ëëاخیــراً پراگ اعالم کرده به دالیل سیاســی؛ پیمان
خواهرخواندگی با پکن را فسخ میکند .به نظر شما
دیدگاههای متفاوت در سیاست خارجی کشورها تا
چه حد بر دیپلماسی شــهری آنها تأثیرگذار است؟
و شــهرها تــا چــه میــزان میتواننــد آینــده روابــط
دیپلماتیک با کشورهای دیگر را رقم بزنند؟
دیدگاههــای متفــاوت سیاســت خارجــی
حکومتهــای اقتدارگــرا یــا دارای قــدرت متمرکــز
میتوانند بر دیپلماسی شهری اثر مخرب بگذارند.
نقش دیپلماســی شــهری در حکومتهای متمرکز
در حد «پارادیپلماســی» است ،اما در حکومتهای
فــدرال یــا غیرمتمرکــز امکان دیپلماســی مســتقل
شهری بالقّوه وجود دارد که بهرهبرداری از آن منوط
بــه مهــارت ،دانش ،رویکــرد و اراده شــورای شــهر و
شهردار است.
ëëبا توجه به اینکه شــهرداریها و مسئوالن محلی
در کشــورهای مختلــف ،فــارغ از نظــارت دولتــی
متمرکز ،ســعی در انعقاد قراردادهــای بینالمللی
دارنــد ،آیــا میتوان بــه جــای واژه «دیپلماســی»
از اصطــاح «پارادیپلماســی» اســتفاده کــرد ،کــه
تلویحاً به ویژگی جهانی و غیردولتی تعامل اشــاره
میکند؟
بکارگیــری واژه «پارادیپلماســی» بــرای تبییــن
ذات خواهرخواندگــی شــهری؛ تســلیم شــدن بــه
انحصــاری بــودن دیپلماســی در قــدرت حکومــت
مرکــزی اســت ،در حالی که «دیپلماســی» بهعنوان
«مدیریت روابط بین کشــورها یا مهارت در برخورد
بــا افــراد بــدون توهیــن و ناراحت کــردن آنهــا»()1
تعریف میشود.
انحصاری کردن دیپلماســی توسط حکومتها؛
برخــاف منافــع واقعی ملتها اســت .حکومتها
عمومــاً بــه خاطــر تعــارض منافــع ،رویکــرد
جنگطلبانــه دارنــد ،در حالــی کــه ملتهــا غالبــاً
خواهــان روابط حســنه و صلحآمیــز و جهانی عاری
از خشــونت هســتند .لذا «دیپلماسی شهری» امری
پارادیپلماســی نیســت ،بلکــه دیپلماســی واقعــی
بیــن ملتهــا اســت کــه حتــی میتوانــد در بهبــود
روابط حکومتها با یکدیگر نقش ســازنده ایفا کند.
البته اگر شــهرداری و شــورای شــهر مزدور حکومت
مرکــزی باشــند ،نمیتوانند نقش مســتقل و اصلی
در دیپلماســی داشته باشــند ،اما در جوامع فدرال و
دموکراسیهای پیشرفته؛ امکان دیپلماسی شهری
و نه پارادیپلماسی وجود دارد.
ëëآیا روابط بین ملتها اصل اســت یــا روابط بین
حکومتها؟
در فلســفههای سیاســی اقتدارگــرا؛ دولت محور
همه امور است ،اما در فلســفه سیاسی مردممحور؛
ملتهــا و شــوراهای محلــی روســتایی و شــهری و
صنفی اصالت دارند و در تعامل سازنده با یکدیگر،
در قبــال جنگافــروزی حکومتها و سیاســتهای
توســعهطلبانه آنهــا میتواننــد مانع قربانی شــدن
ملتها شــوند .شــوراهای مبــارزه با جهانی شــدن و
شــوراهای ضد جنــگ و حمایــت از محیط زیســت؛
نمونههــای برجســته نقــش شــوراهای مردمــی

و شــهری در دیپلماســی ســازنده جهانــی بشــمار
میروند؛ چنان که تظاهرات گسترده و سازمانیافته
اخیر حامیان نجات زمین و محیط زیست در لندن و
سایر شــهرهای بزرگ در غرب ،در تعارض با برنامه
شــرکتهای بــزرگ چنــد ملیتــی کاپیتالیســتی؛ بــه
ط زیستی منجر
ضد محی 
تغییر برخی سیاستهای ِّ
شد.
ëëدیپلماسی شهری بر پایه هفت عامل «امنیت»،
«توسعه اقتصادی»« ،محیط زیست»« ،فرهنگ»،
«حمــل و نقــل»« ،شــبکهها» و «نمایندگیهــا» در
حال توسعه است .ســازمانهای بینالمللی مانند
 Strong Cities Networkیــا 360 Diplomacy
ســعی دارند روابط دیپلماتیک را از طریق بازیگران
و راهکارهــای جهانــی و بینالمللــی ارتقــا دهنــد و
نوعی مدیریت جهانی  -بومی ( ،)glocalبه معنای
همســویی با پیشــرفتهای جهانــی و حفظ هویت
بومی ایجاد کنند .آیا این هدف تاکنون محقق شده
اســت؟ دیپلماسی شهری چگونه میتواند عالوه بر
حفــظ فرهنگ بومــی ،آن را توســعه و ترویج دهد و
پلی به سوی تمدن جهانی باشد؟
دیپلماســی شــهری هنــوز بــه همه اهــداف خود
نرســیده ،زیرا در چرخه معیوب اندیشه بوروکراسی
گرفتــار اســت .دیپلماســی شــهری یــک خالقیــت
فلســفی -هنــری مردمــی اســت کــه الزمــه آن یــک
رویکــرد و فرهنــگ بینالمللــی اســت .دیپلماســی
شهری با رویکرد حفظ فرهنگ بومی؛ رویکردی ضد
پروژه جهانی کردن فرهنگ امریکایی اســت .در این
جنبش جهانی بســیاری از روشــنفکران ،هنرمندان
و نویســندگان جهــان ،بــا رویکــرد حفــظ فرهنــگ
بومــی و در عیــن حال تعامل ســازنده بــا فرهنگها

خواهرخواندگی بین
شهرها؛ وضعیت آنها را به
مثابه یک قدرت یا بازیگر
محلی ،به یک نیروی
بینالمللی تبدیل میکند
که در روابط بینالملل
پیامدهای مهمی دارد
و با سلطه انحصاری
دیپلماسی حکومت
مرکزی مبارزه میکند

و تمدنهــای متنوع جهانی؛ با دیپلماســی شــهری
همراهند.
مــن در مقالــه «دیالــوگ و افتــراق براســاس
فلســفه سیاســی اســامی» (کنفرانــس بینالمللی
دیالــوگ و افتــراق :ارزشهــای محلــی و جهانی در
دوره پســامدرن ،ســواس ،دانشــگاه لنــدن2009 ،
 .Sepســید ســلمان صفــوی ).توضیــح دادهام کــه از
منظر فلســفی؛ در عصــر جهانی شــدن تمدن ،جزو
تعامــل ســازنده بــا فرهنگهــای متنــوع چــارهای
نداریم .دیپلماســی شــهری یک فرهنگ اســت و با
صــدور بخشــنامه ،اجرایــی نمیشــود .دیپلماســی
شــهری برعهــده کارمنــدان نیســت ،بلکــه برعهده
صنعتگــران ،هنرمنــدان ،ورزشــکاران ،بازرگانــان،
نویسندگان و متفکران هر سرزمین است .در صورت
وارد شــدن تیپهــای اجتماعــی مذکــور؛ امــکان
دســتیابی به موفقیت در دیپلماســی شهری به نحو
قابل توجهی افزایش مییابد.
ëëنقــش دیپلماســی شــهری را در ایجــاد «صلح» و
«امنیت» شهرها و متعاقباً کشورها چگونه ارزیابی
میکنید؟
مــن در کتــاب «تأملــی در فلســفه سیاســی»
(انتشــارات ســلمان  -آزاده ،تهــران )۱۳۹۸ ،بحــث
مستوفاییدرموردسیاستونقششوراهاودولتها
طــرح کــردهام و آوردهام کــه« :مالکیتهای کالن»،
«حکومت» و «جنگ» ســه ضلع مثلث سیاستاند
کــه خواهرخوانــده و همســاز همدیگرنــد .این ســـه،
نماینــده اولیگارشــیهای اقتصــادی ،مذهبــی،
نظامی و امنیتیاند که ملتها و شــوراهای بومی که
آزادی و توزیع قــدرت در آنها بهتر صورت گرفته ،در
مقابل آنها قرار دارند .در جهان مملو از خشونت در
دوره پســامدرن ،که حکومتها معرک ه بیار جنگها
شــدهاند و ملتها را به سالخخانه جبهههای جنگ
میفرســتند؛ دیپلماســی شــهری میتوانــد نقــش
بســیار مهم و ســازندهای در ترویج گفتمان دیالوگ
«صلــح عادالنــه»« ،امنیت بــرای همــه» و «جهان
عاری از خشــونت» ایفا کند .تحقق این امر؛ مشروط
به اســتقالل ،پاکی ،شــجاعت و روشنفکری شهردار،
شــورای شهر و شــوراهای صنفی و مدنی است .برای
مثال امروز خرمشــهر و غزه نماد دو شــهر مقاومت،
مشــهد و مدینه نماد عتــرت محمدی ،شــیراز ،آتن
و قاهــره نمــاد تمدنهای کهن آســیایی ،آفریقایی و
اروپایــی ،رم و اصفهــان نماد تمدنهای رنسانســی
اروپایــی و ایرانی(عصر صفویــه) و تهران و نیویورک
بهعنوان نماد عصر پســامدرن و مولتی کالچرالیسم
میتواننــد تفاهمنامه خواهرخواندگــی امضا کنند،
کــه موجــب توســعه و بهبــود روابط بیــن ملتهای
ایران ،فلسطین ،جزیرهالعرب ،مصر ،یونان ،ایتالیا
و امریکا میشود.
پینوشتها:
1. the management of relationships between
countries. skill in dealing with people without
offending or upsetting them. At: https://
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
diplomacy. Accessed 21.Oct.2019.
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