و از ظرفیت های الزم اســتفاده کامل نشــده اســت .او
موقعیــت تهران را بــا توجه به ظرفیت هــای تاریخی
و طبیعــی یــک موقعیــت ویــژه توصیف میکنــد اما
اعتقاد دارد اتفاقهای سیاســی چون تحریمها اجازه
نمیدهد از دیپلماســی شــهری برای جذب گردشگر
بیشتراستفادهکرد.برخالفرضاییکارشناساندیگر
اعتقاددارندکهدیپلماسیشهریمیتواندبادورزدن
تحریمهــا و جذب گردشــگر بــه شــکوفایی اقتصادی
درکالنشــهرهامنجرشــود.رضاییگفتدیپلماســی
عمومی میتواند بــه دور زدن تحریمهــا بینجامد اما
تأکیــد میکنــد نباید ایــن واقعیــت را از خاطــر برد که
بیــرونازایــرانودرقلمروبینالمللــیبادولتهایی
سر و کار داریم که حتی شرکتهای کوچک را به خاطر
همکاریباایرانتحریممیکنند.البتهرضاییبااشاره
به اینکه گردشگری در برنامه ششم توسعه پررنگتر
میشــود،میگوید«:حتی تابرنامهسومتوسعههیچ
اســمیازگردشــگریبهمیاننیامدهاســت».باوجود
ایناواعتقاددارددرصورتجدیگرفتن،دیپلماسی
شهریگردشگریبهسرعترشدخواهدکرد.اوپیش
نیازآنراعزموارادهجدیمیداند.
او ملتهــا را هــم تحــت تأثیــر حکومتهــا
میدانــد و میگویــد« :آنها هم تحت تأثیــر تبلیغات
کشورهایشان هســتند .بســیاری چهره دروغینی که از
ایرانساختهمیشود،باورمیکنند».رضاییبهجذب
فوتبالیستهایخارجیتوسطتیمهایداخلیاشاره
میکندومیگوید«:گاهیحتییکفوتبالیستتحت
تأثیــر تبلیغات میترســد به تیــم ایرانی بپیونــدد اما
وقتی وارد ایران میشــود با شــرایطی کامالً متفاوت و
امن رو به رو میشود ».او از این شرایط به جنگ نابرابر
یاد میکند و میگوید« :آنها در حوزه رسانه بسیار قوی
هستند ».وی اعتقاد دارد در دیپلماسی شهری موفق
بایــدتعــدادقراردادهاوتفاهمنامههابینشــهرهای
مختلف کشــورهای متفاوت بیشــتر شــود .همچنین
تأکیــدمیکندکهبایدبهســراغافرادتأثیرگــذاررفتو
تبلیغاترابسیارجدیگرفت.
اردشــیر اروجی ،کارشناس پیشکسوت گردشگری
هــم اعتقــاد دارد معرفــی شــهرها در شــبکههای
جهانــی خیلــی میتوانــد در دیپلماســی شــهری و
جذب گردشــگر مؤثر باشــد .او در گفت وگو با «ایران»
میگویــد« :متأســفانه تبلیغــات نداریــم و آن چیزی
کــه در ذهن مــردم در خارج از کشــور مانده ،بیشــتر به
گذشــته شــیراز ،اصفهان و یــزد محدود میشــود ».او
معرفــی بنیانهای فرهنگــی را هم در ایــن روند مؤثر
میدانــدومیگوید«:وقتیماحافظ،ســعدیوخیام
را داریم که کتابهایشان در دنیا به زبانهای مختلف
ترجمه میشــود چرا به سراغ برند ســازی از آنها برای
جذب گردشــگر نمیرویم؟» او میگوید« :برای مثال
شما براحتی میتوانید کتاب خیام را در کتابخانههای
معتبــر فرانســه پیداکنیــد ».او اعتقــاد دارد معرفــی
نمادها و ســمبلهای فرهنگی ناموفق بوده و آن طور
که بایــد و شــاید جاذبههای گردشــگری شــهری مثل
تهران به دنیا معرفی نشده است .او اعتقاد دارد برای
معرفیمؤثرتهرانوکالنشهرهادردیپلماسیشهری
حتماًبایدنهادهایاجتماعیوســمنهاواردشوندتا
ارتباطنهادیمؤثریبینکشورهایمختلفبهوجود
بیایــد.اروجیمیگویــد«:چرامامثالًهزارهفردوســی
رابرگــزارنمیکنیــمتــاعالقهمنــدانازاقصــینقــاط

تعامل و همکاری کالنشهرهای ایران با شهرهای بزرگ جهان
میتواند باعث بهبود روند تجهیزشهرها به زیرساختهای
الزم برای جذب گردشگر باشد .آنها برندسازی شهری با
دیپلماسی شهری را به عنوان پیش شرط جذب گردشگر
خارجی معرفی میکنند

جهانبه ایرانبیایند ».اومیپرســدچطورترکیهشهر
قونیه محل دفــن مولوی را به محل حضور میلیونها
گردشــگرتبدیلکردهاماهیچبرنامــهایبرایمولوی
که در ایران به دنیا آمده اســت ،نداریم؟ چرا نیشــابور
بــه بهانه حضــور خیــام و عطــار ،مقصد گردشــگران
ادبی جهــان که به ایــن دو ادیب عالقــه دارند ،تبدیل
نمیشــود؟اوایــنمثالهــاراازجملــهشــواهدموفق
نبودن دیپلماســی شهری در شــهرها و کالنشهرهای
ایران میداند و میگوید« :این در حالی است که ایران
مادر فرهنگی کشــورهای حــوزه ایران بزرگ اســت».
او بــه مصــادره مفاخر ایرانی توســط کشــورهای دیگر
اشــاره میکند و میگوید« :امروز دنیا مولــوی را به نام
ترکیــهمیشناســند».اروجیاعتقادداردکــهترکیهدر
دیپلماســی شــهری موفق بــوده و توانســته مشــاهیر
کشــور دیگری را به نام خود معرفی کند .وی میگوید:
«چراباید«بایزیدبسطامی»«،شیخحسنخرقانی»
در ســمنان و شــاه نعمــتاهلل ولی در کرمــان مظلوم
باشــند؟ چرا نباید با دیپلماســی شــهری از شــهرت و
معروفیــت آنهــا در جهان ســود بــرد؟» اروجی تأکید
میکند« :باید نهادهای مدنی دستشان در معرفی
اینمشاهیربازباشد.مثالًاگرامروزانجمنهایمردم
نهادبرنامهایبرایتبلیغ«بایزیدبسطامی»گذاشتند
بــا برچســبهایی از فعالیتهــای آنهــا جلوگیــری
نشــود».بــهاعتقاداو ،اگرمســیرســمنوانجمنهای
مردمــی بــرای معرفی مشــاهیر و عرفــا باز بشــود آن
زمان میتوان گفت توانســتهایم از طریق دیپلماسی
شــهریبهنفعگردشــگریســودببریم.بهاعتقاداین

کارشناس پیشکسوت ،مزیت نسبتی ایران در هیجان
تاریخی و فرهنگی اســت .دنیــا ایران را بــه عنوان یک
کشورفرهنگیمیشناسدنهمثالًیککشورخودروساز
یــا حتی کشــاورزی .او میگوید« :حیف اســت کــه ما از
قدمــت دیرینه کشــور برای جذب گردشــگر اســتفاده
نمیکنیــم».اروجیاعتقادداردکــهدنیامارابهخاطر
نفت هم میشناســد امــا تصویری کــه فرهنگ از یک
کشــور میســازد با تصویــری که نفــت از آن میســازد
بســیارمتفاوتاســت.اومیگوید«:دنیاایرانرابهنام
بهشت باستانشناسان میداند اما چقدر این میراث
راحفظکردیم؟جندیشاپوردرخوزستان 1700سال
پیش مهمترین بیمارســتان بینالمللی جهان بوده
چقدردرحفظومعرفیآنتالشکردیم؟»
در نهایــت کارشناســان ایــن حــوزه اعتقــاد دارنــد
اگــر ایــران دارای یــک دیپلماســی شــهری مؤثــر و
منظمــی باشــد قطعــاًمکانیســم دور زدن تحریمها
کاراتــرومؤثرترخواهدبود.اینکارشناســانمیگویند
قابلیت نفــوذ در جهان شــهرهای دیگر تــوان مهمی
اســت که دیپلماســی شــهری در جهت تغییر تصویر
ایــران در ذهن گردشــگران جهان و کمرنگتر شــدن
آثــار ســوء تبلیغاتی که در ســالهای اخیر علیه کشــور
شــده ،میتواند داشــته باشــد .عالوه بر اینها تعامل
و همــکاری کالنشــهرهای ایــران بــا شــهرهای بزرگ
جهــان میتواند باعــث بهبود روند تجهیزشــهرها به
زیرســاختهای الزم برای جذب گردشگر باشد .آنها
برندســازی شــهری با دیپلماسی شــهری را به عنوان
پیششرطجذبگردشگرخارجیمعرفیمیکنند.
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