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تحلیل فرصتها و چالشهای توسعه دیپلماسی
شهری در کالنشهرتهران
میثم بصیرت* ،۱سید مصطفی جلیلی
 1استادیار دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2کارشناس ارشد مدیریت شهری ،دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
۲

(تاریخ دریافت مقاله ،93/4/24تاریخ پذیرش نهایی)93/7/5:

چکیده
فرآیند جهانی شدن ،ابعاد و پیامدهای آن بیش از سه دهه است که در حوزههای مختلف موضوعی و
در سطوح مختلف شهری ،به کانون بحثهای محققان علوم شهری بدل گشته و موجب شکلگیری
پاس ـخها و نظریات جدیدی در حوزههای مختلف سیاســتگذاری شــهری شــده است .یکی از تحوالت
حاصــل شــده در ایــن عرصــه ،اهمیــت یافتن دیپلماســی شــهری ،به عنــوان گون ـهای نوین از اشــکال
دیپلماسی است .بررسیهای مقاله حاضر که با تکیه بر روش تحلیل دادههای ثانویه و روش فراتحلیل
انجــام پذیرفته ،نشــان میدهــد تهران با وجود فرصتهایی چون روابــط خواهرخواندگی با تعدادی از
شهرهای جهان ،حضور در برخی از نهادهای بین المللی حوزه توسعه شهری و موقعیت ژئوپلیتیک و
جایگاه ویژه در روابط منطقهای ،به سبب موانع مختلفی چون چالشهای سیاسی برخاسته از سطح
ملی ،فقدان چارچوب نهادی الزم در حوزه توسعه دیپلماسی شهری و نیز آماده نبودن زیرساختها و
افزاری الزم ،تا کنون نتوانسته است به جایگاهی درخور در عرصه دیپلماسی شهری دست
شرایط نرم
ِ
یابد .این در حالی است که تحقق نقشآفرینی فعال تهران در عصر دیپلماسی شهری میتواند منافع
پایــداری را چــون امــکان پذیرشــدن تبادل تجــارب و دریافت کمکهــای فنی و مالی ،کاهــش تأثیرات
نامطلــوب تصمیمــات و سیاس ـتهای نهادهــای فراملــی ،افزایــش امــکان چانهزنی و کســب امتیاز در
ســازمانهای بینالمللــی به منظور برونرفت از محدودیتهای حا کم بــر نظام برنامهریزی و مدیریت
شهری به ارمغان آورد.

واژههای کلیدی
جهانی شدن ،تهران ،دیپلماسی شهری ،رقابتپذیری شهری ،مدیریت شهری.
* نویسنده مسئول :تلفن ، 021-66414841 :نمابر.E-mail: mbasirat@ut.ac.ir ،021- 66955628 :
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مقدمه
از پایــان دهــه  80میــادی بدیــن ســو ،مطالعــه در زمینــه پیوند
شــهر و جهانی شــدن با تحولی جدی مواجه شــده است ،شهرهای
جدیــد عصر جهانی شــدن با عناویــن مختلفی مانند جهان شــهر،1
شــهر اطالعاتــی ،2شــهر -دنیــا 3و شــهر جهانــی 4مــورد توجــه قــرار
گرفتهانــد و در ابعــاد مختلف ایــن موضوع ،پژوهشهــای متعددی
بـ�ه ویـ�ژه توسـ�ط افـ�رادی چـ�ون ساسـ�ن( ،)Sassen , 2001تیلــور و
همکارانــش( ،)Beaverstock, Taylor and Smith ,1999فریدمــن و
ولف ( )Friedmann and Wolf ,1982کستلز ( ،)Castells, 1989شورت
(شورت و کیم 1384،؛  )Short ,2004و دیگران صورت پذیرفته است.
بــا ایــن حــال ،ایــن پژوهشهــا بیشــتر بــر شــهرهای جهــان
توس��عهیافته متمرک��ز بودهان��د و از این رو محقق��ان مختلفی (مانند
 )Robinson, 2006; Kim and Short,2008; Smith, 2003بــر ضرورت
پژوهشهــای بیشــتر در مــورد شــهرهای جهان ســوم و تغییــر تمرکز
پژوهشها از شهرهای جهان توسعه یافته تأ کید دارند .ا گرچه برخی
از محققان نیز (;Grant and Nijman, 2002; Grant and Short, 2002
;Gugler, 2004; Keyder, 2005; Logan, 2002;Roberts, 2005
 )Segbers, 2007; Ward, 1998بــه بررســی و تحلیــل اثــرات جهانــی
شــدن روی شــهرهای اصلــی جهــان در حــال توســعه پرداختهاند.
با وجود سوابق متعدد در ارتباط با ابعاد مختلف جهانی شدن
و نیز رابطه شهر و جهانی شدن در جهان ،در ایران سابقه منسجم
و جامعــی در ایــن ارتباط و ســایر ابعاد مورد طــرح در این زمینه به
ویــژه در حــوزه مدیریــت و حکمروایــی شــهری ،وجود نــدارد .اما از

ایــن میــان میتــوان پژوهشهــای انجــام شــده را توســط فریادی
( ،)1381تاجبخش( ،)1384,1385معرفــت( ،)Marefat,2004
احمدی ترشیزی( ،)1384شــورت( ،)Short,2004محمدی()1390
و مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران( )1390یاد
کرد .در این شرایط با وجود برخی فعالیتهای موردی انجام شده
در باب موضوع جهانی شدن و شهر ایرانی ،سوابق مطالعاتی فوق
همچنــان نا کافی به نظر میرســند و هیچگونه جمعبندی خاصی
برای بهرهبرداری سیاستگذاران ارائه نشده است.
همکاریهای بینالمللی شــهرها بــرای بهرهمندی از فرصتها
و مدیریــت چالشهای جهانیشــدن میتواند بــه دو صورت مورد
توجــه قــرار گیــرد کــه عبارتنــد از .1 :همکاریهای بینالمللی شــهر
با شــهر در قالــب خواهرخواندگی .2 ،همکاریهــای چندجانبه در
قالــب عضویــت و فعالیــت در ســازمانهای تخصصــی بینالمللــی
کــه ایــن نــوع از همکاریهــا جــز ء بــا در پیــش گرفتــن دیپلماســی
نظام مدیریت شــهری
شــهری میســر نیســت .در این راســتا ارکان ِ
(شــهرداریها و شوراهای شهر) میتوانند از طریق ابزار دیپلماسی
شــهری فعــال در ســازمانهای بینالمللــی شــهری ،از مشــارکت
حدا کثــری دیگــر شــهرهای تأثیرگــذار در مدیریت شــهری بهرهمند
شــده و نیــز از ایــن رهگــذر ،ســهم و میــزان مشــارکت خــود را در
حکمروایــی جهانــی و محلــی افزایش دهنــد .نوشــتار حاضر تالش
میکند ضمن تبیین اهمیت پیگیری رویکرد دیپلماســی شــهری،
به طرح و بحث تجربه تهران بپردازد.

 .۱پیشینه تحقیق
موضــوع ارتبــاط سیاســت بینالملــل و سیاســت محلــی ،در
دهههـ�ای اخیـ�ر موضـ�وع بحـ�ث نظری هپـ�ردازان مختلفـ�ی (Putnam,
 ) 1988; Brown, 2002بــوده و ایــن تمرکــز بــر روی سیاســت محلــی
و ســاختارهای سیاســی خــاء قابــل توجهــی در حــوزه نظریههــای
دیپلماســی نیــز محســوب میشــده اســت .همچنیــن محققــان
دیگ��ری ( ) Blank, 2006; Cools, 2004بحــث از دیپلماســی را در
مقیاسهــای فروملــی 5مطرح کــرد ه و از آن به عنــوان مکملی برای
دیپلماســی سیاســی دولت مرکزی یاد کردهاند .از دید اینان عوامل
غیــر دولتــی چــون ســمنها( ،) NGO’sشــرکتهای چندملیتــی و
قلمروهــای فروملــی چــون دولتهای فــدرال ،منطقهها و شــهرها،
بــه عنــوان بازیگــران جدیــد عرصــه دیپلماســی مطــرح هســتند .در
چنیــن محیطــی ،ایــن تحــول در حــوزه دیپلماســی و شــکلگیری
نقــش دیپلماســی مرتبط با مقیاسهای فروملــی و تأثیر و تأثر این
مقیاسها ،موضوع بحث نظریه پ��ردازان (Blank, 2006; Hocking,
 )1993; Keating, 1999; Sassen, 2004بوده است.

در حوزه دیپلماســی شــهری ،مطالعات صورت گرفته در ایران و
ً
به ویژه دیپلماســی شــهری تهران ،نسبتا محدود هستند .از جمله
فعالیتهای انجام شده در خصوص ابعاد مرتبط با دیپلماسی شهری،
میتــوان بــه مطالعــات موســوی شــفائی( ،)1390بصیــرت(،)1391
قورچی و امانی( ،)1388سلیمی کهن و فیضی( ،)1390امانی()1390
و بصیرت ،عزیزی ،زبردســت و احمد آخوندی( )1391اشــاره کرد که
همگــی ضمن تا کید بر ضعفهای دیپلماســی شــهری در تهران ،بر
ضــرورت به کارگیری ابزار دیپلماســی شــهری در تهــران تا کید دارند
ا گرچه راهکارهای چندان مشخصی به منظور عملیاتی نمودن این
رویکرد در شرایط تهران ارائه نمینمایند.
عالوه بر اینها درودی و پیمانی ( )Daroudi and Peimani, 2013
در مقالهای با عنوان «ارزیابی تأثیرات دیپلماسی شهری بر سرمایه
گــذاران خارجــی در تهــران با اســتفاده از فرآیند تحلیل شــبکهای»،
بیــان میکننــد کــه مطالعــه فرآینــد ســرمایهگذاری جهانــی و رشــد
اقتصــادی در تهــران ،موقعیــت واقعــی و ممکن تهــران را در جذب
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ً
ســرمایهگذاری در رقابــت با دیگر کالنشــهرها نســبتا ضعیف نشــان
میدهد و آن را به ضعفهای موجود در حوزه دیپلماســی شــهری
مرتبــط میکننــد .نجاتــی حســینی( )1390نیــز بــا تحلیــل مفهــوم و
تجارب دیپلماسی شهری نیز تالش میکند تا ضمن تحلیل محیط
دیپلماســی شــهری تهــران بــه ارائــه مدلــی بــرای سیاســت پژوهــی
دیپلماســی شــهری در تهران بپردازد .بصیــرت( )1393نیز در مقاله
خود با عنوان «گذار از مدیریت شهری منزوی به دیپلماسی شهری
فعال در شرایط جهانی شدن؛ تحلیلی بر تجربه تهران» به پارهای از
کاستیهای تهران در حوزه دیپلماسی شهری میپردازد.

 .۲جهانی شدن و شکلگیری بازیگران و
گونههای جدید مشارکت سیاسی
مرور پژوهشهای حوزه جهانیشــدن سیاسی نشان میدهد،
محققــان مختلفــی بــر ایــن اعتقادنــد که کاهــش قدرت در ســطح
ملــی ،پیدایــش گونههــای جدیــدی از قــدرت و سیاســت را در
ســطوح فروملــی و فراملیتــی امکانپذیــر میســازد .بدیــن ســان،
دولــت ملــی تا انــدازهای جایگاه خــود را به عنــوان محمل قدرت و
فرآیندهــای اجتماعــی از دســت میدهــد (ساســن.)158 ،1389 ،
همچنین گســترش سریع شــبکههای رایانهای جهان و دیجیتالی
شــدن طیــف گســتردهای از فعالیتهــای سیاســی و اقتصادی که
امــکان گــردش آنها را در شــبکههای یاد شــده فراهم میســازند،
پرس ـشهایی را دربــاره کارایــی چارچوبهــای کنونــی اختیــارات
دولــت و مشــارکت مردمســاالرانه برانگیخته اســت .این امــر ،راه را
بــرای پیشــرفت مقیاسهــای فروملــی ماننــد شــهرهای جهانــی و
مقیاسهای فراملیتی مانند بازارهای جهانی همواره ساختهاند.
چنین شرایطی ،با ظهور بازیگران نو سیاسی در سطوح فروملی،
ملیوفراملیهمراهشدهاست.سازمانهایمردمنهاد،قومیتهای
بومــی ،مهاجــران و پناهندگانــی کــه مشــمول احکام حقوق بشــری
هســتند ،فعاالن حقوق بشــر و محیط زیست و بسیاری از گروههای
دیگر ،هر روز بیشتر و بیشتر به بازیگران سیاستهای جهانی تبدیل
میشــوند 6 .همچنیــن زنان به گونه روز افزونــی در زمینه تالشهای
ً
فرامرزی فعال شــدهاند .این امر غالبا به معنای تبدیل مجموعهای
از شــرایط محلی یا قلمروهای نهاد خانواده  -مانند خانوار ،محله یا
جامعــه محلی کــه در آن زنان خــود را محدود بــه نقشهای خانگی
مییابند -به فضاهای سیاسی بوده است .زنان میتوانند بدون نیاز
بــه پــا نهادن به بیرون از عرصههای خانگی به کنشــگران سیاســی و
مدنی تبدیل شــوند .در نتیجه از زنان باید به عنوان بازیگران جدید
عصر جهانی شــدن و کنشــگران سیاســی و مدنی جدید یــاد کرد .در
کنــار مــوارد یاد شــده ،نقشپذیــری نهادهای فراملــی در حکمروایی
جهانی ،دیپلماســی شهری ،شهروندی جهانی و توسعه دموکراسی
محلــی از دیگر وجوه تأثیرات شــکلگیری بازیگــران و گونههای نوین
مشارکت سیاسی در فرآیند جهانی شدن است.
در ایــن شــرایط و اهمیــت یافتــن مفاهیمــی چــون سیاســت
شــهری ،دیپلماســی شــهری و غیره نشــانگر اهمیت یافتن شهرها
در نظام سیاســی جهانی اســت .از این رو است که برخی معتقدند

در حال حاضر ،شــهرها و شــبکههای پیوند دهنده آنها به عنوان
عامــل توازن و زمینهســاز کشــمکشهای فرامرزی عمــل میکنند.
به اعتقاد آنان شــبکه فرامرزی شــهرهای جهانی ،فضایی است که
در آن جهــان ،شــاهد شــکلگیری گونههــای جدیدی از مشــارکت
سیاســی میــان نقــاط گونا گــون جهان اســت کــه با جهانی شــدن
شــرکتهای بــزرگ ،تخریــب محیــط زیســت ،زیرپا گذاشــته شــدن
حقوق بشر و مانند اینها مبارزه میکنند .در واقع برای سیاست،
شهر در مقایسه با کشور ،فضای بسیار ملموستری است و در این
فرآینــد به مکانی تبدیل میشــود که بازیگران سیاســی غیررســمی
میتوانند به شــیوهای که در ســطح ملی هم غیرممکن نیســت اما
دشــوارتر اســت در صحنــه سیاســی مشــارکت کننــد .بخــش اعظم
ً
سیاســت شــهری -کــه کامــا ملمــوس اســت -توســط مــردم اداره
میشود و به فناوریهای رسانههای گروهی وابسته نیست .سطح
خیابانی سیاســت ،امکان فعالیت سیاسی را بدون نیاز به ورود به
نظام سیاسی رسمی برای گونههای نو از کنشگران سیاسی فراهم
میکنــد .از این رهگذر ،گروههایی که قــدرت ندارند و «غیرمجاز»،
محرومــان ،خارجیهــا و اقلیتهــای تحــت تبعیــض میتوانند در
شــهرهای جهانی در برابر یکدیگر و در برابــر قدرتمندان ،جایگاهی
به دست بیاورند (ساسن.7)158-163 ،1389،

 .۳ضرورتهای توجه به دیپلماسی شهری
و سازمانهای بینالمللی
در حــال حاضــر ،دیپلماســی بــا اشــکال متفــاوت در حوزههای
مختلف مورد توجه و استفاده واقع شده که عمدهترین آنها عبارتند
از :دیپلماســی شــهری ،دیپلماســی عمومی 8و آشــکار ،دیپلماسی
رسانهای و دیجیتالی .9در این میان دیپلماسی شهری 10ابزاریست
در اختیــار حکومتهــای محلی و انجمنهای وابســته به آنها که
بــه هنگام بروز کشــمکش یا تعامل در مورد چالشهای مشــترک و
فرصتهای موجود بکار برده میشود تا از طریق گفتگو و مذا کره،
راه همکاریهای بینالمللی شهر با شهر فراهم شده و زمینۀ ایجاد
محیط��ی آرام و صلح آمیز برای ش��هروندان مهیا ش��ود( (�citydiplo
 .)macy,2008به عبارت دیگر ،دیپلماســی شــهری بــر تمرکززدایی
از مدیریــت روابــط بینالملــل و نقشآفرینــی نماینــدگان شــهرها و
مقامــات محلی به عنــوان بازیگران کلیدی عرصــه بینالمللی و در
موضوعاتی که ارتباط مستقیم با شهروندان دارد ،داللت میکند.
همچنیــن ا گر پذیرفته شــود که تداوم و پایداری رشــد کالنشــهرها
یــک موضــوع مهــم و حســاس بــه شــمار مــیرود ،در ایــن صــورت
جوهــره جــذب ســرمایه ،اســتفاده از فرصتهــا و پتانســیلهای
جدید خواهد بود .در این راســتا کالنشــهرهادر زمینه ارتقاء سطح
همکاریهــا و مشــارکتهای بیــن المللــی خود در ارتباط با مســایل
جهانی با اتکا بر دیپلماســی شــهری تالش میکنند تا از این طریق
موقعیت��ی برت��ر در زمین��ه تصمی��م س��ازی جهانی بیابن��د( Daroudi
.)and Peimani, 2013
منظور از دیپلماســی شــهری ،تقابل در برابر دیپلماســی ملی و
رسمی نیست ،بلكه به عنوان مکمل و پشتیبان در کنار دیپلماسی
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رســمی و تحــت هدایت آن مطرح اســت .امروزه بــا پیچیده و چند
الیــه شــدن نیازهــای جوامع ،دیپلماســی رســمی به تنهایــی قادر
به شناســایی ،مدیریــت و تأمین تمامی نیازهای شــهروندان خود
در معــادالت بینالمللــی نیســت .دیپلماســی رســمی در خدمــت
اهداف کلی و سیاســی اســت که به نوعی بازوی سیاســت خارجی
دولتهــای ملــی در نظــر گرفته میشــود ولی دیپلماســی شــهری،
ابــزاری در خدمــت نماینــدگان نهادهــا و ســازمانهای مدنی برای
مدیریت نیازهای شهروندان میباشد .امروزه مفهوم دیپلماسی،
مبتنی بر حضور چندجانبه در سازمان ملل متحد و کارگزاریهای
تخصصی آن تجســم یافته است .دیپلماســی چندجانبۀ شهری و
نهادهــای مرتبــط با موضوعات شــهری ،در واقع معلول وابســتگی
متقابل کالنشهرها به هم است که این امر در قالب سازمانهای
بینالمللی غیردولتی و انجمنهای مدنی نمود پیدا کرده است.
ایــن تحــوالت و جریانــات فرا گیــر جهانــی همچــون تحــوالت
ارتباطــی و اطالعاتــی موجــب شــدهاند وابســتگی متقابــل بشــری
گســتردهتر از گذشــته احســاس شــود و شــهروندان را نســبت بــه
پیگیری منافعشان از طریق سازمانهای جهانی بیشتر از گذشته
ترغیــب کنــد .در ایــن فضــا ،شــهرها بــه عنــوان بازیگــری جدید در
کنــار بازیگران دیرین ـهای نظیر دولتها و ســازمانهای بینالمللی
در عرصههــای تعامــل فراملــی ظاهــر شــده انــد و ســعی دارنــد

بدیــن واســطه ،جایــگاه تاثیرگــذاری در مدیریت امــور بینالملل و
حکمروایی جهانی کســب کنند .در عصر اطالعات ،افزایش آ گاهی
فــردی و اجتماعی نســبت بــه اهمیت زندگی مدنــی و ملزومات آن
موجب شــده است که شــهروندان بیش از پیش ،خواهان اهتمام
نظــری و عملــی مدیــران شــهری و دولتــی نســبت بــه اولویتهــای
«زندگی شهری» و «حکمروایی خوب» باشند.

 .۴حکمروایی جهانی در حوزه مدیریت شهری
نهادهای جهانی و بین المللی موثر در حوزه مدیریت شهری،یکی
از بازیگــران مهــم سیاســی عصر جهانی شــدن در عرصــه حکمروایی
شــهری محســوب میشــوند .مهمتریــن ایــن نهادهــا را باید شــامل
ســازمان بین المللی شهرها و پایتختهای اسالمی ،11برنامه اسكان
بشــر ســازمان ملل ،برنامه توسعه سازمان ملل ،12ســازمان شهرها و
حکومتهــای محلی متحــد  ،13صندوق جهانی توســعه شــهرها ،14
ســازمان متروپلیس ،بانک جهانی ،15مجمع شــهرداران آســیایی، 16
مجمع شهرداران برای صلح ، 17صندوق بین المللی پول 18دانست که
دامنه تأثیر آنها نظامات مدیریت شهری را در سراسر جهان تحت تأثیر
خود قرار داده است .در جدول  ،1به شناختی از اهداف ،زمینههای
کاری و گســتره تاثیــر هریــک از ایــن نهادهــا پرداختــه شــده اســت.

جدول  -1کارکردها و گستره تأثیر مهمترین سازمانها و مجامع بین المللی فعال در حوزه مدیریت شهری.

نام نهاد

سازمان بین المللی شهرها
و پایتختهای اسالمی
()OICC

برنامه اسكان بشر سازمان
ملل
( )UN-HABITAT

برنامه توسعه سازمان ملل
()UNDP

سازمان شهرها و
حکومتهای محلی متحد
()UCLG

مهمترین اهداف و زمینههای کاری

گستره تاثیر

• تحكیم مودت ،برادری و دوستی بین اعضاء
• حفظ هویت و میراث شهرها و پایتختهای اسالمی
• حمایت ،هماهنگی و گسترش همكاری بین اعضاء
• كوشش در جهت ایجاد و گسترش فرا گیر هنجارها ،سیستمها و برنامههای شهری
كه موجب رشد و سعادت اعضاء برای ارتقای شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
زیست محیطی و شهری میشود.
• كوشش در جهت ارتقای استانداردهای توسعه ،خدمات و امكانات در شهرها و
پایتختهای عضو
• ارتقا و گسترش برنامههای ظرفیتسازی در شهرها و پایتختهای عضو

•  141شهر و پایتخت از  4قاره آسیا ،آفریقا،
اروپا و آمریكای التین
•  8شهر عضو به عنوان ناظر از  6كشور
غیراسالمی و  14عضو افتخاری از وزارتخانهها،
كمیسیونها ،سازمانها ،دانشگاهها،
موسسات ،مرا كز تحقیقاتی و فرهنگی از
كشورهای اسالمی و غیراسالمی

• توسعه و مدیریت شهری ،زیرساختها ،بهسازی و تصفیه آب ،تضمین
اجتماعی،زمین و تهیه مسكن ،اقتصاد شهری و سرمایه گذاری در زمینه مسكن،
گردآوری اطالعات و پایش ،محیط زیست

•  95برنامه و پروژه فنی تحت اجرا در  60كشور
سراسر دنیا دارد ،كه ا كثر آنها در كشورهای
كمتر توسعه یافته ( )LDCدر حال اجرا
میباشد

• پیوند دادن كشورها با دانش روز ،تجارب و منابع جهت كمك به ایجاد زندگی بهتر
برای مردم
• تالش اصلی این سازمان در جهت كمك به كشورها و انتقال راه حل هایی برای
معضالتی مانند :حکمروایی دموكراتیك ،كاهش فقر ،جلوگیری از بحران و احیا،
محیط زیست و انرژی،ایدز ،توانمندسازی و حمایت از زنان است.

• این سازمان در  166كشور دفتر دارد

• ماموریت  :ایجاد صدایی واحد و حمایت از حکومتهای محلی دموکراتیک برای
بهبود ارزشها ،اهداف و منافع خود از طریق همکاری بین حکومتهای محلی و در
سطح جامعه گسترده بین المللی

• بیش از یک هزار عضو از میان شهرها،
اتحادیهها و مجامع تخصصی شهری
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نام نهاد

صندوق جهانی توسعه
شهرها
()GFCD /FMDV

سازمان متروپلیس
()Metropolis

بانک جهانی
()World Bank

مجمع شهرداران آسیایی
()Asian Mayors Forum

مجمع شهرداران برای
صلح ()Mayors for Peace

صندوق بین المللی پول
()IMF

مهمترین اهداف و زمینههای کاری

گستره تاثیر

• هدایت اقدامات به جهت تضمین هماهنگی در فعالیتهای توسعه شهری؛
• نظارت به جهت تضمین کیفیت هماهنگی زمانی و مکانی این فعالیتها همراستا با
شهرنشینی پایدار از منظر اقتصادی و مؤثر از منظر اجتماعی؛ و
• ایجاد پیوندهای الزم جهت کسب بهترین شرایط ممکن برای گردآوری و تخصیص
منابع اندک مالی.

• سی شهر از سراسر جهان
• هفت سازمان ملی و فراملی
• از ایران ،مشهدو تهران عضو این صندوق
هستند.

افزایش تبادل علم ،تجارب و سیاستها میان اعضاء و شركا  ،تقویت تأثیر جهانی
كالنشهرها با همكاری سایر انجمنهای دولتی محلی ،سازمانهای بین المللی و
جوامع مدنی) شركتها ،دانشگاهها و…)  ،افزایش تعداد اعضاء متروپلیس ،در تالش
برای ایجاد تعادل بین ماموریتهای بین المللی و ابتكارات منطقه ای.زمینههای
فعالیت و اقدامات اصلی متروپلیس عبارتند از :برگزاری كنگره هر سه سال یك بار،
برگزاری كمیسیونهای دائمی ،ارائه كمكهای تكنیكی یا فنی ،آموزش ،برگزاری
جلسات برای هیات مدیرهها و مدیران عامل ،تهیه نشریهها ،گزارشات و خبرنامهها.

• در حال حاضر  104عضو دارد .نواحی شهری
بیش از یك میلیون نفر جمعیت یا شهرهای
دارای بیش از  250هزار نفر سكنه عضو
متروپلیس هستند.

خدمات و آ گاهی و کمکهای فنی و تکنیکی ،حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی،
کمک به کشورهای فقیر ،داوری و حل و فصل اختالفات فی مابین سرمایه گذاران
خارجی و کشورهای عضو ،تشویق سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه
و...
جذب حدا کثری مشارکت دیگر کالن شهرها با یک دیپلماسی قوی شهری ،نقش
افکار عمومی و مشارکت شهروندی و همچنین توجه به مؤلفههای حقوق شهروندی
و بشری در چنین سازمانهائی برای ارتقا و تثبیت جایگاه خود در عرصۀ نظام
بینالملل از اهمیت و جایگاه برتری برخوردار است.

• دارای  184کشور عضو

• ارتقاء سطح آ گاهی عمومی به منظور نابودسازی سالحهای اتمی
• تحقق صلح واقعی و ماندگار
• نابودی گرسنگی و فقر
• کمک به پناهندگان ناشی از درگیریهای محلی
• حمایت از حقوق بشر
• حفاظت از محیط زیست
• گسترش همکاریهای پولی بینالمللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بینالملل
• ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزها
• تهیه منابع الزم از طریق منابع عمومی صندوق ،به منظور کمک به کشورهای عضو
دارای کسری تراز پرداختها

• حدود  50شهرآسیایی

•  5551عضو در سال .2013

•  184کشور عضو

اطالعاتمندرجدر پرتالنهادهایمزبور وبصیرت،1391،مرکزمطالعاتوتحقیقاتشهرسازیومعماریایران،1390،قورچیوامانی،1388،بصیرتوهمکاران)1391،
مأخذ(:مطالعهحاضربرپایه
ِ

 .۵مدل تحلیلی تحقیق
بــا توجــه بــه گونــه شناس ـیهای متــداول (ماننــد بیکــر1388،
؛ کیــوی و کامپنهــود1386،؛ گیدنــز )1378 ،کــه تحقیــق را بــر
حســب هــدف بــه ســه نــوع تحقیــق «توصیفــی»« ،19تبیینــی» 20و
«ا کتشــافی» 21تقســیم میکند ،این پژوهش دارای ماهیت تبیینی
در قلمــرو تحقیقــات سیاس ـتپژوهی اســت کــه با هدف شــناخت
مســائل مرتبــط ،کفایت سیاس ـتهای موجود و ارائــه توصیههای
سیاســتی تدوین شــده است .در این پژوهش از روشهای تحلیل
دادههــای ثانویــه 22و روش فراتحلیل - 23که برخی آن را ارزشــیابی

پژوهشهــای گذشــته میدانند-اســتفاده شــده اســت .در روش
فراتحلیــل دادههــای بدســت آمــده از پژوهشهــای مختلف یکجا
گرد هم آمده و به عنوان یک مجموعه داده تحلیل میشود بدین
شکل امکان اعتماد به نتایج و یافتههای تحقیق نیز به طور قابل
توجهی بیشتر میشود.
مطاب��ق ب��ا اجم��اع محقق��ان (;Brown, 2002; Pluijm, 2007
 ) Hubbard et al , 2007دیپلماسی شهری را میتوان بر پایه شش
موضوع کلیدی امنیت شــهری ،توســعه شــهری ،اقتصاد شــهری،
شــبکههای شــهری ،نمایندگــی شــهری و فرهنــگ شــهری مــورد
بررســی قــرار داد .از بعــد رویــهای نیــز میتوان دیپلماســی شــهری

.    

         (Brown, 2002; Pluijm, 2007;Hubbard et al ,2007)    
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نمودار  -1مدل تحلیلی تحقیق.
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را در دو زمینــه همکاریهــای بینالمللــی شــهرها در قالــب روابــط عــاوه بــر سیاســت تمرکززدایــی و ایجــاد دولــت محلــی ،همــکاری
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 -2         -1 :
تخصصی بین المللی در قالب دیپلماسی
های
سازمان
ها و
انجمن
شهری هستند (قورچی و امانی.)8 ،1388،
 .۶تحلیل شرایط تهران از منظر نقشآفرینی
یکــی از عناصــر اصلــی تاثیرگــذار در حکمروایــی جهانــی،
فعال در حوزه دیپلماسی شهری
ســازمانهای بین المللی به خصوص ســازمانهای تخصصی بین
نقــش آفرینــی در حــوزه دیپلماســی شــهری و حضــور فعــال در المللی هســتند .به عبارتی کشورها و شهرها با عضویت و مشارکت
سازمانهای بینالمللی ،میتواند در ارتقای موقعیت کالنشهرها در تصمیمات سازمانهای بین المللی میتوانند جایگاهی را برای
و شــهرهای عصر جهانی شدن در حکمروایی جهانی تأثیر بسزایی حکمرانــی جهانی برای خود داشــته باشــند .بدین ترتیب اســاس
داشــته باشــد و بــه نوعــی در قالــب حضــور ســطوح فروملــی در عضویــت در چنیــن نهادهایــی میتواند متضمــن منافع متعددی
حکمروایــی جهانی ،ســاز و کارهای مشــارکت در ابعاد جهانی موثر بــرای مدیریــت شــهری کالنشــهرها داشــته باشــد بــدان جهت که
بر توسعه شهری را فراهم آورد .در این چارچوب ،میتوان بازیگران کالنشــهرها خواسته یا ناخواسته از جریان رقابت پذیری شهرها در
اصلی دیپلماســی شــهری (یعنی شــهرداران و مســئولین شــهری ،عصــر جهانی شــدن تأثیــر میپذیرند و ضروری اســت خــود را برای
نماینــدگان حکومتهــای محلــی و گاه شــهروندان و نماینــدگان جذب ســرمایههای ســیال بین المللی بخش توســعه شهری و نیز
ســازمانهای غیــر دولتــی) را ســفیران شــهری نامیــد .در این بخش انتقــال تجارب موفق آماده ســازند .در چنیــن محیطی همکاری و
از مقاله ،به منظور بررســی شــرایط تهران در ارتباط با دیپلماســی عضویت در ســازمانها و اتحادیههــای بینالمللی مرتبط و حرکت
شــهری و حکمروایــی جهانــی تــاش میشــود ،شــرایط تهــران در به سمت تقویت دیپلماسی شهری ضروری مینماید.
در شــرایط کنونــی مدیریــت شــهری تهــران بــا ســازمانهای
ارتباط با دو بعد اصلی رویهای دیپلماسی شهری -1 :سازمانهای
تخصصی بینالمللی در زمینه مدیریت شهری و  -2همکاریهای تخصصــی بیــن المللــی متعــددی دارای تعامل و همکاری اســت.
تا کنون همکاری مســتقیم مدیریت شــهری تهران با سازمانهای
بینالمللی شهرها مورد وا کاوی قرار گیرد.
تخصصــی بیــن المللــی در زمینــه مدیریــت شــهری بــه شــرح زیــر
محقق شــده اســت :ســازمان بیــن المللــی شــهرها و پایتختهای
 .1 . ۶حضور فعال در سازمانهای تخصصی بینالمللی حوزه
اســامی ،برنامه اســكان بشر ســازمان ملل ،برنامه توسعه سازمان
مدیریت شهری
مدیریــت و حــل مســایل و مشــکالت ناشــی از جهانــی شــدن ،ملــل ،ســازمان شــهرها و حکومتهــای محلــی متحــد  ،ســازمان
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متروپلیــس ،مجمــع شــهرداران آســیایی و مجمع شــهرداران برای
صلــح .مرا کــز و ســازمانهای مرتبــط و وابســته مدیریــت شــهری
تهران نیز گامهای مثبتی را در این زمینه برداشــتهاند که از جمله
آن میتــوان بــه تدوین ســند راهبــردی تحول مدیریت شــهری در
حوزه دیپلماســی عمومی توسط مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر
تهران و تفاهمنامه همکاری مشترک این مرکز با مجمع شهرداران
آسیایی اشاره کرد.
 .2. ۶همکاریهای بینالمللی تهران با دیگر شهرها
در کنــار حضــور شــهرها در نظــام حکمروایــی جهانــی مرتبــط بــا
توســعه شــهری در قالــب ســازمانها و نهادهــای تخصصــی حــوزه
مدیریت توســعه شــهری ،مهمترین و شناختهترین شكل همكاری
در دیپلماســی شــهری ،فعالیتــی با عنوان «خواهر شــهری» اســت.
روابــط خواهــر شــهری اقــدام و حركتــی نمادیــن بــرای نشــان دادن
توافــق میــان دو شــهر برای توســعه روابــط در ابعاد مختلف شــهری
میباشــد .طــی تفاهم نامهای مســئوالن شــهرها متعهد میشــوند
تــا در چهارچــوب ضوابطــی خــاص همكاریهــای فنــی ،عمرانــی،
فرهنگی ،ترافیكی ،علمی و آموزشــی و ...با یكدیگر داشــته باشــند.
ن خواهرشــهری رابط ـهای دوســتانه و هدفمنــد اســت کــه به
پیمــا 
منظــور تبــادل اطالعــات و تجربیــات و توســعه مناســبات فرهنگی،
اجتماعــی ،اقتصــادی ،شــهری ،فنــی و سیاســی میان یــک جامعه
شهری با جامعه شهری همانند خارجی برقرار میشود و از آن جهت
که دربرگیرنده سه بخش اصلی یک اجتماع ،یعنی حکومت محلی،
تجارت و بخشهای خصوصی (جامعه مدنی و سازمان) میشوند،
منحصرب هفــرد میباشــد .امروزه خواهرشــهرها شــبکه غیرانتفاعی و
غیردولتی گستردهای از شهروندان و همکاران بینالمللی را تشکیل
میدهند و بیش از  ۲۴۰۰رابطه خواهرخواندگی رسمی بین شهرهای
جهان وجود دارد.
بدیــن ترتیــب روابــط کالنشــهر تهــران بــا شــهرهای جهــان در
بررســی حضــور تهــران در شــبکه شــهرهای جهانی و جایــگاه آن در
حــوزه دیپلماســی شــهری عامــل مهمــی بهشــمار م ـیرود .روابــط

خواهــر شــهری 24از مهمتریــن ایــن روابط بهشــمار مــیرود .بر این
اســاس ،پس از انقالب اسالمی ،تهران نخستین بار در سال 1373
با بیشــکک پایتخت قرقیزســتان خواهر خوانده اعالم شد و ا کنون
بیــش از  17خواهــر شــهر دارد کــه میتــوان بــه بیشــکک ،مســکو،
کویت ،خارطوم ،برازیلیا،هاوانا اشاره کرد.
تهــران عالوه بــر انعقاد تفاهم نامــه همكاری و خواهرشــهری با
شــهرهای مختلــف منطقه و جهان ،با شــهرهای بــزرگ دیگری در
اروپــا و آســیا در زمینههای حملو نقل ،ســرمایهگذاری و مدیریت
شــهری تفاهمنامههای همکاری و مشارکت بینالمللی دارد که از
جمله این شهرها میتوان به بغداد ،کابل ،سنپترزبورگ و پاریس
اشــاره کرد .همچنین مذا کراتی جهت انعقاد پیمان خواهرشهری
تهران با شــهرهای دیگر در آینده نزدیک ،انجام شــده است .عالوه
بــر روابــط خواهرشــهری ،طی چند ســال اخیر روابــط و پیوندهای
بینالمللی بین شهرهای مختلف افزایش یافته و چندین سازمان
بینالمللی مانند شهرهای متحد و حکومتهای محلی و انجمن
جهانــی متروپلیسهــا و ســازمان شــهرها و پایتختهــای اســامی
در ایجــاد و تســهیل روابــط دوســتانه و تعامــات چندیــن منظوره
بیــن شــهرها در ســطح دولتــی و مردمــی فعالیــت دارنــد .از جملــه
فعالیتهایی که شــهرهای دوست در آنها مشارکت دارند میتوان
بــه تبــادل دانش و اطالعــات و تجارب ،گســترش ســرمایهگذاری و
صنعــت گردشــگری در شــهرها ،اجــرای پروژههای مشــترک در امر
توســعه شــهری و ارتقای سطح زندگی و همکاری در زمینه افزایش
تفاهــم ،انســجام و گســترش صلــح جهانــی ،کمــک بــه گســترش
تواناییهــای فنی و مدیریتی در کالنشــهرها اشــاره کــرد .تهران با
چندین شــهر هــم روابط دوســتانه دارد (شــهرهای دوســت) که از
آن جمله میتوان به ســئول ،پاریس ،شــانگهای ،ســنت پترزبورگ
و ســیدنی اشــاره کــرد .بــا ایــن وجــود بــه دلیــل کمبــود و نقــص
ســازوکارهای نهادی بــرای ثبت و تجمیع اطالعــات همکاریهای
تهران با ســایر شــهرها در مقیاس بینالمللی و تحلیل پیشــرفتها
و پیامدهــای ایــن گونــه از روابــط نمیتــوان تحلیــل جامعــی از
خروجیهای این همکاریها ارائه کرد.
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ردیف

کشور

شهر

نوع همکاری

1

کوبا

هاوانا

قرارداد خواهر شهری

2

آفریقای جنوبی

پروتوریا

قرارداد خواهر شهری

3

روسیه

مسکو

قرارداد خواهر شهری

4

بالروس

مینسک

قرارداد خواهر شهری

5

قرقیزستان

بیشکک

قرارداد خواهر شهری

6

تاجیکستان

دوشنبه

قرارداد خواهر شهری

7

کویت

کویت

قرارداد خواهر شهری

8

سودان

خارطوم

قرارداد خواهر شهری

9

برزیل

برزیلیا

قرارداد خواهر شهری

10

ونزوئال

کارا کاس

قرارداد خواهر شهری
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ردیف

کشور

شهر

نوع همکاری

11

یمن

صنعا

قرارداد خواهر شهری

12

چین

پکن

قرارداد خواهر شهری

13

ترکیه

آنکارا و استانبول

قرارداد خواهر شهری

14

عراق

بغداد

قرارداد خواهر شهری

15

انگلستان

لندن

قرارداد خواهر شهری

16

ویتنام

هانوی

قرارداد خواهر شهری

17

فیلیپین

مانیل

قرارداد خواهر شهری

18

سوریه

دمشق

درمرحله رایزنی جهت عقد قرارداد خواهر شهری

19

تونس

تونس

درمرحله رایزنی جهت عقد قرارداد خواهر شهری

20

افغانستان

کابل

تفاهم نامه همکاری

21

فرانسه

پاریس

یادداشت تفاهم

22

روسیه

سن پترزبورگ

یادداشت تفاهم

23

ایتالیا

میالن

یادداشت تفاهم

مأخذ( :اداره كل روابط عمومی و بینالملل شهرداری تهران( 1391 ،بروز رسانی اطالعات))

 .3 .7تحلیل جایگاه تهران در عرصه دیپلماسی شهری
شــهرهایی در رســیدن بــه آرمانهــای خــود بــه عنــوان شــهر
جهانــی و کســب جایــگاه برتــر در حکمروایــی جهانــی موفــق
هســتند که در مرحلــه اول بتوانند زمینههــای حکمروایی محلی
و مشــارکت حدا کثــری شــهروندان خــود را برای مدیریت شــهری
فراهــم کــرده باشــند و همچنیــن بتوانند بــا حضور فعــال خود در
ســازمانهای بینالمللــی نقــش مؤثــری در سیاس ـتگذاریهای
جهانــی ایفــا کنند .در این صورت اســت که کارگزاران دیپلماســی
شــهری میتوانند بــه عنوان عنصــر تأثیرگذار ،در سیاس ـتگذاری
حکمروایــی جهانــی ،نقشآفرینــی کننــد .تهــران آنگونــه کــه
جــدول 3نشــان میدهــد ،در یــک دهــه اخیــر بــا وجــود موانــع

سیاســی مختلف ،در عرصه دیپلماســی شهری حضور و مشارکت
ً
نســبتا فعــال داشــته اســت .از آن جملــه حضور فعــال در دو نهاد
بین المللی متروپلیس و ســازمان شــهرها و حکومتهای محلی،
تاســیس مجمع شهرداران آسیایی و خواهر شهری یا برخورداری
از تفاهم نامه مربوطه با حدود  20شــهر جهان اســت .ا گرچه این
فعالیتها با موانع و آســیبهایی روبروســت و به نظر میرســد در
چارچــوب مدیریت شــهری تهران ،به شــیوهای هدفمند و برنامه
ریزی شده دنبال نمیشود.
بــه طور خــاص ،اهمیت دیپلماســی شــهری در شــرایط کنونی
کشور از آن جهت ناشی میشود که شهرها میتوانند در چارچوبی
منعطفتر از روابط سطوح دولتهای ملی ،به همکاری و مشارکت

جدول  -3تحلیل شرایط تهران در حوزه دیپلماسی شهری.

ردیف

نتایج بررسی وضعیت تهران

محور بررسی

1

سازمان بین المللی شهرها و پایتختهای اسالمی
()OICC

• تهران از اعضاء فعال این سازمان محسوب میشود.

2

برنامه اسكان بشر سازمان ملل
( )UN-HABITAT

• تفاهم نامه همکاری تهران و برنامه اسکان بشر
• وجود فرصتها و ظرفیتهای مغفول

3

برنامه توسعه سازمان ملل
()UNDP

• عدم تعریف همکاریها در سطح محلی و تمرکز بر فعالیت در مقیاس ملی

سازمان شهرها و حکومتهای محلی متحد
()UCLG

• عضویت فعال تهران

سازمان متروپلیس()Metropolis

• حضور فعال تهران در سطوح کارشناسی و رهبری سازمان

6

مجمع شهرداران آسیایی
()Asian Mayors Forum

• تاسیس به پیشنهاد شهردار تهران و نقش آفرینی فعال تهران در
پیشبرد فعالیتهای مجمع

7

مجمع شهرداران برای صلح
()Mayors for Peace

• عضویت ایران از 1989

4
5

8

سازمانهای تخصصی
بینالمللیحوزه مدیریت
شهری

همکاریهای بینالمللی تهران با دیگر شهرها

• تفاهمنامه همكاری و خواهرشهری با بیش از  20شهر بزرگ منطقه و جهان

مأخذ( :تحلیل مطالعه حاضر برپایه بصیرت ،1391 ،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ) 1390 ،
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فعــال بــا دیگر شــهرهای جهــان بپردازنــد و از این طریــق ،برخی از
موانع عدم مشــارکت فعال ســطح ملی در نظام حکمروایی جهانی
را مرتفــع ســازند .شایســته اســت توجــه شــود کــه فعالیــت در این
حوزه بهتر اســت به گونهای صورت گیرد که اســتفاده از مزیتها و
پتانســیلهای مدیریت شــهری تهران در حوزه دیپلماسی شهری
را ممکن کند ودر جهت رفع ضعفها و کاستیهای شهر تهران در
حوزه دیپلماسی شهری حرکت نماید.
بر پایه نتایج بررســی حاضر و نیز مطالعات انجام شــده(قورچی
و امانی1388،؛ بصیرت1391 ،؛ سلیمی و فیضی ) 1390 ،مزیتها،
کاســتیها و ضرورتهای حضور تهران در حوزه دیپلماسی شهری
را میتوان به شرح جدول 4خالصه کرد:
همانگونــه کــه ایــن تحلیــل نشــان میدهــد ،تهران علــی رغم
فرصتهــا و ضرورتهایــی کــه برای نقــش آفرینی فعــال در حوزه

دیپلماســی شــهری پیش رو دارد ،به ســبب وجود پــارهای موانع
از جملــه فقــدان ســاختار ســازمانی متناســب ،عملکــرد منفعالنه
شــورای شــهر تهــران در حــوزه دیپلماســی شــهری ،چالشهــای
سیاســی و روابط خارجی برخاســته از سطح ملی ،نتوانسته است
به جایگاهی مناســب در عرصه دیپلماســی شهری دست یابد .از
این رو و در شرایطی که پارهای از موانع روابط خارجی و تحریمها
در سطح ملی بر کشور تحمیل شده است ،توجه به نقش آفرینی
فعــال تهــران در عرصــه دیپلماســی شــهری ،ضرورتــی دو چندان
ً
دارد .ضرورتــی کــه صرفا در قالب هدفگذاری و سیاســت گذاری
کالن و نیــز نهادســازی ،برنامــه ریــزی و ظرفیتســازی بــه منظور
مشــارکت تهــران در عرصــه دیپلماســی شــهری و نقــش آفرینــی
فعــال در مجامــع علمــی ،حرفــهای و تخصصــی بیــن المللی قابل
دستیابی است.

جدول  -4تحلیل مزیتها ،کاستیها و ضرورتهای حضور تهران در حوزه دیپلماسی شهری.

محور تحلیل

کاستیهای شهر تهران برای ورود به عرصه
دیپلماسی شهری

مزیتهای نسبی شهر تهران برای ورود به
دیپلماسی شهری

مهمترین ضرورتهای برنامهریزی
به منظور مشارکت تهران در عرصه
دیپلماسی شهری و نقشآفرینی فعال در
مجامع علمی ،حرفهای و تخصصی بین
المللی

شرح تحلیل
• فقدان ساختار سازمانی مشخص دیپلماسی شهری و روابط بین المللی در شهرداری تهران
• کمبود راهبردها و راهکارهای اجرایی دیپلماسی شهر تهران
• عدم حضور فعال و برنامهریزی شده نمایندگان شهرداری تهران در سازمانهای بین المللی غیر دولتی
• عدم استفاده مستمر و مفید از کارشناسان دیپلماسی و متخصصین روابط بین الملل در شهرداری تهران
• عدم استفاده مستمر و مفید از پتانسیلهای ایرانیان مقیم خارج از کشور جهت حضور و چانهزنی و کسب
امتیاز در سازمانها
• ضعف و یا نبود قوانین مشخص حکومتهای محلی در زمینههای دیپلماسی شهری و روابط بین المللی شهر تهران
• سطح کارآمدی نامطلوب حکومت محلی و ضعف دیپلماسی شهری در عرصه بین المللی
• عدم تفاهم و انسجام ملی پیرامون پیوستن شهر تهران به سازمانهای بین المللی به خصوص در حوزه
دیپلماسی شهری
• عملکرد منفعالنه شورای شهر تهران در حوزه دیپلماسی شهری و گسترش همکاریهای بین المللی
• عضویت تهران در سازمانهای تخصصی بین المللی به خصوص سازمان متروپلیس و  UCLGمیتواند محیط و
بستر مناسب برای چانه زنی و سهیم شدن در حکمرانی فراهم کند.
• حضور فعاالنه شهرداری تهران در سازمانهای بین المللی در حوزه مدیریت شهری
• وجود موقعیت مناسب مجمع شهرداران آسیایی برای جذب مشارکت جامعه بین المللی در جهت مدیریت
شهری تهران
• نیروی انسانی کافی در زمینه دیپلماسی شهری و روابط بین الملل
• وجود پتانسیلهای قوی ایرانیان مقیم خارج از کشور در زمینههای بین المللی
• اراده عمومی برای ارتقاء شهر تهران به شهری برتر در سطح منطقه و جهان
• وجود مصوبات و اسناد کافی برای حمایت از جهانی شدن شهر تهران از جمله طرح جامع مصوب شهر تهران
• امکان پذیر نمودن دریافت کمکهای فنی ،تخصصی و مالی از نهادهای فوق
• بهبود موقعیت شهر ( و حتی کشور) در نظام حکمروایی جهانی ،ارتقاء جایگاه شهر و کشور در سطوح کالن و
باالی تصمیم گیری این نهادها و سهیم شدن در هدایت آنها
• کاهش تاثیرات نامطلوب تصمیمات ،سیاستها و برنامههای نهادهای فوق بر شهرها ( و به طور عام شهرهای
کشورهای در حال توسعه)
•حرکتدرچارچوبنهادیوسیاستیمشخصدرسطحشهرهادرعرصههمکاریباسازمانهاونهادهایبینالمللیمرتبط
• افزایش سطح چانه زنی در سازمانهای بین المللی
• استفاده از پتانسیلهای موجود همکاریهای داوطلبانه و رسمی بین المللی به منظور برون رفت از
محدودیتهای حا کم بر نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری
• انتقال تجارب موفق جهانی و توسعه همکاریهای آموزشی

مأخذ( :مطالعه حاضر بر پایه بصیرت ،1391 ،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ،1390،قورچی و امانی ،1388،بصیرت و همکاران)1391،
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نتیجه
در پرتــو تحــوالت شــتابان ادبیــات نظــری حوزههــای مختلــف
علــوم اجتماعی از پدیده جهانی شــدن ،ادبیــات مدیریت و برنامه
ریــزی شــهری نیز از این مقولــه تأثیر فراوانی پذیرفته اســت .با این
حــال طــرز تلقیها و برداش ـتهای متفــاوت ،متنــوع و گاه متمایز
از ایــن پدیــده ،ســبب شــده اســت تــا در حــوزه مطالعات شــهری،
دستیابی به راهکارها و رویکردهای قابل تعمیم با پیچیدگیهای
خاص خود مواجه باشــد .به ویژه ،تمرکز ادبیات مطالعات شــهر و
جهانی شدن ،بر شهرهای جهانی و شهرهای جهان سرمایهداری
غرب ،ســبب آن شده است که دستیابی به راهحلهایی در زمینه
مواجهــه شــهرهای جهان ســوم و شــهرهای غیرجهانــی /در حال
جهانی شدن با این پدیده اهمیتی ویژه یابد.
در چنیــن شــرایطی ،پرداختــن بــه اثــرات جهانــی شــدن بــر
شــهرهای غیرجهانــی  /در حال جهانی شــدن و تحــوالت مختلف
محتوایــی و روی ـهای مورد نیاز چنین شــهرهایی نمیتواند نادیده
انگاشــته شــود .به ویژه آنکه جهان امروز ،جهانی شــهری اســت و
عدم توجه به جهانشمولی پدیده شهرنشینی در پرتو تحوالت عصر
جهانی شــدن ،نگرانیهای فزایندهای را به همراه خواهد داشــت،
زیرا تأثیرات محتمل و گاه ناشــناخته و پیچیده جهانی شــدن در
ابعــاد فرهنگی-اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی و قانونی ،شــهرها
را بــه عنــوان مهمتریــن کانونهــای حیات انســان هــزاره جدید به
صحنه نمود برجســتهترین اثرات جهانی شــدن بر جوامع انســانی
بــدل نموده اســت .از این روســت که مفاهیم جدیــد و تاثیرگذاری
در حوزه مطالعات شــهری عصر جهانی شــدن چــون قلمروزدایی،
جامعــه شــبکهای ،اقتصــادی اطالعاتــی ،جامعــه دانــش محــور،
جهــان وطنــی ،جهانــی -محلی شــدن ،ســرمایه گــذاری خارجی،
شــرکتهای فراملیتی ،مقررات زدایــی ،رقابت پذیری ،حکمروایی
جهانی ،شــهروندی جهانــی ،تجدید مقیاس ،تجدید ســاختار و از
ایــن قبیــل ،رد پای خود را در متون جدید حوزه مطالعات شــهری
به جای گذارده اند.
از ســویی دیگــر ،نگرانیهــا در حــوزه اثــرات جهانــی شــدن از آن
جهــت اهمیــت دارد کــه جهانــی شــدن فرآینــدی ناموزون اســت و
تجربه جوامع مختلف از آن ،بسی پیچیده ،متنوع و متفاوت است.
در این محیط ،ا گر مخالفان جهانی شدن ،بر عواقب جهانی شدن
و زیانهــای جبــران ناپذیــر آن بــر کشــورهای فقیــر ،کم رنگ شــدن
ارزشهــای بومــی و خــرده فرهنگهــای محلــی ،تخریــب محیــط
زیســت ،برهــم خــوردن ثبــات اقتصــادی جهــان و حتــی انحطــاط
نظامهای سیاســی ملی را بر میشــمارند ،اما در رویکرد انتقادی به
جهانی شــدن ،جهانی شدن ،به گونهای مورد پذیرش قرار میگیرد
که میتواند پدیدهای مثبت و ســازنده نیز باشــد .از این رو ،میتوان
از«جهانــی شــدن در خدمــت بشــریت» ســخن گفــت .این چهــره از
جهانــی شــدن را کــه مقالــه حاضــر نیــز قائــل بــه آن اســت ،میتوان
تحت عنوان جهانی شــدن منصفانه نیز یاد کرد .جهانی شــدنی که
با شــواهد فزایندهای مبنی بر تأثیرات مثبت جهانی شــدن بر رشد و
ً
توسعه اقتصادی و نهایتا رفاه شهروندان همراه است.

تجارب موفق و منافع پایدار جهانی شدن در کنار رشد نوآوری،
رقابت پذیری ،رفاه ،گســترش اندیشــه مرد م ســاالری و شــفافیت
سیاســی ،شــکل گیری عرصههای اجتماعی نقش آفرینی فراملی و
فروملی ،پیدایش بازیگران جدید در ســطوح فراملی و غیره ،سبب
شــده اســت تا «طبیعت ناپایدار جهانی شــدن» که از مبانی انتقاد
مخالفــان جهانــی شــدن بوده اســت ،جــای خود را به تــاش برای
جهانــی شــدن عادالنــه ،مثبــت و ســازندهای دهــد کــه حاصل آن
میتوانــد در صورت سیاســتگذاری صحیح فراملــی ،ملی و محلی،
به صورت بازی برد-برد خاتمه یابد.
مدیریــت و حــل مســایل و مشــکالت ناشــی از جهانی شــدن،
عــاوه بــر سیاســت تمرکز زدایــی و ایجــاد دولت محلــی ،همکاری
و مشــارکت همــه جانبــه بیــن المللــی و همچنیــن ســهیم شــدن
در حکمرانــی جهانــی را میطلبــد چــون هیــچ کالن شــهری بــه
تنهایــی قــادر بــه مدیریــت و حــل چالشهای مشــترک نیســت و
نیازمنــد همکاریهــای بیــن المللــی دو جانبــه و چنــد جانبــه در
بســتر نهادها ،انجمنها و ســازمانهای تخصصــی بین المللی در
قالــب دیپلماســی شــهری هســتند.کالن شــهرها میتوانند ســهم
بــه ســزایی در حکمرانــی جهانــی داشــته باشــند .کالن شــهرها
بــا اســتفاده از ابــزار دیپلماســی شــهری ،میتواننــد در نهادهــا،
انجمنهــا و ســازمانهای تخصصــی بیــن المللــی نقــش کلیــدی
داشــته باشــند .چرا کــه امــروزه فلســفه و هــدف اصلــی ایــن گونه
ســازمانها و انجمنهــای تخصصــی بیــن المللــی برای این اســت
کــه کالن شــهرها ،بتوانند از طریق همکاری و مشــارکت در عرصه
بیــن المللــی عــاوه بر بهــره منــدی از فرصتهای جهانی شــدن،
در مــورد چالشــها و مشــکالت پیــش روی جوامــع انســانی هــم
نقــش موثــری داشــته باشــند .بــه همین میــزان که کالن شــهری
از طریــق دیپلماســی شــهری با بهره منــدی از فرصتها و مزایای
جهانــی شــدن میتوانــد جهــت ارتقاء موقعیــت جهانی اســتفاده
کنــد ،به همیــن میزان هم میتوانــد با ایفای نقش در شناســایی
و مدیریــت چالشهــا و مشــکالت جهانــی ،بــرای تثبیــت و ارتقــاء
موقعیــت خــود ،اســتفاده کنــد .بدیــن ترتیــب اســاس عضویــت
در چنیــن نهادهایــی میتوانــد متضمــن منافــع متعــددی بــرای
شــهرداری کالنشــهرها داشــته باشــد بــدان جهت که کالنشــهرها
خواســته یــا ناخواســته از جریــان رقابــت پذیــری شــهرها در عصــر
جهانی شــدن تاثیر میپذیرند و ضروری است خود را برای جذب
ســرمایههای ســیال بین المللی بخش توسعه شهری و نیز انتقال
تجارب موفق آماده سازند.
بــا ایــن حــال در تحلیــل شــرایط تهــران از منظــر نقــش آفرینــی
فعــال در حــوزه دیپلماســی شــهری و حکمروایــی جهانــی ،به نظر
میرســد علــی رغــم تالشهایــی که تهــران در حــوزه همکاریهای
شــهر با شــهر و نیز مشــارکت فعال در ســازمانهای بین المللی حوزه
توســعه شــهری داشــته ،با این حــال برنامهریزی و سیاســتگذاری
مدون و مشخصی به منظور بهره برداری از فرصتهای این عرصه
صورت نگرفته است و این موضوع حضور تهران در سطوح فراملی
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جدول -5فرصتها و چالشهای توسعه دیپلماسی شهری تهران.

فرصتها

چالشها و موانع

• قرار گیری سفارت خانههای خارجی در تهران
• استقرار دفتر سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن در تهران
• تا کید طرح جامع جدید تهران و برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران بر تسهیل استقرار
نهادهای ملی و بین المللی در تهران و ارتقاء سطح دیپلماسی شهری آن
• برگزاری ا کثر نشستها و کنفرانسهای مهم سیاسی در تهران
• عضویت تهران و ایران در عمده نهادهای فراملی موثر در حوزه حکمروایی جهانی و
دیپلماسی شهری
• تا کید چشم انداز بیست ساله کشور بر تعامل سازنده و موثر با جهان
• موقعیــت تهــران به عنوان قطب زبانی و مذهبی شــمار زیادی از کشــورهای خاورمیانه و آســیای
مرکــزی و نیــز یکــی از مرا کــز اصلــی سیاســی جهــان اســام و مهمتریــن مرکز سیاســی جهان تشــیع
• موقعیت ویژه تهران در مجمع شهرداران آسیایی و سازمان شهرها و حکومتهای محلی متحد
• موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی تهران به عنوان شاهین ترازوی تعادل و ثبات سیاسی منطقه

• تضاد منافع ایران و برخی کشورهای همسایه
• اثرات تخاصم روابط ایران و امریکا و تحریمها بر عضویت و مشارکت
فعال ایران در نهادهای حکمروایی جهانی و دیپلماسی شهری
• فقدان چارچوب نهادی و اجرایی مشخص در تهران و کشور به
منظور همکاری تخصصی با نهادهای فراملی مرتبط و موثر
• کمبود سیاستگذاری کالن و مشخص مدیریت شهری در حوزه
همکاری با نهادهای فراملی
• آماده نبودن زیرساختهای شهری تهران جهت استقرار مرا کز
منطقهای نهادهای فراملی
• موانــع قانونــی موجــود بــر ســر راه مشــارکت فعــال در عرصــه حکمروایــی
جهانــی و عدم پذیرش قوانیــن و رویههای حقوقی جهانی در ایران (مانند
کنوانســیونهای زیســت محیطی،حقــوق مالکیــت فکــری و کپــی رایــت)

جدول  -6توصیههای سیاستی به منظور تحقق دیپلماسی شهری فعال در تهران.

توصیههای سیاستی
• هدفگذاری ملی و محلی در حوزه جایگاه تهران در نظام دیپلماســی شــهری
و حکمروایی جهانی
• تدوینوتصویبقوانینناظربرتسهیلمشارکتتهراندر عرصهدیپلماسیشهری
• برنامــه ریــزی بــه منظــور تثبیــت تهــران بــه عنــوان کانــون اصلــی دیپلماســی
شــهری در کشور و منطقه
• توســعه همکاریها با بانک جهانی ،ســازمان ملل و نهادهای وابسته
• حمایــت از ایجــاد دورههــای آمــوزش عالــی و تربیــت متخصصــان حــوزه
دیپلماسی شهری
• تجدیــد ســاختار نظــام روابــط بیــن الملــل شــهرداری تهــران در قالــب کانــون
مدیریــت دیپلماســی شــهری شــهر-منطقه تهــران تــوأم بــا تقســیم کار و
هدفگذاری تخصصی در مجموعه شــهرداریهای منطقه کالنشــهری تهران
• توســعه همکاریهــای داوطلبانــه و رســمی شــهر بــا شــهر در ســطح منطقــه
کالنشــهری تهران و همکاریهای کالنشهرها در کشور

را بیشــتر به یک مجال تبلیغاتی و یا اطالع رســانی بدل میســازد.
حــال آنکــه فرصتهــای نهفتــه در عرصــه دیپلماســی شــهری و
حکمروایــی جهانــی برای کالنشــهری چون تهــران قابل صرف نظر
نیســت .تحلیلی گذرا در خصــوص فرصتها و چالشهای موجود
در مســیر توســعه دیپلماســی شــهری و گــذار تهــران از «مدیریــت
شــهری منزوی» به «دیپلماســی شهری فعال» در شــرایط جهانی
شدن حا کی از موارد مندرج در جدول 5است.
به هر ترتیب تهران ا گرچه شــهری جهانی محســوب نمیشود
و حتی فرآیند جهانی شــدن را آغاز ننموده اســت ،اما در ارتباط با
شــهر-منطقه تهــران که بیش از  25درصد از تولیــد ناخالص ملی
کشــور متعلــق به آن اســت ،توجه به بهــره بــرداری از فرصتهای
ناشــی از ارتقاء ســطح رقابت پذیری در جذب سرمایههای سیال
جهانــی ،اهمیتــی ویــژه دارد .شــهر-منطقه تهــران بــا توجــه بــه
جایــگاه ژئوپلیتیــک و بعــد جمعیتــی خــود ،در گســتره فعالترین

نتایج مثبت برای تهران
• فراهم شــدن امکان چانه زنی و پیگیری دریافت خدمات فنی ،کمکهای مالی و
تخصصی و ...از نهادهای بین المللی حوزه توســعه شــهری
• بهبــود موقعیــت شــهر ( و حتی کشــور) در نظــام حکمروایی جهانــی ،ارتقاء جایگاه
شــهر و کشــور در ســطوح کالن و باالی تصمیم گیری این نهادها و ســهیم شــدن در
هدایت آنها
• کاهــش تأثیــرات نامطلوب تصمیمات ،سیاســتها و برنامههای نهادهای فوق بر
شــهرها ( و به طور عام شــهرهای کشورهای در حال توسعه)
• حرکت در چارچوب نهادی و سیاســتی مشــخص در سطح شهرها در عرصه
همــکاری با ســازمانها و نهادهای بین المللی مرتبط
• افزایش ســطح چانه زنی در ســازمانهای بین المللی
• اســتفاده از پتانســیلهای موجود همکاریهای داوطلبانه و رســمی بین المللی
بــه منظــور برون رفت از محدودیتهای حا کم بر نظام برنامه ریزی و مدیریت شــهری
• انتقال تجارب موفق جهانی و توســعه همکاریهای آموزشــی

پهنههــای اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی منطقــه بــه شــمار
م ـیرود که با دیگر رقبای منطقهای خود در رقابتی تنگاتنگ قرار
دارد .بــه ویــژه آنکــه مطابق بــا مطالعات صورت گرفته ،از یکســو،
تهران واجد شــرایط مطلوبی در نظام شــهرهای جهانی نیســت و
از ســویی دیگــر ،تا کنون ســاز و کاری به منظــور مدیریت یکپارچه
منطقه کالنشــهری تهران شــکل نگرفته اســت .با این حال تهران
بــر اســاس رتبه بندیهــای معتبر بیــن المللی از شــرایط مطلوبی
بــه لحــاظ شــاخص رقابــت پذیــری شــهری بهرهمنــد نبــوده ،بــه
گون ـهای که بر اســاس رتبه بندی شــاخص رقابت پذیری شــهری
 GUCIرتبــه  332را داشــته و از منظــر شــاخص رقابــت پذیــری
شــهری موسسه ا کونومیست ،در میان  120شهر جهان ،رتبه آخر
را کســب نموده اســت .در چنین شــرایطی و با تداوم روند فعلی،
تهــران در فقــدان سیاســتگذاری یکپارچــه بــرای شــهر-منطقه
تهران در حوزه ارتقاء رقابت پذیری شــهری ،توســعه دیپلماســی
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شــهری و مشــارکت در عرصه حکمروایــی جهانی ،تحــت تأثیر آثار
نامطلــوب جهانــی شــدن قــرار میگیــرد و از ســویی دیگــر ،نتایــج
مطلوب و ســازنده آن را نیز از دست میدهد.
روشــن اســت که مشــارکت فعال در ســطوح فراملی و در عرصه
حکمروایــی جهانی ،نیازمند برخورداری از نظام حکمروایی خوب
در ســطح ملــی و فروملــی اســت و از ایــن رو ،حکمروایــی خــوب و
یکپارچــه کالنشــهری در تهــران اهمیتــی ویــژه خواهــد داشــت.
امــری کــه در شــرایط کنونــی و با وجــود تالشهای صــورت گرفته،
همچنــان بــه ســبب ابعــادی چــون تمرکــز گرایــی شــدید ،ضعــف
مشــارکت شهروندان ،زنان و ســازمانهای غیر دولتی ،عدم شکل
گیری ســاز و کارهای کامل مردم ســاالری محلی ،ضعف شفافیت،
پاســخگویی و قانونمندی و موارد دیگری از این دســت ،همچنان
بــا چالشهایــی مواجــه اســت و از این رو ،بــه منظــور ورود فعاالنه
تهران به عرصه جهانی ،توجه به آن ضرورت دارد.
در جــدول 6توصیههــای سیاســتی کــه در واقــع راهبردهــا و
راهکارهای الزم به منظور تحقق دیپلماسی شهری فعال در تهران

هستند فهرست شده اند .ضمن آنکه پیامدها و نتایج تحقق این
توصیهها در شرایط تهران ،نیز روشن شده است.
در نهایــت اینگونــه میتوان جمع بندی کــرد که ا گرچه تهران
شــهری جهانــی نیســت و بنابر دیــدگاه برخی متخصصــان جهانی
شــدن را نیز آغاز ننموده اســت ،اما نمیتواند از روند کالن جهانی
شــدن و جریانــات فرعــی حا کــم در حاشــیه ابعــاد مختلــف آن از
جمله دیپلماسی شهری و حکمروایی جهانی فار غ مانده و بدان
بــی توجــه باشــد .زیرا نادیــده گرفتن این پدیده ،به نوعی ســبب
از دســت رفتن فرصتهایی خواهد شــد که جریان عظیم جهانی
شــدن به همراه دارد .فرصتهایی که در صدر آنها ،ارتقاء رقابت
پذیری شــهری و بهره بــرداری از جریان ســرمایه گذاری خارجی،
دیپلماســی شــهری و نقــش آفرینــی فعــال در عرصــه حکمروایــی
جهانــی قــرار دارنــد .بدیــن ســان اســت که گفتــه میشــود حتی
شــهرهای غیرجهانــی نیــز میتواننــد در صــورت سیاســتگذاری
فعاالنه و سازنده ،از پدیده جهانی شدن ،به عنوان فرصتی برای
تحقق توســعه پایدار شهری بهره برداری نمایند.
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