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 چکیده

مهمترین این بازیگران شددهرها هسددتند مه همواره بر اند. یکی از الملل چندگانه و متنوع شدددهامروزه بازیگران روابط بین

مشدددورهای اسددد می همانند دیگر  شدددهرهایشدددود. م نها افزوده میآفرینی آنها در ارتباطات بین مل اهمید  نش  

فرصتی مه در صورت نبود  .باشندشدن میهای جهانیگیری از فرص بهره منظور به ت ش حال در شدهرهای جهان م ن

هبی، شهری مذهای مهم مشهد به عنوان م نگردد. از این رو، از اولوی ریزی استراتژیک به راحتی به رقبا واگذار میبرنامه

 ها وشناسایی ظرفی های شدهرهای اسد می با ممک دیملماسدی شدهری اس . این پژوه  با هد      برداری از توانبهره

دیملماسی شهری مشهد و ارائه راهکارهای مناسب برای تشوی  ارتباط مشهد با شهرهای مشورهای های موجود در چال 

در  .دس  آمده اس های اینترنتی و اسناد مرتبط بهها، سای ها، مشالهانجام شده اس . اط عات پژوه  از متاب اس می

ریزی شهری، علوم سیاسی و ای مدیری  و برنامههنظران در حوزهاز صداحب تن  22هایی با مرحله میدانی نیز، مصداحبه 

ها، اعضای شورای شهر و مسئوالن شهرداری الملل، جغرافیای سدیاسدی و از بین اعضدای هیعت علمی دانشگاه   روابط بین

های مرتبط انجام شده اس . نتایج به دس  آمده، شدهر مشدهد، مارشدناسان وزارت امور جارجه در مشهد و سایر دستگاه   

ها و اقدامات ها و مشدک ت شهر مشهد در دیملماسی شهری را تعیین نموده و در نهای  استراتژی ها و ضدع  یتوانمند

 با داریشهر رابطه تشوی ها عبارت اس  از: برجی از استراتژی ها پیشنهاد گردیده اس .مناسدب برای عملیاتی شددن آن  

 برای مناسب سازومار ای، تدوینمنطشه و المللیبین هاینسدازما  هایظرفی  از اسدتفاده  و همکاری ها، توسدعه دانشدگاه 

  ای.شبکه شهریِ دیملماسی توسعه و جارجی، پیگیری گذاریسرمایه جذب

 ریزی استراتژیک، دیملماسی شهری، مشورهای اس می، مشهدبرنامه ها:کلیدواژه
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  مقدمه. 2

بازِ شدددهری، درح تتوالت و پوی  شدددهری بدون نگاه های امروزه بدا توجده بده پیوندهای فراگیر جهانی و نظام   

شدن به عنوان فرایندی در حال (. جهانی911، ص.9931)صدرافی،   مم مامل نیسد  جهانی اگر ناممکن نباشدد، دسد   

گرایی و شدددمول، اط عاتسدددابشده  در عرصددده ارتبداطات جهان  تکوین )مده جود معلول دگرگونیهدا و تتوالت بی  

های گوناگون زندگی اجتماعی را درنوردیده و مانند واقعیتی ه با رشددددی فزاینده، عرصدددهمتوری اسددد ( امروزدان 

 جغرافیای شدددن،(. جهانی31، ص.9931)جوان، عبداللهی،  گر شددده اسدد  گریزناپذیر، فراراه جوامع بشددری، جلوه

 رایب را تازه مارمردهای احراز یا الشاء امکان و گزیندبرمی توسددعه مانون عنوان به را شددهریم ن مناطق مه دارد ایویژه

 پور و اسدددی،)برح سددازدمی فراهم تولیدمنندگان برای عالی جدمات ارائه و تولید مدیری  زمینه ویژه در به هاآن

 های شددهریشدددن مسددئولی  بیشددتری را بر عهده حکوم (. تلفیق دو جریان شددهرنشددینی و جهانی911، ص.9933

های یابند مه باید نسددب  به توسددعه اقتصددادی مولفهها جود را در شددرایطی میناگاه حکوم  گذارد به طوری مه بهمی

المللی اقدام نموده و در عین حال سدددنگینی بار تضدددمین عدال  اجتماعی و برابری در متلی جود در قبال جامعه بین

(. بنابراین، نیروهای 121-192، ص.9933 های انسددانی سددازمان ملل،)مرمز سددکونتگاه مشددندشددهرها را نیز بر دوش

اند و این فرایند بازسددازی، شدددن باعب بازسددازی هم اجتماعی و هم اقتصددادی شددهرها شددده شددهرنشددینی و جهانی

دهندگان جدمات به اجتماعات شدددهری ایجاد مرده اسددد .  بات های جدیدی برای رهبران متلی بسدددان ارائهچال 

مه ممکن بود در گذشددته به جوبی به جوامع جدم  مرده باشددد، برای های رهبری شددهری پیشددین از بین رفته و مدل

(. تغییرات سدداجتاری در مشیاج جهانی، همراه با 919، ص.2223، 9)همبلتون باشددندشدرایط در حال تغییر مناسددب نمی 

وشدده به هر گ شدددن به انواع گوناگونتر مرده و فرایندهای جهانیامواج نوآوری تکنولوژیکی، جهان ما را به هم وابسددته

هایی را برای مدیری  ج ق باز نموده اسددد . اما آنها نیز در معر  جهدان نفو  مرده اسددد . این تغییرات فرصددد  

، 2رن)فریر و است اندهایی در مدیری  شدهری و سداجتارهای شدهری در برجورد با مشک ت پیهیده قرار گرفته   ضدع  

 (.  Xviii، ص.2229

 برداری از دیملماسیهای انسدانی در جهان سهم زیادی در گسترش و بهره جموعهشدهرها به عنوان بزرگترین م م ن

های اجتماعی، شدهری دارند. مسدائل مشدترح شهرهای امروزی از جمله ترافیک، آلودگی متیط زیس  شهری، آسیب   

ی  ولمند مدیرانی مه مسئهای جدمات شدهری و ... ایجاب می های ماه  تلفات حوادث طبیعی، توسدعه شدبکه  روش

این امور را به عهده دارند برای افزای  مارایی جود تجربیاتشددان را مبادله منند. بنابراین جهانی شدددن به ابداعات متلیِ 

های شغلی جارجی و همهنین برنامه تبادالت فرهنگی )مانند بیشدتر در توسعه اقتصاد متلی، شامل همکاری با فرص  

م نشدددهر امروزین در جامعه (. 229، ص.9919پور و همکاران، یجواهر جواندگی شدددهرها( منجر می شدددود )احمد

تلی های مهای جهانی قرار گرفته اسدد  مه با جامعه مبتنی بر قلمروی ملی و فضددای مکانای و فضددای جریانشددبکه

                                                           
1. Hambleton 

2. Freire and Stern 
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 قملّی باشدددد، عدم تتش هباید مانون مولد و پیشدددتاز توسدددعتواند و میمه م نشدددهر میتفاوت ماهوی دارد. در حالی

ی مبدّل بوم های برای مصدر  و قلب نمودن توسع ایفای این نش  در بسدتر جهانی آن را به سدیاه چاله   هدگرگونی الزم

 (.  9911)صرافی و عظیمی،  جواهد ساج 

ها و جدمات اقتصددادی ای و جهانی بر مبنای همکاریدر شددکل جدیدی از نظام شددهری مه در سددطون فرامنطشه 

)جمالی  باشدیالمللی متغییرات نظام شدهری ناشدی از تغییرات نظام اقتصدادی در مشیاج بین    و گرفتهالمللی شدکل  بین

المللی هیچ شدددهری قادر به رفع مسدددائل و مشدددک ت جود های بیندون فعالی  و همکاریب (،921، ص.9912نژاد، 

به دو راهبرد عمده ( در طراحی سدددیسدددتم شدددهری جهانی، 9111) 2و تایمبر لیک 9باشدددد. تا آنجا مه اسدددمی نمی

بندی . راهبرد انتسابی، شامل رتبه1)انتصاری( و راهبردهای ارتباطی 9منند: راهبردهای انتسابیشدناسدانه اشاره می  روش

اما  .های چندملیتیتعداد دفاتر مرمزی بنگاه مث ً ؛شددودشددهرها با اسددتفاده از مارمرد و جصددل  شددهرهای جاصددی می 

که های موجود در شدددبای از گرهوسدددیله مجموعهمند تا بدینتعامل میان شدددهرها تمرمز میراهبرد مبتنی بر ارتباط، بر 

( 9111) ی اسددمی  و تایمبر لیکی ایده(. بر پایه93، ص.9931، 1میمو  1)شددورت شددهری جهانی را مشددما نماید

رها را در داجل این ی شدددهری جهانی را شدددکل داده و موقعی  متغیر شدددهگرا، مورفولوژی ملی شدددبکهراهبرد رابطه

 (.  11دهد )همان، ص.ساجتار شبکه مانند، در مانون تتلیل جای می

و  (19، ص.9933 الشلم،سریع) اسد   مرده نزدیک یکدیگر به را مشدورها  مار دسدتور  شددن،  گونه مه جهانیهمان

شدوند، در تراز شهری نیز شهرها با توجه به  مشدورها در تراز ملی با هم وارد تعام تی با دسدتور مارهایی مشدترح می   

منند، و همکاران اشدداره می 3گذارند. بنابر آنهه سددیزوها و نیز نیازهایشددان پای در تعام ت با دیگر شددهرها میداشددته

توان به دو قسدددم  اصدددلی تشسدددیم نمود: یکی مربوط به همکاری یهای متلی را مالمللی حکوم دسدددتور مار بین

های عمرانی گرفته تا حمای  از متیط زیسددد  و های پیهیده مشدددارم المللی )از مشدددارم  شدددهرها در برنامهبین

های انسان مدیری  مشدترح عناصر میراث جهانی( و دیگری پرداجتن به مارهای استثنایی مانند برقراری صل  و ممک 

 (.12، ص.9911تانه.)سیزو و همکاران، دوس

  

                                                           
1. Smith 

2. Timberlake 

3. Attributional 

4. Linkage 

5. Short 

6. Kim 

7. Sizoo 
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  ابعاد دیپلماسی شهری .2شکل
 (12، ص.2292، 9)وایننمعجذ: 

 

می پردازند. با  مسائل از ایگسترده طی  به مه دارد وجود جهان سراسر در شدهری  رسدمی  شدبکه  امروزه، صددها 

 یک ریشه دیملماسی. اس  نشده، گسترده اسدتفاده  ای مهاندازه همان به شدهرها  جارجی تعام ت این وجود پتانسدیل 

 باقی جهانی جدید نظم در بمواهند باشددد، اگر باید و اسدد  جهان سددراسددر  شددهرهای برای اسددتراتژیک فعالی 

 دیملماسدددی متعدد مارمردهای به توجه (. با9، ص.2293، 3یتول و 1یتابور ،1م وج ،1مر ،9دمرامر ،2آموتوبمانند)

 و تجارت هایزمینه ترینمناسددب جمله از اسددتعدادها، و هامهارت از ترمیبی به الملل شددهرهابین امور دفاتر شددهری،

 اس  انیمارمند به نیاز همهنین. دارند نیاز اسدتراتژیک  ارتباطات و المللبین امور و عمومی دیملماسدی  گذاری،سدرمایه 

 همکاری هایشبکه و استراتژیک هایمشارم  همهنین و منند مدیری  و شدروع  نفعان ی با را جود روابط بتوانند مه

 شکا  مردن پر شود،می تبدیل شهر مار در تراسدتراتژیک  مولفه یک به شدهری  دیملماسدی  مه آنجا از. منند مدیری  را

 ریزی هبرنام برای شدددهری دیملماسدددی هایت ش تع یر برآورد مردن منظور به ارزیابی و تتشیق در فعلی توانایی

 (.1، ص.2291، 1و امیری 3بود)ونگ جواهد مهم عملیاتی بهبود و استراتژیک

 شددهرهایبر اسدداج مطالعه دیملماسددی شددهری در  را شددهری دیملماسددی ملیدی وظیفه ( پنج2291) ونگ و امیری

 توسددعه :شددودمی تمرین و شددده شددناجته هاسددازمان و اهدا  مبنای بر حاضددر حال در مه نمودند آمریکا شددناسددایی

 دنی؛م توانمندسازی و جامعه مشارم  جهانی؛ عمل در راسدتای سدیاس    و همکاری دیملماتیک؛ نمایندگی اقتصدادی؛ 

 اتیک دردیملم نمایندگی و اقتصددادی توسددعه عمومی، وظیفه پنج این میان در .المللیبین ویژه رویدادهای میزبانی و

                                                           
1. Wijnen 

2. Acuto 

3. Dekramer 

4. Kerr 

5. Klaus 

6. Tabory 

7. Toly 

8. Wang 

9. Amiri 

های غیرمتمرکزهمکاری  
های توسعههمکاری  

المللی  روابط بین

های محلیحکومت  

 ایجاد صلح

 دیپلماسی شهری
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 باشدشهر می هر در سیاسی و متلی زمینه اساج بر بشیه قدرت مه حالی در شود،می دنبال ممتل  شدهرهای  سدراسدر  

   .(2)همان، ص.

ی مه هایو بر این اساج مل  رو شوندبهشددن سدبب شده تا مردم به صورت مستشیم با جهان رو  از آنجا مه جهانی

، 9933، 9)مورای «های ملی را تعالی دهندتوانند، مرزهای دول با همدیگر شدددریک هسدددتند می« با هم بودن»در باور 

برداری از های شددهری برای بهرهمسددئوالن و مدیران شددهری نش  بسددیار مهمی در جه  دادن اسددتراتژی ، (223ص.

عهده دارند. فرصددتی مه در صددورت نبود برنامه درازمدت و  المللی بر های برآمده از گسددترش ارتباطات بینفرصدد 

گردد و یا در صدورت منتصددر به فرد بودن برای یک شدهر از دسدد  جواهد رف .   راحتی به رقبا واگذار میهدفمند به

دن شددهای جهانیالمللی در ارتباط مسددتشیم با شددرایط و جصددل مشددورهای اسدد می به عنوان بازیگران عرصدده بین

جارب تواند تشود مه میشدن برای مشورهای اس می به منزله یک نشطه عط  تاریمی متسوب میجهانی باشدند. می

های دیملماتیک و ای از طریق راهمنطشههدا بده همراه آورد. افزای  تعدام ت درون   ای را برای آنمثبد  و منفی فزایندده  

رایی و ارتباط پویای مشددورهای اسدد می با گدهی به همتترح دیملماسددی در حوزه شددهری، عامل مو ری در شددکل 

ای را برای تصویرسازی مثب  و تتول های فزایندهشددن ارتباطات و اط عات، فرص  باشدد و جهانی شددن می جهانی

(. الزمه 931-931، ص.9912نژاد، )جمالی «روانی مشدورهای اس می ایجاد نموده اس   -در ایسدتارها و متیط  هنی  

یی شددایسددته  هاریزی بلند مدت با نگاهی به متیط درونی و بیرونی و در نظر گرفتن اسددتراتژیبرنامهایجاد این تتول، 

ها و اقدامات در راسدددتای هر برای گدذار از وضدددعی  موجود و رسدددیدن به اهدا  مطلوب، و همهنین تنظیم برنامه 

ظری شود. بر اساج مرور مبانی نام میریزی استراتژیک انجباشدد، فرایندی مه طی برنامه اسدتراتژی و هد  مربوطه می 

به . همهنین رقاب  و در عین حال همکاری مشددورها و شددهرهاسدد  جهان امروز عرصدده توان گف  مه، پژوه  می

 هایمشددارم  در بلوحمه  رود؛ای نیز به پی  میهای منطشهشدددن و تشددکیل بلوح ایمنطشهشدددن، یموازات جهان

و حرم  در چنین  ای و الزامات رقاب  در آن اسدد اجتن جهان شددبکهبه رسددمی  شددنممتل  اقتصددادی متضددمن 

 .آمیز نمواهد بودنگاه بلندمدت و استراتژی برآمده از اجماع درونی مشورها و شهرها موفشی بدون یک مسیری 

 م نشدهر مشهد به عنوان دومین شهر ایران و یکی از مهمترین شهرهای مذهبی در میان مشورهای اس می، جایگاه 

های فراوانی برای برقراری ارتباط با سددایر شددهرهای جهان به ویژه شددهرهای  بسددیار با اهمیتی دارد و دارای پتانسددیل 

ملی  یتوسعه فرایند در مشهد باعب شده مه فرهنگی و مذهبی م نشهر تاریمی، یباشد. پیشینهمشدورهای اس می می 

( و به 2، ص.9933 فرنهاد، مشاور )مهندسان شود ای برجوردارویژه جایگاه و نش  م نشهرها از سدایر  میان در و مشدور 

عنوان یک م نشددهر مذهبی، زائران و گردشددگران فراوانی این شددهر را به عنوان مشصددد سددفر زیارتی و سددیاحتی جود 

گر جارجی نفر زائر و گردشدد 9331993شددهر مشددهد، تعداد  9911ای مه بر مبنای آمارنامه سددال گونهانتماب نمایند. به

زی و ریاند. )معاون  برنامهوارد شدهر مشدهد شدند مه از این تعداد حدود پنج هزار نفر ریرمسلمان و بشیه مسلمان بوده  

( 9121) سدداله 22 افق در مشددهد م نشددهر عمران و توسددعه انداز(. از سددویی چشددم9911توسددعه شددهرداری مشددهد، 

                                                           
1. Murray 
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با متوری   9121انداز مشهد در های چشمها، ابعاد و اسدتراتژی ویژگی و (939، ص.9933فرنهاد،  مشداور  )مهندسدان 

(، همه نشددان از نگاهی جهانی به مسددائل، 9، ص.9939 ریزی و پژوه  شددهرداری مشددهد،)معاون  برنامه شددهرداری

 شده اس .ها اسدتفاده مطلوب ن های متنوع شدهر مشدهد، از این توان  ها دارد. با این حال، به نسدب  توان حلنیازها و راه

( درباره جایگاه اسدتراتژیک شهر مشهد در دیملماسی شهری اشاره  9913)مشدایمی، زرقانی و جوارزمی،   در پژوهشدی 

مارانه قرار دارد و از شهر مشهد در موقعی  متافظهشدده اسد  مه در حال حاضدر توسدعه دیملماسدی شهری در م ن     

ای هرو، از اولوی های جارجی اس . از اینفاده از فرص این روی، نیازمند برطر  مردن نشاط ضدع  داجلی با اسدت  

برداری از توان شهرهای اس می از ، بهره9مشور اس می( 13) مهم مشدهد به عنوان م نشدهری مذهبی در جهان اس م  

هایی در ارتباط با شهرهای مشورهای اس می دارد باشد. اینکه مشهد چه ظرفی طریق گسدترش دیملماسدی شهری می  

تواند ارتباطات فراملی جود را با مشدورهای اسد می در چارچوب دیملماسی شهری   و با مدام راهبردها و راهکارها می

 وزه دیملماسددی شهریهای انجام شدده در ح دهد. مرور پژوه به پی  ببرد، هد  بنیادین این پژوه  را تشدکیل می 

نامه یا رساله انجام شده اس  پژوه  شامل مشاله علمی دددد پژوهشی، متاب و پایان 92دهد در مجموع تعداد نشدان می 

های شددهرهای ایران و مشددورهای اسدد می در چارچوب دیملماسددی ها و ظرفی مه در هیچ یک به طور جاص چال 

 دهد.  ل مفهومی پژوه  را نشان میمد 2شهری مورد مطالعه قرار نگرفته اس . شکل 

  

                                                           
الجزایر اندونزی در جنوب شرق آسیا امتداد یافته شود مه از سواحل شمال رربی قاره آفریشا تا مجمعای اط ق میجهان اس م به متدوده.  9

اس  مه عبارتند از: منطشه شمال آفریشا، منطشه جنوب رربی و ررب آسیا، منطشه آسیای مرمزی، اس . این منطشه شامل مناطق جغرافیایی متفاوتی 

درصد جمعی  مسلمان را  31(. اگر مشورهای با بی  از 91، ص.9931)احمدیان،  منطشه جنوب و جنوب شرق آسیا و جنوب شرقی اروپا

ره آسیا و آفریشا جای دارند. آسیا مه جاستگاه ادیان بزرگ جهان و از جمله دین مشور اس می به شمار آوریم، ملیه مشورهای اس می در دو قا

 31)با م ح  مشور اس می 91ای مه از مجموع به گونه .اس م بوده اس ، بیشترین تعداد مشورهای اس می را به جود اجتصاص داده اس 

(. بنابراین تنوع مشورهای اس می به لتاظ جمعی ، وسع  93-91ص. اند )همان،مشور در این قاره جای گرفته 29درصد جمعی  مسلمان(، 

باشند، در منار اشتراماتی مه با همدیگر دارند، فرصتی را برای شهرهای ایران از جمله م نشهر مشهد فراهم و ظرفی  هایی مه هر یک دارا می

 توان در چارچوب دیملماسی شهری از آن استفاده نمود.نموده اس  مه می
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 مدل مفهومی پژوهش .1شکل

 متدلوژی .1

 روش تحقیق. 2 .1

ر ریزی اسددتراتژیک بشددناسددی برنامهاین پژوه  با روش توصددیفی و تتلیلی انجام شددده اسدد . چارچوب روش

، انجام شدده اسد . به این صورت مه ابتدا مهمترین عوامل داجلی )نشاط قوت و ضع (   9اسداج الگوی دیوید فرد آر 

به ویژه با مشورهای اس می شناسایی شد. در و جارجی )فرصد  و تهدید( مو ر در دیملماسدی شهری در شهر مشهد   

 ید.ها نیز تدوین گردها و نیز مهمترین اقدامات و فعالی ترین استراتژیمرحله بعد با توجه به این عوامل، مناسب

بط در های اینترنتی، اسناد مرتها، سدای  ها، مشالهبمشدی از اط عات مربوطه با اسدتفاده از منابع ممتل  مانند متاب  

های نظران در حوزهاز صاحبتن  22هایی با در مرحله میدانی نیز، مصداحبه  .راز ملی و شدهری به دسد  آمده اسد    ت

الملل، جغرافیای سددیاسددی و از بین اعضددای هیعت علمی ریزی شددهری، علوم سددیاسددی و روابط بینمدیری  و برنامه

شناسان نمایندگی وزارت امور جارجه در مشهد ها، اعضای شورای شهر و مسئوالن شهرداری شهر مشهد، ماردانشدگاه 

                                                           
1. David Fred R. 

 جهانی شدن

ای شدنشبکه  

 دیپلماسی شهری

افزایش نقش   رقابت شهری

شهر مشهدکالن شهرهای کشورهای اسالمی  

 اقدامات/ راهبردها/ هاو ظرفیتها چالش

 ؟
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های مرتبط انجام شدده اسد . فرایند مصاحبه تا جایی ادامه پیدا مرد مه عمده نظرات بیان شده، حال    و سدایر دسدتگاه  

تکرارِ نظراتِ مصداحبه شدوندگان پیشدین را به جود گرف . همهنین در ضدمن مصاحبه ت ش شد مهمترین نکاتی مه     

افراد قبلی بیان شده اس  با فرد جدید در میان گذاشته شود و نظر ایشان نیز در تعیید، تکمیل یا رد آن  هایدر مصداحبه 

ها گرفته شدود و بدین روش همزمان با مصداحبه نظرات، تکمیل و نهایی شدند. نتایج به دس  آمده از بررسی منابع و   

و مشک ت شهر مشهد در فرایند دیملماسی شهری با نیز مصداحبه های انجام شدده، لیسدتی از پتانسدیل ها و چال  ها     

مشدورهای اسد می را فراهم مرد مه در مرحله بعدی، ضدمن ادرام موارد مشترح و حذ  موارد ریرمرتبط با موضوع    

پژوه ، لیسد  نهایی عوامل در چارچوب نشاط قوت، ضدع ، فرص  و تهدید به دس  آمد. سمب با در نظر داشتن   

های اسددتراتژیک تدوین شددد. در ده از مصدداحبه، راهبردهای مناسددب برای هر یک از موقعی راهبردهای به دسدد  آم

توان در جه  عملیاتی شددددن راهبردهای تعیین شدددده انجام داد، پیشدددنهاد گردیده نهای  نیز مهمترین اقداماتی مه می

 اس .

 محدوده مورد مطالعه. 1 .1

رق ایران و در اسددتان جراسددان رضددوی، به عنوان یکی از متدوده مورد مطالعه شددهر مشددهد، واقع در شددمال شدد 

باشدد. مشدورهای اس می را به سه گونه تشسیم   شدهرهای با اهمی  در بین شدهرهای مذهبی مشدورهای اسد می، می    

درصددد جمعی  مسددلمان و   12با  درصددد جمعی  مسددلمان، مشددورهای  31بی  از با  اند: مشددورهایبندی نموده

در این پژوه  مشورهای اس می به معنای   (.1، ص.9931)احمدیان،  منفرانب اسد می مشدورهای اعضداء سدازمان    

 شکلباشد مه میمشور(  13)گسدترده آن در نظر گرفته شدده اس  مه همان مشورهای عضو سازمان همکاری اس می  

 دهد.این مشورها را نشان می 9
 

 
 اسالمی کشورهای عضو سازمان همکاری .9شکل 

 (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/OIC_map.png?uselang=faمعجذ: )

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/OIC_map.png?uselang=fa
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  هایافته .9

 های انجام شده در راستای دیپلماسی شهری در مشهد سوابق فعالیت .2 .9

ی های جهانالمللی و عضوی  در سازمانهای فراوان برای توسدعه ارتباطات بین با برجورداری از توانشدهر مشدهد   

ره های مارشناسی و ریمرتبط با حوزه مدیری  شدهری، روابط جواهرجواندگی با شدهرهای ممتل  دنیا و تبادل هیعت  

ال یافته مشورهای ممتل  و انتشسدعه مندی از آجرین دسدتاوردهای مدیریتی، فنی و تمصدصدی شدهرهای تو    برای بهره

المللی در نهای منسجم بیالمللی اس . اولین جرقه فعالی تجارب جود به سدایر شدهرها نیازمند گسترش ارتباطات بین  

های برجی شددهرداری مشددهد از دهه هفتاد زده شددد. وزارت مشددور جمهوری اسدد می ایران نش  و توان شددهرداری 

های ( مه طی آن شهرداری9932ت دول  )عهیمصوبه الملل را پذیرف . در عرصه بینشدهرهای بزرگ از جمله مشدهد   

های رایج و مرسوم اداری در وزارت مشور با تهران، مشدهد، شدیراز، اصدفهان و تبریز قادر شددند تا فار  از چارچوب    

را در زمینه گسددترش های م نشددهرها المللی از جمله متروپلیب همکاری نمایند، دسدد  شددهرداریهای بینسددازمان

 های)گروه همکاری المللی بارزتر نمودالمللی بدازتر و نش  این نهدادهدا را در عرصددده رقداب  بین    هدای بین فعدالید   

المللی اقدامات (. شدهرداری مشدهد در راسدتای دیملماسدی شهری و ایفای نش  بین    9911الملل شدهرداری مشدهد،   بین

. ریزی و توسدعه انجام شده اس  شدهرداری و نیز معاون  برنامه  المللبین و عمومی روابط ممتلفی را زیر نظر مدیری 

توان چنین بیان مرد: عضدددوی  در هیعت مدیره انجمن برجی از دسدددتداوردهدای این اقددامدات برای مشدددهدد را می     

فتر و نیز د 9سسان صندوق جهانی شهرهاؤ)متروپلیب(؛ مشدهد به عنوان عضدو هیعت مدیره و از م   م نشدهرهای جهان 

 2صدندوق جهانی توسددعه شهرها ای ای متروپلیب؛ دفتر منطشهآسدیایی آن؛ انتماب مشدهد به عنوان مرمز آموزش منطشه  

(؛ سددازمان شددهرهای متتد و  واسددطی میان تمامی شددهرهای آسددیا و جاورمیانه با دفتر مرمزی صددندوق در پاریب  )

؛ مرمز اصددلی 1رنامه عمران ملل متتدهمکاری با ب؛ 1؛ همکاری با سددازمان اسددکان بشددر ملل متتد  9های متلیدول 

؛ 1های اس میالمللی جوانان متروپلیب؛ عضدو سدازمان شدهرداران برای صدل ؛ سدازمان شدهرها و پایتم       شدبکه بین 

، 9912)شدهرداری مشهد،   المللی زنان متروپلیبای شدبکه بین ؛ دفتر منطشه3های متلی برای زندگی پایدارمجمع دول 

 (922ص.

 های موجود مشهد در دیپلماسی شهریها و توانمندیظرفیت .1 .9

باشد، یهای هر شهر استوار مها و پتانسدیل با توجه به این مه برقراری و توسدعه دیملماسدی شدهری بر مبنای داشدته    

ود، شددها دارای اهمی  بسددیار اسدد . هنگامی هم مه صددتب  از پتانسددیل و ظرفی  میبنابراین شددناجتن این پتانسددیل

                                                           
1. FMDV 

 .ها در شرایطی مانند تتریم نیز مارایی دارداین صندوق به دلیل ریردولتی بودن شهرداری. 2
3. UCLG 

4. UN-Habitat 

5. UNDP 

6. OICC 

7. ICLEI 
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های گوناگون مانند: موقیع  جغرافیایی، تا مسددائل تاریمی و فرهنگی، سددیاسددی، اقتصددادی و ... مورد  تواند از جنبهمی

ها و توجه قرار گیرد. شددهر مشددهد نیز در فرایند دیملماسددی شددهری به ویژه با مشددورهای اسدد می بایسددتی مزی     

های ا با هزینه و زمان ممتر و اسدتوار بر اشددترامات و نزدیکی های بالشوه و بالفعل جود را به درسدتی بشدناسدد ت   ظرفی 

های مشدددهد در ها و توانمندیظرفی  ،9تر و پدایدداری را بندا نهدد. جدول     تداریمی، فرهنگی و ... روابط مسدددتتکم 

 دهد.دیملماسی شهری با مشورهای اس می را در قالب نشاط قوت و فرص  نشان می
 

 (هاها و فرصتهای شهر مشهد در دیپلماسی شهری با کشورهای اسالمی)قوتها و پتانسیلتوانمندی .2جدول 
 (Sنقاط قوت )

 میلیونی سامن مشهد  9موقعی  مذهبی و جایگاه ویژه شهر مشهد به عنوان دومین م نشهر مذهبی جهان اس م و جمعی  بی  از . 9

های ممتل  گردشگری در منار گردشگری مذهبی همانند: گردشگری ح ل، گردشگری س م ، گردشگری تاریمی شدن شاجهفعال .2

 و فرهنگی 

 ها،ها، رستورانهتل ،های ارتباطیفرودگاه مناسب، ریل، جاده) ی و پذیرایی و نمایشگاهی مناسباقامت، های حمل و نشلزیرساج  .9

 و...( المللینمایشگاه بین

دور صوجود بم  جصوصی توانمند و نیز بم  تجاری در قالب نهادهایی چون اتاق بازرگانی، تجار، اصنا ، و پتانسیل باالی  .1

 جدمات فنی و مهندسی

 قیمتی از سوی یونسکو و... هایسنگ جهانی آوری مشهد در متصوالتی چون زعفران، معرفی به عنوان شهرنام .1

 های دیملماتیک در مشهدوجود نمایندگی .1

با شهرهای دیگر مشورها به ویژه  هانامهها و تفاهمجواهرجواندگیها و تجارب ممتل  شهرداری در دیملماسی شهری و انعشاد ت ش .3

 مشورهای اس می

 دانشگاه فردوسی مشهد  با سابشه به ویژه انتماب  ها و موسسات پژوهشیدانشگاهوجود  .3

 مشورهای ممتل  در فارسی زبان دیملماسی علمی پویا و جدی توسط دانشگاه فردوسی مشهد و گسترشپیگیری  .1

گر روای  زبانان ودار جراسان بزرگ و مانون پیوند پارسیپیشینه درازآهنگ فرهنگی و تاریمی جراسان بزرگ و مشهد به عنوان میراث .92

 شکوه تاریخ، هنر و عرفان این منطشه 

هایی  ها و منفرانب ج جها، برگزاری ا جشنوارهمشهد به عنوان مرمز آموزش متروپلیب، مرمز جوانان متروپلیب، برگزاری  تعیین .99

، اج ج شهرداران جهان برگزاری اج ج جوانان جهان اس م، گفتگوی فرهنگی ایران و جهان عرب در سط  بین المللی)مانند اج ج

 رانب برنامه ریزی و مدیری  شهری و ...(اس م، منفرانب جامعه ایمن، منف

تعمید اسناد م ن شهری و منطشه ای مشهد مانند طرن آمای  استان، چشم انداز شهر مشهد و طرن جامع آن بر تشوی  روابط فراملی  .92

 مشهد به ویژه در زمینه رونق گردشگری

 میوجود آستان قدج و جدمات فرهنگی آن در رابطه با مشورهای اس  .99

 (Oها )فرصت

 جایگاه مشهد در رابطه با مشورهای همسایه، آسیای مرمزی و موقعی  ژئوپلیتیکی آن در مریدور شمال د جنوب و نیز جاده ابریشم .9

 جایگاه پراهمی  مشهد در نگاه حاممی  و نش  مهم مشهد در تشسیم مار ملی .2

 امکان استفاده از ظرفی  هایی مه توسط دول  ایجاد شده)مانند قراردادها، موافشتنامه ها و ...(  .9

  .9آیسسکواز سوی  2293مورد توجه قرار گرفتن مشهد به دلیل نامگذاری آن به عنوان پایتم  فرهنگی جهان اس م در سال  .1

 یظرفی  های تاریمی، فرهنگی و طبیعی استان جراسان رضو .1

                                                           
1. ICESCO 
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امکان استفاده از ظرفی  های تشکی ت مربوط به مشورهای اس می همانند: آیسسکو، بین المجالب اس می، اتتادیه دانشگاهای جهان  .1

 های جهان اس م، دبیرجانه شبکه شهرهای جهان اس م و ... اس م، شبکه مجازی دانشگاه

ستان  های سامن ازبکورهای همسایه)همهون پارسیان هند، علویان ترمیه، و مشهدیامکان استفاده از پیوندهای تاریمی و فرهنگی با مش .3

 و ....(

 تعاملی مه در عمل بین فرهنگ ها و مشورهای ممتل  به واسطه زیارت در مشهد انجام می شود.  .3

  سرمایه گذاری جارجیفراوان برای جذب فرص  های وجود  .1

 در دستور مار وزارت امور جارجهدیملماسی اقتصادی قرارگرفتن  .92

 های پژوه معجذ: یافته
 

 ها و مشکالت شهر مشهد در دیپلماسی شهریچالش .9 .9

ویژه با مشورهای اس می با های اشداره شدده، شدهر مشدهد در دیملماسدی شهری به     ها و توانمندیهمانند پتانسدیل 

این  2های انجام شده به آن اشاره شده اس . جدول مصداحبه ها و مشدک تی نیز مواجه اسد  مه در منابع و نیز   چال 

 دهد.موارد را نشان می
 

 ها و تهدیدها(ها و مشکالت شهر مشهد در دیپلماسی شهری با کشورهای اسالمی)ضعفچالش .1جدول 
 (Wنقاط ضعف )

 ارتباطات با شهرهای دیگر مشورها گیران شهر مشهد در انتماب راهبرد بلندمدت به منظور توسعهنبود اجماع بین تصمیم .9

 ساجتار و مدیری  گسسته و نبود ساجتار یکمارچه برای دیملماسی شهری در شهرداری مشهد .2

 های مربوط به دیملماسی شهریبرداری مناسب و دستیابی به نتایج درجور از فعالی عدم بهره .9

 و نیز در سایر نشاط استان و پیوند آن با اهدا  دیملماسی شهریهای موجود در درون شهر نامامی در استفاده از ظرفی  .1

 گذاری جارجینبود سیستم هماهنگ و مارا در راستای جذب سرمایه .1

 الملل و در میان مشورهای اس مینبود تبلیغات مناسب در عرصه بین .1

 های مورد نیاز از جمله صدور روادید، مباحب مرتبط با مذامره، تشریفات و ...ضع  در تعمین زیرساج  .3

 شدن  ضع  مسئوالن شهری در شناج  فضای شهرهای جهان و الزامات برقراری ارتباط با آنها در فرایند جهانی .3

 سی شهریها در پرداجتن و نیز تداوم مباحب مرتبط با دیملماضع  رسانه .1

 (Tتهدیدات )

 گیرانهنظام سیاسی بسیط و متمرمز و سم  .9

 گیری م ن مشور نسب  به جهان(  عدم تعری  مدهای ژئوپلیتیکی مشور) تعری  جه  .2

 رویکرد منترلی و ایدئولوژیک موجود در فضای شهر مشهد .9

 های جهانی و مشورهای منطشهتبلیغات منفی و ارائه تصویر نامناسب از ایران و مشهد در رسانه .1

انداز روشدن و مورد اجماع در شدهر مشهد برای ارتباطات فراملی و روشن نبودن جواس  مسئوالن از نوع منافع حاصله   نبود چشدم  .1

 برای مشهد در این فرایند

مشددک ت حاصددل از هیجانات سددیاسددی همهون جریان منسددولگری عربسددتان و تع یر شدددید آن بر جذب زائر و گردشددگر و نیز   .1

 گذاری جارجی  سرمایه

 مو ر و فراملی مرتبط نهادهای با تمصصی همکاری منظور به مشور و در مشهد مشما اجرایی و نهادی چارچوب فشدان .3

 های پژوه معجذ: یافته
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 سازی آنهاارائه راهبردهای شایسته برای رسیدن مشهد به اهداف دیپلماسی شهری و راهکارهای پیاده .4 .9

، راهبردهای SWOTپب از مشددما شدددن مهمترین عوامل درونی و بیرونی دیملماسددی شددهری در قالب مدل    

اسدد . راهبردها و اقدامات  مربوطه و همهنین مهمترین اقدامات الزم برای عملیاتی شدددن راهبردها نیز تدوین گردیده

های مسددئول در های انجام شددده به ویژه با بم از نتایج مطالعه وضددعی  موجود دیملماسددی شددهری و نیز مصدداحبه 

 دهد.راهبردها و اقدامات را نشان می 9دیملماسی شهری به دس  آمده اس . جدول 

     

 2سازی آنهابرای رسیدن مشهد به اهداف دیپلماسی شهری و راهکارهای پیادهراهبردهای شایسته  .9جدول 
 برنامه ها راهبردها

ی
ها
رد
اهب
ر

S
O

 

.SO1و هادانشگاه ه شهرداری باطتشوی  راب 

 مشهد عالی آموزش مرامز

(O2,3,4,5,6,7,8 S1,3,7,8,9,10,11,12) 

برگزاری اج ج های بین المللی در راستای مرمزی  بمشی به مشهد جه   .9

 (جهانی صل  مذامراتگفتگوی میان جهان اس م و ررب)برندسازی در زمینه 

 فرهنگ دیملماسی آموزشی و ترویجو ویژه نامه هایی جه  تولید نشریات  .2

 عمومی در بین شهروندان

 های بین المللی درگسترش همکاریپیگیری اهدا  توسعه شهری از طریق  .9

 های مشترح و مورد ع قه طرفین به ویژه در اتتادیهها در حوزه سط  دانشگاه

  (FUIW)اس م  جهان هایدانشگاه

 ها و مرامز علمی د آموزشیافزای  سط  تعامل با آیسسکو از طریق دانشگاه .1

 میر مشورهای اس های تبلیغی و ترویجی آیسسکو دو ایفای نش  در برنامه

تشوی  ارتباط شهرداری با دانشگاه فردوسی به منظور پیگیری اهدا  توسعه  .1

دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مرمز ارتباط علمی شهری)با توجه به انتماب 

  (های مشور هندها با دانشگاهدانشگاه

رونق  هد  با اس م جهان گردشگری المللی بین منفرانب برگزاری .1

 اندیشه و فرهنگ تبادل و انمسلمان بین ه ترگسترد ارتباط ایجاد گردشگری و

 دوساالنه بصورت  ...و

.SO2های استفاده از ظرفی  توسعه همکاری و

 ایو منطشه المللیهای بینسازمان
(O1,3,5,6,7,8S1,3,6,10,11,12) 

 در معرفی مشهد به جهانیان المللیهای بینگیری از ظرفی  رسانهبهره .9

 های بین المللی تمصصی شهری نهادها وسازمانافزای  تعداد عضوی  در  .2

از  گیریاس می با بهره مشورهای و مشهد بین ایرسانه ارتباطات توسعه .9

 اس می هایتلویزیون و رادیو اتتادیه

تمصصی از  و مالی ممکهای فنی، های دریاف  جدماتشناسایی زمینه .1

ای و جهانی)مانند یونسکو، آیسسکو، بانک توسعه آسیایی و موسسات منطشه

 ...( برای مشهد

 آسیایی شهرداران عضوی  و حضور فعال در مجمع .1

                                                           
 اند.از اقدامات در عملیاتی شدن راهبردهای ممتل  مارایی دارند، و از این رو در چند راهبرد تکرار شده بعضی .9

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#38
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 برنامه ها راهبردها

.SO3 های برآمده از پایدارسازی و توسعه ظرفی

 2293رویداد مشهد
(O1,3, 5,6,7,8 S1,3,6,10,11,12) 

تراز در های همهای تمصصی با گروهها و صن پیوند یافتن گروه .9

برداری از تجربیات و دان  فنی و  اجرای جهان)اس م( در راستای بهره

 های مشترحپروژه

 اس می  هایهای مشهد در شهرهفته ویژه برنامهبرگزاری  .2

 ای اج ج شهرداران جهان اس م زاری دورهبرگ .9

مندی از به منظور بهره 9پیشنهاد مممین دیملماسی شهری شهرهای اس می .1

 های شهرهای مشورهای اس می در موضوعات گوناگونظرفی 

 مستندسازی تجارب شهرداری در حوزه دیملماسی شهری .1

بمشی به تشوی  ارتباط با شهرهای مشورهای دارای نمایندگی اولوی  .1

 دیملماتیک در مشهد 

های فرهنگی و در رایزنی  مشهد گذاری جارجیهای سرمایهفرص معرفی  .3

 های ایران در سایر مشورهاجانهسفارت

 ها و مرامز علمی د آموزشیافزای  سط  تعامل با آیسسکو از طریق دانشگاه .3

 های تبلیغی و ترویجی آیسسکو در مشورهای اس میایفای نش  در برنامه و

ها،  های دوستی و فرهنگی، مسابشات علمی، ورزشی، جشنوارهبرگزاری هفته .1

 و ...

م های فرهنگی جهان اس دنبال مردن ایجاد شبکه شهرهای آسیایی پایتم  .92

 هاو توسعه هدفمند همکاری با آن

ی 
دها
هبر
را

W
O

 

WO1 تدوین سازومار مناسب به منظور جذب .

های گذاری جارجی با همکاری دستگاهسرمایه

 مرتبط در شهر مشهد
(W3,4,5 O1,4,5,7,9,10) 

 هادر برنامهصدور جدمات فنی و مهندسی اولوی  بمشی به  .9

 های ایرالین های مشورهای اس میمعرفی مشهد در مجله .2

ها و سفارت در رایزنی مشهد گذاری جارجیهای سرمایهفرص معرفی  .9

 های ایران در سایر مشورهاجانه

ن علویا ،های جذب گردشگر و زائر از جمله مسلمانان هندظرفی فعال مردن  .1

 و ... با استفاده از بم  جصوصی ترمیه

اط ع رسانی و تبلیغات در سایر مشورها  در جصوصی بم  با مشارم  .1

 نیز سرمایه گذار  جه  جذب توریس  و

WO2. های دیملماتیکتوانمندی توسعه دان  و 

های ارتباطات وهمکاریدر راستای ارتشاء سط  

 المللی شهریبین
(W7, O1,2,4) 

 مستندسازی تجارب شهرداری در حوزه دیملماسی شهری .9

 حوزه متمصصان تربی  به منظور عالی آموزش هایدوره برگزاری .2

 در ابعاد گوناگونشهری  دیملماسی

WO3 . گسترش و مداوم  در تبلیغات به منظور

 و میان مسئولین شهری فراگیرمردن دیملماسی

 شهروندان و تبدیل آن به گفتمان عمومی

(W1,6,8,9 O1,2,4,6,8) 

بمشی به مدیران و اعضای شورای شهر به منظور ایجاد تصویر مثب  آگاهی .9

 و لزوم توسعه دیملماسی شهری 

فرهنگ دیملماسی  آموزشی و ترویجهایی جه  نامهو ویژهتولید نشریات  .2

 عمومی در بین شهروندان

 های دیملماسی شهری و انتشار عمومی آنای فعالی تدوین گزارش دوره .9

                                                           
1. city diplomacy campaign of Islamic cities 
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 برنامه ها راهبردها

WO4 . توسعه روابط با شهرهای دیگر مشورها با

های جهانی به منظور استفاده از ظرفی  پیمان

د به جهان و به ویژه مشورهای اتصال بیشتر مشه

 اس می

(W3,4,5,6 O2,3) 

موضوعات مشترح با مشورهای برگزاری رویدادهای فرهنگی و علمی در  .9

 اس می

های جهانی مانند مبارزه ها و برنامهورود داوطلبانه و فعال شهرداری در مممین .2

 های توسعه پایدار و ...در برابر تغییر اقلیم، برنامه

رد
اهب
ر

ی
ها

S
T

 

ST1. گیری از توان مرامز دانشگاهی و تبیین بهره

 نیاز مشهد به گسترش تعامل با شهرهای جهان

(S7,8,9,10,11,12,13 
T2,3,4,5,6,7) 

المللی در راستای مرمزی  بمشی به مشهد جه  های بینبرگزاری اج ج .9

 ی(جهان صل  )برندسازی در زمینه مذامرات گفتگوی میان جهان اس م و ررب

 در معرفی مشهد به جهانیان المللیهای بینگیری از ظرفی  رسانهبهره .2

ها و سفارت در رایزنی مشهد های سرمایه گذاری جارجیفرص معرفی  .9

 های ایران در سایر مشورهاجانه

تمصصی از  و مالی هایممک فنی، ی دریاف  جدمات-شناسایی زمینه .1

جهانی)مانند یونسکو، آیسسکو، بانک توسعه آسیایی و موسسات منطشه ای و 

 ...( برای مشهد

تشوی  ارتباط شهرداری با دانشگاه فردوسی به منظور پیگیری اهدا  توسعه  .1

  شهری

ها، های دوستی و فرهنگی، مسابشات علمی، ورزشی، جشنوارهبرگزاری هفته .1

 و ...

رونق  هد  با اس م هانج گردشگری المللیبین منفرانب برگزاری .3

 اندیشه و فرهنگ تبادل و انمسلمان بین ه ترگسترد ارتباط ایجاد گردشگری و

 دوساالنه بصورت ...و

 های دیملماسی شهری و انتشار عمومی آنای فعالی تدوین گزارش دوره .3

ST2. هایبرنامه افزاییهم و ایجاد همگرایی 

 و المللیبین روابط زمینه در های شهریدستگاه

برداری هدفمند از ایجاد ساجتار مناسب برای بهره

 دیملماسی شهری

((S6,7,10,11,12,13,T1,2,3,5,7 

صدور ویزای )مانند تسهیل  وآمدهاسازی رف گسترش توریسم و آسان .9

 (الکترونیکی

لماسی های دیمتدوین ساجتار مناسب، یکمارچه و ارتشاء یافته برای فعالی  .2

 در شهرداری مشهدشهری 

 های دیملماسی شهریانداز و برنامه درازمدت جه  فعالی تدوین چشم .9

تشوی  ارتباط شهرداری با دانشگاه فردوسی به منظور پیگیری اهدا  توسعه  .1

  شهری

ST3 .ایپیگیری و توسعه دیملماسی شهریِ شبکه 

(S1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,13, T4,5,6,7) 

 هادر برنامهصدور جدمات فنی و مهندسی اولوی  بمشی به  .9

اولوی  بمشی به تشوی  ارتباط با شهرهای مشورهای دارای نمایندگی  .2

 دیملماتیک در مشهد 

 هانمودن آنها و روابط جواهرجواندگی و عملیاتینامهافزای  تعداد تفاهم .9

لمی، ورزشی و ...، های دوستی و فرهنگی، مسابشات عبرگزاری هفته .1

 جشنواره ها و ...

 اس می شهرهای با افزای  تعداد جواهرجواندگی .1
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 برنامه ها راهبردها

رد
اهب
ر

ی 
ها

W
T

 

WT1. هایبرنامه افزاییهم و ایجاد همگرایی 

 و المللیبین روابط زمینه در های شهریدستگاه

برداری هدفمند از ایجاد ساجتار مناسب برای بهره

 دیملماسی شهری

(W1,2,3,4 T3,5,7) 

 های دیملماسی شهریانداز و برنامه درازمدت جه  فعالی تدوین چشم .9

تشوی  ارتباط شهرداری با دانشگاه فردوسی به منظور پیگیری اهدا  توسعه  .2

 شهری

WT2 های تبلیغی به منظور ایجاد . توسعه فعالی

تصویر مثب  در ا هان شهروندان شهرهای سایر 

 گذاریجا به برای سفر یا سرمایهمشورها و ایجاد 

 در مشهد

(W3,4,5,6,9 T3,4) 

المللی برای مرمزی  بمشی به مشهد جه  های بینبرگزاری اج ج .9

 (جهانی صل  گفتگوی میان جهان اس م و ررب)برندسازی در زمینه مذامرات

موضوعات مشترح با مشورهای برگزاری رویدادهای فرهنگی و علمی در  .2

 اس می

 بهره گیری هدفمند از فضای مجازی و پایگاه های جبری .9

 های مشورهای اس میهای ایرالینمعرفی مشهد در مجله .1

 برگزاری دوره ای اج ج شهرداران جهان اس م  .1

 اس می  هایهای مشهد در شهرهفته ویژه برنامهبرگزاری  .1

صدور ویزای )مانند تسهیل وآمدهاسازی رف گسترش توریسم و آسان .3

 (الکترونیکی

 های موضوعیبرگزای جشنواره. .3

اس می با بهره گیری از  مشورهای و مشهد بین ایرسانه ارتباطات توسعه .1

 اس می هایتلویزیون و رادیو اتتادیه

ها و مرامز علمی د افزای  سط  تعامل با آیسسکو از طریق دانشگاه .92

  در برنامه های تبلیغی و ترویجی آیسسکو در مشورهای آموزشی و ایفای نش

 اس می

های دوستی و فرهنگی، مسابشات علمی، ورزشی و ...، برگزاری هفته .99

 ها و ...جشنواره ها، نامگذاری

رونق  هد  با اس م جهان گردشگری المللیبین منفرانب برگزاری .92

 اندیشه و فرهنگ تبادل و انمسلمان بین ترهگسترد ارتباط ایجاد گردشگری و

 دوساالنه بصورت ...و

اط ع رسانی و تبلیغات در سایر مشورها  در جصوصی بم  با مشارم  .99

 گذار جه  جذب توریس  و نیز سرمایه

های فرهنگی جهان اس م و توسعه ایجاد شبکه شهرهای آسیایی پایتم  .91

 هدفمند همکاری با آن ها

 های پژوه معجذ: یافته

  بحث .4

برای رسدیدن مشدهد به اهدا  دیملماسدی شدهری پیشنهاد شده اس ، نشان دهنده      9هایی مه در جدول اسدتراتژی 

ها بیشدتر توجه شدود. به عنوان مثال، تشوی  رابطه شهرداری و مرامز دانشگاهی   های مهمی اسد  مه باید به آن ظرفی 

 ماسددیدیمل فرایند افزاییهم و یگر مشددورها از جمله مشددورهای اسدد مید هایدانشددگاه با تعامل گسددترش تواند بهمی
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 دارشددهر دیملماتیک المللیبین هایت ش در آمسددتردام دانشددگاه گونه مه مث ًمنجر شددود. همان شددهرداری با شددهری

 ضرورت اًصراحت دانشگاه سازیالمللیبین اسدتراتژیک  چارچوب رابطه، این تشوی  برای ت ش در شدود و می گنجانده

 ایجاد بندیو از این رو، اولوی   سازدمی آشکار داجله امور وزارت اهدا  با را جود استراتژیک اهدا  سازیهمسدان 

 رابطه همهنین تشوی . (22، ص.1،2222نگیگان و 9آموتو ،2یهارتل، 9حوازمو) اسدد  مسددیر اسددتراتژیک یک همکاری

های بیشدتری را برای شدهر مشهد در راستای استفاده از   گزینه ... و آیسدسدکو   ایکاج، همهون ایمنطشه هایسدازمان  با

ر ای دالمللی به صددورت شددبکه  های بیننماید. در جهان امروز مه بسددیاری از فعالی  های همکاری فراهم میظرفی 

 بکهش ،ابریشم جاده اسد می  شدهرهای  شدبکه  همانند ایشدبکه  شدهریِ  حال گسدترش اسد ، با تمرمز بر دیملماسدی   

 ایدارپ توسعه اهدا  جهانی مانند هایتوان به تعمیق دیملماسدی شهری پرداج . پیمان می ... و فرهنگی ایران شدهرهای 

ظرفی  مناسددبی از همکاری را برای شددهرهای ممتل  جهان به ویژه شددهرهای    ... و پاریب اقلیمی توافشنامه ،2292

   مند.مشورهای اس می فراهم می

( 2293) و همکارانموتو آدهد مه همان گونه مه های پیشدددین نشدددان میهای این مشاله با پژوه مشدایسددده یافته 

ای عضو شهالمللی و منطتوان انتظار داش  مه در هر شبکه شهری بینمنند، با توجه به این مه از شهرها نمیپیشدنهاد می 

نین در زمینه . همهبندی منند مه در چه موضوعاتی درگیر شوندشدوند و فعالی  داشدته باشند، بلکه شهرها باید اولوی   

ری  هایی را برای مدیگویند مه شدددهرها باید منابع، بودجه، مارمنان آموزش دیده و مسدددئولی اسدددتشرار بهتر منابع می

 ینالمللی اجتصدداص دهند و همهنین هنجارهای جدیدی را برای اطمینان از هماهنگی در سددط  شددهر تعی  روابط بین

ها با راهبردها و اقداماتی مه برای تشوی  دیملماسدی شدهری مشددهد با مشددورهای اس می در   منند. از این رو، این یافته

نیز همانند پژوهشی  (2222) و همکاران 1حوازموباشدد. همهنین نتایج پژوه   راسدتا می این مشاله پیشدنهاد شدده، هم  

د المللی، وجوهای بینو بودجه رسدددمی شدددهر برای مشدددارم پیشدددین و نیز نتدایج این مشداله بر تمصدددیا منابع   

وسددعه المللی مانند اهدا  تالمللی و آموزش پرسددنل و نیز مشددارم  در ابتکارات بینهای رسددمی تعامل بیناسددتراتژی

 المللی تعمید دارد.های بینها و سددازمانهای تعامل با دول های شدهری و سددایر روش ، مشدارم  با شددبکه 2292پایدار

ها المللی شهرها نباید به ویژگی( تعمید شدده اسد  مه سدرنوش  تعامل بین   2291) همهنین در پژوه  ونگ و امیری

های این مشاله نیز بر ایجاد سداجتار و سیستم مناسب  های یک شدما منوط باشدد، مه در این راسدتا در یافته   و توانایی

( نیز امروزه را به عنوان 2293) شده اس . آموتو و همکارانبرای نهادینه مردن دیملماسدی شدهری در شهر مشهد تعمید   

طر  شهرها  تر ازهای بین بمشی، تفکر استراتژیکمنند مه جواستار همکاریمشطعی در دیملماسدی شدهری معرفی می  

در  هاس . این یافته نیز با توجه به وضعی  دیملماسی شهریتر توسط دانشگاههای سدیسدتماتیک  ها و ارزیابیو شدبکه 

                                                           
1. Kosovac 

2. Hartley 

3. Acuto 

4. Gunning 

5. Kosovac 
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 هایها، پیوسددتن و همکاری در قالب شددبکهمشددهد، در قالب پیشددنهاد تشوی  همکاری شددهرداری مشددهد با دانشددگاه

 ریزی بلندمدت در این مشاله مورد توجه قرار گرفته اس .همکاری و برنامه

  گیرینتیجه .1

بر  تمرمزهای موجود در دیملماسددی شددهری مشددهد با   ها و توانمندیشددناسددایی ظرفی  این پژوه  با هد  

تدوین راهبردها و راهکارهای و در نهای   های موجود در این فرایندشناج  مشک ت و چال ، مشدورهای اسد می  

با چنین  انجام شدده اس .  تشوی  ارتباطات مشدهد با شدهرهای مشدورهای اسد می در چارچوب دیملماسدی شدهری      

ها و مشدک ت شدهر مشهد در دیملماسی شهری مورد م حظه قرار گرفته   ها و نیز ضدع  ندیها و توانمدیدی ظرفی 

د نکته چنمی توان  با توجه به مطالب ارائه شده و راهبردها و اقدامات مناسدب برای عملیاتی شددن آن پیشدنهاد گردید.   

 همکاری مشدورها و شهرهاس ؛ رقاب  و در عین حال جهان امروز عرصده  را مورد م حظه قرار داد: نمسد  این مه  

مشددارم  در سددوم،  رود؛ای نیز به پی  میهای منطشهای شدددن و تشددکیل بلوحمنطشهبه موازات جهان شدددن، دوم، 

دون بچهارم،  ای و الزامات رقاب  در آن اس ؛به رسدمی  شناجتن جهان شبکه های ممتل  اقتصدادی متضدمن   بلوح

ی  توان موفشاجماع درونی مشدورها و شدهرها در این رقاب  بین شهری نمی   نگاه بلندمدت و اسدتراتژی برآمده از یک 

صمیم به ت مشورهای اس می باید با دیدی باز و دربرگیرندهدر رابطه با و پنجم این مه بایسدتی   چندانی به دسد  آورد؛ 

جواهد در دیملماسدی شهری در بین شهرهای جهان و به  بنابراین در صدورتی مه شدهری مثل مشدهد می    گرف .تعامل 

دیشانه جانبه، دورانای داشته باشد، الزم اس  با نگاهی همهویژه شدهرهای مشدورهای اس می، جایگاه شایسته و بایسته  

ویژه با شهرهای مشورهای اس می را های ممتل  تسدهیل روابط فراشهری به  نگری، زیرسداج  و به دور از سدطتی 

 و هادانشددگاه با شددهرداری رابطه تشوی فراهم نماید. برجی از راهبردها و راهکارهای مناسددب این فرایند، همهون: 

 و ای، پایدارسازیمنطشه و المللیبین هایسازمان هایظرفی  از استفاده و همکاری مشدهد، توسدعه   عالی آموزش مرامز

 با جارجی گذاریسرمایه جذب منظور به مناسب سدازومار  ، تدوین2293 مشدهد  رویداد از برآمده یهاظرفی  توسدعه 

 سددط  ارتشاء راسددتای در دیملماتیک هایتوانمندی و دان  مشددهد، توسددعه شددهر در مرتبط هایدسددتگاه همکاری

 پیشنهاد شده اس . ای،شبکه شهریِ دیملماسی توسعه و شهری، پیگیری المللیبین هایوهمکاری ارتباطات

 نامهکتاب

 .گسترسمن مشهد:. یاس م یمشورها ییایجغراف یهایژگیو(. 9931احمدیان، م. ع. ) .9

ی نفو  (. تبیین جایگاه دیملماسی شهری در توسعه حوزه9919پور، ز.، قورچی. م.، و قادری حاج ، م. )احمدی .2

 .932-913(، 9، )ی شهریمجله جغرافیا و توسعهژئوپلیتیکی. 

. تهران: های مدیری  و حکمروایی شهریگزارش نهایی طرن پژوهشی نظریه(. 9933پور، ن.، و اسدی، ا. )برح .9

 دانشگاه هنر، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه شهرسازی.

 .921-923(، 9، )فصلنامه مطالعات راهبردیشدن و فراگش  جامعه ایرانی. (. فرایند جهانی9932تاجیک، م. ر. ) .1
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 . چاپ اول. اصفهان: نشر آرما.دیملماسی شهری(. 9912نژاد، م. )جمالی .1

، فصلنامه ژئوپلیتیک ، جهان –شدن و تبیین گفتمان بوم  جهانینشدی بر گفتمان  (. 9931) ، ع.عبدالهیو  ج.، ،جوان .1

2(2 ،)921-31. 

 . چاپ دوم. تهران: مرمز تتشیشات استراتژیک،.هاحلها و راهشدن چال ایران و جهانی(. 9933الشلم، م. )سریع .3

سیزو، ا.، م ، ا.، پاپیسکا، ا.، ملم، م.، فرمب، ج.، برگ، د. ون دن.،  بوش، ح.، پاز راموز، ا.، مور، م.، و همرت،  .3

 . ترجمه متمد جواد رنجک  و منصوره اسکندران. تهران: نشر انتماب.دیملماسی شهری(. 9911ج.و. ن.  )

احمد پوراحمد و شایان )قهرمان( رستمی. چاپ . ترجمه شدن و شهرجهانی(. 9931شورت، ج.ر، و یونگ، ه. ح. ) .1

 اول. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.

تهران:  .9931-9912ها و تجربیات شهرداری مشهدهای رفته و نرفته: مستند فعالی راه(. 9912شهرداری مشهد ) .92

 انتشارات آهنگ قلم.

 مجله سیاسی د اقتصادی،ای برای جنوب. شدن شهرها: طرن مسعلهدن جهان و جهانی(. شهری ش9931صرافی، م. ) .99

 .911د 913(، 911د 911)

، دسترسی در سای : شهرهای ایرانهای احراز نش  فراملی برای م نبایستگی (.9911، ن. )عظیمیو  ، م.،صرافی .92

http://www.anthropology.ir/node/18251، 93  9911مرداد  

 هایسازمان با تعامل از شهرداری مشهد گزارش دستاوردهای(. 9911های بین الملل شهرداری مشهد )گروه همکاری .99

 ریزی و توسعه شهرداری مشهد.. مشهد: معاون  برنامه(9911 – 9931) المللیبین

. های انسانیشدن: گزارش جهانی سکونتگاهشهرها در فرایند جهانی(. 9933های انسانی سازمان ملل )مرمز سکونتگاه .91

 وآبادی. چاپ اول. تهران: مرمز مطالعاتترجمه رضا پورجردمند، نرگب گی نی، حسن چیذری، پیمان تمری لعل

 ریزی شهر شهرداری تهران.برنامه

شهر شهری م ن (. تتلیل استراتژیک دیملماسی9913). ع. ا ،جوارزمی .، وه .ج ،زرقانی.، م ،مشایمی .91

 .999-921(. 9)9، های جغرافیای سیاسیپژوه  .مشهد

 9121انداز مشهد )با متوری  شهرداری( در چشم(. 9939)ریزی و پژوه  شهرداری مشهد معاون  برنامه .91

و توسعه  یزیمعاون  برنامه ر، مشهد، 9911ریزی و توسعه شهرداری مشهد، آمارنامه شهر مشهد معاون  برنامه .93

 .مشهد یشهردار یانسان هیسرما

. ترجمه جعفر جوان و دمتر عبداهلل عبداللهی. چاپ اول. تهران: نشر جغرافیای جهانی شدن(. 9933مورای، و. ا. ) .93

 چاپار.

عمران،  و توسعه اندازمشدج: چشم مشهد م نشهر( جامع)عمران  و توسعه طرن(. 9933فرنهاد ) مشاور مهندسان .91

 .ریزی توسعه و عمران مشهدنهاد مطالعات و برنامه. مشهد: هاسیاس  و راهبردها اهدا ،

 
20. Acuto, M., De Kramer, H., Kerr, J., Klaus, I., Tabory, S., & Toly, N. (2018). Toward city 

diplomacy: Assessing capacity in select global cities. Chicago: Chicago Council on Global 

Affairs. 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=7580
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=7580
http://www.anthropology.ir/node/18251


  929...                                        دیمشهد با تعم یشهر یملماسید یراهبردها نیتدو                                  سال هفتم            
 

21. Acuto, M., Morissette, M., & Tsouros, A. (2017). City diplomacy: Towards more strategic 

networking? Learning with WHO Healthy Cities. Global Policy, 8(1), 14-22. 

22. Freire, M., & Stren, R. (2001). The challenge of urban government: policies and practices. 

Washington DC: The World Bank. 

23. Hambleton, R. (2007). New Leadership for Democratic Urban Space. in: Hambleton Robin 

and Simone Gross. Jill, Governing Cities in a Global Era. Palgrave Macmilla.  

24. https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/3023?locale-attribute=en. Accessed 17 July 2019. 

25. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/OIC_map.png?uselang=fa 

26. Kosovac, A., Hartley, K., Acuto, M., & Gunning, D. (2020). Conducting City Diplomacy. 

Chicago: Chicago Council on Global Affairs. 

27. Wang , J., & Amiri, S. (2019). Building a Robust Capacity Framework for U.S. City 

Diplomacy. Retrieved from USCPublicDiplomacy.org. 

28. Wijnen, E. (2010). City diplomacy: A case study of Velsen’s activities in Galle, Sri Lanka. 

Master thesis. Nijmegen: Radboud University. 

 

 

https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/3023?locale-attribute=en
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/OIC_map.png?uselang=fa

