
کمپین ملی شهری ایران: اهمیت »گفت وگو« در بازآفرینی شهر دلخواه ایرانیان
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ــات  ــازی مقدم ــان آماده س ــال 2۰۱۰ و در جری ــی در س وقت
ســومین کنفرانــس ســازمان ملــل متحــد در زمینــة مســکن 
و توســعة شــهری پایــدار )هبیتــات ۳(، برنامــة اســکان بشــر 
ملــل متحــد بــا راه انــدازی کمپیــن جهانــی شــهری بــا شــعار  
ــازمان های  ــهروندان، س ــة ش "I’m A City Changer"  هم

مردم نهــاد و جوامــع مدنــی را بــرای حضور در ایــن کنفرانس 
فراخوانــد، از همــة کشــورها خواســت کمپیــن ملــی شــهری 
خــود را راهانــدازی کننــد. در حالــی کــه کشــورهایی ماننــد 
مصــر و ســنگال کمپین هــای ملــی خــود را صرفــًا بــه منظور 
ترویــج کمپیــن جهانــی شــهری و معرفــی کنفرانــس هبیتات 
۳ شــکل دادنــد، کمپیــن ملــی شــهری ایــران بــا همــکاری 
دفتــر هبیتــات تهــران و ســازمان ملــی زمیــن و مســکن  بــه 
ــن  ــاوت تدوی ــا هــدف متف ــی ب ــن مل ــوان ســومین کمپی عن
فراینــد منحصــر بــه فــرد مشــارکتی در ســال 2۰۱۵ میالدی 
ــت  ــر فعالی ــکان بش ــی اس ــاه ۱۳۹۴( و در روز جهان )مهرم
ــل،  ــن، برزی ــد، چی ــران هن ــس از ای ــرد. پ ــاز ک ــود را آغ خ
مکزیــک و چنــد کشــور دیگــر نیــز کمپیــن ملــی خــود را بــا 
ــدازی  ــانی راه ان ــی و اطالع رس ــویة آگاهی بخش ــدل یکس م
کردنــد. کمپیــن ملــی شــهری ایــران بــا شــعار »مــن شــهرم 
را می ســازم« و بــا هــدف جلــب توجــه شــهروندان ایرانــی به 
مســائل شــهری و نیــز ایجــاد حساســیت در تصمیم ســازان و 
تصمیم گیــران نســبت بــه نقــش مهــم شــهروندان در حــل 

ایــن مســائل، پــس از طــی فعالیــت یــک ســالة مشــارکتی 
ــهر  ــة ش ــی کتابچ ــخة انگلیس ــاه ۱۳۹۵ نس ــود، در مهرم خ
ــوان تنهــا گــزارش شــهروندی  ــه عن ــان۱ را ب دلخــواه ایرانی
جهــان بــه ایــن کنفرانــس ارائه کــرد. آنچــه در ادامــه می آید 
نگاهــی متفــاوت بــه فعالیت ایــن کمپیــن با گذشــت بیش از 
یــک ســال از انتشــار کتابچــة شــهر دلخــواه ایرانیــان اســت.

در دهــة ۱۹۹۰، رون هیفتــز2، متفکــر حوزة رهبــری عمومی، 
ــای  ــز از چالش ه ــط را متمای ــا محی ــازگار ب ــای س چالش ه
فنــی و تکنیکــی دانســت و تصریــح کــرد مســائل ســازگار 
ــا راهکارهــای  پاســخ مشــخصی ندارنــد و ممکــن نیســت ب
ــه  ــد ب ــز می گوی ــوند. هیفت ــرف ش ــی برط ــِن تخصص روتی
منظــور پیشــرفت نه تنهــا بایــد بــا »ابتــکار و اقــدام« شــرایط 
ــا  ــه ارزش ه ــر داد، بلک ــا تغیی ــا ارزش ه ــی ب را در هماهنگ
خــود نیــز ممکــن اســت نیازمنــد تغییــر باشــند. ایــن نــگاه 
ــی  ــد. فضای ــت باش ــز درس ــهری نی ــط ش ــد در محی می توان
کــه در آن همنشــینی مســائل پیچیــده بــا ارزش هــای متضاد 
و متکثــر جمعیــت شــهری توانایــی و ظرفیــت برنامه ریــزان 
و متخصصــان شــهری را بــرای حــل مســائل شــهری تحــت 
ــان  ــع ناکارآمدش ــیاری مواق ــد و در بس ــرار می ده ــر ق تأثی
و  پیچیــده، سیســتماتیک  می ســازد. مســائل شــهری 
ــه ای  ــد. مجموع ــادل دارن ــه تع ــل ب ــته اند و تمای به هم پیوس
1 - The City Iranians Need
2 - Ron Heifetz
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از مســائل اقتصــادی، اجتماعــی، محیــط زیســتی و مدیریتــی 
ــال  ــند. ح ــادل می رس ــه تع ــد و ب ــد می خورن ــم پیون ــه ه ب
ــان  ــزان و متخصص ــا برنامه ری ــه آی ــت ک ــن اس ــش ای پرس
شــهری، تصمیم ســازان و تصمیم گیــران بــه تنهایــی توانایــی 
برهــم زدن ایــن تعــادل خودســازمان یافتة منفــی را دارنــد و 
قــادر بــه تبدیــل آن بــه تعادل پایــدار مثبــت هســتند؟ تجربه 
نشــان داده اســت عــدم توانایــی متخصصــان و مدیــران در 
برهــم زدن ایــن تعــادل بــا اســتفاده از راهکارهای مهندســی 
ــال دارد:  ــه دنب ــاک ب ــه ای خطرن ــرف نتیج ــی ص و تکنیک
ــن  ــن رفت ــه از بی ــز ب ــی نی ــی. بی تفاوت ــی اجتماع بی تفاوت
ــردن  ــان متخصصــان، فروکــش ک ــه ای در می اخــالق حرف
حساســیت شــهروندان نســبت بــه مســائل شــهری و جدایــی 
بیــش از پیــش شــهروندان و متخصصــان و مدیــران شــهری 
می انجامــد. ایــن جدایــی هــر گونــه تالشــی را بــرای بهبــود 
ــردی ـ  ــای راهب ــه طرح ه ــی، چ ــر عنوان ــل ه ــهرها ذی ش
ــوده  ــهری، بیه ــی ش ــازی و بازآفرین ــه نوس ــاختاری و چ س
می ســازد. کمپیــن ملــی شــهری ایــران در فعالیــت محــدود 
ــدک  ــد ان ــن هر چن ــال برانگیخت ــه دنب ــود ب ــالة خ ــک س ی
ــة  ــده در جامع ــکاف فزاین ــن ش ــه ای ــیت ها نســبت ب حساس
شــهری ایــران بــود. فعالیتــی کــه برون رفــت از بی تفاوتــی، 
ــدی راه حل هــای شــهری  ــش اجتماعــی و ناکارآم ــدم کن ع
ــه،  ــهری رؤیاپردازان ــای ش ــرت طرح ه ــق کث ــه از طری را ن
الگوبــرداری کورکورانــه و مکتب ســازی آرمان گرایانــه، بلکــه 
از طریــق گفت وگــوی متــوازن، مــداوم و واقع بینانــة مــردم، 
مدیــران و متخصصــان حوزه هــای مختلــف شــهری ممکــن 
ــهر  ــة ش ــران و کتابچ ــهری ای ــی ش ــن مل ــد. کمپی می دان
دلخــواه ایرانیــان بــه عنــوان خروجــی آن نــه یــک پژوهــش 
علمــی بلکــه یــک فعالیــت نمادیــن عملــی بــرای کمــک به 
ــد ســه  ــود. فراین ــان شــهری ب تقلیــل شــکاف بیــن ذی نفع
مرحلــه ای ایــن کمپیــن کــه در رویدادهــای جانبــی کنفرانس 
ــی  ــاوی پیام های ــت، ح ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــات ۳ م هبیت
اســت کــه پیــش از ایــن کمتــر بــه آنهــا اشــاره شــده اســت.

فرایند کمپین ملی شهری ایران
گام اول( آنچه مردم می خواهند 

ــع آوری  ــه جم ــران ب ــهری ای ــی ش ــن مل در گام اول، کمپی
اطالعــات، نظــرات و ایده هــای شــهروندان به شــکل نمادین 

و بــا اســتفاده از ابزارهــای رســانه ای یک ســویه )وب ســایت، 
ــویة  ــنجی( و دوس ــای نظرس ــی و فرم ه ــبکه های اجتماع ش
مشــارکتی )کارگاه هــای یادگیــری اجتماعــی و فعالیت هــای 
میدانــی پیشــین ســازمان های مردم نهــاد( پرداخــت. کمپیــن 
در ایــن مرحلــه بــه دنبــال اشــاعة گــذار از شــیوة ارتباطــی 
ــد جمــع آوری اطالعــات  ــه شــیوة جدی ارســال ـ دریافــت ب
ــن رو،  ــود. از ای ــردم ب ــا م ــوی رودررو ب ــر گفت وگ ــی ب مبتن
ــازمان های  ــکاری س ــب هم ــود را جل ــت خ ــن مأموری اولی
مردم نهــاد قــرار داد، از جملــه جمعیــت امــام علی )ع(، مؤسســة 
توســعه و توانمندســازی ژیــار، رخــداد تــازة اندیشــه، اندیشــة 
انسان شــهر، رعــد، جمیعــت زنــان مبــارزه بــا آلودگــی محیط 
زیســت، طــرح ســرزمین، و مؤسســة فرهنگــی ـ اجتماعــی 
کیانــا کــه در کل فراینــد ســه مرحلــه ای کمپین حضــور فعال 
داشــتند. ســازمان هایی پویــا و پر انــرژی کــه فقــدان تجربــه، 
دغدغــه و دانــش ارتباطی شــان هــم در فرایند تصمیم ســازی 
ــک شهرســازی  ــران و هــم در فضــای آکادمی شــهرهای ای

کشــور احســاس می شــود. 
نشست کمپین ملی شهری ایران با ۱۶ سازمان مردم نهاد

در ایــن مرحلــه همچنیــن کارگاه هــای یادگیــری اجتماعی با 
موضوعاتــی نظیــر زنــان، نوجوانــان، تنــوع زیســتی، و امنیت 
ــر  ــه دفات ــی از جمل ــع مدن ــکاری جوام ــت و هم ــا محوری ب
ــزار  ــاد برگ ــازمان های مردم نه ــران و س ــهر ته ــازی ش نوس
ــران  ــی شــهری ای ــن مل ــم کمپی ــه تی ــی ک شــد. کارگاه های
تنهــا مســئولیت هماهنگــی، تســهیل گری و برگــزاری آن هــا 
را بــر عهــده داشــت و شــهروندان خــود فراینــد شناســایی و 
تحلیــل مشــکالت و یافتــن راهکارهــا را تمریــن می کردنــد.
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کارگاه یادگیری اجتماعی با موضوع »زنان و شهر«، محلۀ 
امامزاده عبداهلل

مصاحبــه بــا هنرمنــدان بخــش دیگــری از فعالیــت کمپیــن 
ملــی شــهری در ایــن مرحلــه بــود. مصاحبه های انجام شــده 
بــا بازیگــران تئاتــر و ســینما و نیــز چنــد موســیقیدان ایرانــی 
نــه فقــط از جنبــة تبلیغــی بلکــه بــا هــدف پیونــد مفاهیــم 
شــهری بــا حوزه هــای دیگــر و ملمــوس کــردن ایــن مفاهیم 
انجــام شــد: نظــم در موســیقی و نظــم در شــهر )گفت وگــو 
بــا لوریــس چکناواریــان(، کاراکتــر در تئاتــر و هویت شــهری 
)گفت وگــو بــا فرهــاد آئیــش(، طنــز و شــهر شــاد )گفت وگــو 
بــا رامبــد جــوان(، هنــر شــهری )گفت وگو بــا رضــا کیانیان(، 
ــده طهماســبی(.  ــا مائ ــو ب ــی در شــهر )گفت وگ تفکــر مترق
همچنیــن بــرای دسترســی ســریع تر و کامل تــر بــه اطالعاتی 
در مــورد مســائل مختلــف شــهری، گفت وگوهایی بــا فعاالن 
ــش،  ــد دروی ــت )محم ــط زیس ــای محی ــی حوزه ه اجتماع
کنشــگر محیــط زیســتی(، ســکونت گاه های غیررســمی 
ــداد دانشــجویی  ــت ام ــل جمعی ــر عام ــی، مدی ــرا رحیم )زه
امــام علی)ع((، افــراد دارای معلولیــت )ترانه میــالدی، دبیر کل 
کانون هــای معلولیــن شــهر تهــران(، و افــراد دچــار آســیب 
ــا  ــان ب ــون دانش پژوه ــر کان ــی، دبی ــس فتح ــی )ادری بینای

آســیب بینایــی دانشــگاه تهــران( انجــام گرفــت. 
ــج  ــه تروی ــن مرحل ــن در ای ــای نمادی ــود از فعالیت ه  مقص
ــاد و  ــازمان های مردم نه ــود س ــا وج ــه ب ــود ک ــام ب ــن پی ای
ــهروندان  ــر ش ــه مهم ت ــی و از هم ــاالن اجتماع ــی، فع محل
و ســاکنان فعــال، دســتیابی بــه اطالعــات دقیــق و پنهــان 
محلــی و شــهری از طریــق ارتبــاط از راه دور، توزیع فرم های 
نظرســنجی، اســتناد صرف به اطالعات باالدســتی و سازمانی 
ــز  ــه ای ج ــزان نتیج ــی برنامه ری ــردی و عقالی ــل ف و تحلی

ــر  ــت، تحقق ناپذی ــا واقعی ــازگار ب ــهری ناس ــای ش طرح ه
از تحــوالت نخواهــد داشــت. محتــوای  و عقب مانــده 
ــه  ــی و مصاحب ــای مردم ــای کارگاه ه ــا و بحث ه گفت وگوه
بــا هنرمنــدان و فعــاالن اجتماعــی نشــان داد کــه بســیاری 
از طرح هــای شــهری مــا از داده هــا، اطالعــات و ایده هــای 

ــد. ــی بی بهره ان ــع محل ــا ارزش جوام ب
گام دوم( گفت وگــوی شــهری: فضایــی بــرای گفت وگوی 

تخصص هــا
ــا هــدف پــردازش و بررســی دقیــق  در ایــن مرحلــه، کــه ب
ــد،  ــرا درآم ــه اج ــد ب ــان از شهرشــان می خواهن آنچــه ایرانی
فضایــی ســمبلیک بــرای ترویــج لــزوم همنشــینی و 
ــد  ــف در فراین ــای مختل ــان حوزه ه ــارب آرای متخصص تض
ــس از برگــزاری ۹ گفت وگــوی  ــزی ایجــاد شــد. پ برنامه ری
آنالیــن در فضــای مجــازی بــا حضــور ۱۵۰ متخصــص و ۱۸ 
ــة  ــًا جــوان کــه »تخصــص« و »تجرب متفکــر شــهری غالب
فعالیت هــای مدنــی و ارتبــاط بــا جوامــع محلــی« دو معیــار 
ــی چهــره  ــراد در فضای ــن اف ــود، ای ــان ب ــی انتخــاب آن اصل
بــه چهــره طــی ۱۰ جلســه گــرد هــم آمدنــد تــا اطالعــات 
ــد و  ــدی کنن ــل و طبقه بن ــة اول را تحلی ــی در مرحل دریافت
ــادل نظــر  ــه تب در خصــوص چگونگــی تحقــق راهکارهــا ب
ــم آوردن  ــا فراه ــران ب ــهری ای ــی ش ــن مل ــد. کمپی بپردازن
فضــای گفت وگو، بحــث و گاه مجادلــة رودرروی متخصصان 
۱2 حــوزة تخصصــی مختلــف و مرتبــط با شــهر )کشــاورزی، 
شهرســازی، عمــران، معمــاری، کارآفرینــی، رســانه، جغرافیا، 
اقلیم شناســی، محیــط  علــوم سیاســی، جامعه شناســی، 
زیســت و اقتصــاد( بــه دنبــال انتقــال ایــن پیــام بــود کــه در 
به کارگیــری تخصص هــای مختلــف در فراینــد برنامه ریــزی 
الزم اســت رویکــرد مســتقل، ایزولــه و ســپس تلفیقــی جای 
خــود را بــه رویکــرد هم افــزا و یادگیــری همتــا مبتنــی بــر 
داده هــای مســتخرج از اجتماعــات محلــی دهــد. پیــام دیگــر 
گفت وگوهــای شــهری لــزوم وارد کــردن نســل جــوان و نیــز 
فعــاالن اجتماعــی بــه عرصــة مباحثــات و گفتمــان شــهری 
اســت. اکنــون زمــان آن اســت کــه دامنــة متفکــران حاضــر 
ــهری را  ــمینارهای ش ــا و س ــات، کنفرانس ه ــا، جلس در پنله
گســترده تر و محتــوای آنهــا را هماهنگ تــر بــا واقعیت هــای 

جامعــه ســازیم.
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اعضای گروه گفت وگوی شهری

گام سوم( شهر دلخواه ما
گــزارش انگلیســی شــهر دلخــواه ایرانیــان خروجی ۱۰ جلســه 
گفت وگــوی شــهری اســت. کمپیــن ملــی شــهری ایــران در 
ایــن مرحلــه بــه دنبال ایجــاد فضایــی جمعــی برای دســتیابی 
بــه اجمــاع بــر ســر ایــن گــزارش بــا حضــور همــة ذی نفعــان، 
ــی  ــای علم ــزان، انجمن ه ــاد، برنامه ری ــازمان های مردم نه س
دانشــگاه ها، مدیــران، برنامه ریــزان و متخصصــان شــهری بود 
ــا روش ارســال ـ  ــی، ب ــل محدودیت هــای اجرای ــه دلی ــه ب ک
ــه  ــد ک ــان می کن ــه بی ــن مرحل ــت. ای ــت صــورت گرف دریاف
اتخــاذ یــک طــرح و برنامــة شــهری نیازمنــد ســطحی دیگــر 
از گفت وگوهــای رودررو بــا حضــور مدیــران و تصمیم گیــران 
شــهری اســت. آنچــه راهبردی اســت نیازهــای مــردم، اهداف 
برآمــده از آنهــا، پیوندهــای اجتماعــی و تاکتیک هــای درســت 
ــه  ــی ب ــی جمع ــه در فضای ــت ک ــی اس ــزی و اجرای برنامه ری
اجمــاع گــذارده شــود و نــه تأمیــن اهــداف ســازمانی، سیاســی 

و اقتصــادی کــه غالبــاً فضایــی دربســته را می طلبــد. 
نسخۀ انگلیسی کتابچۀ شهر دلخواه ایرانیان

۱)The City Iranians Need( کتابچة شهر دلخواه ایرانیان
کتابچــة شــهر دلخــواه ایرانیــان شــامل دو بخــش توصیف و 
پیشــران های تغییــر اســت. بخــش اول بــا اســتفادة مســتقیم 
از نظــرات، تصاویــر و صوت هــای دریافتــی از مــردم و نیــز 
بحث هــای جلســات یادگیــری اجتماعــی تدویــن گردیــده و 
هشــت ویژگــی شــهر دلخــواه ایرانیــان را معرفــی می کنــد. 
بخــش دوم ایــن کتابچــه پنج پیشــران بــرای ایجــاد تغییر در 
شــهرهای ایــران را تشــریح می کنــد: آگاهی بخشــی عمومی، 
ــزی و  ــاوری، و برنامه ری ــش و فن ــی، دان ــاد، حکمروای اقتص
طراحــی. ایــن پیشــران ها خروجــی ۱۰ جلســه گفت وگــوی 
ــران های  ــد. پیش ــزار ش ــة دوم برگ ــه در مرحل ــهری اند ک ش
ــروز  ــه ب ــر عواملــی هســتند کــه فقــدان آنهــا منجــر ب تغیی
موانعــی در راه رســیدن بــه شــهر دلخــواه ایرانیــان خواهــد 
شــد کــه توصیــف آن در بخــش اول کتابچــه آمــده اســت. 
شــش کارگــروه موضوعــی کمپیــن ملی شــهری ایــران، پس 
ــه خــود، هرکــدام  ــوط ب از طبقه بنــدی نظــرات مردمــی مرب
در یــک الــی دو جلســه از جلســات گفت وگــوی شــهری بــه 
بحــث بــا ســایر کارگروه هــا در زمینــة موانــع و راهکارهــای 
رســیدن بــه شــهر مــورد انتظــار ایرانیــان پرداختنــد. بــرای 
ــهر  ــف ش ــس از توصی ــت پ ــط زیس ــروه محی ــال، کارگ مث
ــک از  ــتی، از هری ــط زیس ــر محی ــان از منظ ــواه ایرانی دلخ
ــه  ــتیابی ب ــای دس ــع و راهکاره ــت موان ــا خواس کارگروه ه
ــن فضــا،  ــد. در ای ــه کنن ــدگاه خــود ارائ ــن شــهر را از دی ای
ــال2 و  ــکلی فع ــه ش ــا ب ــة کارگروه ه ــع هم ــرات و مناف نظ
نــه منفعــل۳ مــورد بحــث قــرار می گرفــت. در نهایــت، هــر 
ــهر  ــردم از ش ــف م ــی از توصی ــی موضوع ــروه گزارش کارگ
دلخــواه و نیــز مباحثــات جلســة گفت وگــوی شــهری خــود 
بــه تیــم مرکــزی کمپیــن در دفتــر هبیتــات ارائــه کــرد. ایــن 
تیــم نیــز بــا اســتفاده از شــش گــزارش موضوعــی دریافتی از 
شــش کارگــروه بــه نــگارش گــزارش شــهر دلخــواه ایرانیان 
ــر  ــده از ه ــت ش ــواه دریاف ــهر دلخ ــات ش ــت. توصیف پرداخ
ــای  ــع و راهکاره ــته بندی موان ــش اول و دس ــروه بخ کارگ
ــج  ــی پن ــده در جلســات بخــش دوم کتابچــه یعن بحــث ش

پیشــران تغییــر را شــکل داده اســت. 

۱ - این کتابچه از وب سایت ir.org.unhabitat.www قابل دانلود است.
2 - active
3-  passive

http://www.unhabitat.org.ir
http://www.unhabitat.org.ir
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جلسۀ رونمایی از نسخۀ انگلیسی کتابچۀ شهر دلخواه ایرانیان 
در کنفرانس هبیتات 3، کیتو، اکوادور

پیشــران های تغییــر بــرای بازآفرینــی 
ــان ــواه ایرانی ــهر دلخ ش

آگاهی بخشی عمومی
گزارش شــهر دلخــواه ایرانیــان آگاهی بخشــی عمومــی را اولین 
ــزارش  ــن گ ــد. ای ــهرها می دان ــر در ش ــاد تغیی ــرای ایج گام ب
رســانه و تبلیغــات محیطــی را عواملــی مؤثــر در ایجــاد آگاهــی 
ــر ارتباطــات  ــد خــود را ب ــا تأکی در شــهروندان برمی شــمارد ام
دوســویه و مشــارکتی آگاهی بخــش قــرار میدهــد. از همیــن رو 
از فضاهــای جمعی ماننــد تاالرهای گفتمــان، نهادهــای خانواده 
ــاد  ــازمان های مردم نه ــی و س ــای مردم ــه، کمپین ه و مدرس
بــه عنــوان ابزارهــای مهــم آمــوزش و یادگیــری اجتماعــی یــاد 

ــم: ــن کتابچــه می خوانی ــد. در بخشــی از ای می کن
یکــی دیگــر از راه هــای آگاهی بخشــی یادگیری جمعی 
اســت. تاالرهــای گفتمــان بســتری را در شــهر فراهــم 
می آورنــد کــه در آن تمــام اقشــار بــه یکدیگــر پیونــد 
خــورده و بــرای حــل تعارضــات و مســائل شــهری بــه 
بحــث و گفت وگــو می نشــینند. ایــن تاالرهــای همافزا 
یــک قــدرت جمعــی ایجــاد خواهنــد کــرد که بــا تولید 
خــرد جمعــی شــهرهای آموزشــدهنده را پدیــد می آورنــد.

حکمروایی خوب
»حکمروایــی خــوب از کاالیــی شــدن و تجــاری شــدن شــهر 

ــد.« ــری می کن ــان جلوگی دلخــواه ایرانی
بازآفرینــی شــهر دلخــواه ایرانیــان در گــرو به رســمیت شــناختن 
اقشــار مختلــف جامعــه، مســئولیت پذیری، شــفافیت، واگــذاری 
اختیــار محلــی، مدیریت یکپارچه و مشــارکت اســت. این کتابچه 
بیــان مــی دارد کــه یافتــن پاســخ مناســب بــرای چالش هــای 
محلــی عمیقــاً وابســته به شــنیدن صــدای شــهروندان اســت. از 

ایــن رو، توصیــه می کنــد کــه چارچوب هــای مناســب رســمی 
و قانونــی بــرای تعییــن نقــش اقشــار مختلــف مــردم از جملــه 
کــودکان و افــراد دارای معلولیــت در حــل چالش هــای شــهری 
ماننــد مشــکالت بافت هــای قدیمــی و فرســوده ایجــاد شــود. 
ایــن گــزارش در کنــار دوراندیشــی، صداقت، شــفافیت، نــوآوری 
ــی  و دانــش و تخصــص، یکپارچگــی مدیریــت را ســتون اصل
ــای  ــامل زنجیره ه ــی ش ــد. مدیریت ــهری می دان ــی ش بازآفرین
هم پیونــد از قــدرت، اختیــار و دانــش کــه فقــدان آن هــر گونــه 
فعالیــت نهــادی اجتماع محــور ماننــد ســتادها، دفاتر و شــوراهای 

محلــی را ابتــر می ســازد. 
توسعۀ اقتصاد)ی( محلی

گــزارش شــهر دلخــواه ایرانیــان در کنــار نهادهــای عمومــی و 
ــرای اقتصــاد غیررســمی قائــل  خصوصــی اهمیــت ویــژه ای ب

اســت. در بخشــی از ایــن کتــاب آمــده اســت:
بخــش غیررســمی، ســهمی غیرقابــل  انــکار از اقتصاد 
شــهری دارد. بــه  عنــوان ظرفیتــی مســتقل و خــودکار، 
بخش غیررســمی تأثیــر قابــل  توجهی بر نرخ اشــتغال 
دارد کــه بایــد درک شــود. شــاغالن غیررســمی بایــد 
بــه شــکلی مردمــی و عادالنــه از طریــق اتحادیه هــا، 
ــی  ــوی اجتماع ــز گفت وگ ــاف و نی ــا و اصن انجمن ه
ذی نفعان و ذی حقان ســازمان دهی شــوند . . . ســاکنان 
محلــی می تواننــد صندوق هــای ســرمایه گذاری محلی 
بــرای ســازمان دهی دســت فروش ها در فضاهــای 
عمومــی، برگــزاری رویدادهای محلی و ســاخت  و ســاز 
ــد. ــرای گروه هــای کم درآمــد تشــکیل دهن مســکن ب

ایــن گــزارش نگاهی ویــژه به گروه هــای مختلف حاضــر در این 
بخــش دارد و بــه طــور خاص به اهمیــت شناســایی توانایی های 
ــوار،  ــان سرپرســت خان ــای زن ــت ظرفیت ه ــران، تقوی تکدی گ
پذیــرش وجــود پدیــدة کــودکان کار و پــرورش اســتعداد و نبــوغ 
آنــان، و ســازمان دهی فعالیت دست فروشــان در فضــای عمومی 
اشــاره می کنــد. همچنیــن بــا توجــه بــه بحران هــای گوناگــون 
محیــط زیســتی کشــورمان، برقــراری رابطــه ای عادالنــه بیــن 
ســود اقتصــادی و پایــداری منابــع طبیعــی را از طریــق اقتصــاد 

محیــط زیســت ضــروری می دانــد.
دانش و فناوری

کتابچــة شــهر دلخــواه ایرانیــان بــه طــور خــاص بــه اهمیــت 



6۲
ره 

شما

۱۴۳

ــکونت گاه ها،  ــاختن س ــاب آور س ــاوری در ت ــی و فن ــش بوم دان
ــا گرســنگی،  ــه ب ــر، مقابل ــری از انرژی هــای تجدیدپذی بهره گی
تجدیــد حیــات فرهنگ هــا و ســنت ها، برقــراری امنیــت، رونــق 
کســب و کار جوانــان، و موفقیــت پروژه های شــهری اشــاره دارد. 
ــی  ــق آن های ــای موف ــد پروژه ه ــح می کن ــزارش تصری ــن گ ای
هســتند کــه از سیســتم های پایــش و نظــارت درســت و واقعی، 
ــادی  ــای اقتص ــبة صرفه ه ــای محاس ــی ارزش، مدل ه مهندس
ناشــی از طــرح، مدیریــت مالــی و سیســتم حســابداری بــه روز 
ــد  ــرای بازتولی ــزاری ب ــاوری را اب ــن کتابچــه فن ــد. ای برخوردارن
خرده فرهنگ هــای قومــی و شناســایی میــراث در ســطح جهانی 
می دانــد و تأکیــد می کنــد که شــهر هوشــمند نیــروی کار خالق 
و جــوان خــود را از گرفتــار شــدن در موج هــای مهاجــرت حفــظ 

ــم:  ــن گــزارش می خوانی ــد. در بخشــی از ای می کن

ایرانیــان آن  چنــان در شــبکه های اجتماعــی فعال انــد 
کــه بــه نظــر می رســد شــهر دلخــواه ایرانیــان بــه یک 
شــهردار دیجیتــال نیــاز دارد. بســترهای مبتنــی بر وب 
ــه شــهروندان راه هــای مختلفــی جهــت  ــد ب می توانن
گــزارش مشــکالت شــهری و اظهــار نیازهــا، تمایالت 
و راهکارهایشــان بــرای آینــدة شــهری بهتــر ارائــه کنند.

ایــن گــزارش کنفرانس هــای ملــی، بین المللــی و منطقــه ای را 
نــه بهانــه ای بــرای بیانیه خوانــی بلکــه فرصتــی مناســب بــرای 
بخش هــای عمومــی و خصوصــی در جهــت کشــف ایده هــای 
ــجویان و  ــز دانش ــاس و نی ــان و خردمقی ــای دانش بنی بنگاه ه

ــد. ــی می دان ــوآور ایران ــوزان ن دانش آم
برنامه ریزی و طراحی شهری مردم محور

در تشــریح ایــن پیشــران، گــزارش شــهر دلخــواه ایرانیــان بــر 
اهمیــت نقــش مــردم، اطالعــات و داده هــای دقیــق و شــفاف، 
ارزش هــای محلــی، و دانــش بومــی در فراینــد برنامه ریــزی و 
طراحــی شــهری تأکید مــی و رزد. همچنین بیــان مــی دارد توجه 
بــه شــاد زیســتن و ســالمت روانــی و جســمانی جامعــه، حقــوق 
شــهروندی، به رســمیت شــناختن اقشــار به حاشــیه رانده شــده، 
همه شــمولی خدمات و تجهیزات، مشــارکت دادن شــهروندان در 
برنامه ریــزی و مدیریت شــهری، و نیز تحقق پذیــری از مصادیق 
احتــرام طرح هــا و برنامه هــا به شــهروندان و ارزش های انســانی 

اســت. در بخشــی از ایــن گــزارش آمده اســت: 
بــه غیــر از خیابان هــا و پیاد ه روهــا تجهیــزات عمومــی 

ماننــد هتل هــا، مــدارس، دانشــگاه ها، ســینماها، 
بانک هــا، بیمارســتان ها، متــرو، ایســتگاه اتوبــوس و ... 
بایــد بــه نحــوی طراحی شــوند کــه حضور شــهروندان 
به خصــوص افراد دارای معلولیت، مادران و فرزندانشــان 
و نیــز آن دســته از افــرادی که از ویلچر، عصای ســفید، 
ــن  ــز تضمی ــد نی ــتفاده می کنن ــار اس ــکه و گام ی کالس
شــود. بــرای ایــن منظــور، شــهرها بایــد مشــارکت این 
ــد. ــرار دهن ــزی ق ــد برنامه ری گروه هــا را در قلــب فراین

ــی  ــم برخ ــه زع ــت ب ــن اس ــران ها ممک ــول و پیش ــن اص ای
تصمیم ســازان، تصمیم گیــران و متخصصــان شــهری مفاهیــم 
جدیــدی در بــر نداشــته باشــند. برخــی ممکــن اســت پــس از 
مطالعــة کتابچــة شــهر دلخــواه ایرانیــان مــوارد آن را بدیهــی 
ــد  ــوارد می توان ــن م ــة ای ــه مطالع ــارغ از این ک ــا ف ــد. ام بپندارن
بــه میزانــی هر چنــد انــدک بــر آگاهــی و کنشــگری شــهروندان 
بیفزایــد، بی تردیــد تجربــة نزدیــک بــه ۸۰ ســال برنامه ریــزی 
و اجــرای طرح هــای شــهری در ایــران بــه مــا می آمــوزد کــه 
اگــر در اجــرای دانســته های خــود بی تفــاوت یــا ناتوانیــم، پــس 
ــد  ــد نظــر در دانســته های خــود هســتیم. فراین ــد تجدی نیازمن
ــر و  ــدی زمانب ــهری فراین ــائل ش ــل مس ــور ح گفت وگو مح
اقناعــی و مبتنــی بــر پارادایــم حــق اســت، حــال آن کــه فراینــد 
تک صدایــی ســریع تر و ایجابــی و مبتنــی بــر پارادایــم تکلیــف 
اســت. جــدای از این کــه محصــوالت و منتفعــان ایــن دو فرایند 
چقــدر بــا یکدیگــر متفاوت انــد، از مقایســة ســرمایه های تولیــد 
شــده در طــول هریــک از ایــن فرایندهــا نیــز نبایــد گذشــت. 

کمپین هــا بــا هــدف تصحیح و بســط دانــش و نگــرش عمومی 
در بــاب موضوعــی خــاص، ابــزار اســتراتژیک دنیــای ارتباطــات 
بــرای اقنــاع مــردم در جهــت اصــالح یــا تغییــر عملکردشــان 
هســتند. موفقیــت آن هــا در گــرو فعالیــت بلنــد مــدت، فراگیری 
و مدیریــت به تدریــج مردمــی اســت. فعالیــت یک ســالة کمپین 
ــد الگــو و انگیزشــی  »مــن شــهرم را می ســازم« تنهــا می توان
بــرای شــروع فعالیــت کمپین هــای شــهرِی البتــه غیر دولتــی در 
نقــاط مختلــف کشــور ایجــاد کنــد. شــهرهای ایــران می تواننــد 
ــکاف  ــش ش ــت کاه ــود در جه ــای خ ــدازی کمپین ه ــا راه ان ب
ــه طــور  میــان تصمیم ســازان و تصمیم گیــران و مــردم، کــه ب
ــروز  ــهری ب ــای ش ــدک طرح ه ــری ان ــخص در تحقق پذی مش

ــد.  ــد، گام بردارن می یاب


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack



