اســت در حالــی کــه در فضای دیپلماســی شــهری
مــدرن مؤلفههای «اقتصــاد»« ،رفاه»« ،توســعه»
و «مشــارکت» جایگزیــن مؤلفههــای نظامــی و
امنیتــی میشــود .در معنــای کالســیک ،فضاهــا و
مکانها اغلب فضاها و مکانهای ســخت هســتند
و سیاســت از جنس سیاســت سخت اســت؛ چرا که
اتکایــش به نظامیگری اســت .اما در شــکل جدید
از دیپلماسی شهری ،سیاســت بیشتر سیاست نرم
است؛ سیاستی اســت از جنس مشارکت ،انعطاف
کــه بر رشــد اقتصــادی ،رفــاه ،عدالــت اجتماعی و
توسعه تأکید دارد.
معتقــدم ،بهلحــاظ مفهومــی نتوانســتهایم
آنچنــان کــه بایــد بــه درکــی از فضــای دیپلماســی
شــهری برســیم چــون ضعــف تئــوری و ضعــف
درک مفهومــی در مــا وجــود دارد .در بعــد عملــی
دیپلماســی شــهری هــم ،چنــدان بهدنبــال ســاز و
کارهایش نیستیم و برنامه مدون و مشخصی برای
تحقــق دیپلماســی شــهری در دســتور کار نداریــم.
واقعیت این اســت که دیپلماســی شــهری فعال با
مشارکت شهروندان و قدرت پیدا کردن آنان اتفاق
میافتد.
 ëëچگونــه میتــوان قــدرت شــهروندان را در یک
شــهر افزایش داد تا متعاقب آن توســعه شــهری و
دیپلماسی شهری به مراحل تحقق خود نزدیکتر
شود؟
یــک از جدیتریــن و بنیادیتریــن ابزارهایــی
کــه ضــرورت دارد در اختیار شــهروندان قرار گیرد و
اساســاً از «حقوق شــهروندی» محســوب میشود،
فراهــم کــردن زیرســاختهای الکترونیــک در
شــهرها اســت کــه مشــخصاً از آن تحــت عنــوان
«دولــت الکترونیــک» یاد میشــود .به یــک معنا،
این زیرســاخت یکی از حیاتیترین و ضروریترین
زیرســاختهایی اســت که هــر دولتی امــروز ملزم
اســت آن را ایجــاد کنــد و طبیعتــاً در ایــران هم این
مســأله چند سالی اســت که در حال پیگیری است و
از پشتوانه برنامهای هم برخوردار است.
بــر اســاس مــواد  67و  68قانــون برنامه ششــم
توســعه که ابالغ هم شــده ،ســازمانها و دستگاهها
ملــزم هســتند کــه بــر اســاس دســتورالعملها و
رویههایــی کــه تصویــب و ابــاغ شــده «دولــت
الکترونیــک» و اســتقرار آن را متناســب بــا الگوها و
زیرســاختهایی کــه ارائــه میشــود ،انجــام داده و
پیش ببرند.
از ایــن رو ،معتقدم بســترها و زیرســاختهایی
مثــل «دولــت الکترونیــک» اگــر بتوانــد در جامعه
بدرســتی اجرایــی شــود و مراحــل خــود را درســت
پشتســر بگــذارد ،طبیعتــاً میتوانــد زمینهســاز
قــدرت ،اهمیــت و احترام پیــدا کردن شــهروندان
برای ایفا نقش مشارکتی آنان شود.
دولتهــا هــم بــا بــه رســمیت شــناختن نقش
شهروندان در اداره امور خودشان و تأکید بر ساحت
مشــارکتی ،رفاهــی و توســعهای شــهر میتواننــد
بــه ایــن مهــم جامه عمــل بپوشــانند .در ایــن فضا
«دولت الکترونیک» قطعاًمیتواند اثرگذار باشــد.
مشــروط بر اینکــه بتوانیم مراحلی کــه برای دولت
الکترونیک تعریف شده را طی کنیم.

 ëëاکنــون در چــه مرحلــهای از ســاخت «دولــت
الکترونیــک» قــرار داریــم؟ در واقــع میخواهیم
بدانیــم ایــن پــروژه تاکنــون چقــدر محقــق شــده
است؟
مرحلــه نخســت« ،مرحلــه تعاملــی» اســت،
مرحلــهای اســت کــه مراجعهکننــده میتوانــد
درخواســت خدمت موردنظر خــود را از طریق یک
ســاز و کار الکترونیکــی در درگاههــای مرتبط ثبت و
پیگیری کند.
در مرحلــه دوم کــه از آن تحت عنــوان «مرحله
تراکنشــی» صحبت میکنند ،پاســخ درخواســت و
پیگیری خدمت صورت میگیرد.
مرحلــه ســوم« ،مرحلــه یکپارچگی» اســت که
هرگونــه شــرایط اخــذ خدمــت مثــل اســتعالمات
قابــل پیگیــری از طریــق درگاههــا اســت؛ کــه البتــه
مرحله بســیار مهمی اســت و زمانی اســت که همه
ســازمانها موفق شــدهاند کــه دو مرحله نخســت
را پشتســر بگذارنــد و مــا هنــوز وارد ایــن مرحلــه
نشدهایم.
اکنــون ما «مرحلــه تعاملی» را شــروع کردهایم
اما بسیاری از ســازمانهای ما هنوز موفق نشدهاند
بخش عمدهای از خدماتشــان را الکترونیکی کنند؛
خصوصاً سازمانهایی که خدمات گستردهای را به
مــردم ارائه میکننــد .البته در «مرحله تراکنشــی»
هم وضعیتمان مناسب نیست.
 ëëاگــر بخواهــم بــه دو مرحلــه «تعاملــی» و
«تراکنشــی» در جامعــه مــا نمــرهای بدهیــد فکــر
میکنید چند درصد از کار را طی کردهایم؟
بعیــد میدانم نمره ما باالتر از  60درصد باشــد
که نمره خوبی نیســت اما در «مرحله یکپارچگی»
بــه هیچ عنــوان نمیتــوان نمــره قبولــی داد؛ چون
هنوز ارائه خدمات متکثر ســازمانها نهایی نشــده
و ســازمانها نتوانستهاند در شــبکهای تحت عنوان
«دولت الکترونیک» به یکدیگر متصل شوند.
واقعیــت ایــن اســت کــه در جریــان تحــوالت
دنیــای امــروز از یــک طــرف ،مطالبــات و نیازهایی
که شــهروندان نســبت بــه دولتها دارنــد افزایش
یافته و از طرف دیگر ،با باال رفتن ســرعت تغییرات
و پیچیدگیهــا «زمــان» اهمیــت پیدا کرده اســت.
در این فضا اســت که موضوعاتــی همچون عدالت
اجتماعــی ،کاهــش مخاطــرات ،کاهــش فســاد
اداری و مالــی و ســرعت دسترســی بــه نیازهایی که
شهروندان یک شهر دارند ،برجسته میشود.
در این وضعیت برای اینکه بتوانیم پیچیدگیها
را پاســخ دهیم و ســهلتر و ســادهتر شــهروندان به
مطالباتشــان دســت پیــدا کننــد ،همچنیــن تبادل
اطالعــات بدرســتی انجــام شــود و شــفافیت در
دسترســی بــه اطالعــات افزایــش یابد ،راهــی غیر
از ایــن نیســت که به ســمت تغییــر زیرســاختها،
فرآیندها و ابزارها حرکت کنیم.
 ëëدولــت الکترونیــک فــارغ از نقشــی کــه در
برانگیختــن «مشــارکت اجتماعــی» شــهروندان
و افزایــش قــدرت آنــان دارد ،چگونــه میتواند به
تحقق «دیپلماســی شــهری» و «توســعه شــهری»
کمک کند؟
همانطــور که اشــاره کردیــد ،دولــت الکترونیک

«دولت الکترونیک» اگر بتواند در جامعه
بدرستی اجرایی شود و مراحل خود را درست
پشتسربگذارد،طبیعتاًمیتواندزمینهساز
قدرت ،اهمیت و احترام پیدا کردن شهروندان
برای ایفای نقش مشارکتی آنان شود

و خدماتــی کــه ارائــه میکنــد فــارغ از نقشــی که در
افزایــش قدرت شــهروندان ایفا میکنــد ،بهعنوان
یکــی از جدیتریــن وجــوه «جهانــی شــدن» نیــز
شــناخته میشــود .این در حالی اســت کــه جهانی
شــدن هــم یکــی از بســترهای الزم بــرای تحقــق
دیپلماســی شــهری در یــک جامعــه محســوب
میشود.
جهانــی شــدن و فشــرده و کوچک شــدن جهان
ویژگــی و وجــه بــارز خــود را در بخــش «ارتباطات»
نشــان میدهد .اگر امــروز ما سیســتم «ارتباطات»
نداشــتیم ،قطعاً «جهانی شدن» هم معنایی پیدا
نمیکــرد ،جهانــی شــدن و فشــرده شــدن جهــان،
نقــش شــهرها را در نظامهــای جهانــی تغییــر
داده اســت ،بعضــی از شــهرها در دنیــا هســتند که
بهعنوان شــهرهای پیشرو شناخته میشوند .ایجاد
ســاز و کارهــای جدیــد ،ارتباطهای مجــازی برخط
یــا روی خــط و فناوریهــای ســازمانی و ...بــه یــک
معنایــی همه اینها به مؤلفــهای با نام «ارتباطات»
برمیگردد .طبیعتاً وقتــی از «ارتباطات» صحبت
میکنیــم ،مســتقیماً بــا زیرســاختهایی مرتبــط
میشود که مبتنی بر فناوری اطالعات است.
همــه اینهــا بــه افزایــش نقــش شــهر در ارتقــا و
پیشــرفت تعامالت و ارتباطات بین شهروندان در
یک شــهر و همینطــور ارتقا و پیشــرفت تعامالت
و ارتباطــات شــهروندان یــک شــهر بــا شــهرهای
کشورهای دیگر میانجامد.
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