هزینه کردن در حوزه دیپلماسی عمومیهزینه نیست،
سرمایهگذاری است،جلب سرمایه است ،امنیت است و
افزایش مشروعیت و جدال واقعی امروز در عرصه جهانی همان
جدال در عرصه جنگ روانی و دیپلماسی عمومیاست
مابیــشازبیشوبیــشازهرچیزازخمیرمایــهاقتدارو
تاریخو...شکلگرفتهاست.
البتهدراینحوزهودرشاخههایمختلفدیپلماسی
نوینکارهایبســیارهمرقمزدهشــدهاســتامانگاهی
گذرا نشــان میدهد که آنها نیز بیشــتر حاصل تالشها
وذوقوخالقیــتانفرادیواموریغیرســازمانیوحتی
غیرملیومردمیبودهویگانهتلقیمیشود.دیپلماسی
عمومیاگربتواند دراجرابهبهترینمتولیانخودیعنی
خود سمنها،یاسازمانهایمردمنهادوجوامعمدنی
درچارچوبیکسیاستفراگیرتعریفشدهملیوبادر
نظرداشتمنافعومصالحواولویتهاینخستکشورو
بهتناسبتخصصونیازهایسازمانیومردموجامعه
جهانی واگذارگردد خودآغازیاســتکهمیتواندبستر
الزمرابــراییــکدورانگذاروتحققشــرایطحداقلیو
با یــک برنامه ریزی مدون و مشــخص و بــا نگاهی همه
جانبهوملیحرکتنمایدکهمیتوانددرارتقایجایگاه
سیاسی-اقتصادی-علمیوفناوریکشورونهایتاًچهره
واقعــیمردمایــراندرجهانثمربخشباشــدکهکاری
استسترگوماندگار.
در عصر حاضریکی از زیرمجموعههای دیپلماسی
و دیپلماســی عمومیبی شــک باید دیپلماسی شهری
یادیپلماســیبینشــهرینامگیرد.امریکهفینفســه
جدیــدهم نیســتامانهبــارویکردیقدیمیوســنتیو
باشــکلوشــمایلســاختارشــهریکه دردورانگذشته
وحتــیدردوراناخیروشــایدهنوزنیز مــوردتوجهبوده
اســت .دیپلماســی شــهری میتواند یکی از مؤلفههای
مهمنزدیکیملل-دوســتیملتهاشــناختوآگاهی
ودانســتنازیکدیگرآنهمبیشازهمیشــهوگذشــته و

مبتنیبرواقعیتوآغازومبناونقطهاتکاییبراییافتن
دیگــر حوزههــای همــکاری در بخشهــای اقتصــادی،
هنری،فرهنگی،ورزشی،معماری،سینماوغیرهباشد.
دیپلماســیشــهرینیزمانندســایرانواعدیپلماسیدر
یک مفهوم کلی دیپلماســی عمومینه تنها میتواند و
بایدزمینهســازپیشــرفتوتفاهموتعاملونزدیکیبه
درک متقابل و نهایتاًصلح و دوســتی باشــد بلکه راهی
استبرایاعتمادســازیومحافظتازبروزسوءتفاهم
وبدانگاریهــایخواســتهویاناخواســتهایکهدرجهان
امروزکاســبانومروجانخودرادرخدمــتدارد.وزارت
امورخارجهوســفارتهایایرانمیتواننددراینمسیر
گامهــای نوینــی را بر اســاس یــک اجمــاع داخلــی و در
چارچــوبیکهمراهــیوهمنوردیو همــکاریمیان
بخشهایمختلفبردارند.
با برقراری ارتباط میان شــهرهای ایران با شــهرهای
همگــونوهمگــنآنهــادراقصــینقــاطجهــانیــابــه
عبــارت قدیمیتــر آن ایجــاد «خواهــر خواندگــی»
میــانشــهرهاوایجــادارتبــاطسیســتماتیکومنظمو
تعریفشــدهوتخصیصبودجههــایالزموبکارگیری
در تمامیســرمایههای مــادی ،معنــوی و انســانی و
ظرفیتهایکهندراینشهرهابرایاتصالوهمکاری
وهمراهیاعمازحوزهورزشی،سینماوتئاتر،موسیقی،
ادبیــات ،درمــان و پزشــکی و امور علمــیو مطالعاتی و
استمرارمنظمآندرجایجایهردوشهرتعریفشده
عالوهبرشناخت ،همدلی،واقعبینیبهارتباطجمعی
صلحوآرامشمیتواندتماماًبهپویاییهمهرشــتههاو
حتیبنیانهاوبنیادهایاقتصادیوتجارتمیانآنها
یاریرساند.

در گذشــته و در ادوار پســین ایــن پدیــده بــه نحــوی
تبلیغاتیوگاهی بانگاهیکامالً وصرفاًسیاســیوبرای
یک«آن» ویکمناســبتودریکمقطعاستفادهشده
اســتواگرامروزبهتاریخچهشــهرهایایراننگریســته
شودبسیاریازآنهااحتماالًطی۵۰سالگذشتهباشهری
مشابهخواهرخواندهشدهاندوبعدازچاپیککتابوو
یا یک ســفر و برآورده شــدن نیازهای اولیه و تغییر مدیر
شهرموضوعبهفراموشیوخاموشیسپردهشدهاست.
تاریخچهخواهرخواندگیاصفهانبابسیاریازشهرهااز
جملهفلورانسایتالیابهگذشتههایدوربرمیگردداما
هیچکدامازمولفههایموردنیازوالزممورداشارهمورد
دقت و پیگرد قرار نگرفته اســت شاید باید در هر شهری
دفتریوســازمانیبســیارکوچک-چابــک،آگاهوپیگیر
مسئولیتایناموررابهعهدهگیرد.بیتردیددیپلماسی
شهری نمیتواند مختص شــهرهای معروف و بزرگ و
شناخته شــدهباشدتمامیشــهرهاباتمامیداشتههاو
نداشــتههایخودمیتواننددراینمســیربروزوظهورو
حضوری چشمگیر داشته باشند .دیپلماسی عمومیو
تمامیزیرمجموعههایتخصصیآنرابایدشــناخت
و یافــت و در آن مســیر گامهایــی را برداشــت در چنیــن
شــرایطیاســتکهدیگــرهیچکــسوهیچشــهریدور
افتادهوعقبماندهمهجوروتنهانخواهدبود.
چالشهایزیســتمحیطیبیشکباتوجهبهدور
نمــایامــروزدرعرصهجهانیخودیکــیازموضوعات
مورد تعامل دیپلماسی شــهری خواهد بود .شهرهایی
کــهازدردهایمشــترکرنــجمیبرندویاشــهرهاییکه
میتواننددرحلمعضالتتکمیلکنندهویاریرســان
یکدیگرباشند.دیپلماسیعمومیودیپلماسیشهری
بی شــک عالوه بر تمامیویژگیهای برجسته و سازنده
آنابــزارمهــموکلیــدیدولتهــادرعرصــهسیاســت
خارجیوتعاململتهاوگفتوگویادیان،گفتوگوی
تمدنهــاوشــناخت ارتباطاتآکادمیکودانشــگاهی
و تمــام موضوعــات مطــرح در تمامیجوامــع و درک
متقابــلوگامیبلنددرمســیرصلح،آبادانــی،امنیتو
ثباتکشورخواهدبود.
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