شــهدا شد با تنوع فرهنگی
متفــاوت اســت مــا ترجیــح میدهیــم بیشــتربر تنوع
فرهنگیکارکنیم.
ëëبرای توســعه فرهنگــی اجتماعــی تهران بیشــتر از
الگوی چه کشــورهایی اســتفاده میشــود؟ آیــا روابط
دیپلماســی بین شــهرهای بزرگ دنیا میتوانــد در این
زمینهکمککنندهباشد؟
اگرچه در این زمینه نگاهی به سایر کشورهای جهان
داشــتیم ولــی معمــوالًتهــران الگــوی خــود را خودش
پیــداکــردهیعنیماتــاشکردیمیکالگــویفرهنگی
درون زا را پیــدا کنیــم کــه بــر هویــت ایرانــی اســامیما
تأکیــد دارد .اینکه یکهاضمه قوی وجــود دارد که همه
فرهنگهــا را هضــم کنــد تــا همــه آنها را داشــته باشــد
.الگــوی وحــدت در کثــرت الگــوی کامالً بومیاســت که
مــا از آن اســتفاده میکنیم .بنابراین روابط دیپلماســی
قطعا میتواند مــا را در این زمینه کمک کند.باید به این
نکتــه توجهداشــتکهمادرخیلیجاهــامثلتبلیغات
شــهری نســبت به کشــورهای دیگر جلوتر هم هستیم.
چنانکهتأکیدبرخصوصیاتخاصشهرتهرانباتوجه
بــه فرهنگ و تاریــخ دیــروز آن و ارزشهــا و نگرشهای
شــهروندان امروزش چراغ راه فردایی است که برای آن
میســازیم،برایمثــالدرهفتههایگذشــتهازکودکان
تهرانی خواستیم تا شــهری را که دوست دارند ،برایمان
نقاشیکنند،آنانتهراندوستداشتنیشانراکشیدند
وماوتمامآنانیکهریلگذاریفردایشــهررادردســت
دارند،بایدبهخواستونیازآنانتوجهداشتهباشند.
ëëتهران درحــال حاضر بــا چه شــاخصههایی به دنیا
معرفیمیشود؟
بایــد گفــت کــه اگرچــه هنــوز متــون ادبیات مــا که
فضای تهــران را بیان میکنند کمتر ترجمه شــده ولی
بــاایــن حــالتوانســتیم در زمینــه هنر موفق باشــیم.
خبدرحالحاضرتهرانخیلیبرایجهانشــناخته
شــده نیست چرا که ما هنوز نتوانســتیم از ظرفیت هنر
استفادهکنیم.
ëëآیــا تبــادل ارتباطــات و ســفرهای خارجــی مدیران
شــهری و بویژه تفاهم نامههای فرهنگی اجتماعی که
اخیراًبا سایر شهرهای بزرگ دنیا منعقد شده ،میتواند
روندرشدوتوسعهتهرانرامتحولکند؟

اصل چیزی که ارتباطات را میتواند دامن
بزند ارتباط میان اهالی هنر و خود مردم
است یعنی آنچه که تبادل را ایجاد میکند
تبادل درسطح مدیران نیست تبادل در
سطح عناصر مؤثر در فرهنگ و هنر است
که باید این تبادلها را داشته باشند اگر این
سفرها مقدمه ای بر ایجاد ارتباطات باشد
خب میتواند کمک کندولی خیلی مؤثر
نیست

اصــل چیزی کــه ارتباطــات را میتوانــد دامن بزند
ارتبــاط میان اهالی هنر و خود مردم اســت یعنی آنچه
کهتبادلراایجادمیکندتبادلدرسطحمدیراننیست
تبادل در ســطح عناصر موثر در فرهنگ و هنر است که
باید این تبادلها را داشته باشند اگر این سفرها مقدمه
ایبــر ایجــاد ارتباطــات باشــدخــبمیتوانــدکمــک
کندولیخیلیموثرنیست.سفرهاییتوسعهحقیقیرا
به دنیال دارد که عموما با خواســت شخصی و با هدف
انباشت دانش یا تجربه و همچنین با الگوی اقتصادی
دنبالشود،کهبیشترتوسطگردشگران،اصحابعلم،
فعــاالن حوزه فرهنگی ،عالقه مندان به آداب و رســوم
فرهنگی صــورت پذیــرد و مســئوالن زیرســاختهای
قانونیوحمایتیفعالیتآنانرافراهمآورند.
ëëدر دوره جدیــد مدیریــت شــهری بــا توجه بــه اینکه
اداره پایتخت بر پایه تهران شــهری برای همه طراحی
شده اســت تا چه حد میتوان امیدوار بود روابط بین
شهرهای جهان و تبادل اطالعات وتجربیات در قالب
دیپلماســی شــهری بتواند این ایده را برای شهروندان
تهران اجرایی کند ؟
ایــده ای کــه شــهردار تهــران داشــته وآن را دنبــال
میکند ایده ای است تحت عنوان "تهران شهری برای
همــه"کهما در ادبیاتبین المللی ازآن بهنامشــهری
مناسب برای همه سنین یاد میکنیم یعنی شهری به
نام دوســتدار ســالمند  ،شهری مناســب برای کودک و
معلــوالنوزنانتعریفمیکنیــمبنابرایناینایدهها
که در ســطح جهانی هم جدید اســت و قدیمینیست
وبــه نظر م همــه گروههــا در آن حق دارنــد یک نظریه
بسیار مدرن است که میتوانیم از آن برای بهبود روابط
چــهدرزمینهارتباطبامردموچهدرزمینهبینالمللی
استفادهکنیم.
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