شــاهد آن هســتیم ،ایجــاب میکنــد ایــن اســت کــه در
حقیقتشــهرهابتوانندباهمتعاملکننــدواینیعنی
همانمســألهگفتوگویشهرهااســتکهاهمیتپیدا
میکند .در حال حاضر شــهرها در بحث حیات پذیری،
حمــلونقل،تغییــراتآبوهوایی،تابآوریشــهری
و حتــی اقتصــاد شــهری مشــکالت مشــابهی را تجربــه
میکننــد.بنابرایــن،بهنظرمیرســدالزامیوجــوددارد
که در تعاملبا دیگر شــهرها این تجربهها را به اشــتراک
بگذاریــم تا هــم از یکدیگر یــاد بگیریم و هم بــه دیگران
بیاموزیــم.درواقــعبرایکاهشمشــکالتناشــیازاین
پدیدههاکه درحقیقتهمهکشورهامتاثر ازآنهستند،
نیازمنداینهســتیمکهبتوانیمازتجربیاتهماستفاده
کنیم ،هم تجربیــات موفق و هم تجربیــات ناموفق و در
چنین شــرایطی موضــوع دیپلماســی شــهری اهمیت
فوقالعــادهاییافتــه اســتوبهنظــرمیرســد درزمان
حاضــرنیزدرشــهرداریتهــرانپیگیریایــنامرخیلی
بهموقعدرحالانجاماســتبهطوریکــهدرحالحاضر
شهرداری تهران با ۳۰شهر پیمان خواهرخواندگی دارد
ودرمجامعمهممختلفومرتبطباشهرهاعضواستو
حتیدرآنهانمایندگیدائمیداردودربرخینیزدرحال
فعالیتهایگستردهاست.
ëëازجملهنهادهاییکهتهراندرآنعضواست،کدامهستند؟
سهنهادبینالمللیمهمرادراینخصوصمیتوان
نــامبردکهتهرانبــهصورتفعالوپویادرآنهاشــرکت
دارد؛ اول مجمــع شــهرداران آســیایی اســت که مجمع
عمومــیآنهر ۳ســالیکبــاردریکیازشــهرهایمهم
آســیاییبرگزارمیشودوآخرینمجمعآندرپاییزسال
گذشــتهدرشــهرغازیعینتابترکیهبرگزارشــدهاست.
اینمجمعدارایاهمیتاستکهابتکارتشکیلآنونیز
دبیرخانهدائمیآندرتهرانقراردارد.

علی محمدی  /ایران

دوم ،انجمــن کالنشــهرهای جهــان موســوم بــه
متروپلیس اســت که در حال حاضر حدود 150کالنشهر
مهمدنیادرآنعضویتدارندوایراننیزازگذشتهعضو
هیــأت مدیره ایــن مجمع اســت .متروپلیس بخشــی از
سازمان شــهرهای متحد و دولتهای محلی()UCLG
استودرتعامالتبینالمللیبینشهرهایدنیانقش
مهمیراایفاءمیکند.
ســومین نهاد بین المللــی ،انجمن جهانی شــهری
استکهدرسال ۲۰۰۱توسطسازمانمللتأسیسشدهو
یکاجالسیهمهمآندربهمنامسالدرابوظبیخواهد
بــود.ایننهاد نیــزازجملهانجمنهایجهانیشــهری
استکهتهراندرآنعضواست.
درهمهایننهادها،شهرداریتهرانحضوریموثرو
مثمرثمرداردوعلتاینحضورنیزبهایندلیلاستکه
میخواهیمبرایحلمشکالتشهروشهروندان،هماز
تجربیاتجهانیادبگیریــموهمآنتجاربیراکهداریم
درمعرضدیدوقضاوتدیگرانبگذاریم.
 ëëاز جملــه طرحهــا و اقداماتی که شــهرداری تهران در
سالهایاخیرداشتهودرآنموفقبوده،نامببرید.
تهراندربرنامهپنجســالهســومتوســعهخودبحث
محلــهمحــوریرابــهعنــوانیکــیازمحورهــایاصلــی
مطرحکردهاســت.هدفازاینطرحایناستکهدرکنار
پروژههــایکالن،بهمحله،هویتمحلــه،زندگیمردمو
فعالیتهاییکهشهرداریمیتواندبرایافزایشکیفیت
زندگیرویآنهاتمرکزکند،پرداختهشود.عالوهبرایندر
طرحکاهشآلودگیهوانیزشــهرداریتهراندردوســال
گذشــتهموفقیتهایخوبیداشــتهوشــاخصهانشان
میدهدکهبااجرایطرحکاهشآلودگیهواتوانستهایم
بهموفقیتنسبیدراینزمینهدستپیداکنیم.همچنین
درتوســعهمترونیزدســتاوردهاییمثبتداشــتیمامابه
تجربههایبیشترینیازداریم.همهاینتجربیاتدرکنار
ســایرتجربههایموفقیاناموفقیکهدرکشــورداشتیم،
میتوانددرتعاملباجهانبهاشتراکگذاشتهشودوبرای
حلمعضالتناشــیازازآنها نتایجمثبتیگرفتهشــود.
برایمثال،کالنشــهرهایدنیاتجربیــاتخوبیدرزمینه
توجهبهتوسعهمحالت،یاطرحهایکاهشآلودگیهوا
یاحتیمقابلهباسیلداشــتهاندکهتجربیاتآنهادرکنار
تجربیاتخودمانمیتواندزمینهخدماترسانیبهتربه
شهروندانرافراهمکند
ëëتعاملباسایرکشورهاچهکمکیمیتوانددرپیشرفت
جوامعومدیریتشهریداشتهباشد؟
تمرکزاموردرشــهرهابهنحوبیســابقهایدردنیادر
حالافزایشاســتودرشــرایطیکهازدیدمن،شــهربه
عنوان بزرگترین اختراع بشــری تلقی میشود ،ناچاریم
وبایــدازتجــاربیکدیگــراســتفادهکنیــمودریــکخرد
جمعیبهحلمسائلشهروندانبپردازیم.همانطورکه
گفتهشــد،شهرهایدنیا،باموضوعاتپیچیده،فراگیرو
مشابهیروبروهســتندکهبایددرخصوصآنگفتوگو
کنند.گفتوگویشــهرها،کلیدحلبسیاریازمشکالت
شهرونداندرجایجایدنیااست.
 ëëبا توجه به اینکه نهادهای عمومیمثل شــهرداریها
تحت تحریم قــرار ندارنــد ،از این فرصت تا چــه اندازه
میتــوان بــرای بهبــود روابــط شــهرها و توســعه تهران
استفادهکردالبتهناگفتهنماندکهبحثتحریمفشارهای
زیادی بــر دولت وارد کرده که به صورت غیر مســتقیم بر
مدیریتشهریتاثیرمیگذارد.
شــهرداریبهعنوانیکنهادعمومیغیردولتی،در
معرضمستقیمتحریمهایسیاسیوبینالمللیقرار

 باید برای حل مشکالت شهر و شهروندان ،هم ازتجربیات جهان یاد بگیریم و هم آن تجاربی را که
داریم در معرض دید و قضاوت دیگران بگذاریم
 در شرایطی که از دید من ،شهر به عنوانبزرگترین اختراع بشری تلقی میشود ،ناچاریم و
باید از تجارب یکدیگر استفاده کنیم و در یک خرد
جمعی به حل مسائل شهروندان بپردازیم

ندارد اماواقعیت این اســتکهشــهرداریهمبخشی از
یکجامعهاستووقتیتکتکشهروندانازتحریمها
آســیبمیبینند،شــهردارینیــزازاینتأثیرهــادرامان
نبودهوحتماًدرنتیجهتحریمبامشکالتیمواجهخواهد
شدولواینکههدفمستقیمتحریمنباشد.
امایکیازجنبههاییکهدیپلماسیشهریمیتواندبه
شــهریمانندتهرانوفراترازآنکمککند،ایناستکه
درارتباطبینشهرها،میتوانمسألهتحریمرالوثکرد.
یعنی وقتی تهران وارد پیمان خواهرخواندگی با شهرها
دیگر میشــود ،یا در اجالس شــهرهای مختلف شرکت
میکند یا شهردار تهران به مالقات شهرداران شهرهای
بزرگ اروپایی مــیرود ،تمام این موارد کمک میکند که
مادرحقیقتدرونمرزهایخودباقینمانیموبتوانیم
عالوهبــراینکــه ازتجربیاتجهانی اســتفادهمیکنیم،
بهدیپلماســیکشــورهم دربازکردنفضــایارتباطیبا
نهادهای عمومیدر کشــورهای دیگر کمک کنیم .وقتی
شهرها وارد دیپلماسی شــهری میشوند در حقیقت به
وسیله دیپلماسی شــهری تحریمها ضعیف میشوند،
و فضاهــای جدیــد بــرای مقابلــه و تضعیــف تحریمها
گشــوده میشــود .همچنین در فضای تعامــل و ارتباط
بینالمللی ،زمینه برای معرفی جاذبههای گردشگری
تهرانوجذبگردشگربهپایتختایرانفراهممیشودو
ورودهرکدامازاینگردشگران،عالوهبرکمکبهتوسعه
اقتصادی شهر و کشــور ،به لحاظ فرهنگی و رسانهای نیز
اثرمهمیدرانتقالپیامایرانیانبهدنیادارد.
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