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دیپلماســی شــهری یکــی از شــیوههای دیپلماســی آن را ســمن میدانیم در حوزه دیپلماسی است که به
عمومی اســت ،سیاســت خارجــی اصــوالً از دو طریق تهییج افکار عمومی بخصوص در کشــورهای توسعه
دنبال میشود ،نخست دیپلماسی کالسیک یا همان یافتــه کــه از جامعــه مدنــی قدرتمنــدی برخوردارند
رایزنی و مذاکرات از طریق دیپلماتها و وزارت خارجه در حوزههــای سیاســت خارجــی در موضوعاتی نظیر
جنبشهــای ضدجنــگ یا حمایــت از
کشــور و دوم دیپلماســی عمومــی کــه
قربانیــان و آســیب دیــدگان حــوادث
اســتفاده از سایر شــیوهها جهت تأمین
بینالمللی میپردازد .ســومین شــیوه
منافــع ملــی کشــور در حــوزه سیاســت
دیپلماســی عمومــی ،اســتفاده از
خارجــی اســت .دیپلماســی رســانهای،
یادداشت
دیپلماســی شــهری یا مدیریت محلی
دیپلماســی مدنی و دیپلماسی شهری
درارتباطاتبینالمللیاست،دولتها
از متعارفترین شــیوههای دیپلماســی
دارای سیاســت خارجــی مشــخص
عمومی به شمار میآیند ،در دیپلماسی
و خاصــی هســتند کــه ایــن سیاســت
رســانهای ،دولتهــا از ظرفیــت افــکار
عمومــی و رســانههای داخلــی و بینالمللــی بــرای ممکن اســت مورد حمایت یا نقــد دولتهای محلی
تأثیرگذاری در جهت افزایش توان رایزنی خود استفاده یا مدیریت شــهری قرار گیرد .مدیریت شــهری لندن،
میکنند و امروزه با ورود پرقدرت شبکههای اجتماعی یکی از نمونههای بارز تفاوت مواضع مدیریت شهری
و فضــای مجــازی به حــوزه رســانه ،تأثیر دیپلماســی با دولت مرکزی است ،شهردار مسلمان لندن ،منتقد
رسانهای مضاعف گردیده است .دیپلماسی مدنی نیز سیاستهای یکجانبه گرایانه دولت انگلیس به عنوان
استفاده از تشــکل غیردولتی یا  NGOکه اصطالحا ما نزدیکتریــن همپیمان دولــت امریــکا ،در موضوعات

مختلــف میباشــد .در بســیاری از شــهرهای بــزرگ و
مهــم جهان نیز ایــن ظرفیت وجود دارد کــه از تفاوت
مواضــع دولت محلی با دولت مرکــزی ،جهت ایجاد
فضایی برای گفت وگو با ملتها و افکار عمومی آن کشور
استفاده شود .امروز که ایران عزیز ،مورد بیرحمانهترین
و سختترین تحریمهای غیرقانونی و یکجانبه از سوی
دولت ترامپ و همپیمانان او قرار گرفته است ،ما باید
از همه ظرفیتهای کشور برای تقویت موضع جمهوری
اسالمیدرحوزهبینالمللیاستفادهکنیمودیپلماسی
عمومی ،یکی از قدرتمندترین این ابزارهاست.
بهنظرمیرسدتاکنونبهمیزانکافیبهاینحوزهاز
دیپلماسیدرکشورتوجهنشدهاستدرحالیکهنسبت
باالیفارغالتحصیالنوقشــرنخبهایرانیکهدرفضای
مجــازیفعالندوهمچنینتعدادقابــلتوجهایرانیان
خارجازکشورکهبسیاریازآناندارایجایگاهاجتماعی
مناســبی در جوامــع توســعه یافتــه هســتند ،ظرفیــت
فعالیتهایگستردهایرادرحوزهدیپلماسیعمومی
بــراینظــامایجــادمیکنــدوقابلیتایجــادکمپینها
و رخدادهــای رســانهای و عمومــی قدرتمنــدی بــرای
جلب توجه افکار عمومی جهــان به اقدامات یکجانبه
وغیرقانونــیدولــتترامــپکهخــارجازســازوکارهای
مشــروع بینالمللی ،ایران و مــردم ایــران را هدف قرار
دادهاســت،راداراســت.درحوزهدیپلماسیشهرینیز
مدیریتشــهرینیزقابلیتهایفراوانــیدارد،تهرانبا
حدود 27شــهر مهم جهــان ،ارتبــاط خواهرخواندگی
داردومجموعشهرهایایرانمیتوانندبیشازیکصد
شــهرمهــمجهــانرا درتبادالت دیپلماســی شــهری،
فعــالنماینــدتابتــوانهمبــاهمکارهــایوتفاهمات
اقتصادی و فنی ،بخشــی از بــار تحریمها بخصوص در
حوزهتجهیزاتشــهریوسیستمحملونقلعمومی
را فروکاســت و هم فضــای مخالفت بــا یکجانبه گرایی
دولتامریکارادرجوامعمختلفجهانانعکاسداد.
مدیریــت شــهری تهــران ایــن آمادگــی را دارد که در
جهتتأمینمنافعملیکشور،حوزهدیپلماسیشهریرا
فعالکندوباایجادارتباطبینالمللیبامدیریتشهری
شهرهایمهمجهان،همدرحوزهتبادالتفنیوهمدر
حوزهتبادالتفرهنگیمسیرجدیدیبرایپیشبردمنافع
کشوروحمایتازحقوقملتایرانبگشاید .روزجهانی
شهرها،روز31اکتبرازسویمجمععمومیسازمانملل
نامگذاریشــدهاسترامیتوانیکیازرخدادهایمهم
دیپلماسیشهرینامبرد.برنامهاسکانبشرمللمتحد
()UN-HABITATفرآیندیاســتکهســعیدربهبود
مدیریتشــهریدرجهــانداردوشــنبه 11آبــان،تهران
میزبان مراســم اهدا جایزه خشــت طالیی به پروژههای
برتر شــهری با موضوع «شــهرهای هوشــمند ،تــاب آور
وزیســتپذیر»بــرایهمهاســتکهباتوجــهبهظرفیت
باالیکالنشــهرتهراندرفعالیــتدراینحوزهمیتواند
فرصتمناســبیبــرایمعرفیتوانمندیهاواســتفاده
از ظرفیتهــای بینالمللــی در جهت بهبــود مدیریت
شهریتهرانباشد.

