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امروزه بسياري از نظريهپردازان مباحث جهاني شدن و شبکه شهرهاي جهاني تأکيد دارند که در متن اقتصاد جهاني
پسافورديسم شهرها به عنوان گرههاي شبکهها و بازيگران جديد عرصه بينالملل به همکاري و رقابت ميپردازند.
از همين منظر معتقدند که اين شهرهاي جهاني هستند که در آينده جاي حکومت  -ملت پايه را خواهد گرفت.
از طرف ديگر جغرافيدانان سياسي در جهان معتقدند که شهرها نه تنها جاي حکومت  -ملت پايهها را نخواهند
گرفت بلکه حکومت ـ ملت پايهها نقا و کارکردهاي جديدي را در جهاني شدن مييابند.
اين مقاله بر روي اين موضوع تأکيد دارد که کدهاي ژئوپليتيکي کشورها به فعاليتهاي شهرهاي يک کشور در
سه سطح در مقياس فراملي تأثيرگذار است و شهرهاي هر کشوري با توجه به کدهاي ژئوپليتيکي همان کشور در
اين سه سطح محلي ،منطقهاي ،جهاني ميتوانند در فضاي فراملي وارد شده و به رقابت و تعامل با ساير شهرها
بپردازند .در اين ميان کدهاي ژئوپليتيکي کشور ايران و چالا آنها با کدهاي ژئوپليتيکي اياالت متحده سبب
شده است تا ايران همواره جهت ورود به فضاي جريانها با مشکالت گستردهاي در عرصه بينالملل مواجه شود
و کالنشهرهاي آن نيز که از ظرفيتهاي جهان شهري و حضور در شبکه جهان شهرها برخوردار ميباشند ،نتوانند
همچون ساير کالنشهرهاي همتاي خود در منطقه از فضاي جهاني شدن معاصر بهرهبرداري نمايند .اين مقاله با
رويکردي اسنادي ـ تحليلي به دنبال بررسي تعامالت فضاي جريانها بر اساس منطق کدهاي ژئوپليتيکي ميباشد
و فرصتها و محدوديتهاي کالنشهرهاي ايران را با تکيه بر کدهاي ژئوپليتيکي مورد بررسي قرار خواهد داد.
واژههاي کليدي :جهاني شدن ،فضاي جريانها ،کدهاي ژئوپليتيکي ،شبکه جهانشهرها ،کالنشهرهاي ايران.
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 .1مقدمه
تبارشناسي شهرها حکايت از آن دارد که شکلگيري تمدن بشري همواره مترادف با مدنيت و
شهرنشيني بوده است .در واقع مراکز شهري نقا اصلي و بنيادي در شکلگيري و گسترش تمدن
بشري را داشتهاند .شهرها در ابتداي شکلگيري خود محصور در قلمروهاي پيراموني بوده و
بيشتر با پسکرانههاي خود در سطح محلي تعامل داشتند .از اين رو هر شهري حوزه نفوذ خاصي
داشت که اساساً مايحتاج غذائي خود را از آن قلمرو تأمين ميکرد( .)Soja,2000:35به تدريج
همزمان با شکلگيري امپراطوريهاي بزرگ .شهرها نيز تعامالت خود را از سطح محلي به سطح
منطقه اي در درون امپراطوري و حتي فراتر از اين به سطح جهاني متناسب با شرايط مرسوم آن
زمان ،رساندند .در واقع حوزه نفوذ بسياري از شهرهاي اصلي يک امپراطوري نه تنها شامل
شهرهاي امپراطوريهاي مجاور ميشد بلکه امپراطوريهاي دوردست را نيز در بر ميگرفت .به
عنوان مثال بسياري از شهرهاي چين از طريق يک سلسله از شبکه شهرهاي منطقهاي و يا
شهرهاي امپراطوري هاي مجاور مانند :سمرقند ،تاشکند ،تبريز ،بغداد ،تعامالت اقتصادي
گسترده اي با شبکه شهرهاي قاره اروپا ،به ويژه با شهر رم داشتند .شهر رم مرکز امپراطوري رم
محسوب مي شد که در ارتباط با امپراطوري چين ،اين امپراطوري به عنوان يک امپراطوري
دوردست تلقي ميشد(.)Taylor,2004:9

بنابراين شهرهايي همچون رم ،ونيز ،دمشق ،تبريز ،بغداد ،بمبئي ،پکن ،ماالکا داراي حوزه نفوذ
جهاني بودند و در آنها کاالهاي شهري(کشاورزي ـ صنعتي) و پولهاي رايج آن زمان از طريق
شبکه راههاي زميني و دريايي مبادله ميشد .اين شهرها در واقع همانند حلقههاي يک زنجير با
هم در ارتباط و تعامل پيوسته بودند و از حوزه نفوذ يکديگر بهرهمند ميشدند .اين نوع روابط
در گذشته باعث شده است که بسياري از نظريه پردازان جهاني شدن در اواخر قرن بيستم معتقد
شوند که روابط بينالملل و جهانيشدن خيلي قبلتر از شکلگيري حکومت – ملتها 1پايه در

1.Nation-State
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تمدن بشري در قالب امپراطوريهاي بزرگ و با تمرکز بر مکانهاي شهري آن زمان شکل گرفته
بود.
با شکلگيري پيمان وستفاليا1درسال  1648ميالدي و ظهور حکومت – ملتها پايه ،نقا
کشورها و مناسبات بينالمللي آنها بسيار برجستهتر از نقا بينالمللي شهرها شد .در واقع با
شکلگيري اين رويداد نقا بينالمللي شهرها در زير چتر کشورها قرار گرفت و ادبيات روابط
بينالملل اساساً مبتني بر روابط ميان کشورها پيگيري شد و مناسبات قدرت و ثروت در ميان
کشورها را درکانون تمرکز خود قرار داد .در حقيقت بعد از اين پيمان بود که کشورها به عنوان
واحدهاي سياسي در نقشه جغرافيايي جهان تجلي يافته و نقشه جغرافياي سياسي کشورها در
نظام بينالملل شکل گرفت(.)Colin,Geoffreg,1999:58

بعد از پيمان وستفاليا و به رسميت شناختن کشورها ،اين دولتها بودند که تا اواخر قرن بيستم
بازيگران بالمنازع عرصه روابط بينالملل قلمداد ميشدند و شهرها فقط در تحت کنترل و نظارت
آنها ميتوانستند با ساير شهرهاي ديگر وارد تعامالت اقتصادي ،اجتماعي و سياسي شوند.
قرن بيستم شاهد وقايع گوناگون در عرصه جهاني بود .در طول اين قرن ريشه منازعات به
رقابتهاي دول قدرتمند با ساير کشورها در سطح جهان باز ميگشت که هر يک در زير چتر
منافع ملي ،به رقابت و نفوذ در قلمروهاي ژئوپليتيکي يکديگر در بخشي از مناطق مهم
جغرافيايي مي پرداختند .به همين جهت در اين منازعات ديپلماسي و روابط بينالملل همواره
مؤلفه اساسي هر کشوري بود تا به وسيله اين دو مؤلفه منافع ملي خود را برآورده کرده و يا
اختالفات خود را با ساير دول حل و فصل نمايند و به منازعات خود براي هميشه پايان دهند
(.)Colin,1999:60

1.Westphalia
پيمان و ستفاليا پيماني بود که در سال  1648در منطقه وست فالياي کشور آلمان شکل گرفت ودرآن بنيان تاسيس حکومت – ملت پايه
گذاشته شد که کشورها بعد از اين پيمان دروضعيت مدرن کنوني بوجود آمدند.
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بنابراين تا اواخر قرن بيستم اين کشورها بودند که بدون ترديد عرصه اصلي بازي بودند که غالباً
کساني همچون کاستلز )Castells,2007:387(1و تيلور 2از اين وضعيت تحت عنوان فضاي
مکانها3ياد ميکنند(.)Taylor,2004:136

براساس نظريات کاستلز و تيلور جهان تا اوايل دهه  1970براساس فضاي مکان بنا شده بود ،که
اساساً بر مبناي همجوارگي مناطق و کشورها تعريف ميشود .در فضاي مکانها مناسبات
بينالملل در حوزه سياسي مبتني بر حضور و ميزان بازيگري هر کشور در عرصه بينالملل است
که به دنبال خود مباحث اقتصاد بينالملل را در حوزه اقتصاد به همراه دارد .از اين رو اين کشورها
هستند که در فضاي مکانها امنيت سياسي و اقتصادي را براي شهروندان خود تأمين ميکنند
( .)Moisavi,2007:79در چنين فضايي هرگونه تعامل بينالمللي نهادهاي درون حکومتي بايد از
طريق دولت پيگيري شود و دولت هرکشوري خود را مسئول ملت و سرزميناش ميداند به
همين جهت است که در فضاي مکانها براي يک دولت مرزهاي سرزميني ،يک مبناي اساسي و
ضروري براي حاکميت ملي و وحدت سياسي تلقي ميشود.
شكل( :)1مقايسه فضاي مكانها و فضاي جريانها )Aـ فضاي مكانها  Bـ فضاي جريانها )

( .)Source: Flint,2006:159

1.Castells
2.Taylor
3.Spaces of Place
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.2روش تحقيق
اين مقاله با رويکردي اسنادي ـ تحليلي به دنبال بررسي تعامالت فضاي جريانها بر اساس منطق
کدهاي ژئوپليتيکي ميباشد .از اين رو هر کشوري با داشتن کدهاي ژئوپليتيکي خاص خود در
سطح محلي و منطقهاي يا جهاني به سياست خارجي خود شکل ميدهد و در اين ميان شهرها
نيز در چارچوب کدهاي ژئوپليتيکي هر کشوري ميتوانند در شبکه جهان شهرها نقاآفريني
نمايند .اين پژوها در نهايت به بيان فرصتها و محدوديتهاي کشور ايران و همچنين
کالنشهرهاي ايران در تعامالت فضاي جريانها و جهاني شدن معاصر با تکيه بر کدهاي
ژئوپليتيکي مورد نظر تأکيد مينمايد.
 .3مباحث نظري تحقيق
بنا به نظر کاستلز مهمترين عاملي که باعث شد تا نظام سرمايهداري با تجديد ساختار مواجه شود
يکي بحران در اقتصاد فورديسم1بود و ديگري به شکلگيري تکنولوژي اطالعات در اوايل دهه
 1970برميگشت( .)Webster,2003:365به عبارتي تجديد ساختار نظام سرمايهداري سبب به
وجود آمدن نظام تکنولوژيک ـ اقتصادي جديدي شد که از آن به نام سرمايهداري اطالعاتي ياد
ميشود .اين فرآيند يکي از مهم ترين تحوالت پاياني قرن بيستم بود که شرايط جديدي به جهانيان
عرضه کرد .در حقيقت سرمايهداري اطالعاتي آنچنان جهان را سخت درهم تنيده کرد که در آن
اقتصادها ،جوامع و فرهنگهاي آنها بيا از هر زمان به يکديگر گره خوردهاند .در اين فضاي
جديد ،سرمايههاي پولي به کودک بيقراري شبيه است که حتي براي يک ثانيه نيز نميتواند آرام
بگيرد ،چيزي که هاروي2از آن به نام اقتصاد پسافورديسم3ياد ميکند که فشردگي زمان ـ مکان

4

از شاخصههاي اصلي سرمايه داري اطالعاتي است و در درون خود جهان پرشتاب توأم با
نظامهاي انعطافپذير توليد و الگوهاي پيچيده مصرف را در بر ميگيرد .به عبارتي هاروي از
اين وضعيت جديد به نام اقتصاد پسافورديسم ياد ميکند(.)Harvey,1990:141
1.Fordism Economy
2.Harvey
3.Post- Fordism Economy
4.Time-Space Compression
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به طور کلي خصلت اقتصاد سرمايهداري اطالعاتي چنان است که بخاها  ،بازارها و افراد غني
را به يکديگر متصل ميسازد و در يک چرخه توليد سود به همکاري وا ميدارد .خصوصيت
سرمايهداري جديد مبتني بر توليد تخصصي اما سودآور در گروههاي کوچک است که به وسيله
فنآوريهاي نوين و کارگران آموزش ديده با دانا روز پشتيباني ميشود(Jones,et :111

 .)al,2007از سوي ديگر اين اقتصاد ،بخاها و بازارها و افراد فاقد امکانات را از محدوده
عملکردهاي سودآور خود طرد ميکند( .)Castells,2007:18آنچه که امروزه در قالب جهاني
شدن در بيشتر مباحث از آن ياد ميکنند در واقع همين وضعيت جديد است که ديويد هاروي
آن را اقتصاد پسافورديسم و مانوئل کاستلز سرمايهداري اطالعاتي مبتني بر شبکه مينامد .به
همين جهت اغلب انديشمندان براي تفکيک کردن بحث خود از جهاني شدن باستاني ،به انتهاي
واژه جهاني شدن خود لغت "معاصر"1را ميافزايند .جهاني شدن معاصر داراي سه خصيصه
اصلي است که آن را از ساير تعاريف جهاني شدن متمايز ميکند.
 اقتصاد اطالعاتي؛ 2که در آن بهرهوري و رقابت ميان شرکتها و بنگاههاي تجاري ،مناطق وحوزه هاي اقتصادي و کشورها ،بيا از هر زمان ديگري به معرفت و دانا ،اطالعات و تکنولوژي
الزم براي پردازش اين اطالعات از جمله تکنولوژي مديريت و مديريت تکنولوژي وابسته است.
 اقتصاد جهاني؛ 3خصلت اين اقتصاد چنان است که بخاها ،بازارها و افراد غني را به يکديگرمتصل ميسازد و در يک چرخه توليد سود به همکاري واميدارد و بخاها و بازارها و افراد
فاقد امکانات را از محدوده عملکردهاي سودآور خود طرد ميکند.
 فعاليتهاي اقتصادي شبكهاي؛ 4اين نوع فعاليتها شکل جديدي از سازمان و تشکيالتاست که مشخصه فعاليت اقتصاد جهاني به شمار ميآيد .اين نوع سازمان به تدريج منطق خود
را بسط ميدهد و بر ديگر سازمانها و تشکيالت سلطه پيدا ميکند .اين شبکه يا متشکل است
از بخاهائي از شرکتها و مؤسسات و بنگاههاي مختلف و يا از رهگذر تقسيمات دروني در
1.Contemporary
2.Information Economy
3.World Economy
4.Activites of Network Economy
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يک بنگاه بزرگ پديد ميآيد(.)Castells,2007:15

در حقيقت براساس اين خصيصهها ،جهاني شدن معاصر متکي به نوعي ديناميسم دروني است
که حد و مرزي را بر نميتابد و از انعطاف زياد برخوردار بوده و فزونطلب و گسترشپذير
است .در عين حال جهاني شدن معاصر متکي بر منطق شبکه است که از شماري نقاط اتصال يا
گره ها 1،مشابه سيناپسهاي2سلسله اعصاب تشکيل يافته که سرمايه در ميان آنها در جريان بوده
و کنترل بر شبکه از طريق آنها اعمال ميشود .حضور اين پديده در عرصه جهاني ،عالم را به دو
قطب کلي ،اعضاي شبکه و محرومان از عضويت در شبکه تقسيم ميکند .در حالي که گروه دوم
به تدريج در مسير نابودي و انقراض قرار ميگيرند و با چالاهاي هويتي خاصي مواجه ميشوند
که در اين مسير ممکن است احياناً به حرکاتي تند و خشن براي جلوگيري از فنا شدن توسل
جويند .اين وضعيت جديد همان چيزي است که کاستلز از آن به نام جامعه شبکهاي3و فضاي
جريانها4ياد ميکند(.)Castells,2007:19

عالوه بر اين قطبي شدن در درون جهانشهرها نيز شکل ميگيرد .امروزه جهانشهرها،
ثروتمندترين و فقيرترين افراد جامعه را در خود جاي دادهاند .در اين شهرها افزايا بنگاهها و
خدمات مالي و مجتمعهاي توليدي ،مشاغل پردرآمدي ايجاد ميکند که باعث مهاجرت
خانوارهاي کمدرآمد به سوي اين شهرها شده است(.)Short and Kim,2005:89-90

جامعه شبکهاي و فضاي جريانها در چارچوب پيوندهاي بيشمار اقتصاد جهاني ،روابط و
اتصاالتي که در طول فضا و به موازات اقتصاد اطالعاتي بنا شده است ،نمود يافته و شکل گرفته
است .از نظر تيلور ژئوپليتيسين مشهور پست مدرن ،فضاي جريانها شامل دو سطح عمده است؛
نخست سطح زيرساختي و دوم ،سطح سازماني؛ سطح اول "جهاني کابلي شده" است که
تجهيزات سختافزاري را به تجهيزات نرمافزاري پيوند داده است که اين امر ارسال الکترونيکي
اطالعات را به سراسر جهان ممکن ميسازد .سطح دوم عبارت است از الگوهاي اجتماعي پيوندها
1.Nods
2.Sinaps
3.Network Society
4.Spaces of Flows
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ميان مردم و نهادهايي که عملکرد جامعه شبکهاي را ميسر ميسازد .در سطح اول يا جهان کابلي
شده گرههاي شبکه ساختارهاي مکاني هستند که در شهرها تبلور مييابند .اگر چنانچه يک گره
در ساختار سلسله مراتبي شبکه از اهميت بيشتري برخوردار شود واحد مکاني گره که شهر
ميباشد داراي مقياس عملکردي جهاني خواهد بود و به نام جهانشهر1در ساختار سلسله مراتب
جامعه شبکهاي حضور خواهند يافت(.)Taylor et al,2002:18

.3-1ظهور جهانشهرها

براساس تعاريفي که رنه شورت از جهان شهر ارائه کرده است چنين ميتوان گفت که حضور
يک شهر در شبکه ميتواند مبناي جهاني بودن آن شهر محسوب شود( Short and

 .)Global,2004:2جهان شهرها هم علت و هم معلول جهاني شدن اقتصادي و فرهنگي هستند.
اين شهرها را بايد به منزله محصول تلفيق تقسيمبندي جديد بينالمللي نيروي کار،
بينالملليسازي امور مالي و استراتژيهاي جهاني شبکههاي شرکتهاي فرامليتي تلقي کرد که
تمامي آنها به شيوههاي جديد نظارت و نيز فناوريهاي فرآيند انقالبي ارتباطات تجهيز
گشتهاند(.)Jahnston et al:353

در حقيقت جهانشهرها را بايد به عنوان مکانها و موقعيتهايي به حساب آورد که از طريق
آنها مناطق وسيعي از جهان به فضاي انباشت جهاني سرمايه ميپيوندند .اين شهرها گرههاي
اصلي شبکه محسوب ميشوند که در عملکرد هر اندازه يک گره در ساختار شبکه بتواند برخورد
صميمانه با سرمايه داشته باشد سرمايه و شرکتهاي چندمليتي را به سوي خود خواهد کشاند.
در اين وضعيت سرمايه ميتواند به نحو کامل از اين فرصت بهرهمند و برخوردار شده و به
راحتي شهري را از فرصت هاي توسعه در جهان برخوردار کند .بنابراين به محض اينکه شرايطي
فراهم شد تا يک شهر بتواند در شبکه حضور يابد ،شرکتها ميتوانند در زمينه سرمايهگذاري
در کارخانجات و تأسيسات جديد ،در بعد مقررات و اعطاي کمکهاي بالعوض و يا يارانهها،
يک شهر را در ساختار سلسله مراتب شبکه ارتقاء دهند و فرصتهاي فراواني را در پياروي
شهروندان آن قرار دهند .به همين دليل است که امروزه جهان شهرها به عنوان کانونهاي نوظهور
1.World Cities
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قدرت تجلي مييابند و به شدت با يکديگر در رقابت به سر ميبرند ،چرا که تغيير در گرههاي
شبکه ،يعني جابجايي مکانهاي شهري و ظهور و سقوط آنها در ساختار سلسله مراتب شبکه
است .از اين رو مکانها به عنوان نقاط گرهي در ساختار شبکه و در رقابت با ساير گرهها ،ممکن
است در فضاي جريانها دچار ضعف شده پيامد آن منجر به زوال اقتصادي ،اجتماعي و فيزيکي
آن شود.
ساسکيا ساسن1به اين مسئله اشاره مي کند که امروزه شهري را ميتوان جهاني تعريف کرد که
به عنوان پايگاه توليد اقتصاد اطالعاتي در فضاي جريانها نقشي را به خود بگيرد
( .)Sassen,2006:16بنابراين تعريف جهانشهر در اين چارچوب نه بر مبناي جمعيت يا درآمد
سرانه ،بلکه براساس جايگاه آن در ساختار شبکهاي فضاي جريانها است .تيلور معتقد است که
در عصر اطالعات که هم اکنون داريم در آن به سر ميبريم ،دانا بيا از هر زماني نشاندهنده
قدرت است که آن نيز در جهانشهرها جاي گرفته است .تمرکز دانا به ويژه در خدمات توليدي
پيشرفته همچون؛ حسابداري ،تبليغات ،فعاليتهاي بانکي و مالي ،بيمه ،حقوق ،مشاورههاي
مديريتي سبب شده است تا اقتصاد جهاني در عملکرد بسيار توانا جلوه کند .بر همين اساس
تيلور نقشههاي نويني از جهان ارائه کرده است( .)Taylor,2001:213-222که در واقع جغرافياي
جهاني شدن را به نمايا ميگذارد.

1.Saskia Sassen
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شكل( :)1نقشه ميزان حضور کشورها در فضاي جريانها

)( Source:Taylor,2001

گروه تحقيقاتي شهرهاي جهاني که توسط پيترتيلور و همکاران آنها اداره مي شود ،با به تصوير
کشيدن شهرهاي جهاني و قرار دادن آنها در نقشه جغرافياي سياسي مرسوم جهان ،تصويري از
وضعيت کشورها و قدرت آنها بر اساس شاخص فضاي جريان ها ارائه داده اند .هدف آنها از
اين تصوير اين بوده است که نشان دهند کشورها در درون فضاي جريان ها از چه جايگاهي
برخوردارند و قدرت اثرگذاري آنها در جهان شبکه اي چگونه است .در حقيقت اين نقشه نشان
دهنده جايگاه و قدرت ژئواکونوميکي و ژئوپليتيکي جهانشهرها است که در نهايت جايگاه نسبي
يک کشور را در اقتصاد جهاني و فضاي جريانها تعيين ميکند .به عنوان مثال در اين نقشه
اياالت متحده بيشترين حضور را در فضاي جريان ها دارد و ساير کشورها نيز به ميزان تعداد
شهرهايي که در فضاي جريان ها از آنها حضور دارند وزن ژئوپليتيکي خاصي را به خود
اختصاص دادهاند .عالوه بر اين .اين شکل( )1نشان دهنده فضاي مکان نيز ميباشد .در اين نقشه
فضاهايي که با رنگ سفيد مشخص شده است و عموماٌ شامل خاورميانه آسياي مرکزي ،اروپاي
شرقي بخشي از آمريکاي التين و آفريقا به استثناي آفريقاي جنوبي که در آن ژوهانسبورگ به
عنوان يک شهر درجه سه در شبکه حضور دارد ،به عنوان عرصههاي جغرافيايي فضاي مکانها
محسوب ميشوند که هنوز در فضاي مکانها نقاآفريني ميکنند .در واقع هيچ يک از کالن
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شهرهاي اين مناطق در شبکه جهانشهرها حضور نداشته و عملکرد آنها براساس فضاي مکانها
است(.) Taylor,2001:28

 .3-2جايگاه ايران در جغرافياي جهاني شدن

ايران کشوري است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعيت جغرافيايي خاص ،از ديرباز کانون
تحوالت گسترده بوده است .موقعيت جغرافيايي اين کشور در نقشه سياسي جهان سبب شده
است تا ايران از جايگاه و منزلت ژئوپليتيکي خاصي در سطح محلي و منطقهاي برخوردار شود.
اين کشور در قبل از شکل گيري پيمان وستفاليا همواره به عنوان يک امپراطوري شرقي ،نقا
عمدهاي در تحوالت سياسي و اقتصادي جهان باستان داشته است .به همين دليل شهرهاي اصلي
اين کشور در ايران باستان و حتي بعد از اسالم کانون مبادالت تجاري در زنجيرهاي از شبکه
شهرهاي تاريخي بوده است .به عنوان مثال تبريز در شمال غربي ايران همواره به عنوان يک
دروازه1ژئوپليتيکي عمل کرده و با شهرهاي امپراطوريهاي مجاور ايران تبادالت اقتصادي ـ
اجتماعي و فرهنگي گستردهاي داشته است( .)Taylor,2004:23ساير شهرهاي ديگر ايران نيز
همچ ون نيشابور ،بندر بوشهر ،بندرعباس ،اهواز و  ...هرکدام براي تمدنهاي مجاور خود نقا
دروازهاي را داشتند .بنابراين شبکه شهري کشور ايران در قبل و بعد از اسالم همواره نقا فراملي
خود را داشت .با شکل گيري دولت مدرن در ايران و تحول اساسي در تاريخ معاصر آن يعني
وقوع انقالب مشروطه ،آنچه که ايران را وارد عرصه نظام بينالملل و مراودات سياسي ـ اقتصادي
با جهان خارج کرد ،دولت مرکزي بود نه دولتهاي محلي ـ شهري .به عبارتي براساس پيمان
وستفاليا و شکل گيري دولت مدرن در ايران ،وظيفه انجام امور خارجي و بينالمللي بر دوش
دولت مرکزي ايران نهاده شد و بدينگونه ايران در تعامالت فضاي مکانها وارد عرصه جهاني
و بينالمللي شد .با ورود ايران به تعامالت نظام بينالمللي و کشف منابع عظيم انرژي ،اين کشور
به يک باره در قرن نوزدهم و بيستم در کانون فضاي رقابتي ميان قدرتهاي بزرگ جهاني قرار
گرفت و ناخواسته در مرکز تحوالت ژئوپليتيکي فضاي مکانها به ايفاي نقا پرداخت .ايران در
طول قرن بيستم ،در انگارهها و تقسيم بندي کالن ژئواستراتژيک جهاني در درون بلوک غرب
1.Gateway
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قرار گرفت( .)Cohen,2003:98اين کشور تنها کشور پيمان سنتو بود که با بلوک شرق و مشخصاً
با اتحاد ج ماهير شوروي مرزهاي مشترک زميني و دريايي داشت .به همين دليل ايران در
انگارههاي کشورهاي غربي از حساسيت بسيار بااليي برخوردار بود .با شکلگيري انقالب اسالمي
در سال  1979اين کشور عمالً از هم پيماني با بلوک غرب منصرف شد و با شعارها و خطمشي
انقالبي در اداره کشور ،رويکرد ضد امپرياليستي به خود گرفت.
اساساٌ رهبران انقالب اسالمي کشورهاي غربي را تهديدي براي انقالب نوظهور خود ميدانستند.
هرچند که اين تهديدات به رهبري اياالت متحده گاهي جنبه عملي نيز به خود گرفته که واقعه
طبس مثال خوبي در اين باره است .از سوي ديگر دولت انقالب اسالمي ايران با اتحاد جماهير
شوروي نيز به جهت ايدئولوژي الحادي ،در تعارض بود و به همين جهت اين کشور نيز تهديد
بالقوه براي انقالب نوظهور محسوب مي شد .اما با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و اکتشاف
ذخاير انرژي در درياي خزر که در دهه  1990اتفاق افتاد ،ايران بار ديگر از منزلت ژئوپليتيکي
خاصي در جهان برخوردار شد .به طوري که جفري کمپ نقشه ژئوپليتيکي ويژهاي از ايران را
در دهه  1990ارائه کرد که در آن کشور ايران درست در ميان بيضي انرژي جهاني قرار گرفته
بود( .)Mojtahedzadeh,2013:317به عبارتي ايران در جنوب با خليجفارس و اهميت حياتي آن
به جهت تأمين انرژي براي غرب و در شمال نيز با رقابت هاي قدرتهاي بزرگ براي کسب
هرچه بيشتر بازار انرژي درياي خزر در رقابتهاي فضاي مکاني مواجه بود .اما ايران با داشتن
چنين ويژگيهاي پراهميتي در صحنه رقابتهاي ژئوپليتيکي جهان و فضاي مکانها ،متأسفانه
هنوز به درستي نتوانسته وارد تعامالت فضاي جريانها و جهاني شدن شود.
 .3-3کدهاي ژئوپليتيک

در راستاي بيان جايگاه نسبي يک کشور در اقتصاد جهاني و فضاي جريانها در عصر
پسا فورديسم ،مفهوم کدهاي ژئوپليتيکي که از مباحث جديد در جغرافياي سياسي است اهميت
مي يابد .کدهاي ژئوپليتيکي رفتار هر کشوري را در چارچوب نظام ژئوپليتيک جهاني ميتواند
تعريف کند .از اين نظر ،پيتر تيلور کد ژئوپليتيکي را در دستور کار عملياتي سياست خارجي يک
کشور قرار ميدهد که در ماوراي مرزهاي خود ،مکانهاي جغرافيايي را مورد ارزيابي قرار داده
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و به عبارت ديگر ،کدهاي ژئوپليتيکي مجموعهاي از پيا فرضهاي سياسي ـ جغرافيايي مربوط
به زير ساخت سياست خارجي يک کشور را تشکيل ميدهد(.)Taylor,1994:26

کالين فلينت انديشمند جغرافياي سياسي معتقد است رفتاري که در آن يک کشور جهتگيري
خود را نسبت به جهان تعيين ميکند ،يک کد ژئوپليتيکي ناميده ميشود .هر کشوري در جهان،
کد ژئوپليتيکي خود را تعريف ميکند که شامل پنج محاسبه اصلي است:
الف) چه کساني هم پيمانان بالقوه و فعلي ما هستند،
ب) چه کساني دشمنان بالقوه و فعلي ما هستند،
ج) چطور ميتوانيم متحدين خود را حفظ نموده و متحدين بالقوهاي را ايجاد کنيم،
د) چطور ميتوانيم با دشمنان فعلي و تهديدهاي نوظهور مقابله کنيم،
ه) چگونه چهار محاسبه باال را به جامعه خود و به جامعه جهاني توجيه کنيم(Flint,2006:55-
.)56

وجود رابطه قوي بين کدهاي ژئوپليتيک و نظام ژئوپليتيک جهاني توسط تيلور( )1993ذکر شده
است .وي در کار خود صريحاً ذکر ميکند؛ کدهاي ژئوپليتيک عناصر سازنده نظام ژئوپليتيک
جهاني هستند .اين امر هنگامي درک ميشود که ما به مقياس جغرافيايي کدها توجه کنيم ،همچنين
سطوح مختلف اين کدها را با يکديگر مطابقت دهيم و يک الگوي جهاني نسبتاً پايدار را به
عنوان يک نظم ژئوپليتيک ايجاد نماييم(.)Naji et al, 2011:231

از نظر تيلورکدها در سه سطح محلي ،منطقهاي ،و جهاني عمل ميکنند .بدين معني که کشورها
در درجه نخست و درسطح محلي به ارزيابي کشورهاي همسايه ميپردازند و اين چهار اصل را
در مورد همسايههاي خود به دقت مورد بررسي قرار ميدهند .در درجه دوم در سطح منطقهاي
کشور هاي ماوراي همسايگان مورد ارزيابي قرار ميگيرند و درنهايت ،در سطح جهاني که در
اين وضعيت تنها چند کشور معدود توانايي داشتن کد هاي ژئوپليتيکي جهاني را دارند .بنابراين
تمامي کشورها در سراسر جهان از کدهاي جهاني متأثر خواهند شد .درک مفهوم کدهاي
ژئوپليتيک امکان تجزيه و تحليل برنامه هاي متعددي را که کشورها با آن روبرو هستند و تنوع
گزينههاي سياستي که براي پرداختن به آنها در دسترس است ،ميدهد(.)Flint,2006:75-76
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نکته مهم ديگر اين است که اگرچه سه سطح مختلف کد ژئوپليتيک وجود دارد  ،اما جدا کردن
آنها از يکديگر نادرست است .در واقع کدهاي ژئوپليتيک در سطح محلي با زمينه ژئوپليتيک
جهاني ارتباط دارند .اين همان چيزي است که تيلور به عنوان يک رابطه سلسله مراتبي بين کدها
تعريف ميکند .براي او"،کدهاي محلي کشورهاي کوچک بايد در کدهاي منطقهاي کشورهاي
متوسط قرار بگيرند که به نوبه خود بايد در کدهاي جهاني قدرتهاي جهاني قرار گيرند".
توضيح روشنتر درباره اين رابطه سلسله مراتبي بين مقياسهاي مختلف کدها اين است که
"هرچه قدرتمندتر ايدهها و فرضيات را به کم قدرتترينها تحميل ميکند" .بهويژه" ،قدرتهاي
بزرگ" به اصطالح تأثير بيا از حد بر کدهاي ژئوپليتيکي ساير اعضاي سيستم داشتهاند" .در
واقع  ،اين امر به رابطه قوي بين کدهاي ژئوپليتيک و نظم ژئوپليتيک جهاني اشاره دارد زيرا اين
کدهاي ژئوپليتيک محتوا و مفروضاتي هستند که در پس تصميمات سياست خارجي دولتها
قرار گرفته و در سه مقياس جغرافيايي ترکيب شده و يک الگوي جهاني از سياست را تشکيل
ميدهند که ما آن را نظم ژئوپليتيک جهاني ناميدهايم(.)Naji et al, 2011:232

فلينت در راستاي مفهوم کدهاي ژئوپليتيکي به تشريح عواملي که سبب جذب متحدين يک
کشور در عرصه جهاني ميشود ،ميپردازد .و آنها را شامل .1:روابط اقتصادي  .2تبادل فرهنگي
هم چنين وسيله ديگري براي حفظ يا پرورش صلح است .بورسيههاي تحصيلي درک بينالمللي
و روابط طوالني مدت را تشويق ميکنند .3 .ارتباطات نظامي نيز به عنوان ابزاري براي حفظ
همکاري بينالمللي تلقي ميشود .ناتو شايد قويترين حالت باشد که در آن مشخص شود حمله
به يک عضو حمله به همه محسوب ميشود .يکي ديگر از ابزارهاي ارتباط با متحدان ،فروش
تجهيزات نظامي است که انتظار ميرود خريدار ضعيفتر و معموالً با فروشنده قدرتمندتري گره
بخورد(.)Flint,2006:56-57

او همچنين مکانيزمهايي که در جهت دفع دشمنان فعلي و تهديدهاي نوظهور را شامل .1 :توانايي
هستهاي آنقدر قوي است که دشمنان را بارها نابود سازد .2 .ديپلماسي ،مذاکرات بين دولتها
حداقل براي جلوگيري از خصومت و در بهترين حالت پرورش روابط دوستانهتر است.
.3تحريمها وسيلهاي غير نظامي معمول براي مجبور کردن دشمنان به پيروي از خواستههاي خود
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است .4 .استفاده از رسانهها نيز در اين امر دخيل است ،زيرا رسانهاي همچون هاليوود مجموعهاي
از فيلمهايي مبتني بر شرقشناسي را به گونهاي به تصوير ميکشد که با ظرافت ،سياست خارجي
اياالت متحده را در منطقه توجيه ميسازد(.)Flint,2006:56-58

همان طور که در باال اشاره کرديم هر کشور داراي يک کد ژئوپليتيکي است .براي بسياري از
کشورها نگراني اصلي در ارتباط با همسايگان مجاور است .آيا آنها دوست هستند يا دشمن؟
آيا مسأله ،افزايا تجارت يا تهاجم قريبالوقوع است؟ اما برخي کشورها ادعاي توسعه يک کد
ژئوپليتيکي منطقه اي را دارند که در آن سوي همسايگان مجاور خود نفوذ داشته باشند
(.)Flint,2006:58

.3-4مفهوم امر سياسي و ارتباط آن با کدهاي ژئوپليتيكي

با بيان چگونگي تدوين کدهاي ژئوپليتيک در ساختار ژئوپليتيک جهاني متوجه خواهيم شد .بعد
اساسي يک کد ژئوپليتيکي ،روش توجيه تصميمات و اقدامات يک کشور است و يک مورد قانع
کننده براي اينکه چرا يک کشور "تهديد" است(.)Flint,2006:79

در اين راستا براي درک عميق کدهاي ژئوپليتيک ميتوان به مفهوم امر سياسي کارل اشميت
توجه کرد .هسته اصلي امر سياسي ،خصومت في نفسه نيست ،بلکه تمايز بين دوست و دشمن
است و هم دوست و هم دشمن را پيا فرض قرار ميدهد .اشميت در مفهوم امر سياسي بيان
ميکند دوگانگي دشمنان از کجا ناشي ميشود؟ دشمن چيزي نيست که به هر دليلي بايد از بين
برود و به دليل بيلياقتي خود نابود شود .دشمن در سطح خودش است و به همين دليل فرد
بايد در جنگ با او درگير شود تا معيار خود ،حد و اندازه خود را بدست آورد
).(Schmitt,2020:46-48

کدهاي ژئوپليتيکي کشورها ريشه در حفظ امنيت آنها دارد .روي هم رفته ،امنيت در ارتباط با
تماميت ارضي يک کشور است .به عبارت ديگر ،کدهاي ژئوپليتيکي در نتيجه امر سياسي
کشورها ،تعيينکننده روشهايي هستند که در آنها حاکميت کشور بايد حفظ گرديده يا جايگاه
و رفاه آن افزايا يابد .در اين معنا ،مفهوم دوست و دشمن ابزار مهم امر سياسي در تبيين کدهاي
ژئوپلي تيکي کشورها در عرصه نظام جهاني نقا مؤثري دارد .در اين راستا بسياري از رهبران
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جهاني با بيان کدهاي ژئوپليتيک خود در راستاي مفهوم ما و ديگري در جهان پسافورديسم مانع
از حضور بسياري از گرهها در اقتصاد جهاني ميشوند.
نظم ژئوپليتيک جهاني تجميع کدهاي ژئوپليتيکي تمامي کشورها است ،برخي از کدهاي
ژئوپليتيک کشورها تأثير بيشتري نسبت به بقيه دارند و در طي مرحلهاي از رهبري جهان ،برنامه
ژئوپليتيکي ساير کشورها به شدت تحت تأثير رهبر جهان قرار ميگيرد(.)Flint,2006:65-58

از ديدگاه فلينت در روند نظم ژئوپليتيک جهاني ،کدهاي ژئوپليتيک بايد پويا باشند .اين پويايي
در نتيجه تعامل سياست داخلي کشورها با در نظر گرفتن کدهاي ژئوپليتيک رهبر جهاني مشخص
شده است .در اين راستا مفهوم امر سياسي کارل اشميت به معناي تمايز ميان دوست و دشمن،
ارتباطاتي را بين فضاها و کدهاي ژئوپليتيکي ايجاد کرده است که سبب پويايي و اهميت آنها
در روند نظم ژئوپليتيک جهاني شده است .بر اين اساس در اين سيستم ،اگر قرار است با دشمنان
مبارزه شود ،اساس خصومت بايد روشن باشد و ضرورت جنگ نيز بر مبناي کدهاي ژئوپليتيکي
بايد توجيه گردد.
اياالت متحده ،از نظر اشميت ،در جهت محافظت از منافع خود در کشورهاي ديگر مداخله ايجاد
کرده ،اما اين کشورها را تحت مديريت مستقيم خود نگرفته و تماميت ارضي آنها را بر هم نزده
است .به جاي ايجاد کنترل مستقيم بر قلمرو کشورهاي ديگر ،اياالت متحده وضعيت مبهمي از
"عدم حضور" را حفظ کرد و به مداخله خود در برخي از کشورها مشروعيت بخشيد ،اما ساير
کشورها را از دخالت در جايي که منافع آن تهديد شود منع کرده است(.)Minca,2015: 57

برهمين اساس هنگامي که در يازدهم سپتامبر  2001مورد تهديد جدي قرار گرفت با طرح "
جنگ بر عليه ترورريسم "1در واقع کد ژئوپليتيکي جهاني نويني براي خود تعريف کرد که با
پيگيري آن در سطح جهاني مي خواهد به نظم نوين مورد نظر خود برسد .به همين دليل هر
کشوري که با اين کد هماهنگ و سازگار باشد جزء متحدين اين کشور محسوب ميشود و
چنانچه کشوري نتواند خود را با اين کد انطباق دهد به عنوان يک کشور مخالف با منافع ملي
آمريکا تلقي شده و در تبليغات رسانهاي اين کشور از آن به نام حامي تروريسم و ضد آزاديهاي
1.War on Terror
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بشري ياد مي شود .چندين کشورکه داراي کدهاي ژئوپليتيکي جهاني هستند در سطح کالن،
کشورهاي ديگر را با انگاره مرکزيت خود ،در يک تقسيم بندي ژئواستراتژيک قرار ميدهند .در
اين قلمروهاي ژئواستراتژيک جايگاه يک کشور در ميان معدود کشورهاي داراي اين کد مشخص
ميگردد .کدهاي منطقهاي سبب ميشود تا قلمروهاي منطقهاي کشورها و حوزه نفوذ آنها
مشخص شود و کدهاي محلي سطح مناسبات اقتصادي و سياسي يک کشور را با همسايگان
خود تعيين ميکند(.)Flint,2006:93

 .4تجزيه و تحليل
.4-1کدهاي ژئوپليتيكي1ايران و ناتواني کالنشهرهاي ايران در جهت ورود به عرصه جهان شهرها

ک شور جمهوري ا سالمي ايران در دو سطح داراي کد ميبا شد ولي فاقد کدهاي جهاني ا ست
چرا که ايران کشــوري اســت با حوزه نفوذ و تأثيرگذاري در ســطح محلي و منطقهاي .اما در
همين دو ســـطح کدهاي ايران با کدهاي اياالت متحده آمريکا که داراي کدهاي ژئوپليتيکي
جهاني ا ست در تعارض ميبا شد .بنابراين ب سياري از هم سايگان ايران و يا ک شورهاي واقع در
حوزه نفوذ منطقهاي اين ک شور به جهت همراهي با کد جهاني آمريکا يعني جنگ بر عيله ترور
و متعاقب آن پذيرفتن نظم جهاني مورد نظر اياالت متحده ،با کدهاي ژئوپليتيکي ايران در سطح
محلي و منطقهاي در تعارض آشکار قرار گرفته و دائماٌ با ايران رفتارهاي ديپلماتيک تاکتيکي را
دنبال ميکند.
به همين دليل ايران در خاورميانه به سختي ميتواند با کشورهايي همچون مصر و اردن و حتي
عربســتان روابط دوســتانه و صــميمي برقرار کند به نحوي که حاصــل اين روابط به پيمانهاي
اقتصادي ــــ منطقهاي بسيار کارآمد همچون آ .س .آ .ن2منتهي شود .اگر هم گهگاهي مناسبات
ديپلماتيک و در نهايت چند توافقنامه اقت صادي ميان اين ک شورها شکل گيرد بي شتر جنبههاي
تاکتيکي دارد تا اينکه عميقاٌ از درون آن بتوان به نتايج خاصــي رســيد .کدهاي ايران در ســطح

1.Geopolitical Codes
2. Association of South East Asian Nation
پيمان آ.س.آ.ن :پيماني اقتصادي کشورهاي جنوب شرقي آسيا است
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محلي با ک شورهاي آذربايجان ،تا حدودي ترکيه ،عراق(تا زماني که آمريکا اين ک شور را تحت
اشـــغال خود نگه دارد) ،کويت ،عربســـتان و شـــيخنشـــينهاي خليجفارس نميتواند از يک
چارچوب تعريف شـــده اي فراتر رود و همواره با تنا فراوان مواجه خواهد بود .به عبارتي
هرچند که با تمامي اين ک شورها روابط سيا سي ،بازرگاني و حتي اقت صادي خوبي ممکن ا ست
وجود داشــته باشــد ليکن با هيچيک از آنها به جهت تفاوت در کدها در بعد محلي نميتوان
وارد پيمانهاي اقتصــادي قوي و منســجم شــود .حتي در شــرايط کنوني بســياري از پيمانهاي
شکل گرفته قبلي تحت فشارآمريکا از کارايي قوي برخوردار نبوده و خنثي شده است.
بر خالف هم سايگان غربي ،ايران در شرق با پاک ستان و افغان ستان و ترکمن ستان هم مرز ا ست.
شــباهت کدهاي اين کشــورها در سـطح محلي هماهنگي و ســازگاري زيادي با کدهاي ســطح
محلي ايران را نشان ميدهد .ايران در شرق و مهمتر از همه در شمال شرقي از فضاي عملکرد
نســـبتاٌ بهتري برخوردار اســـت .با اين وجود هرچند کدهاي ايران در ســـطح محلي با کدهاي
پاکســتان و افغانســتان دچار کمترين تنا اســت و ليکن چون هر دو کشــور با اياالت متحده
روابط ن سبتاٌ خوبي دارند ايران باز هم در شکل دادن به يک پيمان اقت صادي با هردو ک شور که
بتواند فعاليتهاي گستردهاي را به لحاظ اقتصادي تحت پوشا قرار دهد ،دچار مشکل است.
به عنوان مثال تاکنون روابط ايران و پاکســـتان و افغانســـتان به محض اينکه از يک چارچوب
مشــخص فراتر ميرود هر دو کشــور با فشــار و دخالتهاي آمريکا مواجه شــده و از نزديکي
بي شتر با ايران خوداري ميکنند .در شرق کدهاي منطقهاي ايران در شبه قاره هند با حوزه نفوذ
ژئوپليتيکي منطقهاي هماهنگ ا ست به همين جهت ايران همکاريهاي ب سيار منا سبي با هند و
سايرکشورهاي شبه قاره در سطح اقتصادي ـ فرهنگي ـ سياسي دارد .اما باز هم در اين منطقه با
کدهاي جهاني آمريکا در تعارض بوده و به همين دليل خط لوله صلح به نتيجه نر سيده و بارها
از طرف آمريکا تحت فشـــار قرار گرفته و با امتيازات اتمي آمريکا به هند ،اين کشـــور را با
دوگانگيهاي بيشــتري در ســطح کدهاي منطقهاي مواجه ســاخته اســت .ولي ايران چنانچه
ديپلماســي قوي را در شــبه قاره از خود ارائه کند ،ميتواند با اســتفاده از کدهاي منطقهاي خود
وارد عرصههاي گسترده اقتصادي و فرهنگي با شبه قاره شود.
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ايران از سوي شمال شرقي و شمال خود ،مناسبترين روابط را در شرايط کنوني با کشورهاي
آسياسي مرکزي و قفقاز دارد .به جرأت ميتوان گفت که عليرغم تمامي تحوالت شکل گرفته
بعد از يازده سپتامبر و فشارهاي چند جانبه آمريکا به ايران همچون قرارگيري ايران در فهرست
کشورهاي محور شرارت ،باز هم کدهاي ژئوپليتيکي آن در سطح محلي و منطقهاي در آسياسي
مرکزي تقريباٌ هيچگونه مانعي را در پيا روي خود ندارد .البته روسيه هميشه نظارهگر تحوالت
قلمرو ژئواســتراتژيک ســنتي خود در منطقه آســياي مرکزي اســت ولي کدهاي منطقهاي ايران
کدهاي منطقهاي روسيه را در اين حوزه تهديد نميکند.
در حوزه قفقاز نيز مانعي وجود ندارد هر چند که آمريکا در اين حوزه توان سته ا ست نفوذ کند
ولي کدهاي آمريکا بيشتر با کدهاي روسيه در کشورهايي چون اوکراين و گرجستان در تعارض
قرار گرفتهاند .در ســطح منطقهاي در غرب ايران هم اکنون نيز با ســوريه داراي مناســبات قوي
اقت صادي و سيا سي ميبا شد که اين امر ن شان دهنده هماهنگي کدهاي منطقهاي ايران با سوريه
است.
بطور کلي در سايه چنين فضايي از حوزه عملکردي کدهاي ژئوپليتيکي ايران و ساير همسايگان
مجاور يا کشورهاي حوزه نفوذ منطقهاي ،شهرهاي ايران ميتوانند وارد عرصه بينالمللي شده و
به اي فاي نقا فراملي خود بپرداز ند .با تو جه به م با حث فوق تا ز ماني که کد هاي محلي و
منطقهاي ايران با کدهاي جهاني اياالت متحده که رهبري و هدايت نظام سرمايهداري جهاني و
فضــاي جريانها را بر عهده دارد ،در چالا باشــد ايران نميتواند از حداکثر توان کدهاي خود
در ســطح محلي و منطقهاي اســتفاده الزم را ببرد و متعاقب آن نخواهد توانســت وارد تعامالت
نظام بينالملل و ف ضاي جريانها شده و از سرمايههاي جهاني و ساير ا شکال جامعه اطالعاتي
در کالن شــهرهاي خود بهرمند شــود .بنابراين عملکرد دولت ايران همواره در عرصــه فضــاي
مکانها خواهد بود و حوزه عملکرد بينالمللي کالن شــهرهاي ايران نيز در همين عرصــه يعني
فضاي مکانها تجلي يافته و ميتواند پيگيري شود.
.4-2حضور محلي و منطقهاي کالنشهرهاي ايران

همچنانکه پي شتر به آن ا شاره شد ،عملکرد بينالمللي کالن شهرهاي ايران تحت تأثير کدهاي
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ژئوپليتيکي در فراد ست خود در سطح ک شوري ميبا شد .يعني هرگونه نقاآفريني بينالمللي
کالنشــهرها با توجه به کدها در ســطح فرادســت مي تواند شــکل بگيرد .در شــرايط کنوني
کالنشهر تهران به جهت داشتن شرايط خاص خود که از مرکزيت سياسي و اقتصادي در سطح
ملي برخوردار است ميتواند با توجه به کدهاي ايران در سطح محلي و منطقهاي وارد تعامالت
بينالمللي با کالن شهرهاي کشورهاي مجاور و يا در سطح منطقهاي شده و از امکانات بالقوه و
بالفعل اين شهرها براي بهرمندي هر چه بيشتر اقتصادي استفاده نمايد .ساير کالنشهرهاي ايران
نيز با تو جه به موقع يت ژئوپليتيکي خود و حوزۀ نفوذ فرهنگي ،ميتوان ند وارد اين نوع
تعامالت با کالن شهرهاي کشورهاي مجاور ايران شده و يا حتي در سطح منطقهاي نيز به ايفاي
نقا بينالمللي بپردازند .به عنوان مثال کالن شهر تهران و م شهد هر دو ميتوانند وارد ف ضاي
بينالمللي آسياي مرکزي و افغانستان شوند .در حوزه شمالي به ويژه قفقاز و روسيه کالن شهر
تهران هم در سطح محلي و هم در سطح منطقهاي ميتوانند از فضاي ژئوپليتيکي کالن شهرهاي
ک شورهاي مجاور و منطقهاي بهرهمند شود .در اين و ضعيت تهران با م سکو ميتواند مراودات
گ ستردهاي در سطح منطقهاي دا شته با شد .عالوه بر اين تهران ميتواند وارد ف ضاي اقت صادي
شهرهاي قزاقستان ،روسيه ،روسيه سفيد ،گرجستان ارمنستان و روماني شود.
در شمال غرب ک شور ،کالن شهر تبريز ميتواند از حوزۀ نفوذ سنتي خود ا ستفاده کرده و با
ترکيه و با تالش بيشـتر ديپلماتيک در آذربايجان وارد تعامالت اقتصـادي شـود .هر چند که در
اين دو کشـــور نميتوا ند از عملکرد و نقاآفريني بااليي برخوردار شـــود .در غرب ايران
کالن شهرهاي سنندج و کرمانشاه از شرايط نسبتاً خوبي براي نقاآفريني در سطح محلي دارند
به ويژه که با شکلگيري حکومت خودگردان کرد عراق ،اين دو شهر هم با بغداد و هم با ساير
شهرهاي کردن شين در شمال عراق ميتوانند وارد تعامالت اقت صادي و فرهنگي ن سبتاً منا سبي
شوند .اما در ارتباط با بغداد همچنان که قبالً ا شاره شد ،سطح تعامل نميتواند ب سيار گ سترده
شود چرا که اياالت متحده گسترده شدن فعاليت کالنشهرها را در عراق به نوعي در تعارض با
کدهاي خود ميبيند.
در حوزۀ جنوبي ،ايران از حوزۀ نفوذ سنتي برخوردار ا ست ،اما با شکلگيري تحوالت اخير و
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ف شار اياالت متحده براي تحريم هر چه گ ستردهتر ايران ،کالن شهرهاي جنوبي همچون اهواز،
شيراز و بندرعباس نخواهند توانست با کشورهاي جنوبي خليج فارس روابط اقتصادي گسترده
و عميق داشته باشند.
در جنوب شرقي و شرق نيز چابهار پتانسيل نقاآفريني را در سطح جهاني دارد ولي متأسفانه
به جهت در تعارض بودن کدهاي ايران با اياالت متحده ،نقاآفريني اين بندر محدود به سطح
محلي و منطقهاي شده است .اما به ميزاني که فشارهاي جهاني بر روي ايران گستردهتر ميشود،
سطح عملکردي چابهار نيز به سطح محلي تنزل مييابد .اما در شرق ايران ،کالن شهر زاهدان
ميتواند مناسبات اقتصادي خود را با کالنشهر اسالمآباد در پاکستان و کالنشهر کابل در کشور
افغان ستان ،پيگيري نمايد .چرا که پاک ستان و افغان ستان به جهت م شکالت سيا سي و هويتي
نميتوانند ايران را در منطقه ناديده گرفته و در راســتاي پيشــبرد اهداف کدهاي اياالت متحده،
حوزه نفوذ کالن شهر زاهدان را در نظر ندا شته با شند .از اين رو زاهدان نيز در موقعيت ن سبت ًا
بهتري قرار گرفته است.
به طورکلي به منظور حضور محلي ـ منطقهاي کالنشهرهاي ايران در فضاي جريانها ضرورت
طرح ديپلماسي شهري به جهت فراهم آمدن فرصتهاي مناسب دراين زمينه ضروري است.

_______________________________ اهميت کدهاي ژئوپليتيكي در ايفاي نقش فراملي83 ......
شكل( :)2حضور محلي و منطقهاي کالنشهرهاي ايران

 .4-3ديپلماسي

شهري1

جديدترين پديدهاي که در اواخر قرن بي ستم در ميان کالن شهرها و جهان شهرها شکل گرفت
مباحث ديپلماسي شهري بود .ديپلماسي شهري به موازات سطح فراتر ديپلماسي دولتها ميان
ک شورهاي مختلف جهان ،شکل گرفته و امروزه جهان شهرها و کالن شهرهاي ب سياري از اين
ابزار براي ر سيدن به اهداف اقت صادي  -فرهنگي و اجتماعي در را ستاي منافع ملي ک شور خود
بهره ميبرند).)Van der Pluijm and Melissen,2007

هر چند که در ميان جهان شهرها ديپلماسي شهري بعد ديگري نيز دارد که بيشتر در چارچوب
منافع شــرکتهاي ســرمايهگذاري و چند مليتي دنبال ميشــود .در ديپلماســي شــهري مديران
کالن شهرها در را ستاي منا سبات بينالمللي ميان کالن شهرهاي ک شورهاي مختلف وارد عر صه
تعامالت ميانشــهري درحوزه امور بينالملل شــده و با برقراري روابط کامالٌ تخصــصــي منافع
1.City Diplomacy
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شهري خود را در کالن شهرها و يا جهان شهرهاي ديگر ج ستجو ميکنند .به عنوان مثال امروزه
ديپلماتهاي شهري جهان شهر سيدني با جهان شهر منطقهاي سنگاپور منا سباتي را طراحي
کردهاند که منجر به تأســيس شــعبهاي از فروشــگاههاي زنجيرهاي هر شــهر در فضــاي شــهري
ديگري شــده و کاالهاي توليدي کشــور خود را در شــعبههاي فروشــگاه خود بدون پرداخت
عوارض گمرکي به فروش ميرســـان ند( .)Newmen and thornley,2005:246ب نابراين د يده
مي شود که و ضعيت جديدي شکل گرفته ا ست که بخ شي از درآمدهاي يک شهر عالوه بر
دريافت ماليات از شهروندان ،از شهر ديگري نيز مي تواند ک سب شود .به عبارتي شهروندان
يک شهر ديگر در يک مکان جغرافيايي متفاوت سبب شکلگيري درآمدهايي شدهاند که قبالٌ
درآمد هر شـــهر محدود به شـــهروندان خود آن شـــهر مي شـــد .در چنين وضـــعيتي يکي از
راهبردهاي ا سا سي مديران کالن شهرهاي ايران در حوزه منا سبات بينالمللي با شهرهاي داراي
اولويت راهبردي ،شــکلدهي به ديپلماســي شــهري اســت .در راســتاي پيگيري چنين هدفي،
مديران شهري کالن شهرهاي ايران عالوه بر مشخص ساختن جايگاه ديپلماسي در بدنة ساختار
مديريتي خود ،اقدام به برگزاري کارگاههاي آموزشي ديپلماسي شهري نمايند تا نوع جديدي از
ديپلماتها با رويکرد شــهري جهت پيگيري مناســبات بينالمللي در زمينه مديريت شــهري
تربيت شوند .کارگاههاي آموز شي ميتوانند ،براي ساير مديران يک کالن شهر مفيد با شند و
آنها را با فضــايهاي بينالمللي مناســبات ميان کالنشــهرها ،آشــناتر ســازند .از ســوي ديگر
مديريت کالن شهرها بايد بتوانند بو سيله جريان ديپلما سي شهري ،عالوه بر کالن شهرها ،با
ساير سازمانهاي اقتصادي  -منطقهاي وارد عرصه مناسبات ديپلماتيک شده و از پتانسيل بالقوه
چنين سازمانهايي در عرصه اقتصادي استفاده نمايند.
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 .5نتيجهگيري
شهرها از دير باز تحوالت عمده تاريخ ب شري بودهاند .آنها نه تنها با پ سکرانههاي محلي خود
تعامل داشتند بلکه به مرور با ساير شهرهاي ديگر در يک رابطه سلسله مراتبي وارد عرصههاي
منا سبات اقت صادي و اجتماعي شدهاند .بعد از شکلگيري پيمان و ستفاليا و ظهور حکومت –
ملتها پايه در صحنه نظام بينالملل ،حضور و نقا شهرها در اين فضا کمرنگ شد و به جاي
آن دولتها وارد عر صه بازيگري در نظام بينالملل شدند .اين روند تا اواخر قرن بي ستم ادامه
يافت ،اما با تحوالت گســـتردهاي که در نظام ســـرمايهداري و تجديد ســـاختار آن از اقتصـــاد
فورديسم به پسافورديسم منتهي شد ،شهرها به مرور نقا و کارکرد گذشته خود را در مناسبات
بينالمللي بازيافتند و وارد عرصه بازيگري در نظام بينالملل شدند .با شکلگيري چنين روندي،
عدهاي آن را تحت عنوان فضاي جريانها تعبير کردند که پايه اصلي جهاني شدن معاصر است.
جهاني شدن معاصر در اصل بر اساس تجديد ساختار نظام سرمايهداري ،منطق شبکه و فضاي
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جريانها ،ظهور يافت که تبلور آن در گرههاي مکاني ســاختار ســلســله مراتبي شــبکه ،يعني
جهانشهرها ميباشد .به همين جهت امروزه ميتوانيم جغرافياي جهاني شدن را ترسيم کنيم که
براساس شبکه جهان شهرها شکل گرفته است.
کشـــور ما در موقعيت خاص ژئوپليتيکي قرار گرفته که به جهت دارا بودن کدهاي ژئوپليتيکي
در دو ســـطح محلي و منطقه اي و تعارض آن با کدهاي جهاني ژئوپليتيکي اياالتمتحده ،با
م شکالت گ ستردهاي در جهت ورود به ف ضاي جريانها و جهاني شدن معا صر مواجه شده
است .از جمله با گسترش مفهوم "ما" و "ديگري" به عنوان ابزار امر سياسي اياالت متحده به
ع نوان مکانيزم دفاعي در عرصـــه جهاني در براير تهديدات احتمالي به شـــکل کد ژئوپليتيکي
تحت عنوان محور شرارت ميپردازد ،بر اين ا ساس امروزه کالن شهرهاي ايران نميتوانند در
عرصــه جهان شــهرها حضــور يابند و به عنوان يک بازيگر به ايفاي نقا در فضــاي جريانها
بپردازند.
با اي ن وجود ،چنانچه مديران کالن شهرهاي ايران تمايل داشته باشند که در مناسبات بينالمللي
حضور يابند ،ميتوانند از حوزه نفوذ سنتي ايران در ميان کشورهاي همجوار و مناطق پيراموني
آن بهرهمند شــوند .بنابراين عملکرد و نقاآفريني کالنشــهرهاي ايران در دو ســطح محلي و
منطقهاي خواهد بود .هرچند که در اين دو سطح نيز با مشکالت زيادي مواجه خواهند بود.
پيشنهادات:
راهکارهاي پيشنهادي براي ورود به عرصه مناسبات بينالمللي کالن شهرهاي ايران ميتواند در
موارد ذيل دنبال شود:
 .1فعالســازي واحد بين الملل شــهرداريهاي کالنشــهرها و ارتقاء آنها به ســطح معاونت
بينالملل؛ از آنجايي که اکثر شــهرداريهاي کالنشــهرهاي ايران به ويژه کالنشــهر تهران که
نقا ا سا سي و مهمي را در سطح ملي دارد ،از ت شکيالت بينالملل ب سيار ضعيفي برخوردار
ه ستند بايد جايگاه سازماني تعامالت بينالمللي را در ساختار مديريت شهري اين کالن شهرها
ارتقاء داد .به عبارتي بســياري از کالنشــهرهاي ايران يا چيزي به نام واحد بينالملل ندارند ،يا
اين که اگر چنين واحدي وجود دا شته با شد در زيرمجموعه روابط عمومي تعريف شده ا ست.
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اين امر ن شاندهندۀ اين ا ست که تاکنون مديريتهاي شهري در ايران اعتقاد چنداني ن سبت به
امور بينالمللي و منا سبات بينالمللي ميان کالن شهرهاي ساير ک شورهاي مجاور ،منطقهاي و يا
جهاني نداشتهاند .بنابراين با توجه به تجارب جهاني و پيوندهاي بيشمار بسياري از کالنشهرها
و جهان شهرهاي امروزي که منا سبات گ سترده بينالمللي با ساير همتايان خود دارند به عنوان
مثال امروزه روابط بســيار گســتردۀ بينالمللي ميان لوسآنجلس و توکيو وجود دارد ميتوان در
درجة نخست ،امور بينالملل کالن شهرهاي ايران را با ارتقاء در ساختار مديريت شهري و قرار
دادن در سطح يک معاونت با منابع مالي کافي گام اول را در جهت گ سترده ساختن منا سبات
بينالمللي برداشت.
 . 2ايجاد کار گروههاي مطالعاتي در راســتاي تحقيق و پژوها در حوزههاي جغرافيايي خاص
و نظارت و تعقيب تحوالت کالنشــهرها در زير مجموعه هر کدام از اين حوزها؛ کارگروههاي
م طال عاتي را ميتوان در م عاو نت امور بينالم لل راها ندازي کرد تا در راســـ تاي حوزۀ نفوذ
جغرافيايي هر کالن شهر ،عدهاي کار شناس و متخ صص ،تحوالت شهري مربوط به آن حوزۀ
جغرافيايي را مورد مطالعه قرار داده و در نهايت ماهيانه گزارشهايي را براي مديريت شـــهري
ارســال نمايد .به عنوان مثال کارگروههاي مطالعاتي در معاونت بينالملل شــهرداري کالنشــهر
مشــهد ميتواند متمرکز بر تحوالت شــهرهاي آســياي مرکزي ،شــبه قاره و قفقاز شــده و در
چارچوب کدهاي ژئوپليتيکي در ســطح محلي ،منطقهاي و جهاني ،شــهرهاي اين ســه منطقه
جغرافيايي را مورد مطالعه قرار داده و پتانســـيل هاي بالقوه و بالفعل فعاليت هاي اقتصـــادي،
فرهنگي و اجتماعي را جهت نقاآفريني بينالمللي کالنشـــهر مشـــهد در اين ســـه حوزۀ
جغرافيايي را تحت عنوان گزارشهاي راهبردي به مديريت شهري ارائه نمايد.
ساير کالن شهرهاي ايران نيز نيازمند مطالعه گ سترده و پيگيري تحوالت شهري در حوزۀ نفوذ
جغرافيايي خود هســتند .دراين ميان کالنشــهر تهران به جهت داشــتن حوزۀ نفوذ جغرافيايي
گســترده در خاورميانه ،قفقاز ،آســياي مرکزي ،اروپا ،شــرق آســيا ،شــبهقاره و حتي آفريقا،
کالنشهرهاي اين مناطق را ميتواند در حوزۀ مطالعه خود قرار دهد.
 .3ا ستفاده از ابزار ديپلما سي شهري و ارتباط با سازمان هاي اقت صادي و منطقهاي؛ با توجه به
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اينکه شبکه جهان شهرها هم اکنون از اين ابزار براي بهرهمندي از منافع اقتصادي در عرصههاي
فراملي استفاده ميکنند کالنشهرهاي ايران ميتواند در دو زمينه ديپلماسي شهري را دنبال کند؛
 .1برگزاري کارگاههاي آموزش ديپلماسي شهري
.2ديپلماسي شهري با مديريتهاي کالنشهرها و جهانشهرهاي ديگر و همچنين با شرکتهاي
چند مليتي و با سازمانهاي منطقهاي -اقتصادي.
 .4برگزاري مناسبات فرهنگي؛ هر يک از کالنشهرهاي ايران ،در ارتباط با حوزه نفوذ بينالمللي
خود ميتوانند يکي از روزهاي ســال را تحت عنوان تقويم شــهري به برگزاري روز ملي ســاير
کالن شهرهايي که درک شورهاي مختلف قرار دارند ،اخت صاص دهند .دا شتن چنين رويکردي
سبب خواهد شد تا زمينههاي ذهني منا سبي از شهروندان کالن شهرهاي ايران در شهروندان
ساير کالنشهرها ،شکل گيرد.
در حقيقت فرهنگ ميتواند در مستحکم ساختن پيوندهاي معنوي ميان شهروندان کالن شهرها
در راستاي فراهم شدن زمينههاي اقتصادي ،نقا موثري داشته باشد .برگزاري مراسم فرهنگي
که متناسب با هويت هر کالن شهر در سطح محلي و منطقهاي ميباشد ،ميتواند نقا موثري را
در ايجاد و فراهمآوري جهت د ستيابي به منافع اقت صادي مؤثر افتد .به عنوان مثال کالن شهر
م شهد ميتواند در جذب و انگاره سازي منا سب در شهروندان کالن شهرهاي آ سياي مرکزي
ن سبت به خود و فراهم ساختن ت صاوير ذهني مثبت که ساير ک شورها در اين منطقه در صدد
شــکلدهي به چنين تصــاويري از خود هســتند ،حرکت شــايســتهاي انجام دهد تا با برگزاري
نمايشــگاههاي فرهنگي و محافل ادبي و تاريخي ،بســترســازيهاي اوليهاي را براي فعاليتهاي
اقتصادي فراهم سازد.
 .5تأ سيس اتاقهاي اقت صادي در کالن شهرهاي حوزه نفوذ؛ از آنجايي که مديريت شهري در
ايران داراي ظرفيتهاي گســترده و تجارب ارزشــمندي اســت جهت صــدور بخشــي از اين
خدمات به کالنشــهرهاي ســاير کشــورهاي ديگر ،ميتوان دفاتر اتاقهاي اقتصــادي  -شــهري
تأ سيس نمايد .از سوي ديگر با بکارگيري ظرفيتهاي علمي  -پژوه شي و اقت صادي در بدنه
مديريت شهري ،ميتواند در ساير کالن شهرها در حوزههاي بينالمللي ،کارگاههاي آموزشي در
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حوزه فناوري هاي تکنولوژي و يا ســـيســـتم اطالعات جغرافيايي را ،راهاندازي کرده و از اين
طريق کسب در آمد نمود .هم اکنون در سطح محلي و منطقهاي بسياري از کالن شهرهاي حوزه
نفوذ شــهرهاي اصــلي ايران ،در وضــعيتي قرار دارند که نيازمند خدمات فني و تکنولوژيکي،
مديريتي ،حقوقي هســتند .همچنين کالنشــهرهاي ايران با اســتفاده از ابزار ديپلماســي شــهري
ميتوانند سرمايهگذاري در پروژههاي شهري ساير شهرهاي مهم حوزه نفوذ خود در چارچوب
اتاقهاي اقتصادي ـ شهري ،مشارکت داشته باشند.
.6قدرداني
نوي سندگان مقاله از تمامي م سئولين ف صلنامه بينالمللي ژئوپليتيک به ويژه داوران گرامي که با
داوري دقيق ،زمينة ارتقاء کيفي مقاله را فراهم آوردهاند ،کمال تشکر و قدرداني را دارند.
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