تأثیر دیپلماسی شهری در تقویت
و تحکیم مناسبات سیاسی دولتها
یادداشتیازسیدعباسموسوی،سخنگویوزارتامورخارجه

خبرگزاری آنا

دیپلماســی از مهمتریــن و قدیمیتریــن رویکردهــای
ســاخت بشــر قلمــداد میشــود .دیپلماســی ســازوکار
حلوفصل اختالفات و رســیدن به تفاهم و توافق میان
جوامع انســانی اســت و بــرای ایــن مقصــود از ابزارهای
توگــو ،مذاکره ،معامله و چانــه زنی بهره میجوید.
گف 
دیپلماســی هنر مدیریــت روابط انســانی بدون توســل
بهجنگ و خشــونت اســت .رابطه دیپلماسی با جنگ،
نســبتی وارونه و معکوس است .بههر میزان دراستفاده
از دیپلماســی توفیــق یابیم بههمان نســبت از تهدید و
خطر جنگ کاســته میشــود .برهمین اســاس میتوان
گفــت جنــگ ،پایــان دیپلماســی اســت و دیپلماســی،
آغازی اســت بر پایان انگاره جنگ و خشونت .این تلقی
سنتی از دیپلماسی و نســبت آن با جنگ حتی درهزاره
ســوم میالدی و قرن  21نیز قابل تعمیم و اطالق است.
به هرحال امروزه دیپلماسی نه صرفاً درتقابل با جنگ
بلکهبهمثابهمقولهایفراگیردرخدمتتوسعه،عدالت
و همبســتگی جوامع انسانی اســت .امروزه با گسترش و
فراگیری دیپلماســی ،دیگر دســتورکار دیپلماسی صرفاً
محدودومنحصربهدومقولهجنگوصلحنیست،بلکه
موضوعاتیهمچونتوسعهانسانی،تعامالتاقتصادی
و بازرگانی ،تبادالت علمی و فناوری ،فقرزدایی و مقابله
باچالشهایجهانیمانندتروریسمومحیطزیستنیز
زیر چتر دیپلماسی قرار گرفته و وارد دستورکار دولتها و
دیگر بازیگران و کنشگران عرصه بینالملل شده است.
بنابراین اگر در گذشــته نه چندان دور دیپلماســی صرفاً
در انحصار دولتها و منحصربه اشکال دو و چندجانبه
بــود ،امــروزه طیــف وســیعی از کنشــگران وارد عرصــه
توگو ،مذاکره ،مفاهمه
دیپلماسی شده و از ابزارهای گف 
وچانهزنیدرارتباطباموضوعاتوچالشهایمختلف
استفاده میکنند .بدین ترتیب با ورود بازیگران جدید به
عرصه دیپلماسی و فراگیری چتر دیپلماسی بر مسائل و
چالشهای متنوع و متکثر امروز بشر ،با مقولهای بهنام
دیپلماسیهاینوپدیدمواجههستیم.
دیپلماسیهاینوینپدیدهایمدرندربسترجامعه
جهانیاســتکهبهعنوانمکملدیپلماســیسنتیوارد
عرصهروابطبینالمللشدهاند.چراکهبهدلیلگستردگی
و تنــوع مســائل و چالشهــای فــراروی جوامــع بشــری،
دیپلماسیسنتیوکالسیکبهتنهاییقادربهمقابلهبااین
چالشهانیست.ازسویدیگربابخشکثیریازکنشگران
نویــن در عرصــه سیاســت و اجتمــاع شــامل بازیگــران
فراملی(سازمانهایبینالمللی،افکارعمومیجهانی،
کنشگرانفرادولتیو)...وبازیگرانفروملی(شاملاحزاب،
گروههای فشــار ،گروههــای ذینفــع ،رســانهها و )...مواجه
هســتیم.بــدونتردیدمهمتریــنبازیگــرعرصهجامعه
چهدربعــدداخلیوچهدرســطحبینالمللیوجهانی،
افکارعمومیمردماست.درواقعبرخالفیکقرنپیش
کهافکارعمومیوخواســتعموممــردممحلیازاعراب
نداشــتوهیچگونهتأثیریدرسیاستدولتهاوتعیین
سرنوشــت جامعه نداشــت ،امروزه مؤلفه افکارعمومی
و مــردم ،نقشــی تعیینکننــده درعرصــه سیاســت و
اجتماعدرهردوســطحداخلیوبینالمللییافتهاست.

بنابراینبرخالفگذشــتهکهتنهایکالگویخطیساده
از دیپلماســی (دو جانبــه و چندجانبــه) وجــود داشــت،
دردنیــایامــروزدیپلماســیدســتخوشدگرگونیهــای
اساســیشــدهوبرابعــادوانواعدیپلماســیافزودهشــده
اســت .امروزه بــا انــواع و اقســام دیپلماســیهای نوپدید
شاملدیپلماسیعمومی(دیپلماســیدولتبامردم)،
دیپلماسیفرهنگی،دیپلماسیعلمی،دیپلماسیدینی،
دیپلماسی گردشگری ،دیپلماسی رسانهای ،دیپلماسی
مجازی یا دیجیتالی ،دیپلماســی شــبکهای و دیپلماسی
خطدو(دیپلماسیمردمبامردم)روبهروهستیم.فصل
مشــترکهمهانواعدیپلماســیهاینوپدیــد،محوریت
مــردمومرکزیــت افکارعمومی اســت.چراکــهبرمبنای
نظریههاینوینبویژهنظریهقدرتنرمجوزفنای،یکی
ازمهمترینمنابعقدرتکشورها،قدرتنرمآناستکه
میتواندباعــثجذابیت،ترغیبومطلوبیتشــدهوبر
افکارعمومیمردمتأثیرمثبتگذاشتهودرنهایتباعث
تغییردرسیاستدولتهامیشود.
نکتهمهــمدرارتباطبادیپلماســیهاینــوپدیداین
اســتکهانواعدیپلماسیهاینوینازجملهدیپلماسی
عمومیوخطدووحتیدیپلماسیمجازی،نهجایگزین
دیپلماســیسنتیورســمیبلکهمکملآنودرخدمت
منافــعملــیواهــدافسیاســتخارجــیکشــورهاقــرار
میگیــرد.بــرایناســاسهرچقدربــرمیــزانتعامالتو
تبادالتانســانیوارتباطاتوهمکاریهایمیانجوامع
انسانیافزودهشود،زمینهبرایتعاون،همکاریودوستی
میــاندولــت-ملتهــابیشتــروبهتــرفراهــممیآید.
دیپلماسیشهرییاهمانارتباطاتمیانمردمشهرها
ونهادهــایمردمــییعنــیشــهرداریهاوشــورایهای
شهری،میتواندنقشیمؤثروسازندهدرنزدیکیملتها
وجوامعانســانیودرنتیجهتعمیقوتحکیممناســبات
سیاسیدولتهایشانفراهمنماید.
در بستردیپلماســی عمومــی و بویــژه دیپلماســی
مســیردو(مردمبامردم)،گونههایمتنوعیازتعامالت
انسانیازارتباطاتمیانانجمنهایتخصصیگرفتهتا
همکاریهایرسانهایودانشگاهیشکلمیگیرد.قاعدتاً
ارتباطاتمردمیدرچارچوبدیپلماسیعمومیومسیر
دو ،بایســتی درچارچوب مناســبات رســمی و در راستای
تأمینمنافعملیومصالحعمومیجامعهباشد.یکیاز
شناختهشد هترینگونههایارتباطاتشهری،مقولهای
بهنامخواهرخواندگیاستکهقدمتیدرحدودیکقرن
داردولیازنیمهدومقرنبیستمبهبعدعمومیتیافت
و طبق آمار امروزه بیش از 2500قرارداد خواهرخواندگی
میانشهرهاوپایتختهایکشورهایجهانمنعقدشده
تازمینهبرایتحقق«دیپلماسیشهری»فراهمشود.
در حــال حاضــر طبــق برخــی آمــار بیــش از100
قــراردادخواهرخواندگــیمیــانتهــرانودیگرشــهرهای
کشــورمانبادیگرپایتختهاوشــهرهایمهمازپنجقاره
جهــانمنعقدشــدهاســتکهبجــزدومــوردتمامــیاین
خواهرخواندگیهامربوطبهدورهچهلسالهپسازانقالب
واستقرارجمهوریاسالمیاست.اینامرمؤیدآناستکه
جمهوریاسالمیایرانبرایارتباطاتانسانیوجوامعبا

در بستردیپلماسی عمومی و بویژه
دیپلماسی مسیردو (مردم با مردم)،
گونههای متنوعی از تعامالت انسانی از
ارتباطات میان انجمنهای تخصصی
گرفته تا همکاریهای رسانهای و
دانشگاهی شکل میگیرد

یکدیگرورایمناسباترسمیمیاندولتها،ولیبهعنوان
مکمــلومقــومآناهمیــتخاصــیقائلاســت.انعقاد
حــدود24قــراردادخواهرخواندگــیمیانتهــرانباتقریباً
همهپایتختهایکشورهایهمسایهوقدرتهایبزرگ
وغیرمتخاصم،انعقادبیشاز80قراردادخواهرخواندگی
میــانشــهرهایبــزرگوتاریخــی-فرهنگــیکشــورمان
ماننــدشــیراز،اصفهــانوتبریزومشــهدباهمتایــانخود
در چهارگوشــه دنیا ،نشــانگر اهمیتی اســت که جمهوری
اســامیایرانبرایتعامالتانســانیوتبادالتفرهنگی
قائلاســت.اینامریعنیاهتمامجمهوریاسالمیایران
بهدیپلماســیعمومی،مردمیوشــهریبــادیگرجوامع
وشــهرهایمعتبردنیا،کهبــهمنزلهشناســاییوبرقراری
روابطرســمیمیانجوامعمردمیاست،باذاتوماهیت
پیامانقالباسالمیکههماناجاذبهوتأثیرگذاریبرمردم
دنیااستنیزهمخوانیدارد.درواقعهدفاصلیانقالب
اســامیمردمایران،انتقالپیامصلحودوســتیوتعاون
گفتمان صلح همراه بــا عدالت،
و گفتمانســازی اســت،
ِ
توســعههمراهباعــدمتبعیــض،آزادیهمراهبــارعایت
حقوقمردم .دیپلماسیشهریوارتباطاتمیانجوامع
وشــهرهایمختلــفمیتوانــدســازوکاریمناســببرای
انتقالپیامصلحدوســتی،عدالتطلبــیوآزادگیملت
بزرگایرانبهجهانیانباشد.باانجامپروژههاوبرنامههای
مشــترکدرقالــبقراردادهایخواهرخواندگییااقســام
دیگردیپلماســیمردمبامردمدرزمینههایبهداشــت،
آموزش،محیطزیســت،فرهنگوهنر،توسعهاقتصادی
واجتماعــی،جوانانوورزش؛میتواندرتقویتوتحکیم
تعامالتومناســباتجمهوریاســامیایرانباکشــورها
ودولتهایدوســتوغیرمتخاصم،نقــشارزندهایایفا
کرد.
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