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 چکیده
که منافع ملی کشورها فقط از منظر دیپلماسی رسمی تعریف نشود و نماید درک شرایط امروز جهان ایجاب می

  اقتصیادی نییب  یه     تاریخی، فرهنگیی و  ، هویت ، قدرت نرم ، دیپلماسی عمومی دیپلماسی شهری های نظیرمؤلفه
خارجی مورد توجه قرار گیرند.  ر ایی  اسیاب  یه     ا عاد ارتقای سطح منافع ملی و پیشبرد سیاست عنوان سایر

دیپلماسیی عمیومی     شیهری و  که؛ دیپلماسی  صدد پاسخ  ه ای  سؤال اصلی هستیم در تحلیلی  _توصیفی  روش
رسید؛   ؟ در پاسخ  ه ای  سؤال  ه نظر می توانند در سیاست خارجی نقش موازی و مکمل را ایفا کنندچگونه می

 یر    و  یا تککیید   داشته   شهروندان رامستقیم  ا   که ارتباط موضوعاتی است  دیپلماسی شهری در جهت موازی  ر
و تعیامتت    نهیاد    دولتی میردم  های غیر گردشگری و تعامل  ا شهرهای خواهرخوانده و همچنی  سازمان  صنعت

  یر   دیپلماسی عمیومی مبتنیی    کارکرد   ر تواند نقش مکمل و مؤثری ها و هنجارها می گسترش ارزش فرهنگی و 
کلییدی،  رقیراری روا یط اسیترات یر، در      شهروندان، ارتبیاط  یا افیراد     ها و ملت روا ط  ی    هسازی و  توسعه 

 نا رای  در ای  حرکت موازی هر چه شهرها در رقا تی نامحسوب  توانند منبلیت   سیاست خارجی را ایفا کند؛
و توسیعه   المللی ارتقاء دهنید  یه نیوعی  سیتر رشید      ای و یا  ی  ملی  ه سطح منطقه و جایگاه خود را از سطح

،  ترتیب زمینیه جی ب گردشیگران    خواهد رسید.  ه ای   عملیاتی کشور  ه مرحله  در (دولت –)مردم   دیپلماسی
  های فرهنگی فراهم خواهد شد. هویت اقتصادی و انتقال اطتعات و ، رونق گ اران سرمایه

  
  ی.، دیپلماسی شهری، سیاست خارجی، منافع مل دیپلماسی عمومی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

و غیررسیمی  یه    رسیمی   نماینیدگان   خیتل   کشیورها از  واسیطه  ن  دیپلماسی ا باری است که  یه  

پردازنید. در ایی  مسییر     طورکلی همه منافع خیود میی   مدیریت، هماهنگی و صیانت منافع وی ه و یا  ه

میردم قیرار    المللیی نیسیتند و میوازی  یا     در صیحنه  یی    ها دیگر  ازیگران صیفر  توان گفت دولت می

 وفصیل  حیل  ها دولت تعامل وسیلۀ  ه تنها جهان سیاست مسائل زمانی اگر ای  راستا، در .  خواهندگرفت 

 و اقتیدار  صیتحیت  از کیه   قرارگرفتیه   الملیل  سیاست  یی   کار دستور  در دیگری  مسائل اکنون شد،می

 تر شده است. رنگ ت کمسیاس المللی  ی  و داخلی مسائل میان تفاوت مرز خارج شده و ها دولت

 هیای  یازیگران   هوییت  ادغیام  شدن ما شاهددر عصر گسترش فنّاوری و انتقال اطتعات و جهانی

 قبییل،  از تغییراتی که چنان  ن هستیم، جهانی و محلّی، ملی تحلیل سطوح تلفیق و فراملی و ملی فروملی،

 گسیترش  ، فراکشیوری  مقیررات  و انی قیو  افبایش ،  ازیگران غیردولتی میان فرامرزی ارتباطات افبایش

 کاالهیا،  پرشتاب و گردش متقا ل وا ستگی  ا همراه جهانی  گاهی عتوه تشدید  ه جهانی مدنی جامعه

 شدن کمرنگ ملی، های دولت نقش کاهش ها، حاکمیت فرسایش اطتعات )موجب و ها انسان خدمات،

 .است شده و قلمروزدایی( مرزها

شهری، دیپلماسیی عمیومی، دیپلماسیی     ید دیپلماسی مانند دیپلماسیدر چنی  شرایطی اشکال جد

کارکردهیای   تکمیلیی  هیم  و افباییی  هیم  ای و ... موجیب  رسانه اقتصادی، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی

هیای نیوی  نیه تنهیا در      دولت( خواهد شد. در ای  چیارچوب، دیپلماسیی   -)دولت دیپلماسی رسمی،

توانند پیوند و توازن جدییدی  یرای کسیب منیافع       لکه  ه نوعی می رقا ت  ا دیپلماسی رسمی نیستند

صدد پاسخ  ه ای  سؤال اصیلی   تحلیلی در -روش توصیفی اساب  ه  ند.  ر ای  حداکثری ایجاد کن ملی

توانند در سیاست خارجی نقش میوازی و   عمومی چگونه می شهری و دیپلماسی که؛ دیپلماسی هستیم

رسید؛ دیپلماسیی شیهری در جهیت میوازی  یر        سخ  ه ای  سؤال  ه نظر میی در پا مکمل را ایفا کنند؟

گردشگری و تعامیل  یا    و  ا تککید  ر صنعت را داشته شهروندان  موضوعاتی است که ارتباط مستقیم  ا 

 فرهنگیی و گسیترش   نهیاد و تعیامتت   دولتی مردم های غیر شهرهای خواهرخوانده و همچنی  سازمان

تواند نقش مکمل و مؤثری  ر کارکرد دیپلماسی عمیومی مبتنیی  یر توسیعه و      ها و هنجارها می ارزش

ها و شهروندان، ارتباط  ا افراد کلیدی،  رقراری روا ط استرات یر، در سیاست  هسازی روا ط  ی  ملت

 .ندخارجی را ایفا کن
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1مفهوم شناسی دیپلماسی شهری -الف
 

 پی یری،   سیب افبایش نفوذ، کاهش کمی  منافع،کلی  ن تعامل  ا جوامع  رای ت دیپلماسی در معنای

دیپلماسیی وجیود دارد تیتش  یرای جلیوگیری از         طی   در   شود و  نچه تری  هبینه تعریف می کم  ا

  های سیاسی و اقتصادی و تبادل دانش، هنر و تمشیت روا ط خارجی است تخاصم و افبایش همکاری

و موضیوعات  یا دیپلماسیی شیهری      اهیدا   و  ازیگران حیث از سنتی (. دیپلماسی21   :9311 )امیری،

هیای   یدولت( اسیت و  یازیگران دیپلماسی    -متفاوت است در واقع  ازیگران دیپلماسی رسمی )دولت 

 فیرو  هیای  هوییت  شهری، دیپلماسی ها( است.  ر ای  مبنا  ازیگران دولت -نوی  مبتنی  ر روا ط )مردم

  یه  سینتی،  دیپلماسی .هستند ها دولت سنتی دیپلماسی صلیا و  ازیگران )محلی مقامات و شهرها (ملی

 .پیردازد  میی  است المللی  ی  و ملی  ه مسائل ناظر که حساب و مهم مسائل یعنی اعلی، سیاست مسائل

 گییرد  کمتر در  رمی را اعلی سیاست  ه مر وط موضوعات دیپلماسی شهری،  ا مرتبط مسائل که درحالی

 (.19 :9311خرمی، )دهشیری،  پردازد می نرم سیاست یا سیاست ادنی موضوعات  ه و

 های شیهری  یرای کنتیرل    دیپلماسی شهری  ه عنوان مکمل دیپلماسی رسمی،  ه عملکرد مدیریت

شهری و دستیا ی  ه منافع و عتیق شهری و شیهروندی   های جهانی  ی  ها و تقویت همکاری کشمکش

گفتیه   فرهنگی و اجتماعی دار همراه  ا انسجاممشترک  ا هد   رقراری و ایجاد یر زیست شهری پای

  - شیهری، فر ینیدها، نهادهیا و ترتیبیات اقتصیادی     گ اری  دیپلماسی، ا بار سیاست ای  نوع از .شود می

مدیران شهرهای مختلف جهان  توانند فضایی ام ، دموکراتییر،    تا فرهنگی است   -  سیاسی و اجتماعی

مبتنی  ر حقوق  شر  یرای شیهروندان خیود و شیهروندان جهیانی      های  سرشار از رفاه، نشاط و  زادی

 (.83 :9319ایجاد کنند )نجاتی حسینی،

گفیت:    توان نهاد  اشد. می های مردم تواند محصولی از اقدامات هماهنگ سازمان دیپلماسی شهر می

اری فراگیرتیر  نهاد  ه ییر همکی   های مردم ای از ا تکارات اولیه سازمان از دیپلماسی در نتیجه ای  شکل

ای درحیال تحیول اسیت کیه در  ن پیم از میدتی        شهری پدییده  و در واقع دیپلماسی  شود تبدیل می

 Van) های شیهر هسیتند   مبنای دیپلماسی نهاد های مدنی مردم  ید و ای  سازمان همکاری  ه وجود می

Overbeek, 2008: 20). 

ای م اکرات، تعامل، توسعه و  هسازی الملل  ر همچنی  دیپلماسی شهری، هنر کار ردی روا ط  ی 

 ........................................................................................................................  
1 . Urban Diplomacy 
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هیا اسیت و  خیش مهمیی از دیپلماسیی       ها ورای مشکتت و معضتت روا ط دولیت  روا ط  ی  ملت

هیا   ایی  فعالییت  (. 19 :9312رود )جمیالی نی اد،    ه شمار میساالر و پیشرفته   عمومی کشورهای مردم

هیای خیود،    مندی ها و عتقه دادن توانایی وسیله  ن شهرها  اهد  نشان دهد که  ه راهکارهایی ارائه می

هیا و شیهرهای مختلیف  یه      المللی اعم از مجامع، سازمان ارتباطات و تعهداتی را  ا دیگر  ازیگران  ی 

المللیی اسیت کیه     گیرند.  ه ای  معنا، دیپلماسی شهری نوعی از تمرکبزدایی از ارتباطات  یی   عهده می

های شهری عناصر مهیم    نا رای  شبکه (؛921  :9311تی حسینی، )نجا  شهرها  ازیگران اصلی  ن هستند

شهری  رای درک  هتر پیامدهای سیاست جهانی را طه مهمی  یا   انداز جهانی هستند و دیپلماسی چشم

 فرهنگی های  ه سیاست مر وط محلی مسائل شهری، . دیپلماسی (Aouto,2017:16) شهری دارد عناصر

 داشیته  صیلح  حفی   تیکمی  ییا   در نقشی شهری دیپلماسی که مواردی در رد.گی را نیب در ر می  اقتصاد و

 کتن سطحی در ها دولت  لکه اند محلی نبوده مقامات اختیاری، چنی  اعطاکنندگان و متولیان قطعاً است،

 از  خشیی   ن، کیردن  عملییاتی  و اجیرا  دنبیال   یه  سیپم  و نموده گیری تصمیم مب ور موضوع  ه نسبت

 سینتی  دیپلماسیی  کیارگباران  .انید  دانسیته  تحقق قا ل شهری طریق دیپلماسی از را گیفرهن های حل راه

 مقامات محلی شهری دیپلماسی کارگباران که درحالی هستند خارجه امور وزارت کارکنان و ها دیپلمات

 )دهشییری،   نداشیته  اشیند   سیاسیی  در زمینیه مسیائل   کیافی  اطتعیاتی  حتیی  اسیت  ممکی   که هستند

 (.19: 9311خرمی،

 ن  کیه هید  نهیایی     گرفته است شهری حول چند مضمون صورت توان گفت ایده دیپلماسی می

ایجاد فضای دموکراتیر و  زادی حقوق  شیر  یرای شیهروندان     ،  رقراری زیست فضای شهری پایدار

شهری عبارت از   (.  ر ای  اساب دیپلماسی921:  9311خود و شهروندان جهان است )نجاتی حسینی، 

 «حف  منیافع »المللی  ا هد   ندی که مؤسسات در شهرها  ا یکدیگر درگیر روا ط  ا  ازیگران  ی فر ی

جانبیه،  ای   ازیگران  ه نمایندگی از شهر خود، وارد روا ط دو خود در تعامتت دو طرفه خواهند شد.

 (.van der Pluijm,2007: 1)شوند  سیاسی می فرهنگی، اقتصادی و فعال یا منفعتنه  جانبهچند

نهیاد   هیای میردم   ها و سیازمان  در ای  راستا مؤسسات عمومی غیردولتی  ا ارتباطات  ی  شهرداری 

و پایدار تبدیل شوند. در واقیع همکیاری جیامع      تواند  ه یر همکاری مستقل درگیر در یر منطقه می

تیوان گفیت در ایی      میی   ه خود  گیرد؛ البته   تواند مفهوم دیپلماسی شهری راملی، می چند  ازیگر فرو

تواند  یه معنیای واقعیی و جیامع      حالت استفاده از مفهوم دیپلماسی شهری کامتً اختیاری است و نمی
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 واقیع  در که شهری رو عملکرد دیپلماسی المللی  گیرد. ازای  دیپلماسی شهری رنگ و لعاب روا ط  ی 

 و ملیی  هیای   یا سیاسیت   اهنیگ هم  ایید  است، خارجی زمینه تعامتت در ملی فرو های هویت تحرک

 ملیی  خیارجی، فیرو   سیاسیت  راستای در که ندارد وجود صورت مانعی در ای   اشد؛ خارجی سیاست

 .(Van Overbeek,2008: 20) اشند  خارجی داشته تعامتت

 و شیهری  نیواحی  توسیعه اقتصیادی   و رشید  و المللی  ی  صلح  رقراری  ا هد  شهری دیپلماسی

 خود نقش تواند می عمومی، رفاه و ارتقای شهروندی  حقوق رعایت زمینه در فقمو تجارب از گیری  هره

 منصه  ه مرکبی حکومت رسمی دیپلماسی مکمل  ه عنوان و رسمی غیر دیپلماتیر روا ط ارتقای در را

 (.19: 9311خرمی، )دهشیری، رساند ظهور

؛   هیا معتقدنید   شیوند  ن  یدیپلماسی شهری نگاه ارزشی و هنجاری قائیل می      رخی نویسندگان  رای

هیا  یرای تقوییت     گ اری شهری است که  یه منظیور کنتیرل کشیمکش    شهری ا بار سیاست دیپلماسی

مشیترک اسیتفاده    شیهری و شیهروندی   شهری و حصول  یه منیافع عیالی    -میان جهانی های همکاری

 گیشیهری، شیبکه شیهری، نماینید     شهری، توسعه شیهری، اقتصیاد   شود و  ر شش موضوع امنیت می

هیای محلیی ییا     ها توسط مقامات حکومیت  . مجموع ای  فعالیت شهری متمرکب است  فرهنگ  و   شهری

ملی  ه منظور ارتقای انسجام اجتماعی، جلیوگیری از منازعیات،  رقیراری صیلح و      های فرو موجودیت

شیهری   اسیای  راستا دیپلم شود و در   ازسازی پم از منازعات در یر منطقه درگیر منازعه، انجام می

هیای دموکراسیی،    المللیی، اشیاعه ارزش    ه دنبال گسترش نقش شهرها  ه عنوان اعضیای جامعیه  یی    

 (.13 :9311حاکمیت قانون و حقوق  شر است )دهشیری،

 یازیگران دو طیر ،    اینکه دهند؛ مبنی  ر از دیپلماسی شهری ارائه می  رخی از نویسندگان تعریفی

کننید تیا  یه     توانند تتش میی  در هر دو طر ،  ه هر شکلی که می  ر همکاری شهرها و شهروندانشان

در ای  تعریف عتوه  ر شهر، ساختمان و معماری  ن، شرایط   هتری  روش منافع خود را کسب کنند.

 .((Van Overbeek,2008: 15 شود نیب تککید دارد شرایطی که در  ن زندگی می جوامع انسانی و

و  9شود. دیپلماسی شهری دوجانبیه   خش تقسیم می شهری  ه دو اسیتوان گفت دیپلم  نا رای  می

گونیه کیه از نیامش پیداسیت      دوجانبه همان در تعریف دیپلماسی شهری .2دیپلماسی شهری چندجانبه

فرامیرزی را  یاز    دیپلماسی میان دو شهر است و در حالت دوم دیپلماسی چندجانبه که  ستر تعامتت

 ........................................................................................................................  
1 . Bilateral Urban Diplomacy 

2 . Multilateral Urban Diplomacy 
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هیای   اسیت کیه، نهادهیا و سیازمان     یپلماسی چندجانبه شهری در ایی  ای  صورت مبیت د کند. در می

اعتبار  یشتری  بخشد و  ن دسیته از    المللی  های  ی  شهرها  ه همکاری تواند در کنار کتن المللی می  ی 

تیر   جانبه که نتوانسته پاسخگوی مشکتت شهری  اشد در ای  شکل از دیپلماسیی فعیال   های دو حل راه

 (.911 :9313نی،شود )زرقا می

 تحقق  رای سنتی دیپلماسی یها یکاست  ر مبتنی دیپلماسی از نوع  مدن ای   ه وجوددر اصل علت 

 چهیارچوب  در الملیل   ی ی  عرصیه  غیردولتیی  و دولتی  ازیگران منافع  یتکم و خارجی اهدا  سیاست

  یر  سیاسیت   رتیری   ه قائل اساساً سنتی دیپلماسی .است جهانی اقتصاد یچندوجه و ندهیفبا تعامتت

 تعیامتت  قالیب  در حداکثر یا و ملی یها دولت چندجانبه و دوجانبه روا ط پایه  ر عمدتاً و  وده اقتصاد

 (.22 :9381موسوی شفایی،کند ) می عمل المللی ی  ی ها سازمان در الدولی  ی 

وامعی  اشید کیه    یازیگر کار مید در جی    شهری توانایی ای  را دارد که یر  در ای  راستا دیپلماسی

هیای   میادی محلیی را  یا مکانیسیم     میالی و  ، هیای انسیانی   های شده و ظرفیت دچار درگیری محیط  ن

 :Van Overbeek,2008) های خارجی در خود جا داده است المللی و کمر دولتی  ی  های غیر سازمان

15). 

اقتصیادی،   وپلیتیکی،گیری قلمرو عمومی جهانی همراه  یا تحیوالت پیچییده  ئی      رای  مبنا  ا شکل

 ه طور انحصیاری دیگیر    دیپلماسی و شده محوری از دیپلماسی گرفته ، فرهنگی، مفهوم دولت اجتماعی

هیا   ها و تهدیدات ناشی از ای  تغیییرات، دیپلماسیی   ل ا  رای مقا له  ا چالش ها نیست. اختیار دولت در

 )رزمجییو،  جهییانی هسییتندهییا و کنشییگران جدییید  همکییاری دولییت نیازمنیید مسییئولیت مشییترک  ییا

در سیاسیت   شیهرها  دهید کیه   (. وجه مشترک تعاریف دیپلماسی شهری نشان میی 39  :9311خسروی،

 دیپلماسیی  هیا را دارنید.   دولیت  هیای  قا لیت جایگبی  شدن  رخی از نقیش  الملل  ی  جهانی و روا ط

 و هیا  انیایی تو دادن نشیان  اسیت کیه  یا    در واقع  خش اجرایی و عملییاتی دیپلماسیی رسیمی    شهری

 اقتصیادی،  ی توسیعه  جهیت  در  ن  یردن  کیار  و  ا  ه عمومی دیپلماسی موازات  ه شهری های پتانسیل

تکنولو ی و تبادل اطتعات  یه افیبایش وزن سیاسیت     عرصه گسترش در شهرها، اجتماعی و فرهنگی

 انجامد. کسب منافع ملی می خارجی و
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 تاریخی دیپلماسی شهری تحوالت سیر -ب
ها  ه معنای امروزی  اشید، در تیاریخ  اسیتان    اینکه دولت الملل شهری قبل ازروا ط  ی  در عمل،

ای از شیبکه قیوانی     ا ریشم وجود داشیته اسیت و شیهرها  یا هیم مجموعیه        سیا  ه عنوان مثال جاده

های شهری  سییاری از   اند و از طریق همی  شبکه تجارت، معامتت، قوانی  مهاجرت متقا لی را داشته

ای  اساب شاید مفهوم دیپلماسیی   ر  (.Nijman (17 :2018,نبدیر  ودند  شهرهای جهانی  ه یکدیگر

دهید کیه از    رسیند، امیا تحقیقیات نشیان میی      حال حاضر جدید  ه نظر می شهری و موضوعات  ن در

شهرهای یونان  استان تا شهرهای دوران قرون وسطی و دوران اسیتمی، همچنیان ایی  شیهرها      دولت

د که ارتباطات تجاری، فرهنگی و اجتماعی  ی  جوامع را  ه صیورت مسیتقیم و غیرمسیتقیم  یی       ودن

گیری روا یط  یی  کشیورها  یر      چنی  شکل ها و هم ملت -گیری دولت  کردند،  ا شکل خود  رقرار می

الشعاع ارتباطیات   شهری تحت های مرکبی، ارتباطات  ی  ها  ه واسطه دولت اساب مناسبات  ی  دولت

 .(Surmacz.2018:11)گرفت  ها قرار سیاسی و اقتصادی دولت

 هیای  کرانیه  پیم   یا   یشتر و  وده پیرامونی قلمروهای در محصور خود گیری شکل ا تدای در شهرها

 نیازهیای  اساسیاً  داشت که خاصی نفوذ ی حوزه شهری هر رو ای  از .داشتند تعامل محلی سطح در خود

 شهرها , برگ هایامپراطوری گیری شکل  ا زمان کرد  ه تدریج هم می تکمی  قلمرو  ن از را خود غ ایی

 سیطح   ه ای  از فراتر حتی و امپراطوری درون در ای منطقه  ه سطح محلی سطح از را خود تعامتت نیب

 یر اصلی شهرهای از  سیاری نفوذ ی حوزه واقع در .زمان رساندند  ن شرایط مرسوم  ا متناسب جهانی

 نییب  را دوردسیت  هایامپراطوری  لکه شد، می مجاور هایامپراطوری شهرهای شامل تنها نه امپراطوری

شیهرهای   ی شیبکه  از سلسیله  ییر  طرییق  از چیی   شیهرهای  از  سیاری مثال عنوان  ه .گرفت  رمی در

 تعامتت اقتصیادی   غداد، تبریب، تاشکند، سمرقند، :مانند مجاور هایامپراطوری شهرهای یا و ای منطقه

 رم مرکیب امپراطیوری   رم شیهر  .داشیتند  رم شیهر   یا  ویی ه   ه اروپا، قاره شهرهای ی شبکه  ا ای ستردهگ

 دوردسیت  ییر امپراطیوری   عنوان  ه امپراطوری ای  چی ، امپراطوری  ا ارتباط در که شد می محسوب

ی  حوزه دارای کاماال پک ،  مبئی،  غداد، تبریب، دمشق، ونیب، رم، همچون شهرهایی شد.  نا رای  می تلقی

 طرییق  از زمان  ن رایج های پول و ( صنعتی - )کشاورزی شهری کاالهای ها  ن در و  ودند جهانی نفوذ

 در  یاهم  یر زنجییر  های حلقه مانند واقع در شهرها ای  .شد می مبادله دریایی و زمینی های راه ی شبکه

 گ شیته  در روا یط  ای  نیوع  .شدند می منده هر یکدیگر نفوذ ی حوزه از و  ودند پیوسته تعامل و ارتباط
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 کیه   اشیند  اعتقیاد  ای   ر قرن  یستم اواخر در شدن جهانی پردازان نظریه از  سیاری که است شده  اعث

 در  شیری  تمیدن  در پاییه  ملت های حکومت گیری شکل از تر قبل خیلی شدن جهانی و الملل  ی  روا ط

احمیدی  )  یود  گرفتیه  شیکل  زمیان   ن شیهری  هیای مکیان  یر   تمرکیب   ا و  برگ هایامپراطوری قالب

 (.918 :9319پوروهمکاران،

است که تعامتت و ارتباطات شهری  ه معنای امروزی، موضیوعی اسیت کیه     نکته قا ل توجه ای 

اساساً در دوران پم از جنگ جهانی دوم و در فضای جنگ سرد میان غرب و شرق ایجاد شده است. 

دییده از جنیگ و ییا     های محلی قصد دارند  رای حمایت از شهرهای  سییب  ای از دولت تعداد فباینده

های داخلی دارند  ه منظور تحکیم دموکراسی، تضمی  صیلح و ثبیات و افیبایش     درگیری شهرهای که

 های  رای تعامتت در سیطح منطقیه و   مشارکت شهروندان در فر یندهای دموکراتیر  ه طراحی  رنامه

شیهری  یر    گیری دیپلماسیی ای  دوره ریشه شکل در (Van Overbeek,2008: 15). المللی  پردازند  ی 

 هیا در  نظر از مسائل سیاسی و امنیتی که  ی  دولیت  توانند صر که مردم شهرها می ای  مبنا استوار  ود

گوناگون فرهنگی، اجتماعی و اقتصیادی  رقیرار نماینید.  سییاری از      جریان است،  ا یکدیگر تعامتت

از فضای تعامتت  خواندگی )شهرهای همسان( شهرها، میراثییا خواهرای همکاری شهری سازوکاره

دوم در  یی    دوم است. ای  نیوع تعیامتت،  عید از جنیگ جهیانی      جهانی شهری  عد از دوران جنگ

 :9311 دهشییری، ) کشورهای غر ی، سپم  ه  لوک شرق و جهان سوم گسترش و رواج یافتیه اسیت  

 و کنترلیی  نظیام  ییر  از حیاکی  قدیمی شهرهای در عناصر ای  توان گفت: وجود ب میاسا   ر ای  (.14

دیپلماسی  شر  ی اند ونموده نظارت را شهر فرهنگی و اقتصادی سیاسی، های جنبه تمام که  وده سیاسی

 اسیت.   یوده  میرتبط  فضایی سیاسی واحدهای و ها شهر دیگر  ا ها  ن ارتباط ا بار و کنترلی لوازم از یکی

شهری  دانیم ریشه  ن  یه سیال    دیپلماسی  مصادیق از   را شهرها  ی  خواهرخواندگی را طه  نا رای  اگر

 .(saunier, 2008: 126)  گرددمی  ر  9121

نامه عمومیاً  در ای  تفاهم است. 9یکی از البامات دیپلماسی شهری اهمیت  ه نقش خواهرخواندگی

یکیدیگر داشیته  اشیند.     مشترکی  ا های شان زمینه که شهرهای شود ی  سته می قراردادی،  ی  دو کشور

تری  کارکرد ای  قراردادها توسعه دیپلماسی است کیه در  ن میردم و  یازیگران فیرو ملیی نقیش        مهم

و اولی  را طیه  یا نشسیت مسیئوالن ارشید  یوده و توسیعه گردشیگری، مشیارکت در           ای دارند  عمده

 ........................................................................................................................  
1 . Sister city 
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 . ورد و رفت و  مد شهروندان را  ا خود  ه همراه می  ازسازی و تبادل مدیریت امور شهری

 الزامات و ضرورت خواهرخواندگی در دیپلماسی شهری -پ
 و تجر ییات  و اطتعیات  تبیادل   رای که است هدفمندی و دوستانه ی را طه خواهرخواندگی، پیمان

 یا   شیهری  ی جامعیه  ییر  مییان  سیاسی و فنی شهری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مناسبات ی توسعه

 حتی شهرهای و خواهرخوانده شهرهای دوقلو، شهرهایشود.  می  رقرار خارجی مشا ه شهری ی جامعه

 جنیگ  اتمیام   یا  پیوند ای  .دهند می پیوند یکدیگر  ه را جهان شهرهای که هستند عناوینی  رادرخوانده

 و  عد مدتی .گرفت کلاروپایی ش کشورهای ی شهرها در  ار نخستی   رای  1945 سال در دوم جهانی

 گییری  شیکل  خیود در   «میردم   یه  میردم »  رنامیه  ی ارائیه  در  مریکا وقت جمهور رئیم 1956 سال در

 حرکتیی   یدی  ترتییب   و کیرد  تککید جهان شهرهای  ا  مریکا شهرهای  ی  خواندگی خواهر های پیمان

 در کیه  درحالی نامند، می دوقلو شهرهایایجاد  را پیوند ای  اروپا در شد، ایجاد موضوع ای   رای جهانی

 عنیوان   یا  پیونیدها  ایی   از سیا ق  شیوروی  و شیود  میی   سیته  شهرها  ی  خواهرخواندگی پیوند  مریکا

 (.918 :9319 رد ) احمدی پور و همکاران، می نام  رادرخواندگی 

دوقلیو و  هیای   ها، پرو ه ها شبکه  ن المللی فعال هستند. ای در سطح  ی  ای  شهرها  ه طور فباینده

های  نامه گ ارند. انتقال اطتعات، امضای توافق های اقتصادی زیادی را  رای توسعه  ه اشتراک می طرح

های توسعه، تصویب کمر  یه   المللی، ارائه کمر های  ی  نویم ملی و سیاست همکاری، در تهیه پیش

مرکب از شهر  ه شیهر ییا   های ایست که  ه طور غیرمت پناهندگان و موارد دیگر از طریق جمله همکاری

 .(Marchetti .  (2017:3,از منطقه  ه منطقه دیگر در میان شهرهای خواهرخوانده در جریان است

قبییل   از همسیانی  و تشیا ه  وجیه  نیوعی  کیه  شیود  میی  امضیا  شیهرهایی   ی  خواهرخواندگی تفاهم

هیای   ظرفییت  از تا  اشند داشته یکدیگر  ا غیره و مشترک نمادها فرهنگی، تاریخی،  استانی، های وی گی

خواهرخوانیدگی   . کننید  استفاده  ن نظایر و گردشگری فنی، علمی، خاص اهدا  پیشبرد  رای یکدیگر

 نبدیکیی  ارتباط که محلی مدیران و شهرداران ی وسیله  ه ها دولت  ی  رسمی قراردادهای  ه توجه  دون

 جوانیان،  مشیکتت   کاهش شهرها، پایدار ی توسعه و رشد  اعث و شود می انجام ، دارند شهروندان را  ا

احمیدی پیور و   ) شود می  حران زمان در  شردوستانه های کمر ارسال  رای تتش و فرهنگی تعامتت 

 .(918 :9319همکاران،

و  یا مراجعیه  یه     شیوند  یمی  نا رای  مقامات محلی  ازیگران مهمی در سیاست جهیانی محسیوب   
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واحدهای فرعی کیه از   و همه ها دادگاه، ها وزارتخانهسطح کتن، در  رانیو مد مقامات مقامات محلی،

ی درگییر اشیکال   ا نیده یفباتوان  ه طیور   ، میشود یممحلی اعمال  صورت  هطریق  ن مدیریت عمومی 

هیای   شیبکه »قرارداد زمانی که  الشعاع تحتی جهانی را ها استیسالمللی شد و  نو ورانه انجام امور  ی 

ها  ا ترسییم   خوانندگی ها را در خواهر ها و تکثیرات عمده ای  فعالیت ید ما شکل   ه وجود می« شهری

 را های شیهری  چالش و ها فرصت المللی، شهری و مقایسه  ی  انداز وسیع دیپلماسی تا لوهایی  ا چشم

 .(918 :9319احمدی پور و همکاران،) خواهیم  ود شاهد

که در تغییر سطح فرهنگی، ورزشیی، همچنیی     خواهرخواندگی یر کاتالیبور قوی اقتصادی است

در زمینه تحکیم مناسبات اقتصادی  ی  کشورهای مر وطیه نقیش  سیبایی دارد. همچنیی  در نییل  یه       

کند و در رسیاندن   المللی را فراهم می اهدا  )توسعه پایدار(  شردوستانه  ستر  سیاری از تعامتت  ی 

گسیترده، عملکیرد    حاضر،  ه خاطر امکانیات   حال  در پیغام صلح  ه گوش جهانیان فعال است. شهرها

ای  حیث، اقدام  ه  دارند و از  دهند و در تسریع  ن نقش را انعکاب می« شدن جهانی»هدایتی و فر یند 

 کنند.   ایجاد یر را طه غیرمتمرکب از طریق انعقاد قراردادی موسوم  ه خواهرخواندگی می

کنید کیه ایی  امیر  اعیث       رای مشارکت شهرها فیراهم میی  پیمان خواهرخواندگی ظرفیت الزم را  

هایی که شهرهای دوست و خواهرخوانده در  شود. از جمله فعالیت ی پایدار شهرهای درگیر می توسعه

گ اری و صینعت   توان  ه تبادل دانش و اطتعات و تجارب، گسترش سرمایه ها مشارکت دارند، می  ن

شیترک در امیر توسیعه شیهری و ارتقیای سیطح زنیدگی و        های م گردشگری در شهرها، اجرای پرو ه

شهرها اشیاره   های فنی و مدیریتی در کتن همکاری در زمینه افبایش تفاهم، انسجام و گسترش توانایی

 (.1 :9311کرد )قاسمی،

توان حرکت در مسیر دو رخداد مهم جهانی،  شهری شدن جهیان و ظهیور    خواهرخواندگی را می

هیای غیردولتیی و داوطلیب،      ر مشارکت  گاهانه شهروندان و  ه وی ه تشکلتکیه  شهرهای جهانی  و

حرکت در مسیر تحقق سیاست تمرکبزدایی و مدیریت واحد شهری،  موزش مستمر و  ه هنگام  ودن 

های  کارگیری دستاوردهای نوی  جهان، ایجاد فرصت پیکر مدیریت شهری  ه دانش و درک جدید و  ه

خیارجی در   گی اران   هیای سیرمایه   گییری از ظرفییت   گ اران داخلی و  هیره  یهگ اری  رای سرما سرمایه

های گردشگری و تعامتت فرهنگیی در راسیتای معرفیی     راستای رشد و شکوفایی شهر، ایجاد فرصت 

 تکمل در ای  مقاله ارتبیاط افیراد و ییا  یه عبیارت      نکته قا ل المللی دانست. جانبه شهر در عرصه  ی  همه
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موضوع دیپلماسی شهری توجه ما   از ای  حیث نگاه  ه است. خوانده  ا یکدیگر خواهر دیگر شهروندان

زیرا دیپلماسی عمومی ارتباط  ا  کند. جلب می های موازی مانند دیپلماسی عمومی را  ه سایر دیپلماسی

لماسی گفت دیپ کند و  ر ای  اساب می توان افراد و تکثیر افکار عمومی  ر سیاست خارجی را تبیی  می

  ید. شهری یر مفهوم چندوجهی  ه شمار می

 1تعریف ماهیت دیپلماسی عمومی -ت
توان گفت دیپلماسیی   ی متداول یافته است میررسمیو غجهان امروز  ه شکل رسمی  در  دیپلماسی 

 یر   قصد   ه ها دولتی روا ط یر دولت  ا دیگر ها نگرشدر مفهوم سنتی  ن  ه عنوان جوهر، هد  و 

شود. یعنی دیپلماسیی فقیط در مییان     گفته می.  ه ای  دیپلماسی، دیپلماسی رسمی شود یممداد قل ها  ن

ی ییر دولیت  یر دولیت دیگیر و ییا در نهاییت        رگی ار یتکثمقامات رسمی جرییان دارد و هید   ن   

دولت(. گونه دیگر، دیپلماسی عمومی است که هد   ن  -)دیپلماسی دولت  استی متقا ل رگ اریتکث

 گونیه   یی اکیه در    نجیا مردم(. از  - ر مردم کشور هد  است )دیپلماسی دولت  ها دولتی رگ اریتکث

،  ه دیپلماسی فرهنگی هم معیرو  اسیت.   شود یمدیپلماسی از عنصر فرهنگ در سطح  االیی استفاده 

ی ریکیارگ   یه یا  خشی از دیپلماسی عمومی است که  ا  رمجموعهیز ه عبارت دیگر دیپلماسی فرهنگی 

 ییه عنیوان مبنییای قییدرت نیرم سییعی دارد از  سییتر فرهنیگ  ییه تعامییل  یا دیگییران  پییردازد      فرهنیگ 

 (.911 :9311)شفیعی،

رئیم مدرسیه  « گولی  ادموند»توسط  9111دیپلماسی عمومی  رای نخستی   ار در  مریکا در سال 

 یرای   «2ادوارد  ر. میورو »همیراه  یا تکسییم مرکیب     « تیافتم »حقوق و دیپلماسی فلچیر در دانشیگاه   

دیپلماسی عمومی  ه کار گرفته شد. ای  مرکب در یکی از اولی   روشورهای خود، دیپلماسی عمومی را 

های خیارجی و شیامل ا عیادی از    ی سیاستو اجرادهی های عمومی  رای شکل تکثیرگ اری  ر نگرش

  اسیتنادات،  طبیق ایی   .(Cull,2009;19)داند که فراتر از دیپلماسیی سینتی اسیت     المللی میروا ط  ی 

« 3نیکیوالب جیی. کیول   »نخستی  کار رد دیپلماسی عمومی در واقع در امریکا نبود و  ر اساب مقالیه  

کریسیتینم سیاینم   » و« پسیت  واشینگت  «  ،«مبیتیا  ورکیی وین»  هیای مت  روزنامه در عبارت  یاکار رد 

 است.  وده« مانیتور

 ........................................................................................................................  
1 . Public Diplomacy 

2 . Edward R. Moreau 

3 . Nicholas J. Cole 
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ی ه و هدفمند است  رای ساخت ییر  ملیس  معتقد است: دیپلماسی عمومی یر راهبرد ارتباطی و

تصویر مثبت از یر کشور که نبد افکار عمومی خارجی است. مفهوم دیپلماسیی عمیومی،  یه شیدت     

 گیر یدی افکار عموماست. امروز توجیه لبوم تکثیرگ اری  ر  ن   رمتوجه افکار عمومی و حتی متمرکب 

 .(Melissen, 2005: 18)ای میسر است انها بارهای مختلف ارتباطی و رس کار گرفت ، از راه  ه کشورها

از طرییق  ن، حکومیت    ها حکومتدر واقع دیپلماسی عمومی یا مردمی در واقع جریانی است که 

دهنید.  و فر یندهای سیاسی کلی و جامعه مدنی  ن کشور را هد  قرار می زنند یمکشور دیگر را دور 

 رخیی   (.311  :9381ای اهمییت اسیت )هییل،    ای  اقدام  ر پایه ای  فرض است که افکار عمیومی دار 

ی رگی ار یتکثی ییا  رسان اطتعدانند که هدفش محوری می -های دولتدیگر دیپلماسی عمومی را  رنامه

انید از: انتشیارات، تصیاویر    عبیارت  ا بارهیای اصیلی  ن    یاره   یی درا ر افکار عمومی کشورها است و 

 (.48 :9388 یمبر و قر انی،متحرک، مبادالت فرهنگی و رادیو و تلویبیون )س

 اجرایی دیپلماسی عمومی کارکرد -ث
 یالمللی   ی در صحنه  ها دولتمنافع   یتکمی دیپلماسی عمومی دو دستاورد مهم دارد: الف طورکل  ه

در تتش هسیتند  یا    ها دولتی  نا رای  الملل  ی جهانی ام   رای دستیا ی  ه صلح و امنیت تحقق  ب؛

 گ ارنید   ریتیکث  یر رفتیار  ن دولیت     هیا   نن شهروندان یر کشور و تغییر نگرش قرار داد ریتکثتحت 

 یرد  یرای ایجیاد     (. در مجموع دیپلماسی عمومی توان خود را  ه کار می31 :9312ی،خسرو )رزمجو،

 المللی خود را افبایش دهد.  تواند وجهه  ی  که یطور  هقرار دادن مردم  ریتکثج ا یت و تحت 

سیه  عید را    تیوان  یمی ی دیپلماسی عمومی نحوه عملکرد و کارکرد  ن است لی ا  اه یگی ویکی از 

هیای دیپلماسیی عمیومی ارتبیاط     تیری  کیارکرد   رای  ن شناسایی کرد الف: را طه سازی؛ یکی از مهم

و ایجاد فهم از جامعه، میردم   ها  ن لندمدت  ا مردم جوامع خارجی  ه منظور شناساندن یر کشور  ه 

ن کشور در ذه  مخاطبان خارجی از طریق فراهم کردن زمینه درک متقا ل اسیت. ایی    های  و ارزش

جامعیه،    ی ییر دیی کل یها تیشخص ا   لندمدتکه  یان شد از طریق تعامتت  طور همانرا طه سازی 

تیوان گفیت   ی است. میقیحق یها شبکهها و ایجاد ، کنفرانم موزش اعطای  ورب،  رگباری سمینار،

ی خارجی  ه منظور ایجاد شرایط کشورها ا مردمان   لندمدتدیپلماسی عمومی روا ط  کارکرد اساسی

هیا و  ها و منافع مشیترک اسیت تیا  سیتر الزم  یرای پی یرش سیاسیت       درک متقا ل و شناسایی ارزش

 ی کشور عامل از سوی کشور هد  مشخص شود.ها کنش
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مدیریت تصیویر  پیردازد اینکیه     عمومی تتش دارد  ه  ب: مدیریت تصویر؛ مرحله دوم دیپلماسی

 در اذهیان و چیه تصیویری از  ن    دارد یگاهیجاکشوری در محیط  یرون از قلمروش چه وجهه و چه 

 ندد  رای دولتمردان  سیار اهمیت دارد.  ازنمایی و ترویج تصویر مثبیت  دیگر مردمان جوامع نقش می

گردد. در ای  زمینه دیپلماسیی  نی میی  ن در جامعه جهانام خوشاز یر کشور موجب ارتقاء وجهه و 

ها  ه واسطه جوید زیرا رسانه ا باری است که ادراکای مدد میی دیپلماسی رسانهها تیظرفعمومی از 

در    ا مردم و مدیریت تصویر  یه خیو ی انجیام شیود      لندمدتتعامتت  چنانچه .شود یم ن مدیریت 

 .دارد ی رماست را  راعتبا شیافبای گام سوم که عموم یپلماسیدنتیجه 

در میان جوامع خارجی اسیت   ها اعتبار دولتی موجب افبایش عموم یپلماسیدج: افبایش اعتبار؛ 

؛ یعنی هر چه رتبه اعتباری ییر  شود یمدر سایر کشورها  ها  نکه موجب ارتقاء ظرفیت اقدام مشروع 

هیا و اهیدا    یشیبرد سیاسیت  های  ن  االتر  اشد  ا سهولت  یشتری قیادر  یه پ  دولت در فراسوی مرز

خویش خواهد  ود. البته  اید توجه داشت که اعتبار وی گی پویایی دارد و همیشه پاییدار نیسیت  لکیه    

 .(41-44 :9312ی،دیسع هادیان،رود ) یم ید و تحت شرایطی نیب از دست می  ه دستتحت شرایطی 

 در سیاسیت   دیگر افراد  عبارت   ا تشریح عملکرد دیپلماسی عمومی  ه جایگاه مهم شهروندان و  ه

از کشیور و   جی اب  یریتصیو دیپلماسی عمیومی نقیش مهمیی در ایجیاد       رو  یازااشاره شد  خارجی 

هیای تبلیغیات   هیا و  رنامیه  فعالییت رسیانه   کند.  یرای  اسیاب  دسترسی  ه نتایج مطلوب را فراهم می

ای از عملکرد سیاست خارجی  ر مبنای دیپلماسی عمومی است که از طرییق  ن  فرهنگی،  خش عمده

طرفی دیپلماسی شهری نیب از طریق  سیط تعامیل مییان     از کند.ی و تفاهم را ایجاد میاعتمادساززمینه 

 و تعیامتت  ه نتایج مطلوب و جی ب گردشیگران    خوانده  رای دستیا ی شهروندان و شهرهای خواهر

کشورها تعامل داشته  اشد. از ای   مردم سایر  ا روا ط  رقراری و اعتماد کند  ا ایجاد فرهنگی تتش می

 کیه  است ای  مسئله نهفته در شهری یپلماسیو د عمومی دیپلماسیم مفهو دو یی  ی افبا هم  یتب ، منظر

 تبیادالت  هنیر،  اقتصیاد،  سیاسیت،  های فرهنگ، خود را در زمینه عمل ی حوزههر دو در تتش هستند 

مردم و شهروندان  اذهان در کشور  ه نسبت را مشترکی فهم و درک  تواند که یا نهیزم هر یا و دانشگاهی

 دهند. و گسترش سط  نمایند، ایجاد
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 دیپلماسی شهری و دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی ییافزا همضرورت  -ج

 ارچوب مفهومی سیاست خارجیچ -1

در  کشیور  ریی  گی اران  استیستوسط  است که شده  سیاست خارجی یر سلسله اقداماتی طراحی

و  رحسیب   شده فیتعرالمللی جهت کسب اهدا  خاص های  ی و یا موجودیت کشورها ریسامقا ل 

هیا و  کنش ها،مصورت مجموعه تصمی  در واقع  ه  (.91 :9381)یعقو ی، منافع ملی مشخص شده است

تعرییف   هیا   نهای خارج از حاکمیت ها نسبت  ه  ازیگران یا موقعیتاقدامات ارادی و هدفمند دولت

سازی عمل در نظام  رای  هینه کند یم(. سیاست خارجی تتش 31 :9311ی،روز  ادیفدهقانی شود )می

تیوان   (. میی 81 :9381دهد )موسوی، اقداماتی را انجام الملل  ه منظور دستیا ی  ه اهدا  منافع ملی ی 

یر دولیت در ورای مرزهیای خیویش  یه منظیور       که یاقداماتی از ا مجموعه  گفت: سیاست خارجی

 (.243ص : 9311 ورد )قیوام، می  ه عملی و غیر حکومتی حکومت گرانی ازپیشبرد اهدا  در را طه  ا 

ی فرهنگی، هیویتی  ها نهیزمیطی و تعامل دیالکتیر عوامل مادی مح  روندادسیاست خارجی هر کشور 

در سیاخت هوییت ملیی،     مؤثرتری  عوامل  و تاریخی  ن است. در ای  میان، فرهنگ ملی یکی از مهم

های سیاست خیارجی اسیت.    و استرات ی ها یریگ جهتنخبگان، نقش و منافع ملی و   های ذهنی انگاره

عناصیر   ریتکثه هم پیوسته اجتماعی و های    ه واسطه جداناشدنی سیاست خارجی در حلقه مسئلهای  

: 9381زاده، یموسیو ) تاسی   میده خارجی  یه وجیود     استیتحول سگیری و  فرهنگی هویتی در شکل

981.) 

تواننید از   میی   ها دولتشود. می راه و ا بار نیل  ه ای  اهدا  و منافع محسوب  یتر مهمدیپلماسی 

، دییدارها و گفتگوهیا،  یه    ها یهمکاری  توسعه، ها یگندینمام اکرات، تبادل    ه انجامطریق دیپلماسی 

(.  ر ای  اساب موفقیت ییر سیاسیت خیارجی    11 :9314 اهدا  و منافع خود دسیت یا د )رحمانی،

افتد که ای  سیاست و دیپلماسی مر وط  یه  یمدیپلماسی مناسب، زمانی اتفاق    ه وی ه از طریق کار رد

ای و ی، منطقیه المللی   ی بتنی  ر ارزیا ی دقیق واقعیات جهانی،  ن، ضم  درک شرایط زمانی و مکانی م

و  درازمیدت البته داخل کشور و در ارتبیاط  یا دیگیر  یازیگران نظیام جهیانی، متناسیب  یا نیازهیای          

عاری از تعارضیات گونیاگون  اشید. همچنیی  موفقییت سیاسیت خیارجی         االمکان یحتو  مدت کوتاه

المللیی  هیای  یی   ها و عوامل داخلی حمایت شود و از جانب نهادنیرو لهیوس  همشروط  ه  ن است که 

 (.912 :9381 نیب قا ل قبول و تعاملی فرض گردد )پوراحمدی،
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شیود: مرحلیه اول مرحلیه    در واقع اجرای سیاست خارجی دو مرحله مرتبط  ه هیم را شیامل میی   

ا در چیارچوب محییط   هی هیا و تاکتییر  گیریهای سیاسی، موضعی است که در  ن گبینهگ ار استیس

شود. مرحلیه  ی میریگ میتصم ها  نو در اره  قرارگرفتهمورد  حث و  ررسی  ر ط یذهای داخلی طر 

ها در قبال  ازیگران دیگر، معرفی مواضیع و تقاضیاهای   دیگر یعنی تعامل و دیپلماسی، اجرای سیاست

 اکره و ییا ترکیبیی از هیر دو را    یی از طریق مبادله، مها حل راهدر مرحله قبلی و جستجوی  شده  ییتع

 (.941: 9381)نوا خش، کند ایجاب می

 شهری و دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی یپلماسید 1ییافزا هم -4

و  (مر وط  ه دیپلماسی اسیت  ایید مییان دو مفهیوم سیاسیت خیارجی )محتیوی        که ی حثدر هر 

هیای    یرای رسییدن  یه دیپلماسیی روش    ی رسیدن  ه تهیه )شیوه تهیه محتوی( تفاوت قائل شد. ها راه

اشیکال مختلیف     ی نیا را  و گسیترش تکنولیو ی وجیود دارد.    اطتعیات  یفنیاور  سیاری در عصیر  

حداکثری سیاست خارجی   ی  رای کسب منافعمنا ع شهر جی سدیپلماسی ازجمله دیپلماسی شهری  ه 

یم مؤسسه جهانی دیپلماسیی  رسمیت شناخت   ن توسط سازمان ملل متحد منجر  ه تکس  ه .پردازد یم

 Van der)د همراه دار  ها ری و اقتصادهمکاری اجتماعی  و توسعهشهری شد که ای  امر صلح پایدار 

Pluijm,2007,13ای  اساب دستگاه سیاست خارجی هر کشور،  ه دنبال کسب منیافع حیداکثری،    (.  ر

خود، موجب افبایش و توان قدرت  المللی است کهکسب پرستی ، حیثیت، اعتبار و   رو در صحنه  ی 

گردد.  ه ای  معنا که جایگاه و موقعیت یر کشور در نظام جهانی در پیشبرد اهدا  نرم یر کشور می

است. در ای  راستا مدیریت افکار عمومی، یکی دیگر از وظایف سیاسیت   کشور مؤثرو منافع ملی  ن 

ی قیدرت  دیی کل یا بارهیا عنوان یکیی از    ه خارجی در چارچوب قدرت نرم است. دیپلماسی عمومی

جهیان را   ، افکیار عمیومی  های نرم و  یه دور از خشیونت  تواند  ا اتخاذ روشنرم،  خشی است که می

المللیی ییر کشیور در اتخیاذ     موقعیت و مشروعیت  ی  رو  یا(. از 49: 9381 مدیریت نماید )ملیس ،

 (.23 :9311 سبایی دارد )خراسانی،  ریتکثسیاست خارجی  ن کشور 

شدن و در پرتو  ن، توسعه و پیشرفت سیریع در فنیاوری ارتباطیات و اطتعیات،      از طرفی جهانی

المللی را  گسترش استفاده از وسایل ارتباطی سریع و در پی  ن دسترسی  سان  ه اطتعات، شرایط  ی 

می را تبیدیل  یه   الملل دیپلماسیی عمیو   ی ساختاری و ماهوی در نظام  ی دگرگون  یا دگرگون ساخته،

 ........................................................................................................................  
1 . Synergistic 
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 ه اهدا  ملیی خیود در را طیه  یا دیگیر       توانند یم ا توسل  ه  ن  هتر  ها دولتا باری نموده است که 

ی تصیویری،  هیا  رسیانه دهیی افکیار عمیومی، نقیش      الملل دست یا ند. جهت کشورها و در صحنه  ی 

هیا، گسیترش    افکار و اندیشیه  شدن یالملل  ی ها،  مهاجرت ریتکثالمللی،  شنیداری و نوشتاری  ا  رد  ی 

ها، جا جیایی و ارتبیاط  سیان نخبگیان،      المللی غیردولتی، تبادل فرهنگ های  ی  نقش نهادها و سازمان

هیا و   هیا، از جملیه زمینیه    شیدن فرهنیگ   المللی، جهانی  ی  -درگیر شدن جامعه مدنی در امور سیاسی

هیای   ه  ن و انسیجام  خشییدن  یه سیاسیت    تواند  ا اتّکا  ی  هایی هستند که دیپلماسی عمومی می حوزه

 (.13: 9313ی، رات )سازمند،گ ارد ها  ر افکار و اذهان مردم سایر کشورها اثر  دولت

و  ی دیپلماتیر هسیتیم ها تیفعال، ما شاهد اختتط ها دولتوا ستگی متقا ل  و رشد شدن یجهان ا 

توان گفت در حال حاضیر قیدرت    میی دیپلماتیر مکمل یکدیگر هستند  نا رای  کارکردهااز   سیاری

المللی،  یه مییبان قا یل تیوجهی        ی اقتصادی و فعالیت  ی ها رساختیزدولت  رای نظارت و مدیریت 

تواند  ه دسیتگاه دیپلماسیی کمیر کنید      ی رسمی دولت  ه تنهایی نمیو ساختارها است شده فیتضع

 (Wang, 2006: 32) . 

، از  ای  اعیث گردیید تیا شیهرها     ،  ه طور فبایندهشدن یجهانهمچنی  پدیده شهروندی تحت تکثیر 

طریق نیازهای پیچیده شهروندان  ه منظور ارتقاء وضعیت فردی شهروندان  ا سیایر شیهرها همکیاری    

، پتانسییل ایجیاد   شیوند  یمکنند. از  نجا که شهرهای مهم یر کشور در سطح شهرهای جهانی معرفی 

هیای خواهرخوانیده، در رونید     ی شهری ییا  یه عبیارتی شیهر    ها شبکهرا دارند. ای   ی شهری ها شبکه

. طبق تعریف رنه، حضور ییر شیهر در ییر     شوند یمی نیاز شهروندان و شهرها مؤثرتر واقع ده شکل

 .(Godarzi,2016: 478 اشد )ی  ن شهر جهان تیوضعتواند پایه و اساب  شبکه می

 یحکمرانی تنها  ازیگران جهانی نیسیتند و   ها دولتی است که دیگر ا گونه  ه نا رای  سیاست جهان 

ی نقش مهمی در ا ندهیفباغیردولتی  ه طور   ازیگران ترکیبی از همکاری ای  نیروها خواهد  ود. خوب

تواننید   ی میی افکیار عمیوم   و کنترل ا ترکیب جامعه مدنی  ها  ن. اند دست  وردهی جهان  ه ها استیس

غیردولتی  سازمان ی محلی مانند؛واحدهاچنی  وضعیتی  در .(Marchetti,2017: 8) اعمال قدرت کنند

 عنیوان   ه که هستند کنشگرانی جمله از غیره و شهر شوراهای شهری، شهرداری، ی ها سازمان ،نهاد مردم 

 از  سییاری  در شیهر،   ن اجتماعی مقام  االتری  در توانند یم مردم و اراده عمومی افکار مستقیم نماینده

 .شیوند  جانبیه  همه م اکرات وارد کشورها دیگر  ا سیاسی حتی هنری و و فرهنگی اقتصادی، یها حوزه
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 .(Pluijm, 7002: 6) است رگ اریتکث ها ملت و ها دولت مراودات در شر  دون روا ط ای 

حیث میورد اهمییت    ای  از فعال شهری و دیپلماسی عمومی یی دیپلماسیافبا هم  نا رای  ضرورت

 و پیشیبرد سیاسیت خیارجی کشیورها     و ملی ارتقاء قدرت  ر حوزه ای  در مؤثر ینی فر نقش است؛ که

 الملیل   ی ی در جامعه زن چانهقدرت  افبایش خود منجر  ه نو ه  ه هم  ن و گ اشت خواهد ریتکث ها ملت

 مراتیب  سلسیله  نظیام  در کشیور  جایگیاه  و یالمللی   ی ی  اعتبیار  و منبلیت  ارتقاء  ن تبع  ه خواهد شد و

یی ای  دو شکل از دیپلماسی در واقیع ایی  حرکیت    افبا همدر  .شد خواهد سبب را نی ئوپلیتیکی جها

خیتم   جهانی و یا منطقه در سطوح رفتارها و ها یریگ میتصم فر یندها،  ر حاکمیت موازی،  ه اثرگ اری

. وقتی را طیه سیازی،   شود یممنافع ملی منجر  افبایش  ه تسلسل وار صورت  ه موضوع ای  که شود یم

ی و توجیه افکار عمومی در ییر حرکیت میوازی  یا جی ب گردشیگری،       اعتبار خش ریت تصویر،مدی

ی، اشیاعه فرهنیگ و   رسیان  و اطتع غاتیتبل ی،خواهرخواندگی ها نامه تفاهمانعقاد  شیافبا اکوتوریسم،

 ز لکیه ا  الزم، امیری  تنهیا  نه شهری دیپلماسی  ه توجه قرار گیرد در نتیجه کشور ی  ئوپلیتیرها ارزش

خواهد  ود  ه طیور   شهرها کتن وی ه  ه و کشور شهری مدیریت در ریناپ  اجتناب ضروری و یها مقوله

و انتظیار داشیت  یه قیدرت میوازی       توان یماساسی اگر کارکرد دیپلماسی عمومی  ه خو ی اجرا شود 

تبیدیل  منافع ملیی   دیپلماسی شهری  رای کسب حداکثر وزن دیپلماتیر جهت رسیدن  ه کننده لیتکم

 خواهد شد.

 توجیه افکار عمومی یاعتبار خش مدیریت تصویر را طه سازی،

     

 

 

 ی، اشاعه فرهنگرسان و اطتع غاتیتبل ی،خواهرخواندگاکوتوریسم، 
   

 افزایی تعامالت فرهنگی ضرورت هم -3

های ملی شاهد گسترش  ییش از پییش    های فراتر و فروتر از عرصه  ا حضور شهروندان در عرصه

های فرهنگی هستیم. در ای  وضعیت غالباً مناطق دور و نبدیر جهیان  یه    ها و تعارض ها، تعامل تقا ل

دهد و  نییاد   های نو را شکل می ها و هویت ها،  گاهی اند و ای  ارتباط و پیوستگی هم مر وط و پیوسته

تیوان  یه    میی  هیا  سیازد؛ کیه از جملیه  ن    های مختلف دگرگون میی  زندگی اجتماعی  شر را در عرصه
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 اقتصیاد،  شیدن  ها  ه ترتیب در ساختارهای جهانی های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تکامل  ن عرصه

 تغییر شاهد است که تحوالت ای  میان فاصلۀ در .کرد اشاره فرهنگ شدن جهانی و سیاست شدن جهانی

 افیبایش  ،  ملی کشورها منافع در ها اولویت تغییر جدید،  ازیگران ظهور الملل،  ی  نظام در  ازی قواعد

 (.13: 9311)گودرزی،هستیم  فراملی های وا ستگی و پیوندها

 جوامیع  مقبولییت  و قیرارداد  توجیه  مورد فرهنگی پدیده یر عنوان  ه توان می  سیاری از شهرها را

 شیود  می ناشی ها  ن سازی تمدن و سازی فرهنگ قا لیت همی  از هم گردشگری مقاصد عنوان  ه شهری

(. در ای  راستا از تعامتت فرهنگی نباید مغفول  ماند زیرا تعامتت فرهنگی فرایندی 1 :9311هنما،ر)

هیای   هیا و وی گیی   ها، امکانیات، توانمنیدی   توانند  ا توسل  ه ظرفیت ها می دولت  ن  طریق  که از  است

ها  ا ا بار فرهنگیی و   دولتکشورها اثر  گ ارند. در واقع،  عمومی و رفتار سایر افکار  فرهنگی خود  ر  

هایی را در افکار عمیومی میردم سیایر کشیورها ایجیاد        ه معرض گ اشت  نمادهای فرهنگی، ج ا یت

 :9314های دولت  یگانه اثیر گی ارد )رحمیانی،    طریق نفوذ ناشی از  ن،  ر رفتار و سیاست کند تا از می

دیپلماسی عمیومی و چیه در    ، چه در یهای مواز (. یکی از تعامتت و وجه مشترک میان دیپلماسی11

ها و هنجارهیای شیهری و در نهاییت     انتقال اطتعات، تبادل ارزش دیپلماسی شهری؛ تماب فرهنگی،

فرهنگیی    اعیث تعیامتت   و فنیاوری   گسیترش تکنولیو ی   که ای  امر در عصر ج ب مخاطبی  است

 شود. ای می گسترده

هیای    یید کییه امییروزه جییدا از پیرو ه       رمیی  های همکاری میان شیهرها چنیی   از  ررسی پیمان

کنید و فیراهم سیاخت      خواهرخوانیدگی شهرها، فرهنگ نقش مهمی در دیپلماسی شییهری ایفییا میی   

هیای فرهنگیی و    هیای متفییاوت از طریییق  رنامیه     امکان  رقراری ارتبیاط متقا یل جوانان  یا فرهنیگ  

ی از شهری دیگر و ارائییه رهنمودهییایی در   ها مقامات شهر دهی  ازدییدهای فرهنگی ورزشی، سامان

 هیایی از فعالییت در  عید فرهنگیی دیپلماسیی شیهری هسیتند        جهت ارتقاء توسعه فرهنگی تنها نمونه

(Pluijm,2007:18). 

هایی چیون  زادی  ییان، دیی  و  را یری جنسیییتی    حوزه تبادل ارزش های دیپلماتییر در فعالیت

وجیه   شیمول های جهیانی و جهیان  امروزه ارزش فرهنگی است. وا یطتیر ر خشیی از ا عیاد گسیترده

هیا اسیت کیه  یرای همگیان در جامعیه دارای ارزش و        المللی است و همی  ارزشمشترک جامعه  ی 

هیای   افراد، سازمان ها، که دولت شمول هایی که  رگرفته از  اورهای جهانی و جهان ارزش اعتبار هستند.
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(. 91  :9311های فراملی نسبت  ه  ن اجماع دارنید )ذاکرییان،   و شرکت نهاد های مردم حکومتی، سازمان

دهد امیا  رخیی   های دیپلماتیر شهرها را تشکیل می اگرچه دیپلماسی فرهنگی  خش مهمی از فعالیت

هیای   شیود. فرصیت   از پ وهشگران اظهارمیی دارنید کیه از ظرفییت کامییل اییی  مورداسیتفاده نمیی    

  یری و رشید اجتمیاعی افیراد و ثبات اقتصادی و سیاسی جوامع مهیم هسیتند و  پ جامعه مشارکت در

کننیید  جوامیع شیهری ایفیا مییی     دهیی شیرایط زنییدگی  هتییر در     جوانان نقشی کلییدی در سیازمان  

 .(911 :9313)زرقانی،

های فرهنگی از شهر تا شهر و از یر طبقه اجتماعی تا ییر طبقیه اجتمیاعی     توان گفت تفاوت می

و  هیا  روزانه زندگی، جنب وجوش،  رامش خیا یان  که تکثیر  شکاری در روند  کنند ، نمود پیدا میدیگر

ترتییب   هیای فرهنگیی در نظیم و    تفیاوت  عمیومی را دارد. در درازمیدت،   امنیت یا خشونت در مکان 

تیری  شیهرهای جهیان     شود. مثتً شهرهای اروپایی  ه شکل گروهی مطلیوب  شناسی پدیدار می ریخت

های قومی نسیبت   جنایت و وی گی جرم، کمی از نظر فقر،  ا مشکتت  شهرهایی ثروتمند  ها .  ن ندهست

رییبی و طراحیی دوران  اسیتان و اواییل       رنامه ها ترکیب ج ا ی از  ن شهرهای جهان هستند.  ه دیگر

 (.431: 9311 همکاران، ا و کاپتن جیمب دیوید، اچ،) تاریخ مدرن را دارند

 در میداوم  حضیوری  زمیان  طیول  در کیه  است هایی مجموعه وی گی معنای  ه شهر هویت   نا رای 

 تیاریخ  امتیداد  در جدید نیازهای و تغییرات  ه پاسخگویی  ر عتوه شهر یر و  اشد داشته تعریف شهر

 اجبای خیاص  تکرار و تثبیت  ه لبوماً و پویاست مفهومی شهر مفهوم هویت ای  . اشد داشته قرار خود

 عامیل تشیخیص   نمیا  خیاص  مصیالح  و رنیگ  شهری در است ممک  ترتیب ای   ه شود. نمی جرمن شهر

 یرای تعیامتت فرهنگیی     محلیی  ن  رسیوم خیاص   و  داب و ها فعالیت دیگری شهر در و  اشد هویت

 حافظیه  رویدادها، شهر، ساخت چگونگی در فرهنگی شهرها های مؤلفه اساب ای   ر مدنظر قرار گیرد.

 مقصید  ییا  مکیان  شیهر  سیازی  هوییت  در سو یر از یعنی دارند؛ دوگانه نقشی ...و یشهر منظر جمعی،

 زندگی فضای در و شده نهاده  نیان ها  ن اساب  ر اولیه شهر ساختار دیگر سوی از و هستند  فری  نقش

 (.42 :9311شود )پرچکانی، متبلورمی

د را خواهید داشیت کیه    شهر هویت فرهنگی خاص خیو  هر یا یم که  ا توجه  ه مطالب فوق درمی

گسیترش   سیازی  یه   و تصویر  ا بار رسانه و ج ب مخاطب گیری از تواند  ا  هره دیپلماسی عمومی می

 یرای   گردشیگری  هیای  مکان و مناطق فرهنگی و  رندسازی فرهنگی  ن شهر  پردازد. شهرها،  تعامتت
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 از  ییش  جمعیتیی  که دنیا ایشهره اغلب و کند می رقا ت هم  ا روزافبون طور  ه گردشگران نظر جلب

 های قالب در دور های گ شته از شهرها.  اشند مشهورتری  و تری  ج اب اند مایل دارند، نفر یر میلیون

 ذهی   در خیود  از مختلیف  هیای  فییلم  از هایی صحنه تا گرفته ساده پستالی کارت تصویر یر از مختلف

 جیای  مخاطبیان  ذهی   در اند توانسته تصاویر ی ا  ا و اندکرده ایجاد  صری  رند یا ذهنی منظر مخاطب،

تواند مکمل دیپلماسی شهری  اشید   چه حد می ای  مسیر موازی تا اینکه دیپلماسی عمومی در . گیرند

 -دولتیی   هیای  در ای  راستا ادغام سازمان کار رد ا بارهای دیپلماسی شهری دارد.  ستگی  ه استفاده و

نهیاد، موجیب    هیای میردم   ها، سازمان های خصوصی، انجم  زمانهای غیررسمی، سا ارگان تلفیق و ملی

 (.1 :9311شود )رهنمایی، می ها میان مخاطبی  سایر دولت فرامرزی ارتباطات افبایش

 ضرورت تعامالت اقتصادی  -2

 گی ار  سیرمایه  هیای  طرییق جیی ب توریسیییت، شیرکت     طریق، اول از های شهری از دو دیپلمات

المللیی و دوم از طریییق صیدور     لمللی و  سترسازی  یرای رخیدادهای  یی    ا های  ی خارجی، سازمان

تضمی  کرده و  ییه مشییارکت  یا     های شهری را توانند سیود اقتصیادی فعالیت خیدمات و دانیش می

از یکیی   اششیهری (. دیپلماسیی در عرصیه   911  :9313سیایر شیهرها  پردازنید )زرقیانی و دیگیران،  

 گردشگری دیگر  ازاریا ی عبارت  ه شود؛ گردشگری محسوب می و گسترش سعهتو تری  ا بارهای مهم

در واقع در جهان پیش روی ای  روزها  رقراری ارتباط و تبلیغ  ه منظور عرضه محصول همچون فتح 

المللی است. دیپلماسی شهری  ا ایفای نقش ارتباطی، حال چه در موضوع گردشگری ییا    ازارهای  ی 

 کنید.  ها را ایفا می در شهر نقش اساسی در ج ب در مدهای پایدار  رای شهرداری هر موضوع دیگری

ا عاد  سیاری همچون اقتصاد، محیط اجتمیاعی و    عدی نیست  لکه درگردشگری صرفاً یر پدیده تر

شیود و دیپلماسیی    فرهنگی قا ل تکمل است. گردشگری  غاز توسعه پایدار در کشورها محسیوب میی  

 (.49: 9311بایی اقتصادی خواهد شد )مهدوی و دیگران،اف شهری موجب هم

هیا و...  یه    هیا، سیاسیت   شرایط فعلی جامعه جا  ه جایی کاال، خدمات، مردم، اندیشیه  همچنی  در

هیای   شدن  ر شهرها در زمینیه  شدن رخ داده است و  ا توجه  ه اینکه جهانی واسطه و در فر یند جهانی

گ ارنید.   سازی و عناصر  ن تکثیر می گ ارد، شهرها نیب  ر جهانی می اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی تکثیر

های اساسی  رای ایفای نقش گسترده  ازیگران جدید در سطح ملیی،   سازی  ا فراهم کردن زمینه جهانی

المللی، تبدیل شهرهای ملی  ه شهرهای جهانی یا درنهایت شهرهای جهیانی را ممکی     ای و  ی  منطقه
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نهاد ییا   های مردم توان گفت  ازیگران اصلی در ای  فرایند، سازمان می (.Godarzi,2016: 478سازد ) می

 ه عبارتی دیگر در میان ای   یازیگران میؤثر در دیپلماسیی شیهری،      ها و شهرداران هستند. غیرانتفاعی

 چهار نوع تیپ  ه هم مرتبط وجود دارند.

 های فراملی سود ور شرکت   -

ای که تمایل  ه اهدا  عمومی دارند، مقامات محلی هیر دو   جامعه د غیردولتینها مردم های سازمان   -

هیای خیاص را از طرییق     های خصوصی یا ترکیبیی کیه  خیش    سازمان مقصد( مبدأ و شهر) منطقه

 (.Marchetti, 2017: 3) کنند مدیریت می

اع سیرمایه  های اقتصادی خاصی را  رای ج ب انیو  شیهرهای  سییاری در جوامع پیشرفته، سازمان

جهان شهرهایی مثل توکیو، نیویورک و لنیدن  یا تبیدیل شیدن  یه مرکیب       دهند.  اختصاص می در شهر

فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از اعتبار خاصی  رخوردارند. ایی  اعتبیار موجیب شیده اسیت کیه سیود        

اسیپانیا  انیادا، سیوئد و   از ای  سه شهر  ا سود کشیورهایی  یا اقتصاد متوسیط مثیل ک  اقتصادی هر یر 

نظریه  رند شهری  عد قا ل توجه ای   ازی دیپلماتیر اسیت.  رنید شیهری  یه معنییای      یکسان  اشد. 

های  ازاریا ی تجاری در شهرها و تبدیل نمودن ییر شیهر  یه یییر  رنیید تجییاری      کارگیری مدل  ه

سیت کیه ایی     گردد.  نا رای  عجییب نی  های مختلف اقتصادی می اندازی انجم  اسیت کیه موجیب راه

گی اری مراکییب اصییلی     هیای  برگییی  یرای جی ب سیرمایه  یشیتر و پاییه        جهان شیهرها، از سازمان

کنند. صیر  ده درصد از منیا ع عمیومی  یرای توسیعه دیپلماسیی       های چندملیتی استفاده می مشارکت

 گردد میتر منا ع در سیطح محلیی  جایی گسترده یکدیگر موجیب جا ه شیهری و مشیارکت شیهرها  ا

کنید و تیکثیرات  ن را چنید  را یر      های جدییید عمییل میی    گ اری که ماننید کاتالیبوری  یرای سرمایه

شوند دیپلماسیی شییهری   تری  ا عیاد توسیعه محسیوب می سازد. از نجاکه مسائل اقتصادی از مهم می

تیکثیر  سیبایی    های دیگرها در میان شیهر رفت  رتبه  ن ای  طرییق  یه رشید اقتصادی شهرها و  اال از

 (.911 :9313دارد )زرقانی و دیگران،

 جرییان  افبایش طریق اقتصادی از در  عد مهم هستند و شهری ی توسعه فر یند  ازیگران در ای  از

 منیاطق   ینید.   ه شیمار میی    ه توسعه ضروری دستیا ی  رای کار نیروی حتی و سرمایه خدمات، و کاال

جهانی هستند. پیوند و توازن دیپلماسی عمومی  جریان مبادالت  ه زمی سر اتصال ی نقطه شهری  برگ

گ اران  رجسیته و افیراد توانمنید در شیاخص      سرمایه در  عد اقتصادی از طریق ارتباط  ا افراد کلیدی،

تر خواهد شد. در ای  وضعیت  ا انتقال اطتعات و دانیش  ه روز اقتصادی، دیپلماسی  اقتصادی محکم
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هیای اقتصیاد شیهری و     ند سود حداکثری اقتصاد خود را تضیمی  و  یا گسیترش شیبکه    توا شهری می

 افبایی کارساز خواهد  ود. های اقتصادی هم نامه  برگ، تفاهم های کوچر و گ اری سرمایه

 گیری نتیجه
 نچه  یان شد نویسندگان ای  مقاله در تتش  ودند که دو مفهوم دیپلماسیی عمیومی و    توجه  ه  ا

جهت پیشبرد سیاست خارجی تحلیل  شهری را تبیی  و هر یر از ا بارهای کار مد  ن را در دیپلماسی

کنند. نکته قا ل توجه در ای  دو شیکل از دیپلماسیی  یه عنیوان پیونید مشیترک و مکمیل در اجیرای         

است که هر دو شکل دیپلماسی در واقع یر مفهوم چندوجهی مشترک دارند کیه   سیاست خارجی ای 

 قیق دو مفهوم مورد نظر اجماع نظری وجود ندارد ولی وجه مشیترک همیه تعیاریف ایی     در تعریف د

گیرنید.  یه    است که هر دو از ا بارهای گوناگونی  رای رسیدن  ه محتوی سیاسیت خیارجی  هیره میی    

 هنری، علمی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، های دولت در حوزه -های نوی  مردم دیگر دیپلماسی  رتعبا 

و وزن  ئیوپلیتیکی    یدیل در افیبایش قیدرت ملیی     اند و مردم و شهرها  ه نقش  ی ارد شدهو اجتماعی

 و غیردولتیی   یازیگران  ظهور شدن و الملل، جهانی  ی  نظام تحوالت  نا رای   ا توجه  ه اند؛ تبدیل شده

هیا   هیای  ن  محیدودیت  ا یبار و  ا عیاد،  غیردولتی  رای کسب منافع ملی  ایید  یه شیناخت    های سازمان

 علمیی،  هنیری،  فرهنگیی،  نهادهای مراکب غیرانتفاعی، نهاد، های مردم پرداخت و  ستر تعامل  ا سازمان

مییان شیهروندان و    هیا  و وزارتخانیه  الکترونییر  ارتباطات ها، رسانه جهانگردی، گردشگری، اقتصادی،

الملیل   جامعه  یی  مخاطبان خارجی را فراهم کرد.  دیهی است ای  امر  اید در شرایطی فراهم شود که 

 المللی  سترهای الزم را داشته  اشد در رسیدن  ه حف  صلح و امنیت  ی 

 منابع فارسی
 ( 9311اچ کاپتن، دیوید، ویلر و استیون  ر، هالووی ،)حسیی  حیاتمی    ترجمیه  ،جغرافیای شهری

 .تهران  رات نیا، انتشارات سمت، ن اد عبدالمطلب

 ،جایگاه توسعه شهری   ییتب» (،9319فی قادری حاجب )ی قورچی، مصطمرتض احمدی پور، زهرا

 ، شماره اول.جغرافیای و توسعه شهری مجله ،« ئوپلیتیکی در توسعه حوزه نفوذ

 ،تهران کانی مهر، انتشارات ،ها رفتار قدرتی و پلماسید ،ریتی ئوپل (،9311هاشم ) امیری. 



 
 تعامالت فرهنگی و اقتصادی یپلماسی شهری با دیپلماسی عمومی در حوزهافزایی د هم

 

 
 

299 

 ،ی  رند شهری  ا رویکرد گردشیگری،  ی فرهنگی  ر معمارها مؤلفه ریتکث (9311) ،پروانه پرچگانی

 چهارم، شماره دوازدهم. سال ،هنر و تمدن شرق فصلنامه مطالعه موردی لیون فرانسه،

 رما اصفهان، ،شهری دیپلماسی ،(9312) یمهد ن اد، جمالی . 

 ،دیپلماسیی  میوردی   ررسیی  :شیدن  یجهیان  عصر در پارادیپلماسی  (1392)محمدرضا ) دهشیری 

 93شماره  ،شدن یجهان راهبردی عاتمطال فصلنامه شهری،

 ،در دیپلماسیی شیهری   جایگیاه  تحلییل  و تجبییه »(، 9311) ی خرمیی مصطف ،محمدرضا دهشیری 

 .9شماره  دوم، و سی سال، خارجی سیاست فصلنامه ،«جمهوری خارجی سیاست

 ( 9311دهقانی فیروز  ادی، سید جتل ،)«    ی  یرای  چهیارچو   ،نظرییه اصیتحی سیاسیت خیارجی

 شماره سوم، شماره یر، ،فصلنامه روا ط خارجی، «یاست خارجیتحلیل س

 ،تهران خرسندی، انتشارات ،ی حقوق  شر در خاورمیانهها یگ ار استیس (،9311) یمهد ذاکریان. 

 ،فصیلنامه مطالعیات راهبیردی    ، «دیپلماسی عمومی و سیاسیت خیارجی  »(، 9314) منصور رحمانی
 .91، سال ششم شماره شدن یجهان

 ،دیپلماسی عمیومی و قیدرت نیرم دیپلماسیی عمیومی      (، 9312) خسروی افسانه ،اکبر یعل رزمجو

و ، انتشارات سفیر اندیشه مجموعیه فرهنیگ   2192- 2119، مریکا در قبال جمهوری استمی ایران

 .تهران ،9رسانه

 ،ی ا رسیانه ی پلماسی ی ر دی در مد (،9311) ی عنایتی شبکتییعل خسروی، افسانه ،اکبر یعل رزمجو

  ثار مفاخر فرهنگی، تهران. انجم  ،سیما( ی صداا رسانهمطالعه موردی دیپلماسی ) رانای

  ،انتشارات مجد، تهران.ی شهریبیر  رنامهحقوق (، 9319محمدجواد )رضایی زاده ، 

 ،فصلنامه ایران، شهرهای جهانی شدن راهکارهای و مشکتت موانع، ، (1388) محمدرحیم رهنما 

 دانشگاه فردوسی مشهد . 8شماره  4ای ،دوره  جغرافیا و توسعه ناحیه
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 ،ی شیهری و نقیش   پلماسی ید (،9313) اسیکندران  منصوره ،کش رنج محمدجوادهادی  دیس زرقانی

 .21 شماره پنجم، سال ،یا منطقهی شهری و ها پ وهشمرکب ی، الملل  ی شهرها  ه عنوان  ازیگران 

 ،خیارجی، فصیلنامه مطالعیات     اسیت یو سی ی عمومپلماسید (،9313، مسعود  راتی ) هاره سازمند

 .98شماره  1ی عمومی، دوره گ ار استیس راهبردی

  دیپلماسی نوی  در روا ط خیارجی رویکردهیا و   ( »9388)  ینش خیشسیمبر، رضا و ارستن قر انی

 راهبیردی  مطالعیات  فصیلنامه  ، فصلنامه روا ط خارجی، سال اول، شماره چهیارم، «ا بارهای متغیر

 .41شماره  ،شدن یجهان

 

 ،ی در شیهرهای  خواهرخوانیدگ  ررسی مبیت پیوسیتگی  » (،9311عبدالهی ) رکسانا قاسمی، فاطمه

چهارمی  همایش ملی الگیوی معمیاری و شهرسیازی     ؛«فرایبورگ، اصفهان) ی:مورد نمونه امروز،
 .تهران ،استمی

 ( 9311قوام، عبدالعلی ،) هران: انتشارات سمت، چ پنجم، تکردهایروو  ها هینظر الملل  ی روا ط. 

 ،تهران دهم، چ ، انتشارات مجد،،یشهرسازشهری و  حقوق (،9311) غتمرضا کامیار. 

 ،عصیر  در دیپلماسیی  و شیهر  سینجی  نسیبت » (،9311) صباغ کتته حسینی الهام ،مهناز گودرزی 

 .23شمارۀ  ،1دورۀ ،عمومی یگ ار استیس راهبردی مطالعات ۀفصلنام ،«شدن یجهان

 ، ترجمه رضا کلهر و سیید محسی    دیپلماسی عمومی نوی  از تئوری تا عمل(، 9381)  ان ملیس ،

 روحانی، تهران: دانشگاه امام صادق.

 فضیای  عصیر  در ملیی  توسیعۀ   یرای  ا یباری  شهری؛ دیپلماسی ،(9381) مسعود شفائی، موسوی 

  هرجریانها،گروه پ وهشی: مدیریت مطالعات و  رنامه ریبی امور مناطق فصلنامه دانش ش

 ،های نظیری   انی ن (،9311) سجاسی قیداری حمداهلل افتخاری،  یالد عبدالرضا رک ، داوود مهدوی

 ، تهران: انتشارات سمت.گردشگری توسعه پایدار
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 ،(، سیاست شیهری و دیپلماسیی شیهری از نظرییه تیا تجر یه،      9311) نجاتی حسینی، سید محمود 

 .2سوم شماره  دوره ،شناسی تاریخی جامعه

 ،مرکیب گیروه   تهیران  ،ای  ه مثا ه ا بار سیاست خیارجی دیپلماسی رسانه(، 9381مهرداد ) نوا خش :

 ناحیه ای. توسعه و های فکری و اجتماعی.پ وهش

  از دیپلماسی عمیومی سینتی تیا دیپلماسیی عمیومی      »(، 9312سعیدی )  یاالم روحهادیان، ناصر و

 .11، شماره 22، سال راهبرد، «نوی  رویکردی ها رماسی

 ترجمه علیرضیا طییب و وحیید  برگیی،    متحول سیاست خارجی ماهیت (،9381) کریستفر یل،ه ، 

 : مرکب پ وهشکده مطالعات راهبردی.تهران

 ( 9381یعقو ی، سعید،) تهران: مرکب خارجی جمهوری استمی ایران در دوران سازندگی استیس ،

 اسناد انقتب استمی ایران.
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