 ëëجنــاب ذاکریــان ،میخواهیــم بدانیــم اساســاً
«دیپلماسی شهری» چیست؟ و این مفهوم چگونه به
وجود آمد؟

«دیپلماسی» ابزاری اســت برای برقراری رابطه
میان دولتها .بــه تعبیری ،دیپلماســی فن اجرای
سیاســت خارجــی یک دولــت ،در نظــام بینالملل
محســوب میشــود منتهی در تاریخ بویــژه در پایان
قرن بیســتم و آغاز قرن بیســتویکم موضوع از یک
دیپلماســی رســمی خارج شــده و بازیگران دیگری
برای ایجاد رابطه میان دولتها ،وارد عمل شدهاند
و حتــی موضــوع از ایــن هــم فراتــر رفتــه و رابطــه از
«دولــت به دولــت» تبدیل بــه رابطه میــان ملتها
شده است.
ازایننوعدیپلماسیهاتحتعنوان«دیپلماسی
جدید» یاد شود که از «دیپلماسیهای خط یک» که
همان دیپلماســیهای رسمی است ،متفاوت است
و این دیپلماســیهای جدید شامل دیپلماسی خط
دو ،دیپلماســی پارلمانــی ،دیپلماســی دیجیتالــی،
دیپلماسیشهری،دیپلماسیعمومیو...میشود.
بنابرایــن «دیپلماســی شــهری» یکــی از ایــن
دیپلماســیهای جدید اســت و خارج از مدار دولتی
و حکومتــی عمــل میکنــد و بهدنبــال این اســت که
بــه تقویت دوســتی میان ملتهــا بپردازنــد .نمونه
آن را میتــوان در «خواهرخواندگیهــا» یــا برگزاری
جشنوارههاوهمایشهادید.

 ëëهمواره در نظریههای علومسیاســی عنوان میشود
که دولت مدرن پیوســته در حال بزرگ شــدن و دولت
پسامدرن پیوسته در حال کوچک شدن است ،حال که
ما در وضعیت پیشــامدرن قرار داریم و دولت ()state
تقریباًدرتمامشئونزندگیروزمرهمانفوذکرده،چقدر
میتوان به تحقق «دیپلماســی شهری» امید داشت و
از آن صحبت کرد؟

بایــد گفــت خیلی کــم توانســتهایم دیپلماســی
شهریرادرجامعهخودمانمحققکنیم.متأسفانه
در نظام سیاســی ما اکثر اشــکال دیپلماسی ،دولتی
است و این خطا است .علت این خطا هم به ماهیت
نظام سیاسی ما برمیگردد که به بخش خصوصی،
روشنفکرانودانشگاهیانخوداعتقادیندارد.
دیپلماســی شــهری یعنی مدیــران و نمایندگان
شــهری ،شــورای شــهر ،شــهردار و ...بــا مدیــران و
نماینــدگان شــهری ،شــورای شــهر و شــهردار یــک
شــهر در کشــور دیگــری وارد تعامل شــوند؛ تــا بدین
شــیوه روابط دوستانه میان دو شــهر تبدیل به رابطه
دوســتانه در میان شــهروندان و در نهایــت به رابطه
دوستانهمیانملتهابدلشود.
الزمهاینامرایناستکهنمایندگان،نمایندگان
واقعــی مــردم باشــند .در تمــام جهان دیپلماســی
حکومتــی به تدریج در حال به حاشــیه رفتن اســت.
وقتــی دولت به حوزه دیپلماســی شــهری ورود پیدا
میکند ،قطعــاًناکارآمد میشــود چراکه مخاطبین
آن در خــارج از کشــور ،عنوان میکنند کــه این همان
حرفهای دولت است که تکرار میشود.

ëëبــرای مثــال ،نــوام چامســکی در امریــکا ،از یــک
«دیپلماســی خط دو» بهره میگیرد و حرفش متفاوت
از ســردمداران امریکا اســت ،او با زبان دیگری ســعی
میکنــد جاذبهای را نســبت بــه امریکا در میــان مردم

دنیا ،روشنفکران ،استادان دانشگاه و دانشجویان سایر
کشورها ایجاد کند .حال من از شــما سؤال میکنم :آیا
چنین امکانی در ایران هست؟

شــهرداریها ،در ایــران بهعنــوان زیرمجموعــه
وزارت کشــور عمــل میکننــد و بــه جــای اینکــه از
طریــق دیدگاههــا و خواســتههای خــود در نظــام
بینالملل وارد عمل شــوند ،ســعی میکنند خود را
به وزارت امورخارجــه نزدیک کنند ،تا بتوانند روابط
بینالمللــی ایجــاد کننــد .مادامی که شــهرداریها
بــرای برقــراری ارتباطــات بینالمللــی ،خــود را بــه
حکومت متصــل میکنند نمیتوانند ،دیپلماســی
شــهری را محقق کرده و در فضــای بینالملل برای
شــهر خود جاذبــه ایجاد کننــد؛ چــون تقلیدکننده و
صدایهماندیپلماسیرسمیهستند.
البته این بدان معنا نیست که دیپلماسی رسمی
ما ناموفق اســت؛ دیپلماسی رســمی ما از زمانی که
ظریف ســکان وزارت امورخارجه را ب ه دســت گرفته
اســت ،موفــق عمــل میکنــد ولــی ایشــان در قالب
«دیپلماســی رسمی» عمل میکنند و مقصود ما در
اینمصاحبه«دیپلماسیشهری»است.

 ëëخواهرخواندگیها که بیشتر ماهیتی فرهنگی دارند،

چقدر میتوانند مصداقی از دیپلماسی شهری به شمار
آیند؟

دیپلماســی شــهری ،امــری وســیعتر از
«خواهرخواندگــی» اســت .دیپلماســی شــهری،
در واقــع تالش بــرای نزدیکی شــهروندان دو کشــور
در مســائل مدیریــت شــهری ،ترانزیــت شــهری،
زیســتمحیطی شــهری ،فرهنــگ ،تمــدن و تاریخ
شــهری و ...اســت و نتیجــه آن میتوانــد کمــک بــه
دولتهــا بــرای داشــتن و بهرهمنــدی از یــک روابط
خارجیمسالمتآمیزباشد.خواهرخواندگیجزئی
از دیپلماســی شهری اســت که طی آن شهرهایی که
معموالًبه هم نزدیکی و قرابتهایی مثالً در شــعر،
ادبیات ،هنر و ...دارند ،با هم وارد تعامل میشــوند؛
بهعنــوان مثــال فلورانــس ایتالیــا با اصفهــان با هم
پیوندخواهرخواندگیایجادکردهاند.

 ëëبنابرایــن میتــوان اینگونــه نتیجهگیــری کــرد
کــه دیپلماســی شــهری در جامعــه مــا صرفــاً بــه
خواهرخواندگیها کــه ماهیتی فرهنگی و نه سیاســی
دارند ،تقلیل داده شده است؟

بله ،اساســاً ،امور بینالملل در شــهرداریها ،کار
روابــط عمومــی را انجــام میدهنــد و کار تخصصی
بینالمللی دیپلماســی را انجام نمیدهند؛ چرا که
بســیاری از کســانی که در ایــن جایگاه حضــور دارند،
متخصص دیپلماســی نیســتند .برای مدیریت این
موضوع نیاز به دانشآموختــگان روابط بینالملل
داریــم .روابــط بینالملــل صرفاًبــه مباحث نظری
محدود نمیشــود و باید تکنیکهای دیپلماســی را
نیزافرادفراگرفتهباشند.

 ëëتحقــق دیپلماســی شــهری را بایــد از چــه نهــاد
یــا نهادهایــی توقــع کــرد؛ جامعــه مدنــی؟ دولــت؟
یها؟
شهردار 

خیلی کم توانستهایم
دیپلماسی شهری را در
جامعه خودمان محقق
کنیم .متأسفانه در نظام
سیاسی ما اکثر اشکال
دیپلماسی ،دولتی
است و این خطا است.
علت این خطا هم به
ماهیت نظام سیاسی ما
برمیگردد که به بخش
خصوصی ،روشنفکران
و دانشگاهیان خود
اعتقادی ندارد

قطعاً از جامعه مدنی .جامعه مدنی باید فعال
باشــد و همکاریهــای بینالمللــی را مطالبــه کند،
دولــت هم میتواند به جامعه مدنی کمک کند ،اگر
نمیتواند در راســتای تحقق دیپلماســی شــهری به
جامعــه مدنی کمکی کنــد ،حداقل در ایــن راه نباید
مانعایجادکند.

 ëëمنظور شما از جامعه مدنی چیست؟

وقتــی از جامعــه مدنــی صحبــت میکنیــم،
مقصــود هماندیشــی نخبــگان فکــری ،گروههــای
فکری ،ســازمانهای مردمنهاد و ...برای پیشــرفت
شهراست.

 ëëچقــدر در جامعه ما نســبت به دیپلماســی شــهری
که خــود به نوعی میتواند یکــی از مؤلفههای «حقوق
شهروندی» به شمار آید ،خودآگاهی وجود دارد؟

خیلــی کــم ،چــون رســانههای مــا ،دانشــگاهها و
روشــنفکران مــا بــه ایــن موضــوع ورود نکردهانــد.
بحــث «دیپلماســی شــهری» تنهــا در کالسهــای
درس رشته روابط بینالملل مطرح میشود .شاید
یکی دو کنفرانس شــکلی هم برگزار شــده باشــد اما
اینکه از دانشــمندان و عالمان کشور درباره موضوع
«دیپلماســی شــهری» نظری خواســته شــود و آنان
تجربیات بینالمللــی و یافتههای خود را ارائه کنند،
دراینزمینهبسیارکمکارشدهاست.اینمصاحبهرا
به فال نیک میگیرم که روزنامه ایران این موضوع را
در دستور کار خود قرار داده است.

ویژهنامه روز
جهانی شهرها
آبان 1398
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