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نسبتسنجی شهر و دیپلماسی در عصر جهانیشدن
مهناز گودرزی 1،الهام صباغ کالته حسینی

2

چکیده
ارتباطات و اطالعات جهانی سبب شده است که پدیدها و روابط پیرامونی آنها با یکدیگر تغییر و تحولی
بنیادین را بر خویش ببینند .آنچنان که فرایند «جهانیشدن» بهعنوان بستری فراگیر و با ویژگیهایی چون
ظهور «دهکدۀ الکترونیک جهانی»« ،انقالب اطالعات»« ،گسترش آگاهی جهانی»« ،ارتقای خودآگاهی
جمعی بشری» و «پایان جغرافیا و آغاز عصر سیبرنیتیک» توان آن را دارد که بر اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ
و ...تأثیر نهد.
«شهر»ها نیز در این فرایند تأثیر و تأثری متقابل مینهند؛ بنابراین ،امروزه شاهد روابط «شهرهای
جهانی» با یکدیگر هستیم .این تغییر و تحوالت عاملِ عمدۀ تحول در «روابط بینالملل» و «دیپلماسی»
است؛ آنچنان که دیگر روابط بینالملل صرفاً شامل مراودات دولت ـ ملتها نمیشود.
پرسش اصلی ما در این نوشتار آن است که «چگونه نسبتی میان تغییرات جهانی شدن با روابط
شهرها از یک سو و روابط بینالملل با دولت ـ ملتها از سوی دیگر برقرار است؟»
مفروض این نوشتار بر آن است که هرگاه ساختارهای جهانی دستخوش تغییر و تحول شوند،
دیپلماسی نیز متحول میشود؛ بنابراین ،در این پژوهش با تکیه بر روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی قصد
داریم این فرضیه را اثبات کنیم« :روابط بینالملل در نسبتی عام با تحوالت جهانیشدن رو به سوی
دیپلماسیهای موازیای چون دیپلماسی شهری آورده و از سطح صرف دولت ـ ملتهای رسمی به
 .1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان) ،گروه روابط بینالملل ،اصفهان ،ایران؛ رایانامه:
m.goodarzi@khuisf.ac.ir
 . 2دانشجوی دکتری روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان) (نویسندۀ مسئول)؛ رایانامه:
sabaghela@gmail.com

سمت بازیگران متداخل غیردولتی حرکت کرده و اقدام به ایجاد روابط دو و چند سویه نموده است».
این تحول وضعیت جدیدی را در روابط بینالملل ایجاد کرده و فرصتهای یکسان و متقابلی ِ
پیش روی
بازیگران دولتی و غیردولتی نهاده است.
کليدواژهها :روابط بینالملل ،شهرها ،دیپلماسی ،دولت ـ ملتها ،جهانیشدن.
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 .1مقدمه و بيان مسﺌله
ً
در هر عصر مفهومی غلبه و شیوع دارد که تصور عموم مردم را به خود جلب میکند .اخیرا جهانی شدن
یکی از مفاهیم مهمی است که در عصر ما ظهور کرده است .جهانی شدن بر ما اثر میگذارد و ما نیز در
جهانیشدن نقش داریم.
در دهههاي اخیر ،جهاني شدن یکي از چالشبرانگیزترین موضوعات محافل مختلف دولتي،
دانشگاهي و خصوصي بوده است .اهمیت این موضوع از تأثیرگذاري فرایند جهانيشدن بر سیاست،
فرهنگ ،اقتصاد و تکنولوژی آشکار میگردد.
شبکۀ جهانی اینترنت و رسانههای گروهی فراملی مثل تلویزیونهای ماهوارهای و دیجیتالی بهعنوان
مکان عمومی جدید نقشی مهم در پیوند بین قلمروهای ملی و محلی و تبادل اطالعات و افزایش تعامل
بین بازیگران مختلف خارج کنترل مؤثر دولتها و ایجاد شهروندان و افکار عمومی آگاه ایفا میکنند.
توسعۀ نقش آنها درك متعارف از مفهوم فضا را دگرگونی ساخته و باعث شده است قلمرو عمومی
جنبۀ مجازی پیدا کند و این فضا به موازات فضای سرزمینی نقشی مهم در ساخت هویت اجتماعی و
جهتگیریهای سیاسی ـ اجتماعی افراد دارد.
به این ترتیب« ،گسترش عقلگرایی بهعنوان چارچوب دانش»« ،تحول فرایند سرمایهداری»،
«نوآوریهای فناورانه» و «چارچوبهای نظارتی توانمند» (آرتشولت )108 :1382 ،سبب گردید تحت
فرایند جهانیشدن سه مسئلۀ عمدۀ «وابستگی روزافزون متقابل جهانیان»« ،تغییرات و پیشرفتهای
ارتباطات و اطالعات» و «زندگی مشارکتجویانه» (گیدنز )49 :1384 ،بر زندگی روزمرۀ انسان امروزی
تأثیر بگذارد؛ آنچنان که شاهد «پیوند مکانهاي دور از هم و تأثیرگذاري حوادث و رویدادهاي سراسر
جهان بر یکدیگر» هستیم.
این پیوندهای متراکم «آگاهی متراکم» هم ایجاد کرده است که سبب گردیده «قیدوبندهاي
جغرافیایي ،اجتماعی و سیاسی از بین برود» (واترز )12 :1379 ،و حضور شهروندان در عرصهای فروتر و
فراتر از مرزهای ملی تحقق یابد.
با حضور شهروندان در عرصهای فراتر و فروتر از عرصهای ملی شاهد گسترش بیش از پیش برخی
تقابلها،تعاملهاوتعارضهایفرهنگیهستیم.دراینوضعیت(غالباًمجازيووابستهبهدنیایسایبر)همۀ
مناطق دور و نزدیک جهان به هم مربوط و پیوستهاند و این ارتباط و پیوستگيها ،آگاهيها و هویتهاي
نو را شکل ميدهد و بنیاد زندگي اجتماعي بشر را در عرصههاي مختلف دگرگون ميسازد؛ که از جملۀ
آنها میتوان به عرصههاي سیاسی ،اقتصادي و فرهنگی و تکامل آنها بهترتیب در ساختارهاي جهانی

3. glocalization
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شدن اقتصاد ،جهانی شدن سیاست و جهانی شدن فرهنگ اشاره کرد .در فاصلۀ میان این تحوالت است
که شاهد «تغییر قواعد بازي در نظام بینالملل»« ،ظهور بازیگران جدید»« ،تغییر اولویتها در منافع ملی
کشورها»« ،افزایش پیوندها و وابستگیهاي فراملی» هستیم.
اگرچه هنوز دهکدۀ جهاني مارشال مک لوهان کام ً
ال جایگزین دولت ـ ملت نشده اما دهکدههاي
امروزي چنان به هم مرتبط شدهاند که عصر دولت ـ ملتها ،بهعنوان مبناي دیپلماسي نوین کمتر و کمتر
قابل تشخیص است.
در کنار تغییر در «سطح» و «تعداد بازیگران» شاهد آنیم که «جنس و نوع» رابطه در روابط بینالملل
نیز متحول گشته است و در کنار روابط صرفاً اقتصادی و روابط سیاسی یا اقتصاد سیاسی ،شاهد گسترش
روابط فرهنگی هستیم؛ بهگونهای که پس از جنگ سرد« ،فرهنگ» در سیاست خارجی نقشی مهمتر از
پیش پیدا کرد .در این وضعیت ،روابط بین بازیگران در عرصۀ جهانی بهعنوان «تبادل اطالعات ،هنر و
دیگر جنبههای فرهنگ میان ملتها و مردمانشان برای ترویج درك متقابل» توصیف میگردد.
به این ترتیب ،هر پدیدۀ جهانی مانند فرایند جهانی شدن ،از یک سو ،از چارچوب انحصار
کشورها فراتر میرود و ،از دیگر سو« ،تا اندازهای در درون نهادها و مرزهای ملی فروتر میرود؛ این
"جهانمحلیشدن" 3پدیدهها باورهای سنتی و کالسیک سیاسی همچون منافع ،امنیت و دیپلماسی را
تحتالشعاع خود قرار داده؛ آنچنان که «نظام مرزی سنتی دولت ـ ملتها همچنان باقی ،اما میزان غلبه و
قدرت آن به شدت کاسته شده است» ).(Sassen, 2007: 176
در نتیجه ،اگر زمانی مسائل سیاست جهان تنها به وسیلۀ تعامل دولتها حلوفصل میشد ،اکنون
مسائل دیگری در دستور کار سیاست جهان قرارگرفتهاند که از صالحیت اقتدار دولتها خارجاند
(روزنا )89-88 :1382 ،و مرز تفاوت میان مسائل داخلی و بینالمللی سیاسیت از بین رفته است .این
وضعیت «پساوستفالیایی» سبب آن شد که انحصار معناسازی از دست دولتها خارج و تا حدودی
قلمروزدایی صورت گیرد.
ّ
در نتیجۀ وضعیت یادشده شاهد ادغام هویتهای فروملی ،ملی و فراملی و تلفیق سطوح تحلیل محلی،
ملی ،منطقهای و جهانی هستیم ،آنچنان که تغییراتی از قبیل «افزایش ارتباطات فرامرزی میان بازیگران
غیردولتی»« ،افزایش قوانین و مقررات فراکشوری»« ،گسترش جامعه مدنی جهانی» (آرتشولت:1382 ،
 )45بهعالوه« ،تشدید آگاهی جهانی همراه با وابستگی متقابل» و «گردش پرشتاب کاالها ،خدمات،
انسانها و اطالعات» موجب فرسایش حاکمیتها ،کاهش نقش دولتهای ملی ،کمرنگ شدن مرزها و
قلمروزدایی شده است.
این تعارضات ،تقابلها و تعامالت توامان فضای مکانها و فضای جریانها سبب شده است که
دیپلماسی سنتی به ابزاری ناکافی برای کنش و واکنش بازیگران بینالمللی تبدیل شود؛ در حالی که
دیپلماسی شهری با لحاظ کردن پیچیدگیهای فرایند جهانی شدن بهویژه در بعد اقتصادی و همچنین
توجه به مؤلفههای فضای جریانها و بازیگران جدید نیمهدولتی و غیردولتی این عرصه ،ابزار مناسبی
برای تحقق منافع کنشگران بینالمللی فراهم میآورد.
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در چنین فضای افقی در حکمرانی جهانی که مبتنی بر حاکمیت چندسطحی ،چندگانه و چندالیه
است ،مشارکت بازیگران فروملی از جمله شهرها ،شهرداریها ،سازمانهای مردمنهاد و ...در چارچوب
«دیپلماسی شهری» رو به افزایش است.
این تغییر و تحوالت معنادار جهانیِ عمده عامل تحول در «دیپلماسی» بهعنوان نقطۀ کانونی حوزۀ
سیاست و فرایند جهانی شدن است .بنابراین ،پرسش اصلی این نوشتار عبارت است از« :تأثیرات تغییرات
جهانی شدن بر شهرها و حوزه روابط سیاسی به طور همزمان چگونه تأثیری را بر روابط بینالملل و
مشخصاً دیپلماسی دولت ـ ملتها نهاده است؟»
از آنجا که هرگاه ساختارهای جهانی دستخوش تغییر و تحول شوند ،دیپلماسی نیز متحول میشود،
در این نوشتار سعی ما روشن کردن نسبت این تغییرات و بیان تأثیرات متقابل این رخدادها بر یکدیگر
است.
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 .2شهرهای جهانی
نظریات متعددی در مورد مفهوم فضا بهعنوان بعد مهمی از محیط بهویژه در ارتباط با روابط انسانی
عرضه شده است .برخی فضا را بُعد مادی جامعه فرض میکنند و روابط اجتماعی را در شکل دادن
به آن مؤثر میدانند .بعضی نیز معتقدند فضا امکانات و محدودیتهایی ایجاد میکند که مردم براساس
معیارهای فرهنگی خود آن را انتخاب میکنند.
فضای شهری بهعنوان یکی از زیر مجموعههای مفهوم فضا ،از مقولۀ فضا مستثنی نیست .بدین معنی
که ابعاد اجتماعی و فیزیکی شهر رابطهای پویا با یکدیگر دارند .در واقع ،فضای شهری مشتمل بر دو
«فضای اجتماعی» و «فضای فیزیکی» است.
فضای شهری «فضایی است برای سیاست ،مذهب ،داد و ستد و ورزش .فضایی برای همزیستی
مسالمتآمیز و برخوردهای غیرشخصی .در واقع ،میتوان فضاهای شهری را معادل عرصههای عمومی
نیز توصیف نمود» ( حبیبی.)12-11 :1379 ،
4
اصطالح «شهر جهانی» را نخستین بار پاتریک گدیس در اثر کالسیک او «شهرها در تحول» عنوان
و تعریف شد .اما گدیس بدون بیان ویژگیهای مشخص ،تنها به منظومههای شهری اشاره کرد .بیش از
پنجاه سال بعد ،پیتر هال 5در کتاب جهانشهرها 6آنها را بر حسب چند نقشی بودن ،دارای این ویژگی
معرفی کرد« :شهرهای جهانی مراکز قدرت سیاسی ملی و بینالمللیاند»؛ «شهرهای جهانی مراکز
سازمانهایمرتبطبادولتاند»؛«شهرهایجهانیمراکزفعالیتهایاقتصادیمختلفملیوبینالمللیاند»
و «شهرهای جهانی همچون مراکز ترانزیت کاال ملی و بینالمللیاند» .در نتیجه« ،اهمیت کالنشهرهای
جهانی بیش از هر چیز معطوف به فرایند جهانیشدن اقتصادی است» (آرتشولت .)14 :1382 ،به این
ترتیب« ،اقتصاد دانایی محور»« ،فناوری اطالعاتیـارتباطی» و «جایگزینی پسافوردیسم» شبکهای به وجود
آورد که در اصالح با نام «شهرهای جهانی» شناخته میشد.
4. Patrick Godice
5. Peter Hall
6. World of Cities

«شهر»ها که خود مخلوق فرایند شهرنشینی و منبعث از رشد اقتصادی و تا حدی سیاستهای
دولتیاند (اسکات )241 :1384 ،به طور یکسان تحت تأثیر جهانیشدن قرار نمیگیرند .هر شهر کنش
متقابل جهانی و محلی خاص خود را دارد (رنایشورت )187 :1382 ،و «یکی از عرصههای تجلی
8
تضادهای ناشی از جهانی شدن» به شمار میرود .مهم آن است که «جهانیشدن» 7و «اطالعاتیشدن»
با هم منجر به افزایش اهمیت برخی شهرها در «سلسهمراتب شهری جهانی» شدهاند که از آنها به
«شهرهای جهانی» تعبیر میشود.
این «شهرهایجهانی» را میتوان مراکز قدرت سیاسي ملي و بینالمللي« ،مقر تجارت ملي و
بینالمللي»« ،محل استقرار بانکداري ،بیمه و خدمات مالي»« ،فعالیتهاي تخصصي پیشرفته در انواع
مختلف در حوزههاي متفاوت پزشکي ،حقوقي ،آموزش عالي ،علم و تکنولوژي»« ،مراکز هنر ،فرهنگ و
تفریحات» و مکان «استقرارکارخانههاي مهم»« ،گرههاي حمل و نقلي مهم» و «جمعیت زیاد» قلمداد کرد.
بنابراین ،امروزه شهري را ميتوان جهاني تعریف کرد که بهعنوان پایگاه تولید اقتصاد اطالعاتي
در فضاي جریانها نقشي را به خود بگیرد ( )Sassen, 2001:16که منزل بسیاری از ملیتهای متفاوت
و قومیتهایی است که قب ً
ال ناشناخته بودهاند و گسترۀ عظیمی از مهاجران معمولی و نخبگان تجاری
را در خود جای داده است .این شهرها بهعنوان نقاط ارتباطی جامعۀ جهانی ،مکان مهمترین تحوالت
اجتماعی و اقتصادیاند که براساس جایگاه خویش در ساختار شبکهای فضاها به منزلۀ شهر جهانی
شناختهمیشوند.
این شهرها نقطهای هستند که قدرت ،ثروت و فرهنگ در آن جمع میشود و نقش بسیار مهمی در
توسعه ایفا میکنند .سادهتر اینکه «یک شهر جهاني بهواسطۀ مفاهیمي چون «قدرت سیاسي»« ،فعالیت
اقتصادي» و «تراکم جمعیتي متمرکز»ي که دارد ،تعریف ميشود» (آندرانویچ و ریپوسا.)76 :1380 ،

تعامالت اقتصادي ،اجتماعي و سیاسي شوند.
سابقۀ دیپلماسی در مفهوم کلی آن به پیدایش واحدهای سیاسی و تشکیل امپراتوریها و دولتها در
7. globalization
8. informatization
9. Westphalia
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 .3دیپلماسی و جهانیشدن
با شکلگیري پیمان وستفالیا 9و پیدایش حکومتهاي ملتپایه ،نقش کشورها و مناسبات بینالمللي
آنها بسیار برجستهتر از نقش بینالمللي شهرها شد .با شکلگیري این رویداد نقش بینالمللي شهرها
در زیر چتر کشورها قرار گرفت و ادبیات روابط بینالملل اساساً مبتني بر روابط میان کشورها پیگیري
شد .پس از این پیمان بود که کشورها بهعنوان واحدهاي سیاسي در نقشهي جغرافیایي جهان تجلي یافته
و نقشۀ جغرافیاي سیاسيکشورها در نظام بینالملل شکل گرفت .پس از پیمان وستفالیا و به رسمیت
شناختن کشورها ،این دولتها بودند که تا اواخر قرن بیستم بازیگران بالمنازع عرصۀ روابط بینالملل
قلمداد ميشدند و شهـرها فقط در تحت کنترل و نظارت آنها ميتوانسـتند با سایر شهرهاي دیگر وارد
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تاریخ بشر باز میگردد .این واحدها ،از دیپلماسی به مثابه مجرای تماسی برای اعالم مواضع ،گردآوری
اطالعات و راضی یا قانع کردن یک کشور برای حمایت از مواضع خود استفاده میکردند .این
«دیپلماسی رسمی» مدیریت روابط کشورها با یکدیگر و میان کشورها با یکدیگر بازیگران بینالمللی را
شامل و برای بیان و دفاع از منابع و اعالن تهدیدها و هشدارها به کار گرفته میشد.
به این ترتیب ،دیپلماسی سنتی « ارتباط میان سیاستمداران و سران کشورهای جهان» (طلوعی:1385،
)471تعریفوآنچهکهمهمتلقیمیگشتتنها«مرتبطساختنعناصرقدرتملیبامنافعملی»(مورگنتا،
 )247:1374بود .تا آنجا که همۀ روابط بینالملل در زیر سایۀ « سیاست خارجی» بهعنوان « راهبرد یا بخشی
از یک نقشۀ کاربردي براي تصمیمگیري در یک کشور در برابر کشورهاي دیگر یا نهادهاي بینالمللی،
براي دست یافتن به اهداف ویژه ملی که در اصطالح به آن منافع ملی» ()Plano and Olton, 1982: 6
شناسایی میشد و صرفاً این دیپلماسی تنها به وسیلۀ دیپلماتها اعمال میگردید.
اما بروز برخی تحوالت از جمله «بهبود ارتباطات ناشی از پیشرفت شگرف فناوریها»« ،اعتقاد به
قدرت افکار عمومی» و «توسعۀ مفهوم منافع مشترك» عامل تحول دیپلماسی سنتی گشت و در پی «تغییر
شکل قواعد بازی» و «ظهور بازیگران جدید» دیگر دیپلماسی سنتی قدر به پاسخگویی به پیچیدگیهای
جهان پیش روی خویش نبود.
به طور خالصه ،در فضای دیپلماتیک و سیاست خارجی نوین تحلیلگران از ظهور روابط فراملي
در مقابل مفهوم قدیمي روابط بینالملل سخن ميگویند (نش )13 :1380 ،و بر خالف گذشته که غالباً
از روشهاي اقتصادي ،سیاسی و امنیتی در این عرصه استفاده میشد (پس از پایان جنگ سرد) مؤلفۀ
فرهنگ نقش بیش از پیش مهمی را در سیاست خراجی کشورها ایفا کرد و موارد دیگر را تحتالشعاع
خویش قرار داد.
شکلگیری بازیگران جدید دیپلماتیک در درون (فروملی) و بیرون (فراملی) سبب آن گردید
تا دیپلماسی را سازوکار نمایندگی ،ارتباط و مذاکره معرفی نمایند که از طریق آنها کشورها و سایر
بازیگران بینالمللی امور مربوط به خود را به انجام میرسانند ،تعریف کنیم .بنابراین ،به طور کامل
میتوان امروزه از تغییر دیپلماسی سنتی به دیپلماسی مدرن سخن گفت.
«دیپلماسی نوین» پدیدهای در بستر جامعۀ مدنی جهانی است که در آن «فناوری نوین اطالعاتی
و ارتباطاتی»« ،سازمانها و بازیگران غیردولتی» و «آگاهی فزآیندۀ شهروندان جهانی» (روزنا:1382 ،
 )35خواستار نقشآفرینی بیشتر در مسائل مشترك جهاناند .به نظر ایشان« ،مسائل زیستمحیطی»،
«موضوعات حقوق بشری»« ،فشار جمعیت»« ،پدیده مهاجرت» و «کمکهای بشردوستانه» مهمترین
چالشهای فراسوی جامعه بینالمللاند که ملت ـ کشورها و دیپلماسی سنتی منشعب از آن بهتنهایی
یارای مقابله با این موارد را ندارد (سیمبر.)44 :1388 ،
این تغییرات که همزمان «در سطح روابط»« ،جنس روابط» و «عمدۀ مسائل مطرحشده در این روابط»
رخ داده است سبب شده است اشکال جدیدی از دیپلماسی به طور موازی در کنار دیپلماسی کالسیک
و سنتی مورد استفاده قرار گیرد .پس ،انقالب ارتباطات و گسترش وسایل ارتباط جمعی ،از یک طرف،
و فعال شدن بازیگران غیردولتی ،از طرف دیگر ،منجر به نقش یافتن بیش از پیش افکار عمومی بهعنوان
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یکی از ارکان مهم در تصمیمگیریهای کشورها در حوزههای گوناگون شده است.
براساس این تحول است که دیپلماسی بازنگری و بازتعریف میشود و آن را اینگونه تعریف
میکنند« :تالشي است از سوي بازیگران بینالمللي براي مدیریت محیط بینالمللي از طریق کار با عموم
یک ملت خارجي» (کال.)13 :1387 ،
در این چهره از دیپلماسی ارتباط مستقیم یک دولت با مردم خارجی با هدف تأثیرگذاری بر نحوۀ
تفکر آنها و در نهایت تأثیرگذاری بر سیاستهای دولتهای ایشان» مدنظر است .تأثیرگذاریای که
در «جهت ایجاد درك درست از اهداف ،انگارهها ،نهادها ،فرهنگ و سیاستهای یک کشور با استفاده
از رسانههای گروهی انجام میگیرد .این چهره از دیپلماسی است که «دیپلماسی عمومی» نامیده میشود.
به طور کلی ،قبل از دهۀ  1990م ،دیپلماسی عمومی نقش حاشیهای و ابزاری در دستگاههای
دیپلماتیک ملی داشت و سطح ارتباط آن با مردم را محدود و با تبلیغات رسانهای برابر دانستهاند؛ آنچنان
که فناوریهای استفاده شده در آن آنالوگ بودند .در حالی که امروزه وسایل ارتباطی حالتی دوسویه و
دیالوگگونه در خود دارند و عامل تحول در ارتباط شهروندان ملتهای متفاوت شده است.
بنابراین ،سیاستخارجی هویتی کام ً
ال فرهنگی یافته است (افتخاری )122 :1386 ،و به تالش یک
دولت براي برقراري ارتباط با عموم یک جامعه تعریف میگردد تا طي این تالش «ارزشها ،فرهنگها،
سیاستها و عقاید جامعۀ خود را براي آنها توضیح دهد» (تیلر .)69 :1387 ،این چهرۀ دیپلماسی دارای
پیشفرضی اساسی است که رفتار و کنشهای انسان در زندگی فعال و پویای اجتماعی و برقراری رابطه
با دیگران ،متأثر از الگوهای روابط اجتماعی و گرایشهای فرهنگی ایشان است.
بر این اساس ،فرهنگ و خلقوخوی هر ملتی بر رفتار سیاسی ایشان در عرصۀ سیاست داخلی و
خارجی تأثیر میگذارد و فرهنگ هم بهعنوان ابزاری شناخته میشود در دست سیاست ،که در عین حال،
یک امر مطلوب اجتماعی هم هست و ترویج و ارتقای آن در عرصۀ داخلی و خارجی وظیفۀ دولت است
(تراسبی.)172 :1382 ،
این نگرش (سیاست فرهنگی) موجب میگردد که تعریف سیاست نه منحصر در سطح
و محدود پدیدهای به نام دولت ،بلکه به مثابه پدیدهای در همۀ روابط ،جلوهها و نهادهای اجتماعی
تعریف شود (تاجیک.)44 :1386 ،
این نگرش از وضعیتی صحبت به میان میآورد که در قالب «دیپلماسی فرهنگی» مصطلح گشته
است« .دیپلماسی فرهنگی» از همان آغاز بهعنوان توسعۀ «دیپلماسی عمومی» نهادهای فرهنگی غیردولتی
قویاً مورد حمایت قرار گرفت.
این نهادها با بهرهگیري از هنر دیپلماسی ،به ترویج و توسعۀ فرهنگ میپردازند ،فرهنگی که در
عصر ارتباطات و اطالعات ابعاد جدیدی به خود گرفته و جهانی گشته است .اگر ما روش زندگی
گروهی از مردم را بهعنوان روندی که آن گروه خاص را به بلوغ رسانده ،به گروه دیگری انتقال دهیم،
در نتیجه ،از طریق دیپلماسی فرهنگی ،آگاهی ایجاد کردهایم.
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 .4نسبتسنجی شهر و دیپلماسی در عصر جهانیشدن
همانگونه که بیان شد ،با افزایش «گسترش وسایل ارتباطی» و «گسترش اطالعات و ارتباطات» در عصر
جهانی شدن شاهد نقشآفرینی فزایندۀ بازیگران فروملی در عرصه فراملی» هستیم .البته «تغییر گستره
و ماهیت مسائل مهم بشری در افزایش این نقشآفرینیهای غیردولتی بیتأثیر نبوده است .به گونهای
که بازیگران فروملی در عرصۀ سیاست خارجی نیز وارد شدهاند .در این میان ،برخی شهرها درصدد
برآمدهاند که از رهگذر برقراری ارتباطات با دیگر شهرها و نیز مطرح شدن بهعنوان بستری مناسب برای
شکلگیری فرایندهای جهانی ،رو به سوی «دیپلماسی شهری» بیاورند.
واقعیت آن است که با توجه به رشد ساختارهای تصمیمگیری محلی در عرصۀ بینالمللی در عصر
جهانیشدن (جهانمحلیشدن) شهرها و استانها را میتوان بازیگران نوین در روابط بینالملل معاصر
دانست.
در این راستا ،شهرها به دالیل اقتصادی ،فرهنگی یا سیاسی درصدد ارتقای همکاریهای
بینالمللی برمیآیند .به گونهای که در بستر جهانیشدن ،کالنشهرها و بهخصوص «شهرهای جهانی»
بهعنوان کنشگران جدید عرصۀ بینالمللی میکوشند در چارچوب سازمانهای غیردولتی بینالمللی و
«پارادیپلماسی شهری» در مواجهه با فرصتها و چالشهای مشترك جهانی مشارکت کنند تا از این طریق
موقعیت جهانی خود را ارتقا بخشند و بتوانند در حکمرانی جهانی نقش بسزایی ایفا کنند.
شهرها با خصوصیاتی چون «مراکز اصلی قدرت سیاسی»« ،مراکز خدمات تخصصی»« ،تمرکز
باالی درآمد» و «انسجام دهندۀ اقتصاد جهانی»« ،مبادی مفصلبندی تولید ،عرضه و مصرف»« ،مقصد
مهاجرتهای بومی و بینالمللی»« ،مرکز شرکتهای چندملیتی»« ،مراکز ابداع و نوآوری»« ،مراکز تولید
پساصنعتی» ( )Sassen, 2001: 16به همراه «تراکم بسیار زیاد جمعیت» و «ظرفیت نمادین برای تولید و
پیام رسانی» از نفوذ و اعتبار کافی برای اجرای فعالیتهای دیپلماتیک برخوردار گشتهاند و تحت عنوان
«دیپلماسی شهری» از این روابط یاد میشود .به این ترتیب ،این چهرۀ جدید دیپلماسی به طور قطع نمود
جهانیشدن اقتصاد ،فناوری و فرهنگ در حوزۀ سیاست و مشخصاً سیاست خارجی کشورها است.
دیپلماسی شهری را میتوان ابزاری کارآمد و سودمند از پارادیپلماسی در عصر جهانیشدن دانست
که نقش شهرها را بهعنوان بازیگرانی خالق ،هوشمند و دانشبنیان در عرصۀ تعامل بینالمللی و ایجاد
صلح و توسعه اقتصادی و فرهنگی در جهان آشکار میسازد.
اولین گام عملی در این مسیر در قالب رابطۀ خواهرخواندگي بین توکیو و نیویورك در سال 1960
م برداشته شد و همچنان در این مسیر شاهد آن هستیم که گامبهگام «سیاست بیناشهری بینالمللی» دارد
جایگزین «سیاست بینادولت ـ ملتی بینالمللی» میشود.
به این ترتیب ،دیپلماسی چهرههای متفاوتی را دیده است که دیپلماسی رسمی دولتها ،دیپلماسی
عمومی و دیپلماسی شهری از آن جملهاند .در حقیقت« ،دیپلماسی شهری» از تلفیق دو جریان اخیر یعني
«شهری شدن» و «جهاني شدن» (شهرهای جهانی) حاصل گشته است .جهاني شدن از طریق شهرها به
عرصۀ عمل در ميآید و هدف نهایی آن ایجاد محیطی پایدار است که در آن شهروندان در کامل صلح
و رفاه و دموکراسی زندگی میکنند.

 .15نتيجه
با عنایت به آنچه گذشت ،مشخص شد که جهانیشدن با توجه به تقویت فرایندهای افقی و حکمرانی
چندالیه و چندسطحی ،موجب نقشآفرینی فزایندۀ حکومتهای محلی در عرصۀ سیاست خارجی
در چارچوب پارادیپلماسی شده است .در این رهگذر ،دیپلماسی شهری از آن لحاظ نمونهای موفق از
پارادیپلماسی محسوب میشود که موجب همافزایی و همتکمیلی کارکردهای حکومتهای محلی
و مرکزی در چارچوب تمرکززدایی ،در عین هماهنگی و همکاری متقابل براساس توزیع قانونی
مسئولیتها شده است .بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی شهری در عرصههایی چون گردشگری ،آموزش
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عرصۀعملدیپلماسیشهریبهدوبُعد«ملی»و«بینالمللی»تفکیکمیگردد .البتهمیتواندیپلماسی
شهری را از آن سو که بین دو یا چند شهر بر قرار است ،به دیپلماسی شهری دو سویه و دیپلماسی شهری
چند سویه نیز تفکیک و تمییز داد.
در چنین فضای افقی در حکمرانی جهانی که مبتنی بر حاکمیت چند سطحی ،چندگانه و چند
الیه میباشد ،مشارکت بازیگران فروملی از جمله شهرها ،شهرداریها ،سازمانهای مردمنهاد و ...در
چارچوب «دیپلماسی شهری» رو به افزایش است و جهانشهرها و کالنشهرهاي بسیاري از دیپلماسي
شهری براي رسیدن به اهداف اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي در راستاي منافع ملي کشور خود بهره
ميبرند.
در دوران کنونی دیگر دولتها تنها بازیگران عرصۀ سیاست بینالملل نیستند ،بلکه «شهر»ها در کنار
«اتحادیههای منطقهای»« ،سازمانهای غیردولتی» و «شرکتهای فراملیتی» نقش بسیار مهم و فزایندهای
در تعاملهای دیپلماتیک ایفا میکنند؛ مشروط بر آنکه برنامهریزی الزم را برای معرفی خود بهعنوان
شهرهای خالق با جلب سرمایهگذاری و مشارکت مردمی و جذب سرمایههای داخلی و خارجی در
روند عمران و آبادانی شهر و توسعۀ بازار گردشگری ،با ارائۀ خدمات رفاهی به گردشگران خارجی
انجامدهند.
دیپلماسی شهری بهعنوان شکلی جدید از دیپلماسی عمومی در عصر جهانی شدن ،ابزاری است که
شهرهاازطریقبازیگرانشهریبهویژهشهرداریها،بهتعاملباکنشگرانهمترازمیپردازندوشهرداریها
بهعنوان متولیان اصلی دیپلماسی شهری ،میتوانند همچون سایر نهادهای غیردولتی در جهت دستیابی به
حداکثر منافع در روابط دیپلماتیک و ارتقای تعاملهای بینالمللی و حل و فصل مسائل و معضالت شهری
و رونق و توسعه اقتصاد شهری ،نقش مؤثری را در حوزۀ دیپلماسی عمومی محقق سازند.
اشارۀ ما به استفاده از پارادیپلماسی شهری به معنای کاستن از نقش مهم دولتها در روابط بینالملل
نیست .هنوز هم بازیگر اصلی در این عرصۀ دولتها هستند .تالش ما این است که نشان دهیم اگر در
کنار دیپلماسی کالسیک از پارادیپلماسی شهری استفاده شود ،نتایج حاصل بسیار چشمگیرتر خواهد
بود .با اعمال پارادیپلماسی شهری میتوان با تغییر در گرایشهای عرصۀ عمومی دولتهای مقابل و تأثیر
گذاشتن بر افکار عمومی آنها ،از موضعگیریهای متخاصم دولتهای مقابل کاست و در نتیجه قدرت
بیشتری در مذاکرات با این دولتها به دست آورد.
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و تربیت شهروندی ،حل و فصل مشکالت شهری و نیازهای شهروندان ،جذب سرمایههای خارجی،
گسترش تجارت خارجی ،انتقال فناوریهای نوین ،صدور خدمات و بازاریابی بینالمللی بیانگر آن
است که پارادیپلماسی در عصر جهانیشدن ،در صورتی قرین موفقیت است که بتواند بین سطوح
فروملی ،ملی و فراملی نوعی پیوند در عین توازن برقرار سازد و ارتباطات فرامرزی را در چارچوب
تقسیم وظایف با دولت مرکزی گسترش بخشد .در اینصورت است که پارادیپلماسی نه تنها رقیب
دیپلماسی رسمی نخواهد بود ،بلکه مکمل آن در عصر جهانی شدن محسوب میشود.
باری ،دیپلماسی شهری با هدف برقراری صلح بینالمللی و رشد و توسعه اقتصادی نواحی شهری و
بهرهگیری از تجارب موفق در زمینۀ رعایت حقوق شهروندی و ارتقای رفاه عمومی ،میتواند نقش خود
را در ارتقای روابط دیپلماتیک غیررسمی و بهعنوان مکمل دیپلماسی رسمی حکومت مرکزی به منصۀ
ظهور رساند .این امر مهم در پرتو شکوفاسازی ظرفیتها و پتانسیلهای بالقوۀ شهرها و دخیل ساختن
دانشگاهها،نخبگانوپژوهشگراندرفرایندپیشنهاددهیبرایارائۀراهبردهایسودمندوکاربردی،جهت
تأمین نیاز نواحی شهری ،رفع مشکالت شهروندان ،مدیریت پایدار شهری و برنامهریزی ،جهت ارائۀ
خدمات عمومی به شهروندان با رویکرد مشارکتی و افزایش مشارکت پذیری ساکنان شهری ،امکانپذیر
است.
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