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 شهری  خوب واییدر حکمر شهری جایگاه دیپلماسینقش و 

 

  منصوره اسکندران،  دکتر سید هادی زرقانی

 

 :چکیده

 تدوین و اقتصادی و اجتماعی منابع مدیریت سیاسی، اداره یعنی از سه حوزه شهری حکمرانی      

 سطح دریست با میشهری  مدیریت نآ برای تحقق اهداف که  شود میتشکیل  اجرایی یها سیاست

 ابداعی روشهای مسیر این در واشد بشهری  مشکالت حل بمنظور اساسی کارهایراه دنبال به ملی،

 و تطبیق اقتصادی و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی، شرایط به توجه بارا شهری  امور اداره

بکارگیری ابزار براثر تحوالت اخیر در شهرها و  در عصر حاضرعالوه بر این، .نماید سازی پیاده

هرهارتباطی جدید  و شهروندان دولت، نآدر کهشهری  خوب حکمرانی الگوی از گیری ، عالوه بر ب

پردازند، امکان شبکه سازی و  می مشارکت به فرابخشی و افقی جریان یک در خصوصی نهادهای

زوده شده در سطح فراملی اف شهری به زمینه فعالیت شهری همکاری شهرها در جهت برقراری منافع

می تواند منجر به  ،اینگونه نقش آفرینی سازمانها و نهادهای شهری در قالب دیپلماسی شهری .است

 حلتوسعه ابعاد حکمراویی خوب شهری در تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و 

در  شهری یها در کنار سایر شاخص ،شهری دیپلماسی .بود شهرها کارکردی و ساختاری مشکالت

ی مدنی در جهت مدیریت ها و سازمان ی دولتیبه عنوان ابزاری در خدمت نهادهاسطح داخلی، 

تحلیلی تالش -پژوهش با شیوه توصیفیاین  .باشددر سطح فراملی مطرح می نیازهای شهروندان 

مورد بررسی و  شهری خوب  حکمرانیتقویت و توسعه در را  شهری جایگاه دیپلماسیدارد تا نقش و 

 حلیل قرار دهد تجزیه ت

 شهری دیپلماسیوایی خوب،مدیریت شهری،حکمرشهر،  :کلمات کلیدی

 

                                                                 
 
 h-zarghani@um.ac.irمشهد،  فردوسی دانشگاه. سیاسی جغرافیای دانشیار - 
 
 مشهد آزاد دانشگاه. سیاسی علوم ارشد کارشناسی آموخته دانش - 
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 :مقدمه( 

هـای حـاکمیتی و رویکردهـای  حکمروایـی خــوب شــهری عــاملی پیونددهنـده میـان اصـول وارزش

 ـانونمـداری،گیـری از مفـاهیم مشـارکت، ق آیـد و بـا بهـره نـوین و انطبـاقی سـازماندهی بـه حساب مـی

محـوری، عــدالت، کارآمـدی وپاسخگویی، زمینۀ توسعۀ پایدار را  پــذیری، وفـاق ســازی، انعطـاف شـفاف

حدود  2 1 های صورت پذیرفته تا سال با توجه به نتایج تخمین(. 1  :  93 علی قنبری،)آورد فـراهم مـی

  شهری رقم خواهد خورد و بشر در فضاهایپس آینده . ساکن خواهند بود درصد جمعیت جهان در شهرها52

های مختلف در خصوص مدیریت مطلوب خواهند  ها و طرح آنگاه این شهرها خواهند بود که جلوه گاه برنامه

تالشی است در جهت ارائه مدلی از مدیریت مطلوب و ساز و کارهایی « حکمرانی خوب شهری»بنابراین . شد

،  نوبری)انسانی لقب داد«آرمان شهر »توان آن را  ن به جایگاهی که میها به منظور رسید ایده آل برای دولت

آن در   شهری، جایگاه شهرداری و مسولیت میان حکومت و حکمرانی  با توجه به تفاوت مفهومی (.3 : 933 

های  شهری به بیان الگوی  های مختلفی در حوزه های مطرح، پژوهش شهری و اشاره به مدل چگونگی حکمرانی

بنابراین این نوشتار بمنظور اجتناب از تطویل کالم تنها با بیان مفاهیم اصلی . اند شهری پرداخته ریتمدی

و تأثیراتش بر شهر و بررسی   شدن شهری به بررسی جهانی های حکمرانی خوب بطورخالصه و معرفی شاخص

سازی، یکی از  و دموکراتیکپردازد که خود در کنار تمرکززدایی  شهری می های حکمرانی تغییر حوزه فعالیت

 شهرها، بر  شدن جهانیتاثیر مختلف ابعاد بر مبتنی و ها یافته با مطابق .باشد شهری می سه عامل اصلی تحوالت

 شهری دیپلماسی -  .ه استگرفت قرار مختلفی ابعاد تاثیر تحت شهریخوب  حکمرانی  شدن جهانی عصر در

 عنوان به ،شهری مقیاس تجدید و ساختار تجدید -5و  نوین میعمو خدمات -9جهانی، شهروندی - 

جایگاه ه بررسی و تحلیل نقش و این این نوشتار برآنست تا ب.باشند می بررسی قابل ابعاد این یها شاخصه

 .بپردازد شهری شهری در حکمرانی دیپلماسی

 

 :روش تحقیق(  

اطالعات مورد نیاز به شیوه تحلیلی محسوب می شود و -این پژوهش از حیث ماهیت و روش توصیفی    

 در شهری دیپلماسی نقش بهاین پژوهش تالش دارد . کتابخانه ای و از منابع معتبر گردآوری شده است

 با نآ  ارتباط و( غیردولتی بنگاههای و شهروندان دولت،) ها گروه همه برای حکمرانی تسهیل و تأمین
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همچون محلی و سازمان های های  حکومت که مفروض این پژوهش آن است .بپردازد شهری خوب حکمرانی

افزایش پرداخته و موجب شهری به تقویت ساختارهای شهری  بردن از ابزار دیپلماسی با بهرهشهرداری ها 

به عبارت دیگر، دیپلماسی شهری . دنشو ها در راستای حکمرانی شهری می مشارکت و حضور بیشتر گروه

گسترش حوزه مدیریت شهری و حکمروایی شهری را گذاری  سیاست ریزی و دامنه فعالیتی، اجرایی، برنامه

های فراملی و تعریف اینگونه امور در  دهد که خود محرکی برای بسترسازی برای پرداختن به فعالیت می

 های محلی است  دستورکار حکومت

 

 : مبانی نظری(3

  :خوب حکمرانی و حکمرانی( 3- 

 به و مطرح توسعه حوزه بویژه و اجتماعی علوم در امروزه که هستند میمفاهی خوب حکمرانی و حکمرانی

 شهروندان، مشارکت متمدن، جامعه دموکراسی، مانند دیگر میمفاهی کنار در مفاهیم این. شوند می کارگرفته

 و مفاهیم این یافتن موضوعیت به توجه با بنابراین. یابند می معنی پایدار و اجتماعی توسعه و بشر حقوق

 و کارگیری به سطوح تعیین یکدیگر، بانها آ ارتباط و جوامع مستمر تغییرات دلیل به نهاآ  به جهتو ضرورت

 دانست اداره سیستم یا شیوه کنش، توان می را حکمرانی .دارد توجه قابل اهمیتی آن سازی جاری متولیان

 حکمرانی جوهره. وندش می محو یکدیگر سایه در خصوصی و میعمو بخش و ها سازمان بین مرزهای آن در که

 واقع در (.6: 933  ، نوبری)دارد اشاره نیروهای غیرحکومتی و حکومت درون و بین متعامل روابط وجود به

 دارند نقش تصمیمات اجرای و گیری تصمیم فرایند در که پردازد می ییها سازمان و افراد به حکمرانی

Hamedinger,  115: 9)) . نهادهای اقتدار از خارج و داخل در قدرت جودو حکمرانی که استالزم به ذکر 

 جامعه و خصوصی بخش دولتی، بازیگران از اصلی یها گروه و شناسد می رسمیت به را میغیررس و میرس

بنابراین حکمرانی به عنوان دخالت طیف گسترده ای از نهادها و بازیگران در تولید  .شود می شامل را مدنی

برخالف . شود مید دیگر حکمرانی به ماهیت روابط میان بازیگران مربوط کاربر. شود میتعریف  ها سیاست

راری نظم مستلزم برق ،که در نظم مبتنی بر سلسله مراتب وجود دارد، حکمرانی کنترل از باال به پایین

ی غیردولتی، ها سازمانبنابراین طیف مذکور، . (33 : 931 پور، برک)هاست شراکتو  ها ازطریق شبکه
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و نهادهای  ی اجتماعیها های فشار، جنبش گروه ی خصوصی،ها ی دولتی ظاهراً مستقل، شرکتها سازمان

 (.33  :همان)گیرد میدولتی را دربر

9است، هشد ئهارا اننظر   صاحب و توسعه یها نمازسا از ادیتعد یسو از بخو حکمرانی یهارمعیا       
UNDP         

 یـیواحکمر. زداـس می متمایز هم از را مند منظا و ییاجرا - یادار ،سیاسی دی،قتصاا ییواحکمر عنو رچها

 اثیرـت تـتح را دیصاـقتا فعالیت، (غیرمستقیم) ای گونه به که ستا هایییگیر تصمیم به طمربو دیقتصاا

 یاـهداـنه یوـس از هـک تـسا هایی اریسیاستگذ و تتصمیما به طمربو سیاسی ییواحکمر. هدد می ارقر

 ـاه سیاست ایجرا به طمربو ییاجرا-اداری ییواحکمر. گیرد می رتصو رختیاا صاحب و وعمشر و قانونی

 یاـدهـینافر و اـهرساختا به مندمنظا ییواحکمر .ستا مدرآکا و مستقل، پاسخگو عمومی بخش طریقاز

 از ،دـیکنـم یتادـه و هیدجهت را اجتماعی -دیقتصاا و سیاسی بطروا که ستا طمربو جتماعیا

 ،تـمنیا ،شتابهدآن   در که میکند خلق یستیز محیط و میکند حفاظت فرهنگی و مذهبی یهاارزش

 مدرآکا اداره شامل بخو ییواحکمر جهانی نظربانک از. تسا تضمین و تامین قابل ،یستز کیفیت و آزادی

 درمو دنها ینا که هاییرمعیا. ستا تیکامکرد و منتخب وع،شرـم یشهر حکومت نیز و کفایت و باصالحیت

  :از تندرعبا هددمی ارقر دهستفاا

 و هادتضا حل و فعر ایبر پایگاهی انعنو به که ستا مستقل قضایی سیستم دجوو ممستلز: نقانو حاکمیت •

 فخال تمااقدا از و تـهاساردادقر و مالکیت قحقو به امحترا ضامن حقیقت در و میکند عمل تختالفاا

 .میکند یجلوگیر حکومت

 سیاسی و یـیاجرا هـوق ارستقرا به که ستا قابتیر و زبا آزاد، تنتخاباا دجوو ممستلز: نتخاباتیا عیتومشر • 

 . نجامدامی کامل راتختیاا با منتخب

 نیزتامینو  پاسخگویی یشافزا و تیکاموکرد سیاسی فرهنگ ورشپر ایبر: نجمنهاا فعالیت و نبیا آزادی •

 . ضروری است درخُ راتعتباا و تخدما ئهارا ایبر ءشرکا

 که ستا نوندگاـش تـحکوم یاهاـتقاض هـب یـهد پاسخ معنی بهاً تلویح پاسخگویی: شفافیت و پاسخگویی •

 نیز و منتخبحکومتی یهاتهیا با اههمر، مستقل قضایی سیستم دجوو و نقانو حاکمیت به امحترا با

 .ددگر می ممکن جمعی یسانههار و تطالعاا به دهگستر سترسید

                                                                 
 
 United Nations Development Program 

 

http://www.undp.org/
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 .  است جامعه کل گرگونید و توسعه به متعهد که ستا یهبرر دمقصو:  ارمد توسعه یهبرر •

 (.51 - 5 : 931 پور، برک)مد آ رکا و باکفایت اداره  •

 

 :شهری حکمرانی(3- 

 ازسوی شهر میعمو مدیریت وشهری  حکمرانی ریزی برنامه یها روش مجموع از است عبارتشهری  حکمرانی

 یا متضاد منافع ،آن  ازطریق که است مستمری فرایند نیز و وصیخص نهادهای و میعمو نهادهای افراد،

 تعریف این طبق. آید می فراهم متقابل کنش و همکاری زمینه و شده همراه بایکدیگر متعارض

 )گیرد میبر در را شهروندان اجتماعی سرمایه و میغیررس اقدامات هم و میرس نهادهای هم شهری، حکمرانی

HABITAT  UN- ، 116 .)و اتخاذ به که است مدیریتی فرایندی شهری، مدیریت برخالف شهری مکرانیح 

 شود می گرفته نظر در سیاسی کامالً فرایندی شهری حکمرانی .پردازد می شهری خدمات و زیربناها حفظ

 متقابل کنش اساس بر که دانست فرایندی توان می را شهری حکمرانی بنابراین (.3: 931 شریفیان ثانی،)

 مدنی جامعه یها تشکل و غیردولتی یها سازمان و طرف یک از شهر اداره میرس نهادهای و ها ازمانس میان

 (.3: 933  ، نوبری)گیرد می شکل دیگر طرف از

 ای عمده تاکید که است دولتی میرس یها سازمان از بیرون عوامل از گروهی حکمرانی، ایده تمرکز کانون     

 - اداری یها نظام جایگزین ای شبکه ساختارهای الگو، این در. دارد تیمشارک و ای شبکه فرایندهای بر

 سیاسی، - اداری نظام جز به نیز ها شبکه درون در و شوند میشهری  حکومتدر  پایین به باال از سیاسی

 933  نوبری ،)شوند می نظام وارد همکاری یها سازمان و داوطلبانه و خصوصی یها بخش از دیگری عامالن

 داخل در هم که است میمه پیامدهای از «حکمرانی» سمت به «حکومت» از تدریجی تغییر بنابراین (.1 :

 د،ش حکمرانی متفاوت اشکال وارد بتوان کهآن  برای و دهد می رخ پیرامون جامعه با رابطه در هم و دولت

 و مدیریتی نوین یالگوها به را خود جای باید میعمو بخش نظارت و فرماندهی سنتی الگوهای از بسیاری

 زیادی شمار در گذشته یها دهه طی در که تمرکززدایی گسترده یها برنامه ،آن بر عالوه. بدهند غیرمتمرکز

 ایفا محلی سطح در حکمرانی تسهیل در توجه قابل نقشی د،ان اجرادرآمده به غربی یها دمکراسی از

 (.  :همان)دان کرده

 

 شهری حکمرانی اهداف(3-3



 

6  

 

  محیط و  زمینه ، جامعه در  که ای گونه به  است  شهری توسعه فرایند  تقویت شهری حکمرانی از هدف      

  فراهم  اننآ  اقتصادی و  اجتماعی  یها ویژگی  تناسب به شهروندان، کارآمد و  راحت  زندگی  برای  مناسبی

 بیانشهری  حکمرانی برای را زیر کالن اهداف توان می ،شهری حکمرانی گیری شکل روند به توجه با .شود

 : کرد

 محلی؛ جوامع و نهادها ، ها سازمان بیشتر اعتالی و تقویت بمنظور مدنی جامعه بازساخت 

 - شهرها؛ در فرهنگی و میقو اجتماعی، یها گزینی جدایی و فقر کاهش  

 - شهرها؛ سیاسی فرایندهای در منافع صاحبان و افراد مداخله و مشارکت افزایش 

 افزایش و کیفیت هبودفساد، ب کاهش چون، عملیاتی اهداف تر خاص طور بهشهری  انیکمرحهمچنین     

 نشان منظور به مردم برای ایجاد فرصت و فرصت دموکراسی، ایجاد شهروندان، حفظ همه برای زندگی امکان

 همان)کند می دنبال را پایداری و برابری امنیت، اعتالی زندگی و درنهایت در آمالشان و ها خواسته دادن

 اجرایی یها سیاست تدوین و اقتصادی و اجتماعی منابع مدیریت سیاسی، اداره شامل شهری حکمرانی (.  :

 و مشکالت حل برای اساسی یها چاره راه دنبال به بایدشهری  مدیریت ملی، سطح در که. شود می

 توجه با نیز و تشخیص درستی به بایستیشهری  امور اداره نوین روشهای مسیر این در و بودهشهری  معضالت

   (.5 :همان) شوند سازی پیاده و تطبیق اقتصادی و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی، شرایط به

 :شهری دیپلماسی( 4-3

به تنهایی قادر به شناسایی، مدیریت و تأمین  میبا توجه به چندالیه شدن جوامع، دیپلماسی رس

ی نیست، چرا که وابستگی متقابل شهروندی میان الملل بینمالت نیازهای شهروندان خود در تعا میتما

باشند  های شهری می های متخصص به ویژه درزمینه ها، گسترده و فراگیر شده و جوامع نیازمند نماینده ملت

مشترک است فایق آیند،   ها ملت  میتا ازاین طریق بتوانند عالوه براینکه به مشکالت عدیده که در میان تما

بنابراین،در (. 9 : 933 قورچی،امانی، )خود را نیز بدست آورند میی بوها یت بهره برداری از فرصتقابل

های موجود  های مشترک و فرصت المللی در مورد چالش های محلی بدنبال تعامالت بین مواقعی که حکومت

للی شهر با شهر کمک الم های بین های همکاری باشند، از طریق گفتگو و مذاکره، به فراهم ساختن راه می

    :UCLG, 113)سازند میآمیز را برای شهروندان خود مهیا  کنند و زمینه محیطی آرام و صلح می

(Bartomeu, 116:  ,UCLG, 116:   .به معنای تمرکز زدایی از مدیریت شهری  به عبارت دیگر دیپلماسی
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ه عنوان بازیگران کلیدی تعامالت الملل و نقش آفرینی نمایندگان شهرها ومقامات محلی ب روابط بین

 (.www.citydiplomacy.com)المللی به موضوعاتی داللت دارد که ارتباط مستقیم با شهروندان دارد بین

 

 :بحث و تحلیل( 4

 :شهرهابر نشد جهانی اتتاثیر( 4- 

 ای، بکهـش یهرهاـش ،هرهاـش جهانی تبامر سلسله ،جهانی یشهرها نظیر صطالحاتیا بعد به331  ههد از

 ایرز. ستا گرفته ارقر نشد جهانی با مرتبط تتحقیقا و مباحث نکانو در ینهاا مانند و هوشمند شهر

. ستندـه ندـش انیـجه سمـتج و رـمظه هرهاـش و دـفتایـم قتفاا شهرها در که ستا ای هپدید نشد انیـجه

 و میکنند هضم را جهانی اتتغییر نیز شهرها و میشوند شهرها در تیاتغییر به منجر جهانی ییندهاافر

 و اـونیهـگرگد و هستند نشد جهانی فضایی دنما ،معاصر یشهر یپویشها. ندارمیگذ تاثیر برآن

 روی رگزـب یشهرها در هیژو به نشد جهانی. میکنند فرینیزآبا را نجهانیشد یندافر ی،شهراتـرتغیی

 از ،ها سیاست و ها فرهنگ دور، راه تتباطاار ت،خدما ،مالیرموا زار،با ،تولید جهانی منظا روظه.  دـهدیـم

ات تغییر. ستا هشد داده ننشا حضوو به شهرها از جهانی ای شبکه درون در                   و فضایی نظر

 یشهرها ساختزبا و نمازسا تجدید در ینیدبنیا اتثرا ،جهانی سمقیا در سیاسی و فرهنگی دی،قتصاا

 (5 : 935  شورت،) اردذـگ یـم یاـبرج ناـجه

 :شهر بر نشد جهانی دینها و سیاسی تاثیر(4- - 

 در محلی و ملی لتیدو یهادنها تضعیف ،آن  دینها و سیاسی بعد در شهرها بر نشد جهانی صلیا تاثیر     

 سیاسی و فرهنگی دی،قتصاا رثاآ. تـسا دهوـب جیراـخ صوصیـخ شـبخ دیقتصاا رتقد و تطالعاابرابر

 نمازاـــس ،اعیـــجتما دگیـنز ـرنظی یهرـش دگیـنز یاـه زهوـح ایرـس هرهاـش بر نشد جهانی

 .دـــهدیـــم اررـــق اثیرـــت تـــتح زـــنی را هرهاـــش یـــجمعیت بـــترکی و ضاییـــف

          :شهر فضایی نمازسا بر نشد جهانی تاثیر( 4- - 

 جدید یلگوهاا نتیجه در یشهر ندگیز فضایی نمازسا در تغییر دیجاا ن،شد جهانی اتثرا ترین مهم از یکی

 طمربو ها یرساختز صلیا فهد سه بهجهانی یاـه یرساختز ممفهو. ستا دهبو یپذیر طتباار و یرساختز

http://www.citydiplomacy.com/
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 ع، مجمو در .نیجها و محلی یمینههاز دادنپیوند و جهانی یهازنیا تامین ،محلی یهازنیا تامین: دشو می

 :ستا داده روی شهرها فضایی رساختا در هدـعم ـرتغیی راـچهن، دـجهانیش دیقتصاا یهاونیر ثرا بر

 و سیاسی انیگرزبا. ندا دهکر فوـمعط یـنوبیر یاـه لـمح و ها فعالیت یه را دخو توجه شهرها - 

 ودهمحد از رجخا تتصمیما از اهیـگآ ،دـجدی لشتغاا و اریگذ سرمایه یها فرصت که ندا یافتهدر دیقتصاا

 ،کند می بیجاا را شهر یها

 ن،تولیدکنندگا دیعمو چگیریکپا تبدیل ثـباع انیـجه دصاـقتا دـتولی یاـلگوها اییـپوی - 

 سایر با فقیا چگیریکپا به زاربا یکر د و لـمح کـی در ندگاـعکننـیزتو و مالی رموا ن،عرضهکنندگا

  ،ستا هشد نددار را هادکررکا نهما که فیاییاجغر یمحلها

 تعیین ،شهر ریتجا کزامر مثل ،محلی یهازاربا و فمصر یلگوهاا با یگرد ت،خدما و صنعت موقعیت -9

 می صلو هم به را هکنداپر تشد به یهادکررکا و انیگرزبا که دارد بستگی هایی منطق به هـبلک دوـش نمی

 ،کند

 دوـجو هـب یدـجدی یاـلگوها و هشد قبلی یشهر فضایی یلگوهاا نشد تکه تکه باعث قفو عیتـضو -5

 (. 2-25: 931 پور، برک) تـسا آورده

تی و نیمه دولتی باشد بلکه بازیگران غیر دول مینه تنها برزندگی بسیاری از افراد بشر تاثیر گذار   شدن جهانی

عهده ی برالملل را در حیات بین میشهرها نقش فزاینده مه. المللی قدرتمند ساخته است  را در جامعه بین

شهرها از یک سو با . کنند میخود غالبا شهرها را دراین نقش تقویت  های جهانی به نوبه گیرند وسازمان می

را تغییر  شهری شوند و از سوی دیگر این ساختارها حکمرانی میچالش  ساختارهای جهانی و سازمانی دچار

بر شهرها،   شدن جهانیبر ابعاد مختلف تاثیر و مبتنی ها مطابق با یافته(.6 : 939 ثقفی عامری ، ) دهند می

 - . حکمرانی کالنشهری تحت تاثیر ابعاد مختلفی قرار خواهد گرفت  شدن جهانیگردد که در عصر  میروشن 

 شهری تجدید ساختار و تجدید مقیاس -5نوین و  میخدمات عمو -9شهروندی جهانی، -  شهری دیپلماسی

 جریان از برخاسته الزامات و تاثیرات به توجه با. ل طرح هستندی این ابعاد قابها به عنوان شاخصه

 پیگیری ضرورت با متناسب چارچوبی سوی به کالنشهری حکمرانی تا است ضروری ، شدن جهانی

 از مسیر این در و نماید حرکت مقیاس تجدید و ساختار تجدید ،شهری پذیری رقابت ارتقای یها سیاست

ازآنجا که . (3:  93 بصیرت،)برد بهره شدن جهانی عصر با مرتبط سیاسی ارکتمش نوین یها گونه و بازیگران

آغاز وتوسعه بطور کالن با حکمرانی خوب  گردد میتوسعه و پیشرفت موجب برقراری امنیت و بالعکس 
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شود، بنابراین حکمرانی محلی خوب به یکی از اهداف عمده سیاست خارجی تبدیل شده  می

ای بررا هایی چالش ، بر شهرهاآن   رثان و آمختلف جهانی شدد بعادرهرحال،  ا .(  -Pluijm, 113: 1)است

یط محلی این چالش ها مختص شرری از ابسیا. ستد آورده اجووی به ـمحلو ی ـمدیریت ملاری و سیاستگذ

ظرفیت ه، برگیرندو درچند فرهنگی ی شهرهاد یجاا. شوند ه مییددا ـه جـهمدر ز ـنها نیاز آبرخی و هستند 

دل در تعاازن و تواری، حفظ پایدیری، گ تر برای تصمیممانی طوالنیب زچورتثبیت چاآن،  تقویت زی و سا

و تامین مالی شهری و  های داری از زیرساختنگهو حفاظت اری، پایدای گی بردما، آنیوبیرات مقابل تغییر

 (.22-23: 931 پور، برک)روند  ها بشمار می از این چالشعملی ت مااقدم انجاا

 

 :سازی  تمرکززدایی و دموکراتیک( 4- 

ی محلـی در دنیـای پیرامـون مـا تأثیرگـذار      ها و عامل دیگر بر شیوه درک حکومتد  شدن جهانیجدای از 

شود که  تمرکززدایی به عنوان عنصر اصلی حکمرانی خوب تلقی می. عامل نخست، تمرکززدایی است. دان بوده

عامـل تأثیرگـذار دیگـری    کـه  ( Nijman, 116:2)انگیـزد  مشارکت سیاسی شهروندان و دموکراسـی را برمـی  

های منطقه ای و محلـی نسـبت بـه سـایر      آنجا که دولت از (.53: 931 پور، برک)های محلی است تبرحکوم

های مهم در حوزه سیاست و امنیت، آموزش، بهداشت و  تراند و در سیاستگذاری بخشها به شهروندان نزدیک

و حمایـت از  آنها راهی برای برانگیختن اصول دموکراتیـک    کنند، تقویت ریشه کن کردن  فقرمشارکت می

در دهه گذشته توجه اینگونه به تمرکز زدایی موجب برانگیخته شدن اصالحات در سراسر . حقوق بشر است

باشـد زیـرا    مـی وجه جهانی، تمرکز زدایی بسیار موردت در عرصهامروزه   (.Nijman, 116:2)جهان شده است

یگــر مـردم از سـوی د   و تـوده  از یـک سـو   گیـری  کـردن شـکاف میـان دولـت و تصـمیم     ابـزاری بـرای پر  

از  گیـری  ی تصـمیم هـا  تقال کانونان دربرگیرنده دامنه وسیعی از ،عبارت تمرکززدایی(. Nijman, 116:2)است

تقـال مسـلولیت   ان تمرکـز زدایـی   .باشـد  مـی  شـهری   ی منطقه ای، محلی و یاها ی مرکزی به دولتها دولت

همچنین تمرکز . باشد می و محلی ای ات منطقهبه مقامریزی، مدیریت و به کارگیری و تخصیص منابع  برنامه

بازیگران و نهادهای  قدرت را به آن از طریق میتوان به عنوان عملی که دولت مرکزی بطور رس میزدایی را 

  (. -  :Yuliani, 115)ی نمـود کنـد تلقـ   مـی ر سلسله مراتب کشوری، اجرایی و سیاسی واگذار ت سطوح پایین

ی نگهداری، همترازی بیشتر و جابه جایی بیشتر ها ، نظارت محلی، مسولیتتخصیص منابع و اطالعات محلی

کند، در  میاز مطالبی است که در حوزه تمرکز زدایی برای دولت محلی و نهادهای دولتی صدق  ،منابع محلی
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ات اطالع. شود میی مورد نیاز فراهم ها گیزه بیشتر برای تخصیص منابع به خدمات و زیر ساختان ، این شرایط

کند تا در واکنش در برابر تغییر شرایط، استانداردها و شرایط خاص بهتـر عمـل    میمحلی به نهادها کمک 

سانی  با ان در رابطه با اطالعات محلی، کاربری کارآمدتری را در سطوح مشخصی از سرمایه و یا نیروی. نمایند

گیزه بیشتری برای تضمیین عملیات نا کنند و نسبت به دولت مرکزی از میبررسی و کنترل بیشتر تضمیین 

  .(Government, 333: 59(UNDP) باشد میبهتر  برخوردار 

تمرکززدایی به طورکلی به عنوان یکی از مهمترین فرایندهای اصالحی، به کارآمـدتر شـدن   از طرفی       

انسجام نقـش    برقراریستای اصول و فعالیتهای دموکراتیک و درنماید و دررا سیستم دموکراتیک کمک می

برای مردم  میترین موسسات عمو ی محلی ملموسها ازآنجا که حکومت .(Bardhan, 11 :9)کند ایفا می مهمی

یافتـه   ی سـازمان هـا  به ویژه در شهرهای بزرگ، که گـروه ها را نآ  کراتیک، عمدتاوهستند، ترویج فرهنگ دم

 در اتتغییر .تحت تأثیر قرار داده استد، جامعه مدنی به خاطر نیازهای کلیه اقشار جامعه تحت فشار هستن

ــب را تتوجها که معاجو دیقتصاا و سیاسی رساختا  همزمــان بــا ، ندا دهکر جلب یهرـــش دیریتـــم هـ

ــیرو ــتوس لحا در یهارکشو در زیتیکسااموکرد جمو مانند هاییاددـ ــپارو و عهـ ــش یاـ  از لستقباا ،رقیـ

ــتوس ــم عهـ ــفا  و کتیرشاـ ــنق یشازـ ــحکوم شـ ــه تـ ــمحل یاـ ــاز شــد،یـ ــرک)آغ ــور، ب  (.53: 931 پ

آنها برای  های  ها و سازوکار توانند به مشروعیت درونی دولت های خاصشان،  می محلی با شاخصه های حکومت

های  ها، قدرت در بسیاری از روش. تنظیم منصفانه منافع ، بُعدی تکمیلی و گاهی اوقات ضروری، اضافه کنند

به . باشند ها برخوردار می آنان در سیاست ایندگی مردم و افزایش مشارکت محلی از بهترین موقعیت برای نم

هـا عنصـر    آن توانند به طور مجازی، قرارداداجتماعی ملی را تقویت کنند همانگونه کـه   ها می آن این ترتیب 

. ایدنم شوند، را ایجاد می ضروری مشروعیت و مالکیت که اغلب در مراحل اولیه دموکراسی سازی فراموش می

محلی پتانسیل مشارکت در نوعی قـرارداد اجتمـاعی محلـی قـوی و بنـابراین ایجـاد        های به عالوه حکومت

 تفویضموجبات  که دبو تیکاموکرد یطاشر ینا اتثرا .( 3:   1 ،  کلم)ای با امنیت پایدار را دارند جامعه

 (.53: 931 پور، برک)را فراهم ساخت یـیزداتمرکز و پایین به باال از ظایفو

 :شهری ورود شهر به حوزه دیپلماسی( 3-4

شهرها پس از قرارگرفتن درمعرض تأثیرات مطالب گفته شده در باال مبین این مطلب است که       

در حوزه اجرایی و سیاسی خود تجربه  میسازی، تحوالت عظی شدن، تمرکززدایی و موج دموکراتیک جهانی

به  های فراملی ن شرایط حضور شهرها و نهادهای شهری در عرصهشد با توجه به فراهم از اینرو، . نمودند
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در قالب گرفت و بهره شهری از ابزار دیپلماسی برای تسهیل امور می توان بازیگری نسبتاً مستقل، عنوان 

یی که شهرهای امروزی از کانال ها فعالیتبه طور کلی، . بست شهری به کار شهری به شکل دیپلماسی

شوند که هریک از  میدهند به چهار حوزه تقسیم  میجام ان رتباط شهر با شهر و ا شهری دیپلماسی

 ،عبارت دیگره ب .سازد میتر  را مشخص ها باشند که گستره دقیق این حوزه مییی برخوردار ها زیرمجموعه

 :رتند ازعبا ها این حوزه. یابد میو در راستای ارتقاء جایگاه شهرها نمود  ها در این فعالیت شهری دیپلماسی

 : برای تفاهم فرهنگی و برقراری صلح شهری بکارگیری دیپلماسی( 3-4- 

که آن  سازد و دوم میبرقراری تفاهم میان شهرداران را آسان  اول اینکه. کند میاین حوزه به دو روش عمل 

شوند که  میراربین شهرهایی برق  گاهاً ها این مشارکت .سازد میاختالف را برقرارارتباطات بین شهرهای دچار 

ی اساسی ها باشند، در این شرایط نیز با برقراری ارتباط و با توجه به حوزه میاز لحاظ صلح و رفاه یکسان ن

، حفاظت از محیط زیست، گردشگری، میراث بهداشتمانند، ایجاد سازمان، توسعه اقتصاد محلی، آموزش، 

کند  میتر کمک  اقتصادی برای شهر قویو کسب سود  تر ه رشد و توسعه بیشتر شهرهای ضعیففرهنگی ب

 .(63 : 939 زرقانی و همکاران، )باشد میامکان پذیر  شهری که تنها از طریق پیروی روند دیپلماسی

  :یالملل بینی ملی و ها در حوزه شهری یها فعالیت((3-4- 

ی غیرمتمرکز ها زمالبی کردن شهرها برای اجراء مکانی(  :توان به پنج بخش تقسیم نمود میاین حوزه را 

بکارگیری ( 5گنجاندن شهرها در مؤسسات اصلی جهانی ( 9المللی  ای روابط بینایجاد بخشه(   .بودجه

 المللی برای شهرها ایجاد نهادی بین(  2  میبعنوان یک روش عل شهری دیپلماسی

 تقال اطالعاتان ارتباطات شهر با شهر و(3-3-4

ی ها که در شبکه 5با یادگیری نظیر به نظیربا شهر و انتقال اطالعات  در این حوزه به وسیله ارتباطات شهر 

الزم . تقال تجربیات موفق پرداختان توان به میدهد  میی دو جانبه بین شهرها رخ ها چندجانبه و یا مشارکت

محلی و طباق عمل با شرایط ان  تقال،ان بایست از برخی اصول مانند تعریف حوزه میدر این فرایند به ذکر است 

 . پیروی نمود ،تقالان ارزیابی دقیق

 

  :شهری و جابه جایی منابع شهری دیپلماسی(4-3-4

                                                                 
 
 Peer-to-peer 
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و مشارکت شهرها بایکدیگر موجب جابه جایی  شهری برای توسعه دیپلماسی میصرف درصدی از منابع عمو

کند و  میید عمل ی جدها گذاری که مانند کاتالیزوری برای سرمایه گردد میگسترده تر منابع در سطح محلی 

 (.CERFE,  119،56-21)سازد  میرا چند برابر  آن تأثیرات

های  تر ساختن روش و روشن های علمی  در تقویت پایهآید  از این چهار فعالیت برمیمجموعه اموری که      

 های اموری چون فعالیتبه عبارت دقیق تر، . باش شهری مفید و شاید ضروری  ریزی در حکمرانی برنامه

فرهنگی،آموزش، بهداشت، حفاظت از محیط زیست، گردشگری، میراث فرهنگی، تالش برای ابراز شهرها و 

ی کالن از طریق البی و ایجاد نهادهای جهانی در شهرها و همچنین ها گیری دخالت شهرها در تصمیم

ر بمنظور جذب های کلی شهر و تالش برای تبلیغ برند شه های تبادل اطالعات درسیاست گنجاندن برنامه

شهری  های دیپلماسی های خاص و کارویژه همگی بخشی از فعالیت...و های خارجی بیشتر برای شهر سرمایه

چرا که این دو مفهوم، یعنی  .که در توسعه و تعمیق حکمرانی خوب شهری نقش بسزایی داردباشند  می

آسایش بطورعادالنه برای شهری با یک هدف که همان برقراری رفاه و  شهری و حکمرانی دیپلماسی

به شهری  دیپلماسیدر شرائط امروز جهانی، واقعیت این است که  .شوند ریزی می باشد پی شهروندان می میتما

در شرایط قدرت یابی روز افزون بدین ترتیب، . تبدیل شده است شهری از حکمرانی خوب مهمی  بخش

و فرصتهای چالشها »و « های ملی هاو برنامهنیاز»های عملی تعامل میان  فضای جریانها، شهرها عرصه

استدالل اصلی این است که . شوند برای دستیابی به موقعیت توسعه یافتگی محسوب می« جهانی

به مثابۀ محل و ابزار برقراری تعامل هم افزا میان ضروریات و نیازهای داخلی و الزامات « شهری دیپلماسی»

شهری به  در چنین فضایی مدیریت. کند ی جریانها  عمل میجهانی برای تحقق توسعۀ ملی در عصر فضا

در فضای جریانها تبدیل شده که ناگزیر از بکارگیری « حکمرانی خوب»بخشی از فرایند کلی 

موسوی )به عنوان ابزار توسعۀ ملی و حلقۀ واسط سطوح کنش ملی و جهانی است« شهری دیپلماسی»

  (5: 933 شفائی،

 

 

 :گیری نتیجه(5

که در آن، هر فرد بدون  است اصلی حرکت در جهت حکمرانی خوب شهری، رسیدن به جایگاهی هدف    

برای  . قرار گیردهای موجود  توجه به ثروت، جنسیت، مذهب، نژاد و سن، شایسته مشارکت مثبت در فرصت
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ی مللال بین، صندوق  UNDPی همچون الملل بینهای  اجماعی از سازمانتحقق چنین امری، در این شهر، 

شهری ایجاد  های ملی برای رسیدن به مدیریت مطلوب و دولت 3، بانک جهانی6، جامعه مشترک المنافع2پول

و بر پایه   مطرح شدههای محلی  حکومتاین تجربیات در قالب رویکردی در جهت توانمندسازی . شده است

ریزی،  در امر برنامهعه مدنی تمرکز زدایی و تفویض مسلولیت و منابع به مقامات محلی، مشارکت فعال جام

های مدرن ارتباطی و  های محلی، مشارکت بخش خصوصی، بهره گیری از فناوری اجرا و نظارت بر اولویت

  .گیرد میشهری قرار  اطالعاتی در راستای حمایت از توسعه پایدار

ی گردید که در غیرسرزمینی شدن فضای سیاسموجب   شدن جهانیهمانگونه که دریافتیم، تحوالت ناشی از 

و در فضای مجازی انجام  ها آن  بسیاری از تعامالت بین بازیگران غیردولتی و افراد خارج از کنترل دولت

که بر اساس آن دیگر  ردتنیدگی حوزه سیاست داخلی و خارجی دا بر درهم می این امر تأثیر مه .شود می

را انجام  میهر سیاستی را اتخاذ و هر اقدا توانند المللی نمی های محلی بدون توجه به محیط بین حکومت

ی ها در عرصه سیاست جهانی شکل گرفته و در درون چارچوب ها بسیاری از روندها و تصمیم گیری. دهند

و تهدیدات  ها همچنین براثر ظهور چالش. کند میشهری بعنوان مرکز اصلی حضور کنشگران، معنا پیدا 

ی مؤثر و ها های محلی برای ارائه سیاست حکومتیاست خارجی، حوزه سجدید امنیتی و اهمیت همکاری در

توسعه اقتصادی، حفاظت از محیط زیست، حقوق بشر، رفع بحران چالش هایی چون کارآمد در مورد 

ی جدیدی مانند تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و ها ی غیرقانونی، تهدیدات و چالشها پناهندگی و مهاجرت

بایست به همکاری با بازیگران مختلف  میملی، غیر سرزمینی و نامتقارن دارند غیره که بیشتر جنبه فرا

المللی و  همچنین، تغییر در طبیعت مسایل امنیتی، تهدیدات و منازعات بین .ی و فراملی بپردازندالملل بین

آسان  رکتمراتبی ناشی از شتاب گرفتن تحوالت ارتباطاتی موجب ح ای به جای سلسله جایگزینی شبکه داده

های حکمرانی و همکاری گردیده است که در مجموع این تغییرات در نهایت به باز  ها و توسعه شبکه سرمایه

 .های محلی و حوزه حکمرانی آنها منجر شده است تعریف نقش و کارکرد حکومت

 

ز به سطح ی شهری نیها یابد، روابط بین شهری و شبکه میجریانات فراملی گسترش بنابراین، در شرایطی که 

شهرها مهمترین مسأله هزاره   شدن جهانیاین در حالیست که شهری شدن جهان و . جهانی ارتقاء یافته است

                                                                 
 
 International Monitory Fund 

 
 commonwealth society 

 
 World Bank 
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ی ها از طرفی توجه به رشد اقتصادی و گسترش روابط تجاری موجب حضور سازمان. سوم میالدی است

این . ی گردیدالملل بینرصه ی ملی در عها ی محلی در کنار دولتها ی، غیردولتی و دولتالملل بینمختلف 

ی پرداخته و الملل بینگروهها با استفاده از دیپلماسی شهری به مثابه ابزار ارتباطی، به مشارکت در فعالیتهای 

ی بعنوان فضای دربرگیرنده الملل بینبا حضور در شهرها به عنوان مکان استقرار فیزیکی و در عرصه 

به عبارتی، شهرها با . بودند ن بر پیشرفت شهرها تأثیرگذاری اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شاها مشارکت

ی و شهرباشهر بدست الملل بیندربرگرفتن ابزار و امکاناتی که از بکارگیری دیپلماسی شهری در روابط 

های بیشتر برای  های داخل شهری و ایجاد فرصت آورند به جذب سرمایه بیشتر، تقویت زیرساخت می

کنند و به نوعی بازوی توسعه شهری در  هردو عرصه ملی و فراملی کمک میمشارکت شهروندان خود در 

در شهری  دیپلماسیمجموعه این آثار و پیامدها، مبین نقش و جایگاه . کنند ابعاد مختلف را تقویت می

به تقویت ساختارهای  ،شهری بردن از ابزار دیپلماسی چرا که در این روند بهره .استشهری  خوب  حکمرانی

منجر ها در راستای حکمرانی شهری  شدن امکان افزایش مشارکت و حضور بیشتر گروه و فراهم شهری

د ووجعالوه بر این، . دهد گذاری آن را گسترش می ریزی و سیاست شود و دامنه فعالیتی، اجرایی، برنامه می

، در جامعه ابخشهبا مشارکت تمامی ریزی شده آن  شدن اصولی بندهای برنامه حکمرانی خوب شهری و پیاده

ریزی  انجامد که خود محرکی برای برنامه میهای محلی بعنوان متولیان آن  به تقویت شهر، گروهها و حکومت

های محلی است که عمدتاً برای  های فراملی و تعریف اینگونه امور در دستورکار حکومت برای آغاز فعالیت

 .پذیرد میشوندگان در داخل انجام  کسب منافع بیشتر برای حکومت
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