کمپین ملی شهری ایران :اهمیت «گفتوگو» در بازآفرینی شهر دلخواه ایرانیان
احمدرضا شمس یوسفی
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وقتــی در ســال  2010و در جریــان آمادهســازی مقدمــات
ســومین کنفرانــس ســازمان ملــل متحــد در زمینــة مســکن
و توســعة شــهری پایــدار (هبیتــات  ،)3برنامــة اســکان بشــر
ملــل متحــد بــا راهانــدازی کمپیــن جهانــی شــهری بــا شــعار
" "I’m A City Changerهمــة شــهروندان ،ســازمانهای
مردمنهــاد 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 کمپینهــای ملــی خــود را صرفـ ًا بــه منظور
ترویــج کمپیــن جهانــی شــهری و معرفــی کنفرانــس هبیتات
 3شــکل دادنــد ،کمپیــن ملــی شــهری ایــران بــا همــکاری
دفتــر هبیتــات تهــران و ســازمان ملــی زمیــن و مســکن بــه
عنــوان ســومین کمپیــن ملــی بــا هــدف متفــاوت تدویــن
فراینــد منحصــر بــه فــرد مشــارکتی در ســال  2015میالدی
(مهرمــاه  )1394و در روز جهانــی اســکان بشــر فعالیــت
خــود را آغــاز کــرد .پــس از ایــران هنــد ،چیــن ،برزیــل،
مکزیــک و چنــد کشــور دیگــر نیــز کمپیــن ملــی خــود را بــا
مــدل یکســویة آگاهیبخشــی و اطالعرســانی راهانــدازی
کردنــد .کمپیــن ملــی شــهری ایــران بــا شــعار «مــن شــهرم
را میســازم» و بــا هــدف جلــب توجــه شــهروندان ایرانــی به
مســائل شــهری و نیــز ایجــاد حساســیت در تصمیمســازان و
تصمیمگیــران نســبت بــه نقــش مهــم شــهروندان در حــل

ایــن مســائل ،پــس از طــی فعالیــت یــک ســالة مشــارکتی
خــود ،در مهرمــاه  1395نســخة انگلیســی کتابچــة شــهر
دلخــواه ایرانیــان 1را بــه عنــوان تنهــا گــزارش شــهروندی
جهــان بــه ایــن کنفرانــس ارائه کــرد .آنچــه در ادامــه میآید
نگاهــی متفــاوت بــه فعالیت ایــن کمپیــن با گذشــت بیش از
یــک ســال از انتشــار کتابچــة شــهر دلخــواه ایرانیــان اســت.
در دهــة  ،1990رون هیفتــز ،2متفکــر حوزة رهبــری عمومی،
چالشهــای ســازگار بــا محیــط را متمایــز از چالشهــای
فنــی و تکنیکــی دانســت و تصریــح کــرد مســائل ســازگار
پاســخ مشــخصی ندارنــد و ممکــن نیســت بــا راهکارهــای
روتیــن تخصصــی برطــرف شــوند .هیفتــز میگویــد بــه
ِ
منظــور پیشــرفت نهتنهــا بایــد بــا «ابتــکار و اقــدام» شــرایط
را در هماهنگــی بــا ارزشهــا تغییــر داد ،بلکــه ارزشهــا
خــود نیــز ممکــن اســت نیازمنــد تغییــر باشــند .ایــن نــگاه
میتوانــد در محیــط شــهری نیــز درســت باشــد .فضایــی
کــه در آن همنشــینی مســائل پیچیــده بــا ارزشهــای متضاد
و متکثــر جمعیــت شــهری توانایــی و ظرفیــت برنامهریــزان
و متخصصــان شــهری را بــرای حــل مســائل شــهری تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد و در بســیاری مواقــع ناکارآمدشــان
میســازد .مســائل شــهری پیچیــده ،سیســتماتیک و
بههمپیوســتهاند و تمایــل بــه تعــادل دارنــد .مجموعــهای
1 - The City Iranians Need
2 - Ron Heifetz

فرایند کمپین ملی شهری ایران

گام اول) آنچه مردم میخواهند

در گام اول ،کمپیــن ملــی شــهری ایــران بــه جمــعآوری
اطالعــات ،نظــرات و ایدههــای شــهروندان به شــکل نمادین

توســعه و توانمندســازی ژیــار ،رخــداد تــازة اندیشــه ،اندیشــة
انسانشــهر ،رعــد ،جمیعــت زنــان مبــارزه بــا آلودگــی محیط
زیســت ،طــرح ســرزمین ،و مؤسســة فرهنگــی ـ اجتماعــی
کیانــا کــه در کل فراینــد ســه مرحلـهای کمپین حضــور فعال
داشــتند .ســازمانهایی پویــا و پرانــرژی کــه فقــدان تجربــه،
دغدغــه و دانــش ارتباطیشــان هــم در فرایند تصمیمســازی
شــهرهای ایــران و هــم در فضــای آکادمیــک شهرســازی
کشــور احســاس میشــود.
نشست کمپین ملی شهری ایران با  16سازمان مردمنهاد
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از مســائل اقتصــادی ،اجتماعــی ،محیــط زیســتی و مدیریتــی
بــه هــم پیونــد میخورنــد و بــه تعــادل میرســند .حــال
پرســش ایــن اســت کــه آیــا برنامهریــزان و متخصصــان
شــهری ،تصمیمســازان و تصمیمگیــران بــه تنهایــی توانایــی
برهــم زدن ایــن تعــادل خودســازمانیافتة 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
و تکنیکــی صــرف نتیجــهای خطرنــاک بــه دنبــال دارد:
بیتفاوتــی اجتماعــی .بیتفاوتــی نیــز بــه از بیــن رفتــن
اخــاق حرفــهای در میــان متخصصــان ،فروکــش کــردن
حساســیت شــهروندان نســبت بــه مســائل شــهری و جدایــی
بیــش از پیــش شــهروندان و متخصصــان و مدیــران شــهری
میانجامــد .ایــن جدایــی هــر گونــه تالشــی را بــرای بهبــود
شــهرها ذیــل هــر عنوانــی ،چــه طرحهــای راهبــردی ـ
ســاختاری و چــه نوســازی و بازآفرینــی شــهری ،بیهــوده
میســازد .کمپیــن ملــی شــهری ایــران در فعالیــت محــدود
یــک ســالة خــود بــه دنبــال برانگیختــن هرچنــد انــدک
حساســیتها نســبت بــه ایــن شــکاف فزاینــده در جامعــة
شــهری ایــران بــود .فعالیتــی کــه برونرفــت از بیتفاوتــی،
عــدم کنــش اجتماعــی و ناکارآمــدی راهحلهــای شــهری
را نــه از طریــق کثــرت طرحهــای شــهری رؤیاپردازانــه،
الگوبــرداری کورکورانــه و مکتبســازی آرمانگرایانــه ،بلکــه
از طریــق گفتوگــوی متــوازن ،مــداوم و واقعبینانــة مــردم،
مدیــران و متخصصــان حوزههــای مختلــف شــهری ممکــن
میدانــد .کمپیــن ملــی شــهری ایــران و کتابچــة شــهر
دلخــواه ایرانیــان بــه عنــوان خروجــی آن نــه یــک پژوهــش
علمــی بلکــه یــک فعالیــت نمادیــن عملــی بــرای کمــک به
تقلیــل شــکاف بیــن ذینفعــان شــهری بــود .فراینــد ســه
مرحلـهای ایــن کمپیــن کــه در رویدادهــای جانبــی کنفرانس
هبیتــات  3مــورد توجــه قــرار گرفــت ،حــاوی پیامهایــی
اســت کــه پیــش از ایــن کمتــر بــه آنهــا اشــاره شــده اســت.

و بــا اســتفاده از ابزارهــای رســانهای یکســویه (وبســایت،
شــبکههای اجتماعــی و فرمهــای نظرســنجی) و دوســویة
مشــارکتی (کارگاههــای یادگیــری اجتماعــی و فعالیتهــای
میدانــی پیشــین ســازمانهای مردمنهــاد) پرداخــت .کمپیــن
در ایــن مرحلــه بــه دنبــال اشــاعة گــذار از شــیوة ارتباطــی
ارســال ـ دریافــت بــه شــیوة جدیــد جم ـعآوری اطالعــات
مبتنــی بــر گفتوگــوی رودررو بــا مــردم بــود .از ایــن رو،
اولیــن مأموریــت خــود را جلــب همــکاری ســازمانهای
مردمنهــاد قــرار داد ،از جملــه جمعیــت امــام علی (ع) ،مؤسســة

در ایــن مرحلــه همچنیــن کارگاههــای یادگیــری اجتماعی با
موضوعاتــی نظیــر زنــان ،نوجوانــان ،تنــوع زیســتی ،و امنیت
بــا محوریــت و همــکاری جوامــع مدنــی از جملــه دفاتــر
نوســازی شــهر تهــران و ســازمانهای مردمنهــاد برگــزار
شــد .کارگاههایــی کــه تیــم کمپیــن ملــی شــهری ایــران
تنهــا مســئولیت هماهنگــی ،تســهیلگری و برگــزاری آنهــا
را بــر عهــده داشــت و شــهروندان خــود فراینــد شناســایی و
تحلیــل مشــکالت و یافتــن راهکارهــا را تمریــن میکردنــد.

کارگاه یادگیری اجتماعی با موضوع «زنان و شهر» ،محلة
امامزاده عبداهلل

طرحهــای شــهری ناســازگار بــا واقعیــت ،تحققناپذیــر
و عقبمانــده از تحــوالت نخواهــد داشــت .محتــوای
گفتوگوهــا و بحثهــای کارگاههــای مردمــی و مصاحبــه
بــا هنرمنــدان و فعــاالن اجتماعــی نشــان داد کــه بســیاری
از طرحهــای شــهری مــا از دادههــا ،اطالعــات و ایدههــای
بــاارزش جوامــع محلــی بیبهرهانــد.
گام دوم) گفتوگــوی شــهری :فضایــی بــرای گفتوگوی
تخصصهــا
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مصاحبــه بــا هنرمنــدان بخــش دیگــری از فعالیــت کمپیــن
ملــی شــهری در ایــن مرحلــه بــود .مصاحبههای انجام شــده
بــا بازیگــران تئاتــر و ســینما و نیــز چنــد موســیقیدان ایرانــی
نــه فقــط از جنبــة تبلیغــی بلکــه بــا هــدف پیونــد مفاهیــم
شــهری بــا حوزههــای دیگــر و ملمــوس کــردن ایــن مفاهیم
انجــام شــد :نظــم در موســیقی و نظــم در شــهر (گفتوگــو
بــا لوریــس چکناواریــان) ،کاراکتــر در تئاتــر و هویت شــهری
(گفتوگــو بــا فرهــاد آئیــش) ،طنــز و شــهر شــاد (گفتوگــو
بــا رامبــد جــوان) ،هنــر شــهری (گفتوگو بــا رضــا کیانیان)،
تفکــر مترقــی در شــهر (گفتوگــو بــا مائــده طهماســبی).
همچنیــن بــرای دسترســی ســریعتر و کاملتــر بــه اطالعاتی
در مــورد مســائل مختلــف شــهری ،گفتوگوهایی بــا فعاالن
اجتماعــی حوزههــای محیــط زیســت (محمــد درویــش،
کنشــگر محیــط زیســتی) ،ســکونتگاههای غیررســمی
(زهــرا رحیمــی ،مدیــر عامــل جمعیــت امــداد دانشــجویی
امــام علی(ع)) ،افــراد دارای معلولیــت (ترانه میــادی ،دبیرکل
کانونهــای معلولیــن شــهر تهــران) ،و افــراد دچــار آســیب
بینایــی (ادریــس فتحــی ،دبیــر کانــون دانشپژوهــان بــا
آســیب بینایــی دانشــگاه تهــران) انجــام گرفــت.
مقصــود از فعالیتهــای نمادیــن در ایــن مرحلــه ترویــج
ایــن پیــام بــود کــه بــا وجــود ســازمانهای مردمنهــاد و
محلــی ،فعــاالن اجتماعــی و از همــه مهمتــر شــهروندان
و ســاکنان فعــال ،دســتیابی بــه اطالعــات دقیــق و پنهــان
محلــی و شــهری از طریــق ارتبــاط از راه دور ،توزیع فرمهای
نظرســنجی ،اســتناد صرف به اطالعات باالدســتی و سازمانی
و تحلیــل فــردی و عقالیــی برنامهریــزان نتیجــهای جــز

در ایــن مرحلــه ،کــه بــا هــدف پــردازش و بررســی دقیــق
آنچــه ایرانیــان از شهرشــان میخواهنــد بــه اجــرا درآمــد،
فضایــی ســمبلیک بــرای ترویــج لــزوم همنشــینی و
تضــارب آرای متخصصــان حوزههــای مختلــف در فراینــد
برنامهریــزی ایجــاد شــد .پــس از برگــزاری  9گفتوگــوی
آنالیــن در فضــای مجــازی بــا حضــور  150متخصــص و 18
متفکــر شــهری غالب ـ ًا جــوان کــه «تخصــص» و «تجربــة
فعالیتهــای مدنــی و ارتبــاط بــا جوامــع محلــی» دو معیــار
اصلــی انتخــاب آنــان بــود ،ایــن افــراد در فضایــی چهــره
بــه چهــره طــی  10جلســه گــرد هــم آمدنــد تــا اطالعــات
دریافتــی در مرحلــة اول را تحلیــل و طبقهبنــدی کننــد و
در خصــوص چگونگــی تحقــق راهکارهــا بــه تبــادل نظــر
بپردازنــد .کمپیــن ملــی شــهری ایــران بــا فراهــم آوردن
فضــای گفتوگو ،بحــث و گاه مجادلــة رودرروی متخصصان
 12حــوزة تخصصــی مختلــف و مرتبــط با شــهر (کشــاورزی،
شهرســازی ،عمــران ،معمــاری ،کارآفرینــی ،رســانه ،جغرافیا،
علــوم سیاســی ،جامعهشناســی ،اقلیمشناســی ،محیــط
زیســت و اقتصــاد) بــه دنبــال انتقــال ایــن پیــام بــود کــه در
بهکارگیــری تخصصهــای مختلــف در فراینــد برنامهریــزی
الزم اســت رویکــرد مســتقل ،ایزولــه و ســپس تلفیقــی جای
خــود را بــه رویکــرد همافــزا و یادگیــری همتــا مبتنــی بــر
دادههــای مســتخرج از اجتماعــات محلــی دهــد .پیــام دیگــر
گفتوگوهــای 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
در پنلهــا ،جلســات ،کنفرانسهــا و ســمینارهای شــهری را
گســتردهتر و محتــوای آنهــا را هماهنگتــر بــا واقعیتهــای
جامعــه ســازیم.

اعضای گروه گفتوگوی شهری

گام سوم) شهر دلخواه ما

نسخة انگلیسی کتابچة شهر دلخواه ایرانیان

کتابچــة شــهر دلخــواه ایرانیــان شــامل دو بخــش توصیف و
پیشــرانهای تغییــر اســت .بخــش اول بــا اســتفادة مســتقیم
از نظــرات ،تصاویــر و صوتهــای دریافتــی از مــردم و نیــز
بحثهــای جلســات یادگیــری اجتماعــی تدویــن گردیــده و
هشــت ویژگــی شــهر دلخــواه ایرانیــان را معرفــی میکنــد.
بخــش دوم ایــن کتابچــه پنج پیشــران بــرای ایجــاد تغییر در
شــهرهای ایــران را تشــریح میکنــد :آگاهیبخشــی عمومی،
اقتصــاد ،حکمروایــی ،دانــش و فنــاوری ،و برنامهریــزی و
طراحــی .ایــن پیشــرانها خروجــی  10جلســه گفتوگــوی
شــهریاند کــه در مرحلــة دوم برگــزار شــد .پیشــرانهای
تغییــر عواملــی هســتند کــه فقــدان آنهــا منجــر بــه بــروز
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
از طبقهبنــدی نظــرات مردمــی مربــوط بــه خــود ،هرکــدام
در یــک الــی دو جلســه از جلســات گفتوگــوی شــهری بــه
بحــث بــا ســایر کارگروههــا در زمینــة موانــع و راهکارهــای
رســیدن بــه شــهر مــورد انتظــار ایرانیــان پرداختنــد .بــرای
مثــال ،کارگــروه محیــط زیســت پــس از توصیــف شــهر
دلخــواه ایرانیــان از منظــر محیــط زیســتی ،از هریــک از
کارگروههــا خواســت موانــع و راهکارهــای دســتیابی بــه
ایــن شــهر را از دیــدگاه خــود ارائــه کننــد .در ایــن فضــا،
نظــرات و منافــع همــة کارگروههــا بــه شــکلی فعــال 2و
نــه منفعــل 3مــورد بحــث قــرار میگرفــت .در نهایــت ،هــر
کارگــروه گزارشــی موضوعــی از توصیــف مــردم از شــهر
دلخــواه و نیــز مباحثــات جلســة گفتوگــوی 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
پرداخــت .توصیفــات شــهر دلخــواه دریافــت شــده از هــر
کارگــروه بخــش اول و دســتهبندی موانــع و راهکارهــای
بحــث شــده در جلســات بخــش دوم کتابچــه یعنــی پنــج
پیشــران تغییــر را شــکل داده اســت.
 -1این کتابچه از وبسایت  ir.org.unhabitat.wwwقابل دانلود است.
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شماره 6۲

گــزارش انگلیســی شــهر دلخــواه ایرانیــان خروجی  10جلســه
گفتوگــوی 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 ذینفعــان،
ســازمانهای مردمنهــاد ،برنامهریــزان ،انجمنهــای علمــی
دانشــگاهها ،مدیــران ،برنامهریــزان و متخصصــان شــهری بود
کــه بــه دلیــل محدودیتهــای اجرایــی ،بــا روش ارســال ـ
دریافــت صــورت گرفــت .ایــن مرحلــه بیــان میکنــد کــه
اتخــاذ یــک طــرح و برنامــة شــهری نیازمنــد ســطحی دیگــر
از گفتوگوهــای رودررو بــا حضــور مدیــران و تصمیمگیــران
شــهری اســت .آنچــه راهبردی اســت نیازهــای مــردم ،اهداف
برآمــده از آنهــا ،پیوندهــای اجتماعــی و تاکتیکهــای درســت
برنامهریــزی و اجرایــی اســت کــه در فضایــی جمعــی بــه
اجمــاع گــذارده شــود و نــه تأمیــن اهــداف ســازمانی ،سیاســی
و اقتصــادی کــه غالبـ ًا فضایــی دربســته را میطلبــد.

کتابچة شهر دلخواه ایرانیان ()The City Iranians Need

1

جلسة رونمایی از نسخة انگلیسی کتابچة شهر دلخواه ایرانیان
در کنفرانس هبیتات  ،3کیتو ،اکوادور

پیشــرانهای تغییــر بــرای بازآفرینــی
شــهر دلخــواه ایرانیــان
آگاهیبخشی عمومی
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گزارش شــهر دلخــواه ایرانیــان آگاهیبخشــی عمومــی را اولین
گام بــرای ایجــاد تغییــر در شــهرها میدانــد .ایــن گــزارش
رســانه و تبلیغــات محیطــی را عواملــی مؤثــر در ایجــاد آگاهــی
در شــهروندان برمیشــمارد امــا تأکیــد خــود را بــر ارتباطــات
دوســویه و مشــارکتی آگاهیبخــش قــرار میدهــد .از همیــن رو
از فضاهــای جمعی ماننــد تاالرهای گفتمــان ،نهادهــای خانواده
و مدرســه ،کمپینهــای مردمــی و ســازمانهای مردمنهــاد
بــه عنــوان ابزارهــای مهــم آمــوزش و یادگیــری اجتماعــی یــاد
میکنــد .در بخشــی از ایــن کتابچــه میخوانیــم:
یکــی دیگــر از راههــای آگاهیبخشــی یادگیری جمعی
اســت .تاالرهــای گفتمــان بســتری را در شــهر فراهــم
میآورنــد کــه در آن تمــام اقشــار بــه یکدیگــر پیونــد
خــورده و بــرای حــل تعارضــات و مســائل شــهری بــه
بحــث و گفتوگــو مینشــینند .ایــن تاالرهــای همافزا
یــک قــدرت جمعــی ایجــاد خواهنــد کــرد که بــا تولید

خــرد جمعــی شــهرهای آموزشــدهنده را پدیــد میآورنــد.

حکمروایی خوب

«حکمروایــی خــوب از کاالیــی شــدن و تجــاری شــدن شــهر
دلخــواه ایرانیــان جلوگیــری میکنــد».
بازآفرینــی شــهر دلخــواه ایرانیــان در گــرو به رســمیت شــناختن
اقشــار مختلــف جامعــه ،مســئولیتپذیری ،شــفافیت ،واگــذاری
اختیــار محلــی ،مدیریت یکپارچه و مشــارکت اســت .این کتابچه
بیــان م ـیدارد کــه یافتــن پاســخ مناســب بــرای چالشهــای
محلــی عمیقـ ًا وابســته به شــنیدن صــدای شــهروندان اســت .از

ایــن رو ،توصیــه میکنــد کــه چارچوبهــای مناســب رســمی
و قانونــی بــرای تعییــن نقــش اقشــار مختلــف مــردم از جملــه
کــودکان و افــراد دارای معلولیــت در حــل چالشهــای شــهری
ماننــد مشــکالت بافتهــای قدیمــی و فرســوده ایجــاد شــود.
ایــن گــزارش در کنــار دوراندیشــی ،صداقت ،شــفافیت ،نــوآوری
و دانــش و تخصــص ،یکپارچگــی مدیریــت را ســتون اصلــی
بازآفرینــی شــهری میدانــد .مدیریتــی شــامل زنجیرههــای
همپیونــد از قــدرت ،اختیــار و دانــش کــه فقــدان آن هــر گونــه
فعالیــت نهــادی اجتماعمحــور ماننــد ســتادها ،دفاتر و شــوراهای
محلــی را ابتــر میســازد.
توسعة اقتصاد(ی) محلی

گــزارش شــهر دلخــواه ایرانیــان در کنــار نهادهــای عمومــی و
خصوصــی اهمیــت ویــژهای بــرای اقتصــاد غیررســمی قائــل
اســت .در بخشــی از ایــن کتــاب آمــده اســت:
ل انــکار از اقتصاد
بخــش غیررســمی ،ســهمی غیرقابـ 
شــهری دارد .بــهعنــوان ظرفیتــی مســتقل و خــودکار،
ل توجهی بر نرخ اشــتغال
بخش غیررســمی تأثیــر قابـ 
دارد کــه بایــد درک شــود .شــاغالن غیررســمی بایــد
بــه شــکلی مردمــی و عادالنــه از طریــق اتحادیههــا،
انجمنهــا و اصنــاف و نیــز گفتوگــوی اجتماعــی
ذینفعان و ذیحقان ســازماندهی شــوند  . . .ســاکنان
محلــی میتواننــد صندوقهــای ســرمایهگذاری محلی
بــرای ســازماندهی دســتفروشها در فضاهــای
ت و ســاز
عمومــی ،برگــزاری رویدادهای محلی و ســاخ 
مســکن بــرای گروههــای کمدرآمــد تشــکیل دهنــد.
ایــن گــزارش نگاهی ویــژه به گروههــای مختلف حاضــر در این
بخــش دارد و بــه طــور خاص به اهمیــت شناســایی تواناییهای
تکدیگــران ،تقویــت ظرفیتهــای زنــان سرپرســت خانــوار،
پذیــرش وجــود پدیــدة کــودکان کار و پــرورش اســتعداد و نبــوغ
آنــان ،و ســازماندهی فعالیت دستفروشــان در فضــای عمومی
اشــاره میکنــد .همچنیــن بــا توجــه بــه بحرانهــای گوناگــون
محیــط زیســتی کشــورمان ،برقــراری رابطـهای عادالنــه بیــن
ســود اقتصــادی و پایــداری منابــع طبیعــی را از طریــق اقتصــاد
محیــط زیســت ضــروری میدانــد.
دانش و فناوری

کتابچــة شــهر دلخــواه ایرانیــان بــه طــور خــاص بــه اهمیــت

دانــش بومــی و فنــاوری در تــابآور ســاختن ســکونتگاهها،
بهرهگیــری از انرژیهــای تجدیدپذیــر ،مقابلــه بــا گرســنگی،
تجدیــد حیــات فرهنگهــا و ســنتها ،برقــراری امنیــت ،رونــق
کســب و کار جوانــان ،و موفقیــت پروژههای شــهری اشــاره دارد.
ایــن گــزارش تصریــح میکنــد پروژههــای موفــق آنهایــی
هســتند کــه از سیســتمهای پایــش و نظــارت درســت و واقعی،
مهندســی ارزش ،مدلهــای محاســبة صرفههــای اقتصــادی
ناشــی از طــرح ،مدیریــت مالــی و سیســتم حســابداری ب ـهروز
برخوردارنــد .ایــن کتابچــه فنــاوری را ابــزاری بــرای بازتولیــد
خردهفرهنگهــای قومــی و شناســایی میــراث در ســطح جهانی
میدانــد و تأکیــد میکنــد که شــهر هوشــمند نیــروی کار خالق
و جــوان خــود را از گرفتــار شــدن در موجهــای مهاجــرت حفــظ
میکنــد .در بخشــی از ایــن گــزارش میخوانیــم:
ن چنــان در شــبکههای اجتماعــی فعالانــد
ایرانیــان آ 
کــه بــه نظــر میرســد شــهر دلخــواه ایرانیــان بــه یک
شــهردار دیجیتــال نیــاز دارد .بســترهای مبتنــی بر وب
میتواننــد بــه شــهروندان راههــای مختلفــی جهــت
گــزارش مشــکالت شــهری و اظهــار نیازهــا ،تمایالت

و راهکارهایشــان بــرای آینــدة شــهری بهتــر ارائــه کنند.

برنامهریزی و طراحی شهری مردممحور

در تشــریح ایــن پیشــران ،گــزارش شــهر دلخــواه ایرانیــان بــر
اهمیــت نقــش مــردم ،اطالعــات و دادههــای دقیــق و شــفاف،
ارزشهــای محلــی ،و دانــش بومــی در فراینــد برنامهریــزی و
یورزد .همچنین بیــان مـیدارد توجه
طراحــی شــهری تأکید مـ 
بــه شــاد زیســتن و ســامت روانــی و جســمانی جامعــه ،حقــوق
شــهروندی ،به رســمیت شــناختن اقشــار به حاشــیه راندهشــده،
همهشــمولی خدمات و تجهیزات ،مشــارکت دادن شــهروندان در
برنامهریــزی و مدیریت شــهری ،و نیز تحققپذیــری از مصادیق
احتــرام طرحهــا و برنامههــا به شــهروندان و ارزشهای انســانی
اســت .در بخشــی از ایــن گــزارش آمده اســت:
بــه غیــر از خیابانهــا و پیا دهروهــا تجهیــزات عمومــی

ایــن اصــول و پیشــرانها ممکــن اســت بــه زعــم برخــی
تصمیمســازان ،تصمیمگیــران و متخصصــان شــهری مفاهیــم
جدیــدی دربــر نداشــته باشــند .برخــی ممکــن اســت پــس از
مطالعــة کتابچــة شــهر دلخــواه ایرانیــان مــوارد آن را بدیهــی

بپندارنــد .امــا فــارغ از اینکــه مطالعــة ایــن مــوارد میتوانــد
بــه میزانــی هرچنــد انــدک بــر آگاهــی و کنشــگری شــهروندان
بیفزایــد ،بیتردیــد تجربــة نزدیــک بــه  80ســال برنامهریــزی
و اجــرای طرحهــای شــهری در ایــران بــه مــا میآمــوزد کــه
اگــر در اجــرای دانســتههای خــود بیتفــاوت یــا ناتوانیــم ،پــس
نیازمنــد تجدیــد نظــر در دانســتههای خــود هســتیم .فراینــد
گفتوگومحــور حــل مســائل شــهری فراینــدی زمانبــر و
اقناعــی و مبتنــی بــر پارادایــم حــق اســت ،حــال آنکــه فراینــد
تکصدایــی ســریعتر و ایجابــی و مبتنــی بــر پارادایــم تکلیــف
اســت .جــدای از اینکــه محصــوالت و منتفعــان ایــن دو فرایند
چقــدر بــا یکدیگــر متفاوتانــد ،از مقایســة ســرمایههای تولیــد
شــده در طــول هریــک از ایــن فرایندهــا نیــز نبایــد گذشــت.
کمپینهــا بــا هــدف تصحیح و بســط دانــش و نگــرش عمومی
در بــاب موضوعــی خــاص ،ابــزار اســتراتژیک دنیــای ارتباطــات
بــرای اقنــاع مــردم در جهــت اصــاح یــا تغییــر عملکردشــان
هســتند .موفقیــت آنهــا در گــرو فعالیــت بلنــد مــدت ،فراگیری
و مدیریــت بهتدریــج مردمــی اســت .فعالیــت یک ســالة کمپین
«مــن شــهرم را میســازم» تنهــا میتوانــد الگــو و انگیزشــی
ـهری البتــه غیردولتــی در
بــرای شــروع فعالیــت کمپینهــای شـ ِ
نقــاط مختلــف کشــور ایجــاد کنــد .شــهرهای ایــران میتواننــد
بــا راهانــدازی کمپینهــای خــود در جهــت کاهــش شــکاف
میــان تصمیمســازان و تصمیمگیــران و مــردم ،کــه بــه طــور
مشــخص در تحققپذیــری انــدک طرحهــای شــهری بــروز
مییابــد ،گام بردارنــد.
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ایــن گــزارش کنفرانسهــای ملــی ،بینالمللــی و منطق ـهای را
نــه بهانـهای بــرای بیانیهخوانــی بلکــه فرصتــی مناســب بــرای
بخشهــای عمومــی و خصوصــی در جهــت کشــف ایدههــای
بنگاههــای دانشبنیــان و خردمقیــاس و نیــز دانشــجویان و
دانشآمــوزان نــوآور ایرانــی میدانــد.

ماننــد هتلهــا ،مــدارس ،دانشــگاهها ،ســینماها،
بانکهــا ،بیمارســتانها ،متــرو ،ایســتگاه اتوبــوس و ...
بایــد بــه نحــوی طراحی شــوند کــه حضور شــهروندان
بهخصــوص افراد دارای معلولیت ،مادران و فرزندانشــان
و نیــز آن دســته از افــرادی که از ویلچر ،عصای ســفید،
کالســکه و گامیــار اســتفاده میکننــد نیــز تضمیــن
شــود .بــرای ایــن منظــور ،شــهرها بایــد مشــارکت این
گروههــا را در قلــب فراینــد برنامهریــزی قــرار دهنــد.

