جلســاتی داشت .شهردار اســبق وین تحریمهای
امریــکا علیه ایران را مایه نارضایتیهای گســترده
میــان شــرکتهای اتریشــی دانســت و گفــت:
سیاستهای اروپا در خاورمیانه ،اشتباه و اجتناب
از سیاستهای کاخ سفید الزم است.
ëëحناچی در پایان روز سوم به آلمان رفت

سفر شهردار تهران به آلمان حاشیههای قابل
توجهی بههمراه داشــت .بهعنوان مثال «ریچارد
گرنــل» ســفیر ایاالت متحــده امریــکا در آلمان که
گســتره دیدارهای حناچی بــا مقامات اتریشــی را
دیده بــود ،طی ســخنانی مداخلهجویانه از دولت
آلمان خواست تا شــهرداری تهران را تحریم کند.
البته این دســت رفتارهای گرنــل تازگی ندارد چرا
کــه او بــه دخالت در امور داخلی این کشــور شــهره
اســت و ایــن موضــوع حتــی در نظرســنجیهای
رســمی از آلمانیهــا هــم خــود را نشــان داده .اما
تالشهــای ســفیر امریــکا و گروههای اپوزیســیون
علیهدیپلماسیشهریتهران،اثریبربرنامهیک
روزه فشرده شهردار پایتخت در برلین نداشت و او
جمعــه را به دیدار با «میشــل مولر» شــهردار این
شــهر و دو مورد از پروژههای شــهری بزرگ برلین
گذرانــد .حناچی پس از دیدار که با حضور محمود
فرازنده ســفیر ایران در برلین و پشت درهای بسته
برگزار شــده بود ،گفت :شــهردار برلین به شــرایط
ســخت بــرای همکاریهــا در وضعیــت تحریــم
اشــاره کردند ،امــا به هر حــال بر ایــن واقعیت نیز
تأکید شــد کــه نهادهــای عمومــی فــارغ از فضای
سیاســی کار میکننــد و میتواننــد همکاریهــای
جداگانهای داشته باشند.
ســفر چهــار روزهای کــه در اوج تحریمهــای
یکجانبــه امریــکا علیــه ایران انجــام شــد و در آن،
پیــروز حناچی با دســت کم  ۱۰مقام ارشــد اروپایی
دیــدار کــرد .چنــد مــاه پیــش از ایــن ،در فروردین
هــم او به دعوت شــهردار بغــداد و در رأس هیأتی
از نظــام مدیریت شــهری پایتخت به عراق ســفر
کرده بود .حناچی به ســهجانبهگرایی در مدیریت
شهر معتقد است؛ مفهومی که برای پیوند عمیق
میان شهروند ،سیاســتگذار و سرمایهگذار اصالت
قائــل میشــود و جــذب ســرمایهگذار در شــرایط
تحریم ،کار سادهای نیست .اما دیپلماسی شهری
از آنجــا کــه دارای ماهیتی غیرسیاســی و مبتنی بر
همکاریهــای خدماتــی و توســعهای اســت ،اگــر
بدرستی پیگیری شود میتواند روزنههای روشنی
از فرصتهــای جدیــد بــه روی مدیریــت شــهری
بگشاید.
شــهردار تهــران در تمــام دیدارهایــش بــا
مقامــات ویــن و برلیــن بــه دغدغههــای اکنــون و
برنامههــای آینــده پایتخــت پرداخت :گســترش
حملونقــل عمومــی و بهبود وضعیــت ترافیک،
توسعه زیرســاختهای مدیریت پسماند،گذار از
خودرومحــوری به انســانمحوری ،تعریف منابع
پایــدار درآمــدی و توســعه حوزه قلمــرو عمومی.
اهــداف نظــام مدیریــت شــهری روشــن اســت:
برگرداندن شهر به مردم.

نقطه نوید در دیپلماسی شهری

ëëعباداهلل موالیی /سفیر ایران در اتریش
مناســبات دیرپــا و ســنتی جمهــوری
اســامی ایران و اتریش در سالهای اخیر
با تحرکات گســترده و چشمگیری مواجه
بوده است.این تحوالت بهگشایش فصل
جدیــدی در روابــط سیاســی ،فرهنگــی
و اقتصــادی دو کشــور منجــر شــده کــه
چندوجهــی بــودن ،مشــخصه بــارز آن
اســت .گســترش همکاریهای اســتانی نیز بهعنــوان یکی از مختصات برجســته این
تعامــات در ایــن مدت در دســتور کار ســفارت کشــورمان در وین قرار داشــته اســت.
شــایان توجه اســت که مبادله هیأتهای مهم اســتانی و شــکلدهی به همایشهای
تجاری متعدد در برخی مراکز اســتانی دو کشور در بازتعریف همکاریهای هدفمند
و معرفــی امکانهــا و شناســایی فرصتهــای همــکاری نقشآفریــن بوده اســت .ب ه
مــوازات این تحرکات ،برگزاری همایش رؤســای اتاقهای بازرگانی همه اســتانهای
کشــورمان در وین رویــدادی ماندگار و نقطهعطفــی در این زمینه بود که پرتو روشــنی
بــر دورنمای همکاریهای دوطرف افکند.در ایــن رهگذر با توجه به جایگاه و اهمیت
شــهری و بینالمللی تهران و وین ،دیپلماسی شهری و همکاری پایتختها به یکی از

پررنگترین ابعاد همکاریهای استانی دو کشور تبدیل شده است.سفر آقای هویپل،
شــهردار پیشــین وین به تهران در ســال ۹۵گام مهمــی در تداوم تعامــات دیرین دو
پایتخت بود که طی آن یادداشــت تفاهم همکاری شــهرداریهای تهران و وین امضا
شــد.از سوی دیگر افزایش تعامالت و توسعه همکاریهای اتاقهای بازرگانی تهران
و ویــن نیز به ســهم خود به تقویــت پیوندهای پایتختهای دو کشــور مدد رســاند.در
تداوم همکاریهای دو پایتخت ،آقای دکتر لودویگ ،شهردار جدید وین نیز با ارسال
دعوتنامــه رســمی از همتای تهرانی خود جهت ســفر بــه وین دعوت کرد.ســفر دکتر
حناچی شهردار تهران به وین نخستین سفر اروپایی شهردار تهران است که میتواند
چشمانداز جدیدی در افق همکاریهای دو پایتخت در شرایط جدید ترسیم کند.
در این سفر شهردار تهران و هیأت همراه با شهردار وین ،رئیس شورای شهر وین و
نماینده شورای شهر وین در امور محیطزیست و سامانه پسماند و نیز شهردار پیشین
پایتخــت اتریــش جداگانــه دیــدار و از مهمترین پروژههــای مدیریت شــهری وین در
حوزههای شهر هوشمند ،مدیریت پسماند ،سیستمهای امدادونجات و آتشنشانی
و سیســتمهای حملونقــل عمومی شــهری بازدید و از نزدیک با آخرین دســتاوردها
و تجربیــات مدیریت شــهری یکی از پیشــرفتهترین پایتختهای اروپایی آشــنا شــده
و بــه تبــادل نظــر پرداخــت.از ایــن منظر ،دیــدار جــاری نقطــه عزیمت نویدبخشــی
در دیپلماســی شــهری تهــران ارزیابی میشــود که میتوانــد زمینه را برای برداشــتن
گامهــای بلندتر بــرای نهادینه ســاختن همکاریهای هدفمند پایتخت کشــورمان با
وین فراهم سازد.

ویژهنامه روز
جهانی شهرها
آبان 1398

29

