ëëمهســا قوی قلب  /شهرنشــینی و اداره شهرها یکی از مهمترین دســتاوردهای بشری در تاریخ
جهان محســوب میشود به طوریکه اگر تا پیش از این ،روستاها به عنوان جامعه مولد و شهرها
به عنوان جوامع مصرفکننده شناخته میشدند از دهه اخیر نگاه دنیا نیز به مقوله شهرنشینی
عوض شــده و دیگر به شهر به مثابه یک پدیده مضر نگریسته نمیشود .همین نگاه باعث شده
تا شــهرها سرشــار از تجربیات مثبــت و منفــی در مقابله با پدیدههــای مختلف
اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و حتی سیاســی باشــند .در چنین شــرایطی،
تهران به عنوان کالنشــهری که هم مرکز سیاســی و اداری کشور است و هم مرکز
اقتصادی ،دارای شرایط خاصتری نسبت به کالنشهرهای مشابه در دنیا است
گفت و گو
و همیــن تجربه خــاص ،میتواند زمینه ایجــاد گفت وگو و تعامل با شــهرهای
مختلف باشــد .مفهوم «دیپلماســی شــهری» به عنــوان یکی از زیرشــاخههای
«دیپلماسی عمومی» چندسالی است که در دنیا مطرح شده و در آن گفت وگو
و تعامل بین شهرهای دنیا ،به بستری برای تحوالت بزرگتر در عرصه بینالمللی
تبدیل شــده است .تهران هم در طول چند دهه گذشــته تجربیات متفاوتی در حوزه دیپلماسی
شــهری دارد که از منظرهای مختلف قابل نقد و بررسی است .برای ارزیابی و نگاه بهتر به آینده
تهران در حوزه دیپلماسی شهری با حامد مظاهریان ،معاون برنامهریزی ،توسعه شهری و امور
شــورای شــهرداری تهران ،به گفت وگو نشســتیم .مظاهریان که استاد دانشــگاه تهران است و
سابقه معاون وزیر راه و شهرسازی را هم در کارنامه خود دارد ،معتقد است که گفت وگوی بین
شهرها نیاز دنیای امروز است و در این فضا ،باید زمینهها و فرصتهای جدیدی را جست وجو
کرد تا با توســل به آن بتوان به رویکردهای جدید و بهتری در ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان
دست یافت .نگاه مظاهریان به موضوع دیپلماسی شهری در ادامه میآید:

گفت وگوی شهرها
گفت وگو با حامد مظاهریان معاون برنامهریزی
توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران
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ëëدیپلماسی شــهری تا چه اندازه در توسعه شهرها موثر
اســت و آیا مقوله توســعه شهرنشــینی در دنیــا عاملی
مثبتتلقیمیشودیامنفی؟
مطالعــات جمعیتــی در دنیــا نشــان میدهــد کــه
بــرای اولیــن بــار در طــول زندگــی بشــری ،تعــداد افراد
شهرنشــینازافرادغیرشهرنشــینپیشــیگرفتهوبیش
از ۵۱درصــد جمعیت جهان شهرنشــین شــدهاند که با
توجه به تجربیات دهههای گذشته پیش بینی میشود،
شــتاب به ســمت شهرنشــینی همچنــان ادامه داشــته
باشــد .اینتغییررویکرد،درحالیاســتکهدریکدوره
تاریخــی افزایش شهرنشــینی بــه عنــوان عاملی منفی
تلقیمیشــد،امادرســال ۲۰۱۶برنامهاسکانبشرملل
متحــد( )UN-Habitatکنفرانــس مســکن و توســعه
شــهریپایدارســازمانمللمتحدراباعنواندســتورکار
جدیدشــهریبرگــزارکردوبرخــافنگرشهایقبلی،
گســترش شهرنشــینی به عنــوان عاملــی مثبــت در آن
اجالسمعرفیشــد  .درچنینشــرایطیکــههمدنیابه
سمتشهرنشینیحرکتکردهوهمروندشهرنشینیدر
ایران ،به طور بیسابقهای در حال رشد است ،دیپلماسی
شــهریمیتوانــدزمینــهیکگفــتوگویمشــترکبین
شــهرها،تجربیــاتوایدههایآنهارادردنیــامطرحکندو
نشاندهدکهشهرنشینینهتنهامنفینیستکهمیتواند
ازنظر،ارتقایکیفیتزندگیبشری،مثبتهمباشد.
ëëچند درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند؟ و برای
کاهشمشکالتناشیازافزایششهرنشینیچهبایدکرد؟
درایــرانبیــشاز ۷۴درصــدجمعیــتشهرنشــین
هستند و این رقم نشــان میدهد که حرکت شهرنشینی
درایرانشتابانترازدنیاحرکتکردهاست.
چیزیکهاینتغییربزرگتاریخییعنیشهرنشینی
بیــشازنیمــیازجمعیــتجهــانکــهبــرایاولیــنبار

