شهر دلخواه ما ،دارای سرپناه برای همه
رضا کیانیان
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در شــهر دلخــواه مــا ،همــه ســاکنان از داشــتن
مســکن آبرومند ،متناســب با درآمد و امن بهرهمند
هســتند .همــه از دسترســی برابــر و همیشــگی بــه
زیرســاختهای پایه شــهری مانند آب و بهداشــت،
گاز ،بــرق ،جمــعآوری زبالــه و نیز خدمــات عمومی
شــامل مدرســه ،بیمارســتان ،فضای ســبز ،ســینما،
زمین بــازی ،خــرده فروشیها،فروشــگاه و کتابخانه
برخوردارند .شــهر دلخواه ما از سرمایههای انسانی،
طبیعــی ،مالی و اجتماعــی خود بهره میبــرد و آنها
را از دســت نمیدهــد .این شــهر پــس از بــروز بالیای
طبیعی و انســانی مانند زلزله ،سیل،طوفان و جنگ،
خــود را احیــا میکند .شــهر دلخواه ما ،بــرای همگان
زیستپذیروامیدبخشاست.هیچکسبهدلیلفقر
و تفاوتهــای جغرافیایی و قومی از شــهر دلخواه ما،
طردنمیشود.اینشهرمیزبانمراسمهایمختلف
بــوده و همه گروههــای مردمــی را گرد هم مــیآورد.
در شــهر دلخــواه مــا ،تفاوتــی در حقــوق شــهروندی
اقشــار غنی و فقیر نیست .دراین شــهر ارائه خدمات
و قوانیــن به کاهش جداســازی گروههــای اجتماعی
میانجامــد .در شــهر دلخواه ما ،هیچ کس احســاس
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شــهر دلخــواه مــا را همــگان میتوانند بشــنوند،
ببیننــد و حــس کنند .این شــهر ســیمای خوشــایند و
کالبدی لطیف دارد .این شــهر حس عشــق ،شــادی
و آرامــش را برمیانگیــزد .شــهر دلخــواه مــا ،خوش
آهنــگ،رنگارنگ و دارای خط آســمانی مشــخص و
شــفاف اســت که مردم میتواننــد درآن پرنــدگان را
ببینند و به آوازشــان گوش دهند .درشــهر دلخواه ما،
پیوستگی بصری مناظر و چشــماندازهای ارزشمند
دســت نخــورده باقــی میماننــد .ایــن شــهر محیط
طبیعی و انســان ســاخت را در تعامل با یکدیگر قرار
داده و همزیســتی مســالمتآمیز همه موجودات را
کنار یکدیگر تضمین میکند .شــهر دلخواه ما دارای
مجموعه متنوعی از فضاهای باز امن و مجهز اســت
که از دســت ســودجویان دور نگه داشــته میشــوند.
فضاهــای بــاز و بناهــای عمومــی بخوبی بــا مبلمان
شــهری از جملــه جایگاههــای آب آشــامیدنی،
نیمکتهــا و نشــیمنگاهها و مکانهــای بهداشــتی
همگانی تجهیز شــدهاند .شــهر دلخواه ما ،مهد هنر
اســت و بــه دور از هنر قابل تصور نیســت .موســیقی،
نقاشــی ،مجسمه ســازی ،تئاتر و همچنین معماری
بخــش ارزشــمند زندگی اجتماعــی ایرانیان اســت.
هنرمنــدان ،شــهر و مناطــق رو بــه زوال را میآراینــد
و برزیبایــی آن میافزایند .در شــهر دلخــواه ما ،همه
مــردم اعم از کودکان ،جوانان ،ســالمندان ،افراد کم

تنهاییوغریبگینمیکند.اینشهرباهمهمهاجران
ایرانــی و غیرایرانی و پناهندهها همچون شــهروندان
خود رفتار میکند و برای آنان زیرساختهای زندگی
مجهز فراهم میآورد .در شهر دلخواه ما ،شهروندان

و مدیــران شــهری به کاهــش آســیبهای اجتماعی
اهمیت میدهند .دراین شهر ،دسترسی به خدمات
اولیه کافــی هیچکس را ناچار به تکــدی گری ،اعتیاد،
کارکودکوبیخانمانینمیکند.

شهر دلخواه من ،شهری پر از تفریح
رامبد جوان

تــوان و حتی بیمــاران فرصــت و فضای کافــی برای
نــگاه کردن ،لبخند زدن و گفتوگــو با یکدیگر دارند.
شــهری که بــا وجود تنــوع زیــاد فرهنگــی ،مذهبی و
قومی دارای انسجام اجتماعی است.
در شــهر دلخــواه ما ،کرامت انســانی بــه مادیات

برتری دارد .این شــهر ابزاری برای ارتقای معنویت
اســت و نه یک کاالی خرید و فروش .در شهر دلخواه
ما ،هیچ کس مجاز به ســود بردن به ضرر معیشــت
دیگــران نیســت .درایــن شــهرهیچ ســاختمانی
جایگزین میراث و منابع طبیعی نمیشود.
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