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 چكيده

جهاني تأکيد دارند که در متن اقتصاد جهاني  پردازان مباحث جهاني شدن و شبکه شهرهايامروزه بسياري از نظريه

پردازند. الملل به همکاري و رقابت ميها و بازيگران جديد عرصه بينهاي شبکهپسافورديسم شهرها به عنوان گره

ملت پايه را خواهد گرفت.  -از همين منظر معتقدند که اين شهرهاي جهاني هستند که در آينده جاي حکومت 

ها را نخواهند ملت پايه -دانان سياسي در جهان معتقدند که شهرها نه تنها جاي حکومت فياز طرف ديگر جغرا

 يابند.ها نقا و کارکردهاي جديدي را در جهاني شدن ميگرفت بلکه حکومت ـ ملت پايه

ر هاي شهرهاي يک کشور داين مقاله بر روي اين موضوع تأکيد دارد که کدهاي ژئوپليتيکي کشورها به فعاليت

سه سطح در مقياس فراملي تأثيرگذار است و شهرهاي هر کشوري با توجه به کدهاي ژئوپليتيکي همان کشور در 

توانند در فضاي فراملي وارد شده و به رقابت و تعامل با ساير شهرها اي، جهاني مياين سه سطح محلي، منطقه

ها با کدهاي ژئوپليتيکي اياالت متحده سبب نبپردازند. در اين ميان کدهاي ژئوپليتيکي کشور ايران و چالا آ

الملل مواجه شود اي در عرصه بينها با مشکالت گستردهشده است تا ايران همواره جهت ورود به فضاي جريان

باشند، نتوانند هاي جهان شهري و حضور در شبکه جهان شهرها برخوردار ميشهرهاي آن نيز که از ظرفيتو کالن

برداري نمايند. اين مقاله با شهرهاي همتاي خود در منطقه از فضاي جهاني شدن معاصر بهرهچون ساير کالنهم

باشد ها بر اساس منطق کدهاي ژئوپليتيکي ميرويکردي اسنادي ـ تحليلي به دنبال بررسي تعامالت فضاي جريان

 مورد بررسي قرار خواهد داد.شهرهاي ايران را با تکيه بر کدهاي ژئوپليتيکي هاي کالنها و محدوديتو فرصت
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 مقدمه  .1

گيري تمدن بشري همواره مترادف با مدنيت و تبارشناسي شهرها حکايت از آن دارد که شکل

مدن تگيري و گسترش ا اصلي و بنيادي در شکلشهرنشيني بوده است. در واقع مراکز شهري نق

گيري خود محصور در قلمروهاي پيراموني بوده و اند. شهرها در ابتداي شکلبشري را داشته

وذ خاصي هاي خود در سطح محلي تعامل داشتند. از اين رو هر شهري حوزه نفبيشتر با پسکرانه

دريج به ت (.Soja,2000:35)کردأمين ميداشت که اساساً مايحتاج غذائي خود را از آن قلمرو ت

ا از سطح محلي به سطح هاي بزرگ. شهرها نيز تعامالت خود رگيري امپراطوريهمزمان با شکل

اي در درون امپراطوري و حتي فراتر از اين به سطح جهاني متناسب با شرايط مرسوم آن منطقه

شامل  ي يک امپراطوري نه تنهازمان، رساندند. در واقع حوزه نفوذ بسياري از شهرهاي اصل

. به گرفتهاي دوردست را نيز در بر ميشد بلکه امپراطوريهاي مجاور ميشهرهاي امپراطوري

اي و يا شهرهاي منطقه عنوان مثال بسياري از شهرهاي چين از طريق يک سلسله از شبکه

دي عامالت اقتصاهاي مجاور مانند: سمرقند، تاشکند، تبريز، بغداد، تشهرهاي امپراطوري

مپراطوري رم اي با شبکه شهرهاي قاره اروپا، به ويژه با شهر رم داشتند. شهر رم مرکز اگسترده

شد که در ارتباط با امپراطوري چين، اين امپراطوري به عنوان يک امپراطوري محسوب مي

 (. Taylor,2004:9)شددوردست تلقي مي

تبريز، بغداد، بمبئي، پکن، ماالکا داراي حوزه نفوذ  چون رم، ونيز، دمشق،بنابراين شهرهايي هم

هاي رايج آن زمان از طريق )کشاورزي ـ صنعتي( و پولها کاالهاي شهريجهاني بودند و در آن

هاي يک زنجير با اين شهرها در واقع همانند حلقه .شدهاي زميني و دريايي مبادله ميراه شبکه

شدند. اين نوع روابط مند ميهديگر بهرو از حوزه نفوذ يک هم در ارتباط و تعامل پيوسته بودند

پردازان جهاني شدن در اواخر قرن بيستم معتقد در گذشته باعث شده است که بسياري از نظريه

 درپايه  1 هاملت –کومت حگيري تر از شکلشدن خيلي قبليالملل و جهانشوند که روابط بين

                                                           

1.Nation-State 
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هاي شهري آن زمان شکل گرفته اي بزرگ و با تمرکز بر مکانهتمدن بشري در قالب امپراطوري

 بود. 

، نقا پايه هاملت –کومت حميالدي و ظهور  1648درسال  1گيري پيمان وستفاليابا شکل 

المللي شهرها شد. در واقع با تر از نقا بينها بسيار برجستهالمللي آنکشورها و مناسبات بين

المللي شهرها در زير چتر کشورها قرار گرفت و ادبيات روابط گيري اين رويداد نقا بينشکل

گيري شد و مناسبات قدرت و ثروت در ميان الملل اساساً مبتني بر روابط ميان کشورها پيبين

کشورها را درکانون تمرکز خود قرار داد. در حقيقت بعد از اين پيمان بود که کشورها به عنوان 

ايي جهان تجلي يافته و نقشه جغرافياي سياسي کشورها در واحدهاي سياسي در نقشه جغرافي

 (. Colin,Geoffreg,1999:58)الملل شکل گرفتنظام بين

ر قرن بيستم ها بودند که تا اواخبعد از پيمان وستفاليا و به رسميت شناختن کشورها، اين دولت

در تحت کنترل و نظارت فقط  شدند و شهرهاالملل قلمداد ميبازيگران بالمنازع عرصه روابط بين

 وند. شتوانستند با ساير شهرهاي ديگر وارد تعامالت اقتصادي، اجتماعي و سياسي ها ميآن

ت به طول اين قرن ريشه منازعا قرن بيستم شاهد وقايع گوناگون در عرصه جهاني بود. در

تر زير چگشت که هر يک در هاي دول قدرتمند با ساير کشورها در سطح جهان باز ميرقابت

هم مديگر در بخشي از مناطق منافع ملي، به رقابت و نفوذ در قلمروهاي ژئوپليتيکي يک

الملل همواره پرداختند. به همين جهت در اين منازعات ديپلماسي و روابط بينجغرافيايي مي

رده و يا کمؤلفه اساسي هر کشوري بود تا به وسيله اين دو مؤلفه منافع ملي خود را برآورده 

ان دهند اختالفات خود را با ساير دول حل و فصل نمايند و به منازعات خود براي هميشه پاي
(Colin,1999:60 .) 

                                                           

1.Westphalia  
ملت پايه  –ومت در منطقه وست فالياي کشور آلمان شکل گرفت ودرآن بنيان تاسيس حک     1648پيمان و ستفاليا پيماني بود که در سال    

 .  ن کنوني بوجود آمدندگذاشته شد که کشورها بعد از اين پيمان دروضعيت مدر
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بنابراين تا اواخر قرن بيستم اين کشورها بودند که بدون ترديد عرصه اصلي بازي بودند که غالباً 

عنوان فضاي  از اين وضعيت تحت 2و تيلور (,2007:387Castells)1چون کاستلزکساني هم

  (.,2004:136Taylor)کنندياد مي 3هامکان

ه بود، که براساس فضاي مکان بنا شد 1970براساس نظريات کاستلز و تيلور جهان تا اوايل دهه 

ها مناسبات شود. در فضاي مکانمناطق و کشورها تعريف مي اساساً بر مبناي همجوارگي

الملل است ميزان بازيگري هر کشور در عرصه بين الملل در حوزه سياسي مبتني بر حضور وبين

الملل را در حوزه اقتصاد به همراه دارد. از اين رو اين کشورها که به دنبال خود مباحث اقتصاد بين

کنند ها امنيت سياسي و اقتصادي را براي شهروندان خود تأمين ميهستند که در فضاي مکان

(Moisavi,2007:79 .)المللي نهادهاي درون حکومتي بايد از نه تعامل بيندر چنين فضايي هرگو

داند به اش ميطريق دولت پيگيري شود و دولت هرکشوري خود را مسئول ملت و سرزمين

 وها براي يک دولت مرزهاي سرزميني، يک مبناي اساسي همين جهت است که در فضاي مکان

 شود.ضروري براي حاکميت ملي و وحدت سياسي تلقي مي

 ( هاـ فضاي جريانB ها  ـ فضاي مكان(Aها ها و فضاي جريانمقايسه فضاي مكان: (1)شكل

 
(Source: Flint,2006:159 ). 

                                                           

1.Castells  
2.Taylor  
3.Spaces of Place  
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  .روش تحقيق 2

اساس منطق  ها براين مقاله با رويکردي اسنادي ـ تحليلي به دنبال بررسي تعامالت فضاي جريان

ود در خشتن کدهاي ژئوپليتيکي خاص باشد. از اين رو هر کشوري با داکدهاي ژئوپليتيکي مي

رها دهد و در اين ميان شهاي يا جهاني به سياست خارجي خود شکل ميسطح محلي و منطقه

ريني آفشهرها نقا توانند در شبکه جهاننيز در چارچوب کدهاي ژئوپليتيکي هر کشوري مي

ن چنيران و همهاي کشور ايها و محدوديتنمايند. اين پژوها در نهايت به بيان فرصت

ي ها و جهاني شدن معاصر با تکيه بر کدهاشهرهاي ايران در تعامالت فضاي جريانکالن

 نمايد. ژئوپليتيکي مورد نظر تأکيد مي

 مباحث نظري تحقيق .3

داري با تجديد ساختار مواجه شود ترين عاملي که باعث شد تا نظام سرمايهبنا به نظر کاستلز مهم

گيري تکنولوژي اطالعات در اوايل دهه بود و ديگري به شکل 1اد فورديسميکي بحران در اقتص

داري سبب به به عبارتي تجديد ساختار نظام سرمايه (.Webster,2003:365)گشتبرمي 1970

داري اطالعاتي ياد وجود آمدن نظام تکنولوژيک ـ اقتصادي جديدي شد که از آن به نام سرمايه

ترين تحوالت پاياني قرن بيستم بود که شرايط جديدي به جهانيان مهم شود. اين فرآيند يکي ازمي

چنان جهان را سخت درهم تنيده کرد که در آن داري اطالعاتي آنعرضه کرد. در حقيقت سرمايه

اند. در اين فضاي ديگر گره خوردههاي آنها بيا از هر زمان به يکاقتصادها، جوامع و فرهنگ

تواند آرام قراري شبيه است که حتي براي يک ثانيه نيز نميبه کودک بيهاي پولي جديد، سرمايه

 4کند که فشردگي زمان ـ مکانياد مي 3از آن به نام اقتصاد پسافورديسم 2بگيرد، چيزي که هاروي

داري اطالعاتي است و در درون خود جهان پرشتاب توأم با هاي اصلي سرمايهاز شاخصه

گيرد. به عبارتي هاروي از د و الگوهاي پيچيده مصرف را در بر ميپذير توليهاي انعطافنظام

 (. Harvey,1990:141)کنداين وضعيت جديد به نام اقتصاد پسافورديسم ياد مي

                                                           

1.Fordism Economy  
2.Harvey  
3.Post- Fordism Economy 

4.Time-Space Compression 
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ها ، بازارها و افراد غني داري اطالعاتي چنان است که بخابه طور کلي خصلت اقتصاد سرمايه

دارد. خصوصيت توليد سود به همکاري وا ميسازد و در يک چرخه ديگر متصل ميرا به يک

هاي کوچک است که به وسيله داري جديد مبتني بر توليد تخصصي اما سودآور در گروهسرمايه

 Jones,et:111)شودهاي نوين و کارگران آموزش ديده با دانا روز پشتيباني ميآوريفن

al,2007 .)د فاقد امکانات را از محدوده ها و بازارها و افرااز سوي ديگر اين اقتصاد، بخا

آنچه که امروزه در قالب جهاني  (.Castells,2007:18)کندعملکردهاي سودآور خود طرد مي

کنند در واقع همين وضعيت جديد است که ديويد هاروي شدن در بيشتر مباحث از آن ياد مي

نامد. به ر شبکه ميداري اطالعاتي مبتني بآن را اقتصاد پسافورديسم و مانوئل کاستلز سرمايه

همين جهت اغلب انديشمندان براي تفکيک کردن بحث خود از جهاني شدن باستاني، به انتهاي 

افزايند. جهاني شدن معاصر داراي سه خصيصه را مي 1"معاصر"واژه جهاني شدن خود لغت 

 کند. اصلي است که آن را از ساير تعاريف جهاني شدن متمايز مي

هاي تجاري، مناطق و ها و بنگاهوري و رقابت ميان شرکت؛ که در آن بهره2اقتصاد اطالعاتي -

هاي اقتصادي و کشورها، بيا از هر زمان ديگري به معرفت و دانا، اطالعات و تکنولوژي حوزه

 الزم براي پردازش اين اطالعات از جمله تکنولوژي مديريت و مديريت تکنولوژي وابسته است.

ها، بازارها و افراد غني را به يکديگر اين اقتصاد چنان است که بخا ؛ خصلت3اقتصاد جهاني -

ها و بازارها و افراد دارد و بخاسازد و در يک چرخه توليد سود به همکاري واميمتصل مي

 کند. فاقد امکانات را از محدوده عملکردهاي سودآور خود طرد مي

شکل جديدي از سازمان و تشکيالت  ها؛ اين نوع فعاليت4ايهاي اقتصادي شبكهفعاليت -

آيد. اين نوع سازمان به تدريج منطق خود است که مشخصه فعاليت اقتصاد جهاني به شمار مي

کند. اين شبکه يا متشکل است ها و تشکيالت سلطه پيدا ميدهد و بر ديگر سازمانرا بسط مي

هگذر تقسيمات دروني در هاي مختلف و يا از رها و مؤسسات و بنگاههائي از شرکتاز بخا

                                                           

1.Contemporary 

2.Information Economy 

3.World Economy 

4.Activites of Network Economy 
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 (. Castells,2007:15)آيديک بنگاه بزرگ پديد مي

ها، جهاني شدن معاصر متکي به نوعي ديناميسم دروني است در حقيقت براساس اين خصيصه

پذير طلب و گسترشتابد و از انعطاف زياد برخوردار بوده و فزونکه حد و مرزي را بر نمي

عاصر متکي بر منطق شبکه است که از شماري نقاط اتصال يا است. در عين حال جهاني شدن م

سلسله اعصاب تشکيل يافته که سرمايه در ميان آنها در جريان بوده  2هاي، مشابه سيناپس1گره ها

شود. حضور اين پديده در عرصه جهاني، عالم را به دو و کنترل بر شبکه از طريق آنها اعمال مي

کند. در حالي که گروه دوم ن از عضويت در شبکه تقسيم ميقطب کلي، اعضاي شبکه و محروما

شوند هاي هويتي خاصي مواجه ميگيرند و با چالابه تدريج در مسير نابودي و انقراض قرار مي

که در اين مسير ممکن است احياناً به حرکاتي تند و خشن براي جلوگيري از فنا شدن توسل 

و فضاي  3ايکه کاستلز از آن به نام جامعه شبکهجويند. اين وضعيت جديد همان چيزي است 

 (. ,2007:19Castells)کندياد مي 4هاجريان

 شهرها،گيرد. امروزه جهانشهرها نيز شکل ميعالوه بر اين قطبي شدن در درون جهان

ها و ايا بنگاهاند. در اين شهرها افزثروتمندترين و فقيرترين افراد جامعه را در خود جاي داده

کند که باعث مهاجرت هاي توليدي، مشاغل پردرآمدي ايجاد ميات مالي و مجتمعخدم

 (.Short and Kim,2005:89-90)درآمد به سوي اين شهرها شده استخانوارهاي کم

شمار اقتصاد جهاني، روابط و ها در چارچوب پيوندهاي بياي و فضاي جريانجامعه شبکه

اقتصاد اطالعاتي بنا شده است، نمود يافته و شکل گرفته اتصاالتي که در طول فضا و به موازات 

شامل دو سطح عمده است؛  هااست. از نظر تيلور ژئوپليتيسين مشهور پست مدرن، فضاي جريان

است که  "جهاني کابلي شده"؛ سطح اول ، سطح سازمانينخست سطح زيرساختي و دوم

اده است که اين امر ارسال الکترونيکي افزاري پيوند دافزاري را به تجهيزات نرمتجهيزات سخت

سازد. سطح دوم عبارت است از الگوهاي اجتماعي پيوندها اطالعات را به سراسر جهان ممکن مي
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سازد. در سطح اول يا جهان کابلي اي را ميسر ميميان مردم و نهادهايي که عملکرد جامعه شبکه

يابند. اگر چنانچه يک گره ا تبلور ميهاي شبکه ساختارهاي مکاني هستند که در شهرهشده گره

در ساختار سلسله مراتبي شبکه از اهميت بيشتري برخوردار شود واحد مکاني گره که شهر 

در ساختار سلسله مراتب  1شهرباشد داراي مقياس عملکردي جهاني خواهد بود و به نام جهانمي

 (. Taylor et al,2002:18)اي حضور خواهند يافتجامعه شبکه

 هرهاشظهور جهان.3-1

ضور توان گفت که حبراساس تعاريفي که رنه شورت از جهان شهر ارائه کرده است چنين مي 

 Short and)ودن آن شهر محسوب شودبتواند مبناي جهاني يک شهر در شبکه مي

Global,2004:2.) .جهان شهرها هم علت و هم معلول جهاني شدن اقتصادي و فرهنگي هستند 

، المللي نيروي کاربندي جديد بينرا بايد به منزله محصول تلفيق تقسيماين شهرها 

ي کرد که هاي فرامليتي تلقهاي شرکتهاي جهاني شبکهسازي امور مالي و استراتژيالملليبين

تجهيز  هاي فرآيند انقالبي ارتباطاتهاي جديد نظارت و نيز فناوريها به شيوهتمامي آن

 (.Jahnston et al:353)اندگشته

هايي به حساب آورد که از طريق ها و موقعيتشهرها را بايد به عنوان مکاندر حقيقت جهان

هاي پيوندند. اين شهرها گرهها مناطق وسيعي از جهان به فضاي انباشت جهاني سرمايه ميآن

رد شوند که در عملکرد هر اندازه يک گره در ساختار شبکه بتواند برخواصلي شبکه محسوب مي

هاي چندمليتي را به سوي خود خواهد کشاند. صميمانه با سرمايه داشته باشد سرمايه و شرکت

مند و برخوردار شده و به تواند به نحو کامل از اين فرصت بهرهدر اين وضعيت سرمايه مي

هاي توسعه در جهان برخوردار کند. بنابراين به محض اينکه شرايطي راحتي شهري را از فرصت

گذاري توانند در زمينه سرمايهها ميشد تا يک شهر بتواند در شبکه حضور يابد، شرکت فراهم

ها، هاي بالعوض و يا يارانهدر کارخانجات و تأسيسات جديد، در بعد مقررات و اعطاي کمک

روي هاي فراواني را در پيايک شهر را در ساختار سلسله مراتب شبکه ارتقاء دهند و فرصت

هاي نوظهور قرار دهند. به همين دليل است که امروزه جهان شهرها به عنوان کانونشهروندان آن 
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هاي برند، چرا که تغيير در گرهيابند و به شدت با يکديگر در رقابت به سر ميقدرت تجلي مي

ها در ساختار سلسله مراتب شبکه هاي شهري و ظهور و سقوط آنشبکه، يعني جابجايي مکان

ها، ممکن ها به عنوان نقاط گرهي در ساختار شبکه و در رقابت با ساير گرهمکاناست. از اين رو 

ها دچار ضعف شده پيامد آن منجر به زوال اقتصادي، اجتماعي و فيزيکي است در فضاي جريان

 آن شود.

توان جهاني تعريف کرد که به اين مسئله اشاره مي کند که امروزه شهري را مي 1ساسکيا ساسن

ها نقشي را به خود بگيرد پايگاه توليد اقتصاد اطالعاتي در فضاي جريان به عنوان

(Sassen,2006:16 .)شهر در اين چارچوب نه بر مبناي جمعيت يا درآمد بنابراين تعريف جهان

ها است. تيلور معتقد است که اي فضاي جريانسرانه، بلکه براساس جايگاه آن در ساختار شبکه

دهنده بريم، دانا بيا از هر زماني نشاناکنون داريم در آن به سر مي در عصر اطالعات که هم

شهرها جاي گرفته است. تمرکز دانا به ويژه در خدمات توليدي قدرت است که آن نيز در جهان

هاي هاي بانکي و مالي، بيمه، حقوق، مشاورهچون؛ حسابداري، تبليغات، فعاليتپيشرفته هم

قتصاد جهاني در عملکرد بسيار توانا جلوه کند. بر همين اساس مديريتي سبب شده است تا ا

که در واقع جغرافياي  (.Taylor,2001:213-222)است هاي نويني از جهان ارائه کردهتيلور نقشه

 گذارد.جهاني شدن را به نمايا مي
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 ها(: نقشه ميزان حضور کشورها در فضاي جريان1شكل)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

( 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 

شهرها است که در نهايت جايگاه نسبي دهنده جايگاه و قدرت ژئواکونوميکي و ژئوپليتيکي جهان

کند. به عنوان مثال در اين نقشه ها تعيين ميا در اقتصاد جهاني و فضاي جريانيک کشور ر

اياالت متحده بيشترين حضور را در فضاي جريان ها دارد و ساير کشورها نيز به ميزان تعداد 

ها حضور دارند وزن ژئوپليتيکي خاصي را به خود شهرهايي که در فضاي جريان ها از آن

 باشد. در اين نقشه( نشان دهنده فضاي مکان نيز مي1)شکلوه بر اين. اين اند. عالاختصاص داده

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 

ها هاي جغرافيايي فضاي مکانشبکه حضور دارد، به عنوان عرصه عنوان يک شهر درجه سه در

کنند. در واقع هيچ يک از کالن آفريني ميها نقاشوند که هنوز در فضاي مکانمحسوب مي



72 1400تابستان دوم،م، شماره هفدهفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   _______________________

ها ها براساس فضاي مکانشهرها حضور نداشته و عملکرد آنشهرهاي اين مناطق در شبکه جهان

 (.Taylor,2001:28 )است

 ايران در جغرافياي جهاني شدنگاه جاي .3-2

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 

خوردار شود. اي براست تا ايران از جايگاه و منزلت ژئوپليتيکي خاصي در سطح محلي و منطقه

گيري پيمان وستفاليا همواره به عنوان يک امپراطوري شرقي، نقا اين کشور در قبل از شکل

اي در تحوالت سياسي و اقتصادي جهان باستان داشته است. به همين دليل شهرهاي اصلي عمده

شبکه اي از اين کشور در ايران باستان و حتي بعد از اسالم کانون مبادالت تجاري در زنجيره

شهرهاي تاريخي بوده است. به عنوان مثال تبريز در شمال غربي ايران همواره به عنوان يک 

هاي مجاور ايران تبادالت اقتصادي ـ ژئوپليتيکي عمل کرده و با شهرهاي امپراطوري 1دروازه

ساير شهرهاي ديگر ايران نيز  (.Taylor,2004:23)اي داشته استاجتماعي و فرهنگي گسترده

هاي مجاور خود نقا ون نيشابور، بندر بوشهر، بندرعباس، اهواز و ... هرکدام براي تمدنچهم

اي را داشتند. بنابراين شبکه شهري کشور ايران در قبل و بعد از اسالم همواره نقا فراملي دروازه

گيري دولت مدرن در ايران و تحول اساسي در تاريخ معاصر آن يعني خود را داشت. با شکل

الملل و مراودات سياسي ـ اقتصادي انقالب مشروطه، آنچه که ايران را وارد عرصه نظام بين وقوع

هاي محلي ـ شهري. به عبارتي براساس پيمان با جهان خارج کرد، دولت مرکزي بود نه دولت

المللي بر دوش گيري دولت مدرن در ايران، وظيفه انجام امور خارجي و بينوستفاليا و شکل

ها وارد عرصه جهاني گونه ايران در تعامالت فضاي مکانزي ايران نهاده شد و بديندولت مرک

المللي و کشف منابع عظيم انرژي، اين کشور المللي شد. با ورود ايران به تعامالت نظام بينو بين

هاي بزرگ جهاني قرار به يک باره در قرن نوزدهم و بيستم در کانون فضاي رقابتي ميان قدرت

ها به ايفاي نقا پرداخت. ايران در و ناخواسته در مرکز تحوالت ژئوپليتيکي فضاي مکانگرفت 

بندي کالن ژئواستراتژيک جهاني در درون بلوک غرب ها و تقسيمطول قرن بيستم، در انگاره
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اين کشور تنها کشور پيمان سنتو بود که با بلوک شرق و مشخصاً  (.Cohen,2003:98)قرار گرفت

ماهير شوروي مرزهاي مشترک زميني و دريايي داشت. به همين دليل ايران در با اتحاد ج

گيري انقالب اسالمي هاي کشورهاي غربي از حساسيت بسيار بااليي برخوردار بود. با شکلانگاره

مشي اين کشور عمالً از هم پيماني با بلوک غرب منصرف شد و با شعارها و خط 1979در سال 

 ور، رويکرد ضد امپرياليستي به خود گرفت.انقالبي در اداره کش

دانستند. اساساٌ رهبران انقالب اسالمي کشورهاي غربي را تهديدي براي انقالب نوظهور خود مي

هرچند که اين تهديدات به رهبري اياالت متحده گاهي جنبه عملي نيز به خود گرفته که واقعه 

انقالب اسالمي ايران با اتحاد جماهير  طبس مثال خوبي در اين باره است. از سوي ديگر دولت

شوروي نيز به جهت ايدئولوژي الحادي، در تعارض بود و به همين جهت اين کشور نيز تهديد 

شد. اما با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و اکتشاف بالقوه براي انقالب نوظهور محسوب مي

ان بار ديگر از منزلت ژئوپليتيکي اتفاق افتاد، اير 1990ذخاير انرژي در درياي خزر که در دهه 

اي از ايران را خاصي در جهان برخوردار شد. به طوري که جفري کمپ نقشه ژئوپليتيکي ويژه

ارائه کرد که در آن کشور ايران درست در ميان بيضي انرژي جهاني قرار گرفته  1990در دهه 

فارس و اهميت حياتي آن جبه عبارتي ايران در جنوب با خلي(. Mojtahedzadeh,2013:317)بود

هاي بزرگ براي کسب به جهت تأمين انرژي براي غرب و در شمال نيز با رقابت هاي قدرت

هاي فضاي مکاني مواجه بود. اما ايران با داشتن هرچه بيشتر بازار انرژي درياي خزر در رقابت

ها، متأسفانه انهاي ژئوپليتيکي جهان و فضاي مکهاي پراهميتي در صحنه رقابتچنين ويژگي

 ها و جهاني شدن شود. هنوز به درستي  نتوانسته  وارد تعامالت فضاي جريان

 . کدهاي ژئوپليتيک3-3

ها در عصر در راستاي بيان جايگاه نسبي يک کشور در اقتصاد جهاني و فضاي جريان

هميت فورديسم، مفهوم کدهاي ژئوپليتيکي که از مباحث جديد در جغرافياي سياسي است اپسا

تواند يابد. کدهاي ژئوپليتيکي رفتار هر کشوري را در چارچوب نظام ژئوپليتيک جهاني ميمي

تعريف کند. از اين نظر، پيتر تيلور کد ژئوپليتيکي را در دستور کار عملياتي سياست خارجي يک 

ر داده هاي جغرافيايي را مورد ارزيابي قرادهد که در ماوراي مرزهاي خود، مکانکشور قرار مي
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هاي سياسي ـ جغرافيايي مربوط اي از پيا فرضو به عبارت ديگر، کدهاي ژئوپليتيکي مجموعه

 (. Taylor,1994:26)دهدت خارجي يک کشور را تشکيل ميبه زير ساخت سياس

گيري کالين فلينت انديشمند جغرافياي سياسي معتقد است رفتاري که در آن يک کشور جهت 

شود. هر کشوري در جهان، کند، يک کد ژئوپليتيکي ناميده ميتعيين ميخود را نسبت به جهان 

 کند که شامل پنج محاسبه اصلي است:کد ژئوپليتيکي خود را تعريف مي

 الف( چه کساني هم پيمانان بالقوه و فعلي ما هستند،

 ب( چه کساني دشمنان بالقوه و فعلي ما هستند،

 اي را ايجاد کنيم،موده و متحدين بالقوهتوانيم متحدين خود را حفظ نج( چطور مي

 توانيم با دشمنان فعلي و تهديدهاي نوظهور مقابله کنيم،د( چطور مي

-Flint,2006:55)خود و به جامعه جهاني توجيه کنيمه( چگونه چهار محاسبه باال را به جامعه 

56). 

( ذکر شده 1993)يلورت توسط يجهان يتيکژئوپل ماو نظ يتيکژئوپل يکدها ينب يوجود رابطه قو 

 يتيکژئوپل نظامعناصر سازنده  ي ژئوپليتيککند؛ کدهايذکر م يحاًدر کار خود صر ياست. و

 ينچن، هميمکدها توجه کن ياييجغراف ياسشود که ما به مقيدرک م يامر هنگام ينهستند. ا يجهان

را به  يدارتاً پانسب يجهان يالگو يکو  يممطابقت ده يکديگرکدها را با  ينسطوح مختلف ا

  .(,Naji et al 2011:231)نماييم يجادا يتيکنظم ژئوپل يکعنوان 

کنند. بدين معني که کشورها اي، و جهاني عمل مياز نظر تيلورکدها در سه سطح محلي، منطقه

پردازند و اين چهار اصل را در درجه نخست و درسطح محلي به ارزيابي کشورهاي همسايه مي

اي دهند. در درجه دوم در سطح منطقههاي خود به دقت مورد بررسي قرار ميدر مورد همسايه

گيرند و درنهايت، در سطح جهاني که در کشور هاي ماوراي همسايگان مورد ارزيابي قرار مي

بنابراين هاي ژئوپليتيکي جهاني را دارند.  اين وضعيت تنها چند کشور معدود توانايي داشتن کد

درک مفهوم کدهاي . اسر جهان از کدهاي جهاني متأثر خواهند شدتمامي کشورها در سر

هاي متعددي را که کشورها با آن روبرو هستند و تنوع ژئوپليتيک امکان تجزيه و تحليل برنامه

 (. Flint,2006:75-76)دهد، ميها در دسترس استهاي سياستي که براي پرداختن به آنگزينه
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وجود دارد ، اما جدا کردن  يتيکسه سطح مختلف کد ژئوپل است که اگرچه ينا يگرنکته مهم د

 يتيکژئوپل ينهبا زم يدر سطح محل يتيکژئوپل ينادرست است. در واقع کدها ديگريکها از آن

کدها  ينب يرابطه سلسله مراتب يکبه عنوان  يلوراست که ت يزيهمان چ ينارتباط دارند. ا يجهان

 يکشورها يامنطقه يدر کدها يدکوچک با يکشورها يمحل يکدها"،او يکند. برايم يفتعر

. "يرندقرار گ يجهان يهاقدرت يجهان يدر کدها يدبا  که به نوبه خود يرندمتوسط قرار بگ

است که  ينمختلف کدها ا يهاياسمق ينب يرابطه سلسله مراتب ينتر درباره اروشن يحتوض

 يهاقدرت"، يژهوبه ."کنديم يلها تحمينتررا به کم قدرت ياتها و فرضيدههرچه قدرتمندتر ا"

در  ."اندداشته يستمس ياعضا يرسا يتيکيژئوپل ياز حد بر کدها ياب يربه اصطالح تأث "بزرگ

 زيرا اين اشاره دارد يجهان يتيکو نظم ژئوپل يتيکژئوپل يکدها ينب يامر به رابطه قو ينواقع ، ا

ها دولت يخارج ياستس يماتدر پس تصمهستند که  اتيمحتوا و مفروض يتيکژئوپل يکدها

 يلرا تشک ياستاز س يجهان يالگو يکو شده  يبترک ياييجغراف ياسدر سه مقگرفته و قرار 

 (.,Naji et al 2011:232)يمايدهنام يجهان يتيکدهند که ما آن را نظم ژئوپليم

حدين يک فلينت در راستاي مفهوم کدهاي ژئوپليتيکي به تشريح عواملي که سبب جذب مت

 يتبادل فرهنگ .2 يروابط اقتصاد .1ها را شامل:پردازد. و آنشود، ميکشور در عرصه جهاني مي

 يالملليندرک ب يليتحص يهايهپرورش صلح است. بورس ياحفظ  يبرا يگريد يلهوس ينچن هم

حفظ  يبرا يبه عنوان ابزار يزن يارتباطات نظام .3 کنند.يم يقمدت را تشو يو روابط طوالن

حالت باشد که در آن مشخص شود حمله  ينتريقو يدشود. ناتو شايم يتلق يالمللينب يهمکار

ارتباط با متحدان، فروش  ياز ابزارها يگرد يکي شود.يعضو حمله به همه محسوب م يکبه 

گره  يو معموالً با فروشنده قدرتمندتر رتيفضع يداررود خرياست که انتظار م ينظام يزاتتجه

 .(Flint,2006:56-57)ردبخو

 ييتوانا .1دشمنان فعلي و تهديدهاي نوظهور را شامل: هايي که در جهت دفع چنين مکانيزماو هم

ها دولت ينب کراتمذايپلماسي، د .2سازد. که دشمنان را بارها نابود  است يآنقدر قو ياهسته

است.  ترتانهحالت پرورش روابط دوس يناز خصومت و در بهتر يريجلوگ يحداقل برا

خود  يهااز خواسته يرويمجبور کردن دشمنان به پ يمعمول برا ينظام يرغ يايلهها وسيمتحر.3
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 يامجموعه يوودهالچون اي همرسانه يرا، زاست يلامر دخ يندر ا يزنها استفاده از رسانه .4 است.

 يخارج ياستس ،با ظرافتکه  دکشيم يربه تصو يارا به گونه شناسيشرق ي برمبتن ييهايلماز ف

 .(Flint,2006:56-58)دسازيم يهدر منطقه توج متحده را ياالتا

طور که در باال اشاره کرديم هر کشور داراي يک کد ژئوپليتيکي است. براي بسياري از همان

ها دوست هستند يا دشمن؟ با همسايگان مجاور است. آيا آن کشورها نگراني اصلي در ارتباط

برخي کشورها ادعاي توسعه يک کد  الوقوع است؟ اماافزايا تجارت يا تهاجم قريبآيا مسأله، 

باشند  اي را دارند که در آن سوي همسايگان مجاور خود نفوذ داشتهژئوپليتيکي منطقه
(Flint,2006:58). 

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

. بعد ي متوجه خواهيم شدجهان يتيکدر ساختار ژئوپل کيتيژئوپل يکدها ينتدو يچگونگبا بيان 

مورد قانع  يک و کشور است يکو اقدامات  يماتتصم يه، روش توجيتيکيکد ژئوپل يک ياساس

  (.Flint,2006:79)است "يدتهد"کشور  يکچرا  ينکها يکننده برا

کارل اشميت توان به مفهوم امر سياسي در اين راستا براي درک عميق کدهاي ژئوپليتيک مي

توجه کرد. هسته اصلي امر سياسي، خصومت في نفسه نيست، بلکه تمايز بين دوست و دشمن 

اشميت در مفهوم امر سياسي بيان  .دهداست و هم دوست و هم دشمن را پيا فرض قرار مي

 يناز ب يدبا يليکه به هر دل يستن يزيشود؟ دشمن چيم يدشمنان از کجا ناش يدوگانگکند مي

فرد  يلدل ينبه هم و  خود نابود شود. دشمن در سطح خودش است ياقتيليب يلو به دلبرود 

 خود، حد و اندازه خود را بدست آورد يارشود تا مع يردر جنگ با او درگ يدبا
(Schmitt,2020:46-48). 

ها دارد. روي هم رفته، امنيت در ارتباط با نکدهاي ژئوپليتيکي کشورها ريشه در حفظ امنيت آ

تماميت ارضي يک کشور است. به عبارت ديگر، کدهاي ژئوپليتيکي در نتيجه امر سياسي 

ها حاکميت کشور بايد حفظ گرديده يا جايگاه هايي هستند که در آنکننده روشکشورها، تعيين

در اين معنا، مفهوم دوست و دشمن ابزار مهم امر سياسي در تبيين کدهاي  و رفاه آن افزايا يابد.

تيکي کشورها در عرصه نظام جهاني نقا مؤثري دارد. در اين راستا بسياري از رهبران ژئوپلي
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ژئوپليتيک خود در راستاي مفهوم ما و ديگري در جهان پسافورديسم مانع  جهاني با بيان کدهاي

 شوند. ها در اقتصاد جهاني مياز حضور بسياري از گره

 ياز کدها يست، برخاکشورها تمامي  يتيکيژئوپل يکدها يعتجم يجهان يتيکژئوپلنظم 

هان، برنامه ج ياز رهبر يامرحله يدر طو  دارند يهنسبت به بق يشتريب يرتأث يتيک کشورهاژئوپل

 (.Flint,2006:65-58)يردگيرهبر جهان قرار م يرکشورها به شدت تحت تأث يرسا يتيکيژئوپل

اين پويايي  .باشند ياپو يدبا يتيکوپلژئ ي، کدهايجهان نظم ژئوپليتيکدر روند از ديدگاه فلينت 

ي مشخص در نتيجه تعامل سياست داخلي کشورها با در نظر گرفتن کدهاي ژئوپليتيک رهبر جهان

دشمن،  شده است. در اين راستا مفهوم امر سياسي کارل اشميت به معناي تمايز ميان دوست و

ها هميت آنت که سبب پويايي و اهاي ژئوپليتيکي ايجاد کرده اسارتباطاتي را بين فضاها و کد

با دشمنان  اگر قرار استدر روند نظم ژئوپليتيک جهاني شده است. بر اين اساس در اين سيستم، 

 تيکينيز بر مبناي کدهاي ژئوپلي روشن باشد و ضرورت جنگ يدمبارزه شود، اساس خصومت با

  .گردد يهتوج يدبا

 ايجاد همداخل يگرد ياز منافع خود در کشورهامحافظت جهت ، در يتمتحده، از نظر اشم ياالتا

ه ر هم نزدبها را آن يارض يتو تمام هنگرفت يم خودمستق يريتکشورها را تحت مد ين، اما اهکرد

از  يممبه يتمتحده وضع ياالت، ايگرد کشورهايبر قلمرو  يمکنترل مستق يجادا ي. به جااست

 يراس، اما يدبخش يتها مشروعکشوراز  يرا حفظ کرد و به مداخله خود در برخ "ورعدم حض"

 .(:Minca,2015 57)ه استشود منع کرد يدکه منافع آن تهد ييکشورها را از دخالت در جا

 "مورد تهديد جدي قرار گرفت با طرح  2001برهمين اساس هنگامي که در يازدهم سپتامبر 

خود تعريف کرد که با  در واقع کد ژئوپليتيکي جهاني نويني براي " 1جنگ بر عليه ترورريسم

خواهد به نظم نوين مورد نظر خود برسد.  به همين دليل هر گيري آن در سطح جهاني ميپي

شود و کشوري که با اين کد هماهنگ و سازگار باشد جزء متحدين اين کشور محسوب مي

ملي  چنانچه کشوري نتواند خود را با اين کد انطباق دهد به عنوان يک کشور مخالف با منافع

هاي اي اين کشور از آن به نام حامي تروريسم و ضد آزاديآمريکا تلقي شده و در تبليغات رسانه
                                                           

1.War on Terror 
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شود. چندين کشورکه داراي کدهاي ژئوپليتيکي جهاني هستند در سطح کالن، بشري ياد مي

دهند. در کشورهاي ديگر را با انگاره مرکزيت خود، در يک تقسيم بندي ژئواستراتژيک قرار مي

اين قلمروهاي ژئواستراتژيک جايگاه يک کشور در ميان معدود کشورهاي داراي اين کد مشخص 

ها اي کشورها و حوزه نفوذ آنشود تا قلمروهاي منطقهاي سبب ميگردد. کدهاي منطقهمي

مشخص شود و کدهاي محلي سطح مناسبات اقتصادي و سياسي يک کشور را با همسايگان 

 .(Flint,2006:93)کندخود تعيين مي

 تجزيه و تحليل .4

 شهرهاي ايران در جهت ورود به عرصه جهان شهرهاايران و ناتواني کالن 1کدهاي ژئوپليتيكي.1-4

سطح داراي کد مي      سالمي ايران در دو  شور جمهوري ا س   ک شد ولي فاقد کدهاي جهاني ا ت  با

ــطح محلي و    ــت با حوزه نفوذ و تأثيرگذاري در س ــوري اس در  اي. امامنطقهچرا که ايران کش

ــطح کدهاي ايران با کدهاي اياالت متحده آمريکا که داراي کدهاي ژئوپليت              يکي  همين دو سـ

ست در تعارض مي  شورهاي      جهاني ا سايگان ايران و يا ک سياري از هم شد. بنابراين ب اقع در وبا

شور به جهت همراهي با کد جهاني آمريکا يعني جنگ بر عي حوزه نفوذ منطقه ترور   لهاي اين ک

ران در سطح  و متعاقب آن پذيرفتن نظم جهاني مورد نظر اياالت متحده، با کدهاي ژئوپليتيکي اي

تيک تاکتيکي را اي در تعارض آشکار قرار گرفته و دائماٌ با ايران رفتارهاي ديپلما محلي و منطقه

 کند.  دنبال مي

چون مصر و اردن و حتي  ي همتواند با کشورهاي به همين دليل ايران در خاورميانه به سختي مي 

هاي  عربســتان روابط دوســتانه و صــميمي برقرار کند به نحوي که حاصــل اين روابط به پيمان

ــ منطقه  منتهي شود. اگر هم گهگاهي مناسبات     2چون آ. س. آ. ناي بسيار کارآمد هم اقتصادي ــ

شکل گي     ديپلماتيک و در نهايت چند توافق شورها  صادي ميان اين ک شتر جنبه نامه اقت هاي  رد بي

ــيد. کدهاي ايران در ســطح    تاکتيکي دارد تا اينکه عميقاٌ از درون آن بتوان به نتايج خاصــي رس

                                                           

1.Geopolitical Codes 

2. Association of South East Asian Nation  
 پيماني اقتصادي کشورهاي جنوب شرقي آسيا استپيمان آ.س.آ.ن: 
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شورهاي   شور آذربايجان، تا حدودي ترکيه، عراق)محلي با ک را تحت   تا زماني که آمريکا اين ک

ــيخ  ــتان و شـ ــغال خود نگه دارد(، کويت، عربسـ ــيناشـ از يک تواند فارس نميهاي خليجنشـ

ــده  اي فراتر رود و همواره با تنا فراوان مواجه خواهد بود. به عبارتي        چارچوب تعريف شـ

ست         سي، بازرگاني و حتي اقتصادي خوبي ممکن ا سيا هرچند که با تمامي اين کشورها روابط 

توان  ها به جهت تفاوت در کدها در بعد محلي نمييک از آنوجود داشــته باشــد ليکن با هيچ 

هاي  هاي اقتصــادي قوي و منســجم شــود. حتي در شــرايط کنوني بســياري از پيماننوارد پيما

 شکل گرفته قبلي تحت فشارآمريکا از کارايي قوي برخوردار نبوده و خنثي شده است.  

ست.          ستان هم مرز ا ستان و ترکمن شرق با پاکستان و افغان بر خالف همسايگان غربي، ايران در 

طح محلي هماهنگي و ســازگاري زيادي با کدهاي ســطح  شــباهت کدهاي اين کشــورها در ســ

تر از همه در شمال شرقي از فضاي عملکرد     دهد. ايران در شرق و مهم محلي ايران را نشان مي 

نســـبتاٌ بهتري برخوردار اســـت. با اين وجود هرچند کدهاي ايران در ســـطح محلي با کدهاي  

ــت و ليکن چو  ــتان دچار کمترين تنا اس ــتان و افغانس ــور با اياالت متحده  پاکس ن هر دو کش

شور که        صادي با هردو ک شکل دادن به يک پيمان اقت سبتاٌ خوبي دارند ايران باز هم در  روابط ن

اي را به لحاظ اقتصادي تحت پوشا قرار دهد، دچار مشکل است.       هاي گسترده بتواند فعاليت

ــتان به محض          ــتان و افغانسـ اينکه از يک چارچوب     به عنوان مثال تاکنون روابط ايران و پاکسـ

هاي آمريکا مواجه شــده و از نزديکي  رود هر دو کشــور با فشــار و دخالتمشــخص فراتر مي

شتر با ايران خوداري مي  شرق کدهاي منطقه بي شبه قاره هند با حوزه نفوذ  کنند. در  اي ايران در 

ست به همين جهت ايران همکاري ژئوپليتيکي منطقه س   اي هماهنگ ا سيار منا بي با هند و هاي ب

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 نرسيده و بارها    

ــ           ــار قرار گرفته و با امتيازات اتمي آمريکا به هند، اين کشـ ور را با  از طرف آمريکا تحت فشـ

ــطح کدهاي منطقه دوگانگي ــتري در س ــت. ولي ايران چنان هاي بيش ــاخته اس چه اي مواجه س

اي خود تواند با اســتفاده از کدهاي منطقهديپلماســي قوي را در شــبه قاره از خود ارائه کند، مي

 هاي گسترده اقتصادي و فرهنگي با شبه قاره شود.وارد عرصه
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ترين روابط را در شرايط کنوني با کشورهاي    ل خود، مناسب ايران از سوي شمال شرقي و شما    

رغم تمامي تحوالت شکل گرفته   توان گفت که عليآسياسي مرکزي و قفقاز دارد. به جرأت مي  

گيري ايران در فهرست  چون قراربعد از يازده سپتامبر و فشارهاي چند جانبه آمريکا به ايران هم  

اي در آسياسي    ئوپليتيکي آن در سطح محلي و منطقه کشورهاي محور شرارت، باز هم کدهاي ژ  

گر تحوالت  گونه مانعي را در پيا روي خود ندارد. البته روسيه هميشه نظارهمرکزي تقريباٌ هيچ

اي ايران  قلمرو ژئواســتراتژيک ســنتي خود در منطقه آســياي مرکزي اســت ولي کدهاي منطقه 

 کند.ياي روسيه را در اين حوزه تهديد نمکدهاي منطقه

ست نفوذ کند      سته ا در حوزه قفقاز نيز مانعي وجود ندارد هر چند که آمريکا در اين حوزه توان

ولي کدهاي آمريکا بيشتر با کدهاي روسيه در کشورهايي چون اوکراين و گرجستان در تعارض  

ي  اي در غرب ايران هم اکنون نيز با ســوريه داراي مناســبات قواند. در ســطح منطقهقرار گرفته

سياسي مي     شان دهنده هماهنگي کدهاي منطقه  اقتصادي و  شد که اين امر ن سوريه   با اي ايران با 

 است.

بطور کلي در سايه چنين فضايي از حوزه عملکردي کدهاي ژئوپليتيکي ايران و ساير همسايگان 

ده و المللي شتوانند وارد عرصه بيناي، شهرهاي ايران ميمجاور يا کشورهاي حوزه نفوذ منطقه

کدهاي محلي و                   که  ماني  تا ز باحث فوق  به م با توجه  ند.  فاي نقا فراملي خود بپرداز به اي

سرمايه منطقه داري جهاني و اي ايران با کدهاي جهاني  اياالت متحده که رهبري و هدايت نظام 

تواند از حداکثر توان کدهاي خود ها را بر عهده دارد، در چالا باشــد ايران نميفضــاي جريان

اي اســتفاده الزم را ببرد و متعاقب آن نخواهد توانســت وارد تعامالت  در ســطح محلي و منطقه

ضاي جريا نظام بين سرمايه  نالملل و ف شده و از  شکال جامعه اطالعاتي    ها  ساير ا هاي جهاني و 

در کالن شــهرهاي خود بهرمند شــود. بنابراين عملکرد دولت ايران همواره در عرصــه فضــاي   

المللي کالن شــهرهاي ايران نيز در همين عرصــه يعني واهد بود و حوزه عملکرد بينها خمکان

 تواند پيگيري شود.ها تجلي يافته و ميفضاي مکان

 شهرهاي ايراناي کالنحضور محلي و منطقه.4-2

شد، عملکرد بين     چنانهم شاره  شتر به آن ا شهرهاي ايران تحت تأثير کدهاي   المللي کالنکه پي
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شوري مي     ژئوپليت سطح ک ست خود در  شد. يعني هرگونه نقا يکي در فراد المللي  آفريني بينبا

ــرايط کنوني     کالن ــکل بگيرد. در ش ــت مي تواند ش ــطح فرادس ــهرها با توجه به کدها در س ش

شهر تهران به جهت داشتن شرايط خاص خود که از مرکزيت سياسي و اقتصادي در سطح  کالن

اي وارد تعامالت  توجه به کدهاي ايران در سطح محلي و منطقه  تواند باملي برخوردار است مي 

اي شده و از امکانات بالقوه و  شهرهاي کشورهاي مجاور و يا در سطح منطقه   المللي با کالنبين

شهرهاي ايران  بالفعل اين شهرها براي بهرمندي هر چه بيشتر اقتصادي استفاده نمايد. ساير کالن

يت ژئ        به موقع جه  با تو ند وارد اين نوع   وپليتيکي خود و حوزۀ  نفوذ فرهنگي، مينيز  توان

اي نيز به ايفاي  شهرهاي کشورهاي مجاور ايران شده و يا حتي در سطح منطقه    تعامالت با کالن

شهد هر دو مي   المللي بپردازند. به عنوان مثال کالننقا بين ضاي    شهر تهران و م توانند وارد ف

ستان شوند. در حوزه شمالي به    المللي آسياي مرکزي و اف بين شهر   ويژه قفقاز و روسيه کالن غان

شهرهاي   توانند از فضاي ژئوپليتيکي کالن اي ميتهران هم در سطح محلي و هم در سطح منطقه  

شورهاي مجاور و منطقه  سکو مي    اي بهرهک ضعيت تهران با م شود. در اين و تواند مراودات  مند 

سترده  سطح منطقه گ شت اي در  شد. عالوه بر اين تهران مي اي دا صادي     ه با ضاي اقت تواند وارد ف

 شهرهاي قزاقستان، روسيه، روسيه سفيد، گرجستان ارمنستان و روماني شود.

شهر تبريز مي      شور، کالن  شمال غرب ک ستفاده کرده و با    در  سنتي خود ا تواند از حوزۀ نفوذ 

مالت اقتصـادي شـود. هر چند که در   ترکيه و با تالش بيشـتر ديپلماتيک در آذربايجان وارد تعا 

ــور نمي ند از عملکرد و نقا اين دو کشـ ــود. در غرب ايران    توا بااليي برخوردار شـ آفريني 

آفريني در سطح محلي دارند   شهرهاي سنندج و کرمانشاه از شرايط نسبتاً خوبي براي نقا     کالن

با بغداد و هم با ساير   گيري حکومت خودگردان کرد عراق، اين دو شهر هم  به ويژه که با شکل 

شمال عراق مي     شين در  سبي      شهرهاي کردن سبتاً منا صادي و فرهنگي ن توانند وارد تعامالت اقت

سطح تعامل نمي     چنانشوند. اما در ارتباط با بغداد هم  شد،  شاره  سترده    که قبالً ا سيار گ تواند ب

ق به نوعي در تعارض با شهرها را در عرا شود چرا که اياالت متحده گسترده شدن فعاليت کالن   

 بيند.  کدهاي خود مي

شکل     ست، اما با  سنتي برخوردار ا گيري تحوالت اخير و در حوزۀ جنوبي، ايران از حوزۀ نفوذ 
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سترده    شار اياالت متحده براي تحريم هر چه گ چون اهواز،  شهرهاي جنوبي هم تر ايران، کالنف

ي خليج فارس روابط اقتصادي گسترده   شيراز و بندرعباس نخواهند توانست با کشورهاي جنوب   

 و عميق داشته باشند.

آفريني را در سطح جهاني دارد ولي متأسفانه    در جنوب شرقي و شرق نيز چابهار پتانسيل نقا   

سطح   به جهت در تعارض بودن کدهاي ايران با اياالت متحده، نقا آفريني اين بندر محدود به 

شود،  تر ميي که فشارهاي جهاني بر روي ايران گستردهاي شده است. اما به ميزانمحلي و منطقه

سطح محلي تنزل مي    شرق ايران، کالن سطح عملکردي چابهار نيز به  شهر زاهدان   يابد. اما در 

شهر کابل در کشور آباد در پاکستان و کالنشهر اسالمتواند مناسبات اقتصادي خود را با کالنمي

ستان، پي  سي و هويتي         گيري نمايد. چرا که افغان سيا شکالت  ستان به جهت م ستان و افغان پاک

ــبرد اهداف کدهاي اياالت متحده،   نمي ــتاي پيش توانند ايران را در منطقه ناديده گرفته و در راس

سبتًا         حوزه نفوذ کالن شند. از اين رو زاهدان نيز در موقعيت ن شته با شهر زاهدان را در نظر ندا

 بهتري قرار گرفته است.

ـ منطقه به طورکلي ب ها ضرورت شهرهاي ايران در فضاي جرياناي کالنه منظور حضور محلي 

 هاي مناسب دراين زمينه ضروري است.طرح ديپلماسي شهري به جهت فراهم آمدن فرصت
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 شهرهاي ايراناي کالن(: حضور محلي و منطقه2)شكل

 
 1ديپلماسي شهري .3-4

ستم در ميان کالن  اي که در اواخر قرنجديدترين پديده شکل    شهرها و جهان بي رفت  گشهرها 

يان  مها مباحث ديپلماسي شهري بود. ديپلماسي شهري به موازات سطح فراتر ديپلماسي دولت       

سياري از ا       شهرهاي ب شهرها و کالن  شکل گرفته و امروزه جهان  ين کشورهاي مختلف جهان، 

صادي    سيدن به اهداف اقت ش  فرهنگي و اجتم -ابزار براي ر ستاي منافع ملي ک ور خود اعي در را

 . ((Van der Pluijm and Melissen,2007برندبهره مي

هر چند که در ميان جهان شهرها ديپلماسي شهري بعد ديگري نيز دارد که بيشتر در چارچوب      

شــود. در ديپلماســي شــهري مديران   گذاري و چند مليتي دنبال ميهاي ســرمايهمنافع شــرکت

سبات بين  شهرها در ر کالن ستاي منا شورهاي مختلف وارد عرصه      المللي ميان کالنا شهرهاي ک

الملل شــده و با برقراري روابط کامالٌ تخصــصــي منافع  شــهري درحوزه امور بينتعامالت ميان

                                                           

1.City Diplomacy 
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کنند. به عنوان مثال امروزه  شهرهاي ديگر جستجو مي  شهرها و يا جهان شهري خود را در کالن 

شهري جهان ديپلمات شهر منطقه   شه هاي  سيدني با جهان  سباتي را طراحي     ر  سنگاپور منا اي 

اي هر شــهر در فضــاي شــهري  هاي زنجيرهاي از فروشــگاهاند که منجر به تأســيس شــعبهکرده

ــعبه  ــور خود را در ش ــده و کاالهاي توليدي کش ــگاه خود بدون پرداخت  ديگري ش هاي فروش

به فروش مي  ند  عوارض گمرکي  ــان يده   (Newmen and thornley,2005:246)رسـ نابراين د . ب

شهر عالوه بر            مي شي از درآمدهاي يک  ست که بخ شکل گرفته ا ضعيت جديدي  شود که و

شهروندان           شود. به عبارتي  سب  شهر ديگري نيز مي تواند ک شهروندان، از  دريافت ماليات از 

شکل      سبب  شهر ديگر در يک مکان جغرافيايي متفاوت  شده يک  بالٌ اند که قگيري درآمدهايي 

درآمد هر شـــهر محدود به شـــهروندان خود آن شـــهر مي شـــد. در چنين وضـــعيتي يکي از 

سي مديران کالن   سا سبات بين  راهبردهاي ا شهرهاي داراي   شهرهاي ايران در حوزه منا المللي با 

گيري چنين هدفي،  دهي به ديپلماســي شــهري اســت. در راســتاي پياولويت راهبردي، شــکل

اي ايران عالوه بر مشخص ساختن جايگاه ديپلماسي در بدنة ساختار      شهره مديران شهري کالن 

هاي آموزشي ديپلماسي شهري نمايند تا نوع جديدي از    مديريتي خود، اقدام به برگزاري کارگاه

المللي در زمينه مديريت شــهري   گيري مناســبات بينها با رويکرد شــهري جهت پيديپلمات

شوند. کارگاه  شي مي تربيت  ساير مديران يک کالن هاي آموز شند و    توانند، براي  شهر مفيد با

شــهرها، آشــناتر ســازند. از ســوي ديگر  المللي مناســبات ميان کالنهاي بينها را با فضــايآن

شهرها، با          مديريت کالن شهري، عالوه بر کالن  سي  سيله جريان ديپلما شهرها بايد بتوانند بو

عرصه مناسبات ديپلماتيک شده و از پتانسيل بالقوه     اي وارد منطقه -هاي اقتصادي  ساير سازمان  

 هايي در عرصه اقتصادي استفاده نمايند.چنين سازمان
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 يفرامل يمعاصر و ورود شهرها به فضا يساز يجهان(: 3)شكل

 
 گيرينتيجه .5

شري بوده    سکرانه اند. آنشهرها از دير باز تحوالت عمده تاريخ ب ود هاي محلي خها نه تنها با پ

هاي  تعامل داشتند بلکه به مرور با ساير شهرهاي ديگر در يک رابطه سلسله مراتبي وارد عرصه      

شده     صادي و اجتماعي  سبات اقت شکل منا ستفاليا و ظهور  اند. بعد از   –کومت حگيري پيمان و

رنگ شد و به جاي   الملل، حضور و نقا شهرها در اين فضا کم   در صحنه نظام بين  پايه هاملت

صه بازيگري در نظام بين ولتآن د ستم ادامه     ها وارد عر شدند. اين روند تا اواخر قرن بي الملل 

داري و تجديد ســـاختار آن از اقتصـــاد  اي که در نظام ســـرمايهيافت، اما با تحوالت گســـترده

فورديسم به پسافورديسم منتهي شد، شهرها به مرور نقا و کارکرد گذشته خود را در مناسبات  

گيري چنين روندي،  الملل شدند. با شکلي بازيافتند و وارد عرصه بازيگري در نظام بينالمللبين

 ها تعبير کردند که پايه اصلي جهاني شدن معاصر است.اي آن را تحت عنوان فضاي جريانعده

داري، منطق شبکه و فضاي    جهاني شدن معاصر در اصل بر اساس تجديد ساختار نظام سرمايه       



86 1400تابستان دوم،م، شماره هفدهفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   _______________________

ــبکه، يعني   يافت که تبلور آن در گره ها، ظهورجريان ــله مراتبي ش ــلس ــاختار س هاي مکاني س

توانيم جغرافياي جهاني شدن را ترسيم کنيم که   باشد. به همين جهت امروزه مي شهرها مي جهان

 براساس شبکه جهان شهرها شکل گرفته است.  

ــور ما در موقعيت خاص ژئوپليتيکي قرار گرفته که به جهت دارا بودن کد    هاي ژئوپليتيکي  کشـ

ــطح محلي و منطقه  متحده،  با   اي و تعارض آن با کدهاي جهاني ژئوپليتيکي اياالت       در دو سـ

سترده    شکالت گ ضاي جريان م شده       اي در جهت ورود به ف صر مواجه  شدن معا ها و جهاني 

به عنوان ابزار امر سياسي اياالت متحده  به    "ديگري"و  "ما"است. از جمله با گسترش مفهوم   

ــکل کد ژئوپليتيکي            ع ــه جهاني در براير تهديدات احتمالي به شـ نوان مکانيزم دفاعي در عرصـ

شرارت مي  شهرهاي ايران نمي   تحت عنوان محور  ساس امروزه کالن  توانند در پردازد، بر اين ا

ها  عرصــه جهان شــهرها حضــور يابند و به عنوان يک بازيگر به ايفاي نقا در فضــاي جريان 

 بپردازند.  

المللي  ن وجود، چنانچه مديران کالن شهرهاي ايران تمايل داشته باشند که در مناسبات بين    با اي

توانند از حوزه نفوذ سنتي ايران در ميان کشورهاي همجوار و مناطق پيراموني    حضور يابند، مي 

ــوند. بنابراين عملکرد و نقاآن بهره ــطح محلي و  آفريني کالنمند ش ــهرهاي ايران در دو س ش

 اي خواهد بود. هرچند که در اين دو سطح نيز با مشکالت زيادي مواجه خواهند بود.منطقه

 پيشنهادات:

تواند در شهرهاي ايران مي المللي کالنراهکارهاي پيشنهادي براي ورود به عرصه مناسبات بين   

 موارد ذيل دنبال شود:

ــهرداري فعال .1 ــازي واحد بين الملل ش ــهرها و ارتقاء آنهاي کالنس ــطح معاونت  ش ها به س

ــهردارياز آنالملل؛ بين ــهرهاي ايران به ويژه کالنهاي کالنجايي که اکثر ش ــهر تهران که ش ش

شکيالت بين        سطح ملي دارد، از ت سي و مهمي را در  سا ضعيفي برخوردار    نقا ا سيار  الملل ب

سازماني تعامالت بين   شهرها   ن کالنالمللي را در ساختار مديريت شهري اي  هستند بايد جايگاه 

ــياري از کالن ــهرهاي ايران يا چيزي به نام واحد بينارتقاء داد. به عبارتي بس الملل ندارند، يا ش

ست.        اين شده ا شد در زيرمجموعه روابط عمومي تعريف  شته با که اگر چنين واحدي وجود دا
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شان  ست که تاکنون مديريت اين امر ن شهري در ايران اعتقاد چندان دهندۀ اين ا سبت به  هاي  ي ن

سبات بين امور بين ساير کشورهاي مجاور، منطقه    المللي ميان کالنالمللي و منا اي و يا شهرهاي 

شهرها   اند. بنابراين با توجه به تجارب جهاني و پيوندهاي بيشمار بسياري از کالن  جهاني نداشته 

سترده بين     و جهان سبات گ ساير همتايان خود شهرهاي امروزي که منا دارند به عنوان   المللي با 

توان در آنجلس و توکيو وجود دارد ميالمللي ميان لوسمثال امروزه روابط بســيار گســتردۀ بين

شهرهاي ايران را با ارتقاء در ساختار مديريت شهري و قرار     الملل کالندرجة نخست، امور بين 

سا      سترده  سطح يک معاونت با منابع مالي کافي گام اول را در جهت گ سبات   دادن در  ختن منا

 المللي برداشت.بين

هاي جغرافيايي خاص  هاي مطالعاتي در راســتاي تحقيق و پژوها در حوزهايجاد کار گروه . 2

هاي  کارگروه شــهرها در زير مجموعه هر کدام از اين حوزها؛و نظارت و تعقيب تحوالت کالن

عاتي را مي    طال نت امور بين   م عاو لل راه توان در م ت   الم ندازي کرد  تاي حوزۀ نفوذ  ا ــ ا در راسـ

شهري مربوط به آن حوزۀ      شهر، عده جغرافيايي هر کالن صص، تحوالت  شناس و متخ اي کار

ــهري  جغرافيايي را مورد مطالعه قرار داده و در نهايت ماهيانه گزارش     هايي را براي مديريت شـ

شــهر  ري کالنالملل شــهرداهاي مطالعاتي در معاونت بينارســال نمايد. به عنوان مثال کارگروه

ــهد مي ــده و در   مش ــبه قاره و قفقاز ش ــياي مرکزي، ش ــهرهاي آس تواند متمرکز بر تحوالت ش

ــه منطقه   چارچوب کدهاي ژئوپليتيکي در ســطح محلي، منطقه ــهرهاي اين س اي و جهاني، ش

ــيل       ــادي،   هاي بالقوه و بالفعل فعاليت      جغرافيايي را مورد مطالعه قرار داده و پتانسـ هاي اقتصـ

ماعي را جهت نقا  فرهنگي  ــه حوزۀ   المللي کالنآفريني بينو اجت هد در اين سـ ــ ــهر مشـ شـ

 هاي راهبردي به مديريت شهري ارائه نمايد.جغرافيايي را تحت عنوان گزارش

سترده و پي  شهرهاي ايران ساير کالن  شهري در حوزۀ نفوذ  نيز نيازمند مطالعه گ گيري تحوالت 

ــتند. دراين ميان کالن ــتن حوزۀ نفوذ جغرافيايي   جغرافيايي خود هس ــهر تهران به جهت داش ش

قاره و حتي آفريقا،  گســترده در خاورميانه، قفقاز، آســياي مرکزي، اروپا، شــرق آســيا، شــبه    

 تواند در حوزۀ مطالعه خود قرار دهد.شهرهاي اين مناطق را ميکالن

صادي و من        .3 سازمان هاي اقت شهري و ارتباط با  سي  ستفاده از ابزار ديپلما با توجه به  ؛ايطقها
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هاي  مندي از منافع اقتصادي در عرصه  شهرها هم اکنون از اين ابزار براي بهره اينکه شبکه جهان 

 تواند در دو زمينه ديپلماسي شهري را دنبال کند؛شهرهاي ايران ميکنند کالنفراملي استفاده مي

 هاي آموزش ديپلماسي شهريبرگزاري کارگاه .1

هاي  چنين با شرکت شهرهاي ديگر و هم شهرها و جهان هاي کالنا مديريتديپلماسي شهري ب  .2

 اقتصادي. -ايهاي منطقهچند مليتي و با سازمان

المللي  شهرهاي ايران، در ارتباط با حوزه نفوذ بينهر يک از کالن ؛برگزاري مناسبات فرهنگي .4

به برگزاري روز ملي ســاير  توانند يکي از روزهاي ســال را تحت عنوان تقويم شــهري خود مي

شتن چنين رويکردي        صاص دهند. دا شورهاي مختلف قرار دارند،  اخت شهرهايي که درک کالن 

شد تا زمينه    شهروندان کالن   سبب خواهد  سبي از  شهروندان     هاي ذهني منا شهرهاي ايران در  

 شهرها، شکل گيرد.   ساير کالن

شهرها   ندهاي معنوي ميان شهروندان کالن تواند در مستحکم ساختن پيو  در حقيقت فرهنگ مي 

هاي اقتصادي، نقا موثري داشته باشد. برگزاري مراسم فرهنگي       در راستاي فراهم شدن زمينه  

تواند نقا موثري را باشد، مي اي ميشهر در سطح محلي و منطقه  که متناسب با هويت هر کالن 

ست در ايجاد و فراهم صادي م آوري جهت د شهر   ؤثر افتد. به عنوان مثال کالنيابي به منافع اقت

شهد مي  شهروندان کالن     تواند در جذب و انگارهم سب در  سياي مرکزي     سازي منا شهرهاي آ

صدد            شورها در اين منطقه در ساير ک صاوير ذهني مثبت که  ساختن ت سبت به خود و فراهم  ن

برگزاري  اي انجام دهد تا با دهي به چنين تصــاويري از خود هســتند، حرکت شــايســته شــکل

هاي  اي را براي فعاليتهاي اوليههاي فرهنگي و محافل ادبي و تاريخي، بســترســازينمايشــگاه

 اقتصادي فراهم سازد.  

سيس اتاق  .5 صادي در کالن تأ شهري در  از آن شهرهاي حوزه نفوذ؛ هاي اقت جايي که مديريت 

ــ  ايران داراي ظرفيت ــدور بخش ــت جهت ص ــمندي اس ــترده و تجارب ارزش ي از اين هاي گس

شــهري   -هاي اقتصــادي توان دفاتر اتاقشــهرهاي ســاير کشــورهاي ديگر، ميخدمات به کالن

سوي ديگر با بکار    سيس نمايد. از  شي   -هاي علمي گيري ظرفيتتأ صادي در بدنه    وپژوه اقت

هاي آموزشي در  المللي، کارگاههاي بينشهرها در حوزه تواند در ساير کالن مديريت شهري، مي 
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ــتم اطالعات جغرافيايي را، راه     ه فناوري حوز ــيسـ اندازي کرده و از اين  هاي تکنولوژي و يا سـ

شهرهاي حوزه  اي بسياري از کالن اکنون در سطح محلي و منطقه  طريق کسب در آمد نمود. هم 

ــعيتي قرار دارند که نيازمند خدمات فني و تکنولوژيکي،     ــلي ايران، در وض ــهرهاي اص نفوذ ش

شــهرهاي ايران با اســتفاده از ابزار ديپلماســي شــهري  چنين کالنهســتند. هم مديريتي، حقوقي

هاي شهري ساير شهرهاي مهم حوزه نفوذ خود در چارچوب     گذاري در پروژهتوانند سرمايه مي

 هاي اقتصادي ـ شهري، مشارکت داشته باشند.اتاق

 .قدرداني6

صلنامه بين      سئولين ف سندگان مقاله از تمامي م ژئوپليتيک به ويژه داوران گرامي که با المللي نوي

 اند، کمال تشکر و قدرداني را دارند.داوري دقيق، زمينة ارتقاء کيفي مقاله را فراهم آورده
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