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 دیپلماسی شهری                                                       

 ( ابزاری برای توسعۀ ملی در عصر فضای جریانها)

 

 دکتر مسعود موسوی شفائی

 استادیار روابط بین الملل دانشگاه سمنان

 و مدیر گروه اقتصاد سیاسی انجمن روابط بین الملل

   smshafaee@gmail.comنشانی الکترونیکی: 

های نئولیبرالیسم به وجه غالب  نابا  گرایی مبتنی بر مولفه، توسعه1فضای جریانهادر عصر            
را با توسعه پیوند زده است. در چنین فضایی شرط  الملل تبدیل شده و بنیان مشروعیت دولتهابین

ها و نیازهبای رتافزا میبان ربروو هم سازنده های توسعۀ ملی منوط به ایجاد تعاملتوفیق برنامه
داخلی برای توسعه از یک سو و الزامات ناشی از روندهای پرقدرت اقتصاد جهانی از دیگبر سبو 

تعامبل میبان  شهرها عرصه هبای عملبی در شرایط قدرت یابی روز افزون فضای جریانها،؛ است
عه سبتیابی ببه موقعیبت توسبدببرای  "چالشها و فرصتهای جهاای "و  "نیازهاو برنامه های ملی"

 به مثابۀ "دیپلماس  شهری" حارر این است که استدالل اصلی مقالۀیافتگی محسوب می شوند. 
و الزامات جهای  برای تحقا  محل و ابزار برقراری تعامل هم افزا میان ضروریات و ییازهای داخل  

در چنین فضای  مدیریت شهری باه بششا  از عمل م  کند.  در عصر فضای جریایها  توسعۀ مل 
دیپلماسا  "در فضای جریایها تبدیل شده که یااززیر از بکاارزیری  2"حکمرای  خوب"ایند کل  فر

 . به عنوان ابزار توسعۀ مل  و حلقۀ واسط سطوح کنش مل  و جهای  است "شهری

 

 

 

 

 

                                                           
1 . Space of Flows 

2 . Good Governance 
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 مقدمه

 

 

، ایجااد استوار است که برای تحق  اهداف کالن مل این مفروض حاضر بر بنیان مقالۀ یظری  چهارچوب

ضاروری اسات. ایان ضارورت در  (الملل بین)و خارج  (مل ) افزا میان دو سطح داخل هم سازیده و امل تع

. او  آیکاه اهد دو تحاو  عماده هساتیمشاعصر این شود. در بیش از پیش احساس م  فضای جریایهاعصر 

الملال کناوی  را ینوجه غالب و مششصۀ یظام ب ،پایدارزرای  و تامین رفاه و پیشرفت رسد توسعهیظر م  به

ت؛  دوم آیکه تجارب تبدیل شده اسو بنیان امنیت مل  های سیاس  تشکیل داده و به مبنای مشروعیت یظام

ر د  و یزوازرایاد که کمتر کشوری توایسته است با اتکا به الگوهای خوداتکاای  و اندهجهان امروز یشان م 

زارا ونبد. توسعه در عصر جهای  شدن فرایندی بربه توسعه دست یا مسیر خالف جهت جریان اصل  جهای ،

ار ایجااد ایان تعامال و ابزعرصۀ عمل   دیپلماس  شهری ییز و الملل  استو تعامل  میان سطوح مل  و بین

ساو و  های کالن مل  از یکاتژیباید با درک اهداف و استردیپلماس  شهری افزا است. طراحان سازیده و هم

ده میان ایان دو ساطح، از طری  ایجاد تعامل سازی الملل  از دیگر سوهای بینودیتها، امکایات و محدفرصت

 مل  را فراهم کنند. زمینۀ تحق  توسعۀ

 وجه  ساختار سهیک  "فضای جریایها" و "دیپلماس  شهری"، "توسعه"رسد یظر م در حا  حاضر به

یابناد. ززماۀ  باا یکادیگر دسات افزا ا و همتعادل  پویبه  تعامل سازیدهدهند که باید از طری  را تشکیل م 

تقاابل  و اتشاا    – امنیتا سانت  افزا در ساختار سه وجه  مذکور، پرهیز از رویکرد  تحق  این تعاد ِ هم

محور و قرار زرفتن -عبارت دیگر با اتشا  رویکرد اقتصادیِ توسعهاست. به با جهان تعامل  -رویکرد اقتصادی

، عنوان محور سند چشم ایداز بیست سااله()به و خارج  کشور در مدار توسعۀ مل های داخل  تمام  بریامه

شود. عدم توایاای  جهات ایجااد یظام فراهم م در ساختار مزبور و حفظ امنیت  افزاامکان برقراری تعاد  هم

دید جدی با تهرا  آنده و بقاء کرمتزلز  را ساختار سه وجه ، مبنای مشروعیت یظام سیاس  این تعاد  در 

و تحقا  توساعه و تاامین  یاد شاده. این در حال  است که در صورت برقراری تعامل و تعاد  کندم مواجه 

کشاور در عرصاۀ باین دو محور و خواسات اساسا   مثابۀبه 2و ارتقا عزت یفس 1رفاه، زمینه برای آزادی عمل

دیپلماسا  توساعه،  افازا میاان اد  همییز فراهم خواهد شد. تصویر زیر شمای  از تعامل سازیده و تعالملل  

عنوان آزادی عمال و عازت یفاس را باه ،را ترسیم کرده و مشروعیت یظاام سیاسا فضای جریایها و شهری 

 افزا در کایون این تعامل سازیده قرار داده است: محصو  این فرایند هم

 

 

 

 دیپلماس  شهری و فضای جریایهاتعامل توسعه،  -شکل یک

                                                           
1 . Autonomy 

2 . Self-respect 
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ها برای حرکات در مسایر توساعه، رفااه و پیشارفت ماداوم باه مبناای رایط کنوی  توان حکومتدر ش

درست  به این موضوع در یظریۀ ایسجام دروی  به القلمدکتر سریعمشروعیت و امنیت مل  تبدیل شده است.  

در یاک  یافتگ  تابع حل بحران مشروعیت اسات. حال بحاران مشاروعیتاساساً توسعه"پردازد که مهم م 

های کارآفرین  است که بتوایناد معه ییازمند تحو  و آموزش فرهنگ  برای ساخت ایسانملت و یا جا -کشور

 های مورد ییاز در عصر جهای  شادن در سراسار جهاانبر اساس اصو ، هنجارها، قواعد، الزامات و توایمندی

ظاام پیویاد ه را باا بنیاان مشاروعیت ی(. این دیدزاه یه تنها توساع37، ص:1384)سریع القلم،  "فعا  باشند

 شواهد شد.داید که مسلماً در ایزوا و خوداتکای  محق  یزرایایه م زرا و جهانزید بلکه آن را امری برونم 

بیش از پیش با رفاه و توسعۀ اقتصادی پیویاد خاورده سیاس  در چنین وضعیت ، مشروعیت و بقا یظام 

کناد کاه ایزوازرایا  و دوری ززیادن از اماوا  ه این موضاوع اشااره م ب زادهدکتر سیفاست. در این راستا 

تهاجم  در برابر آن امری است یاممکن کاه صارفاً باه -قدرتمند فرایند جهای  شدن و یا اتشا  موضع تقابل 

( باه تعبیار 24، ص:1384ایجاماد )سایف زاده،مایدز  و پذیرش منفعالیۀ ملزومات جهاای  شادن م  عقب

ی  شدن یک واقعیت و یک فرایند جهان کنوی  است. وی معتقد به تغییر ماهیات دولات در ، جهاروزکرایس

دکتار (.   ,Part I1999Rosecrance ,خوایاد )م  1عصر جهای  شدن است و این دوره را دورۀ دولات مجاازی
هاای ماقبال یژهها با اصرار بر کار وکند که دولتدر همین رابطه به این اتفاق یظر جهای  اشاره م  زادهسیف

مبنا بودید، شایس بقای خود در عصار دولات مجاازی را از  -مبنا و قلمرو-مدرن و مدرن که به ترتیب اعتقاد

 (. 26، ص:1384دست خواهند داد )سیف زاده، 

به این ترتیب جمهوری اسالم  ایران برای حفظ مشروعیت و تداوم بقا،  ملازم باه زاذر از بنیاان هاای 

رویکارد ایان زرا است. الزام بارای اتشاا  مبنای دولت و حرکت در مسیر توسعۀ برون -رومبنا و قلم -اعتقاد

محور یاش  از فشارهای دو فرایند متداخل و قدرتمند جهای  شدن و توساعه اسات کاه تواماان از دو توسعه

 ،محورساعهای کاه اتشاا  رویکارد توزویهشوید. بهالملل ( و داخل )مل ( بر کشور وارد م سطح خارج )بین

                                                           
1 . Virtual State 

دیپلماس شهری مبتن  

بر توسعۀ برویگرا و 

 تعامل سازیده با فضای

 جریایها

 

 توسعه و رفاه

 

 جریایها فضای

 آزادی مشروعیت،

 یفس عزت و عمل
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بلکه یک الزام است که با بنیان مشروعیت، امنیت مل  و تاداوم حیاات  ،شوددیگر یک ایتشاب محسوب یم 

تصویر زیر استدز  طرح شده را در قالب ساختاری یکپارچه ترسایم کارده یظام سیاس  پیوید خورده است. 

 است.
ا جایگاه در فضای جریایهادیپلماس  شهری و ارتقروابط میان متغیرهای توسعه،  -شکل دو  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

برای تبیین فرریۀ فوق ابتدا به تشریح مفهو  فضای جریانها و تحولی که در ماهیت امر توسبعه در 
عصر رخداده است خواهیم پرداخت. در بخش بعدی مقاله با توجه به تحبوالت مباهوی کبه در عصبر این 

محور و تحق  رویکرد توسعه  با

رفاه و توسعۀ داخل  و تقویت 

منزلت بین الملل  مشروعیت؛ 

قدرت کشور در سلسله مراتب 

 دبیام       ارتقا جهای 

نیان مشروعیت و امنیت مل  ب

 منوط به 

 زراست توسعۀ برون

 تعامل  توسعه ییازمند 

زا با جهان  برای افهم و  سازیده

و  الملل استفاده از امکایات بین

  رفع تهدیدهای خارج  است

 

دیپلماس  شهری عرصۀ 

ابزار ایجاد تعامل عمل  و 

میان داخل و افزا سازیده و هم

 استخار  

 

 تعامل  به -محوررویکردتوسعه

)بجای دیپلماس  شهری 

تقابل ( -رویکرد امنیت /سنت 

د  مزبور را ایجاد تعا  توایدم 

 کند

جایگاه و منزلت بین ارتقا 

الملل  کشور در سلسله 

 مراتب قدرت و ثروت جهای 

و تقویت بنیان مشروعیت 

  یظام سیاس 
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وسعۀ ملی و دیپلماسی روی داده است، جایگاه و کارکرد دیپلماسبی شبهری فضای جریانها برای دو مقولۀ ت
 نتایج بررسی فرریۀ نیز در قسمت انتهایی مقاله ارائه می گردد.. تبیین خواهد شد

 

  فضای جریانها و توسعه نئولیبرالیسم، 

 است، افتهی یمود اقتصاد شدن جهای  صورتبه خود شکل ترینمتجل  در که متاخر، شدن جهای  فرایند

 الگوی شدن زیرعالم در قالب که است شدن جهای  وجه همین واقع در. است یئولیبرالیسم تفکر بر مبتن 

 از مشتلف شورهایک مردم آیچه. سازدم  متاثر شدتبه را جهان مردمان زیدز  رفاه، و زرابرون توسعۀ بازار،

 تفکر قعوا در. استاقتصادی و توسعه ای  بُعد همین چیز هر از بیش کنند،م  درک و لمس شدن جهای 

 بر را زرابرون عۀتوس و رفاه بر مبتن  دایم اپار شدن، جهای  چهارچوب در و اخیر دهۀ سه در یئولیبرالیسم

 خواییم،م  سمیئولیبرالی امروزه که های سیاست از 1٩٥٠ یا 1٩4٥ هایسا  در ازر. است یموده حاکم جهان

 ادایمپار زمان آن در که چرا زرفتیم؛م  قرار زذارانتسسیا و متشصصان رتمسش مورد زفتیمم  سشن

 سوسیا  یا هادموکرات سوسیا  هایبریامه قالب در کینزی هایسیاست از المللبین یظام بر حاکم اقتصادی

 بر بتن م دولت  کامالً اقتصاد یک ییز شرق بلوک در اینکه ضمن کرد،م  طرفداری دموکرات مسیحیان

 . بود حاکم متمرکز ریزیریامهب

لزوم کاهش  یا و کند ایفا اجتماع  و اقتصادی هایسیاست اتشا  در محوری یقش باید بازار که ایده این

 کل  طورهب زمان آن در د،یشو کمریگ باید زرایایهحمایت هایسیاست اینکه یا و اقتصاد در دولت یقش

 قالب رد 1٩44 سا  در که ییز جهای  بایک و پو  لملل ابین صندوق حت . یدبود کار دستور از خار 

 بروز از جلوزیری کارشان دستور اساساً و داشتند کینزی ماهیت دوره  آن در شدید، ایجاد وودزبرتن یهادهای

. بود هارداختپ موازیۀ تعدیل و توسعه و بازسازی به کمک وام، اعطای طری  از آینده اقتصادی هایبحران

 آن در الملل بین یهادهای این. بودید قائل هادولت برای ایزسترده و فعا  مهم، یقش ای هبریامه چنین

 یوع  1٩6٠ دهۀ تا واقع در. (George, March 1999) یداشتند دولت  تصمیمات روی چندای  کنتر  زمان

 شرایط این در. دکرم  هدایت را کشورها از بسیاری اجتماع  و اقتصادی هایسیاست زرا،دولت لیبرالیسم

 و بودید،یافته دست استقال  به دوم جهای  جنگ از پس فضای در عموماً که ییز سوم جهان کشورهای

 هب معتقد یا و ید،بود مل  توسعۀ و یوسازی برای دولت  زرایایۀچپ هایبریامه تاثیر تحت یا آیها از بسیاری

 کنوی  مفهوم در زرای توسعه و بازار الگوهای از کمتر اقتصادی، استقال  و خودکفای مل   هایبریامه

 .کردیدم  استقبا  آن یئولیبرا 

 2فلمینگ آرتور و 1ماید  رابرت آثار ایتشار با ایدئولوژی یک عنوانبه یئولیبرالیسم زسترش و پیدای 

 میلتون و اقتصادی فیلسوف 1هایک فردریک ،1٩7٠ و 1٩6٠ هایدهه در بعد مرحلۀ در. بود مرتبط

                                                           
1 . Robert Mundell 

2 . Arthur Fleming 
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 مکتب تفکرات پایۀ بر آیها. دادید زسترش و بسط را یئولیبرالیسم تفکر وی، یزدیک شازرد ،2یدمنفر

 در کشورهای اساس این بر و شود؛م  اقتصاد یاکارآمدی باعث زرای حمایت که کردید استدز  3اطریش

 و بگشایند خار  نجها بروی را خود بازارهای آزادسازی، هایسیاست اجرای و اتشا  ضمن باید توسعه حا 

 افزایش هدف با باید دولت ، هایشرکت همچنین. شوید متمرکز یسب  مزیت پایۀ بر صادرات  توان ایجاد بر

 طری  از باید اقتصادی فعالیت پازیر و دست قوایین و شده وازذار خصوص  بشش به کارآمدی، و سودده 

 شویدم  زرفته یظر در ارکخود اجتماع  ساختارهای منزلۀبه بازارها تفکر این در. یابند کاهش زدای مقررات

 . کنند فعالیت محدودیت بدون که مجازیدکه 

 تمام به بازارها که بود خواهد آن ،محدودیت بدون فعالیتِ این محصو  که کندم  ادعا یئولیبرالیسم

 اشتغا  و دهند قرار داریبربهره مورد را اقتصادی منابع تمام کارآمد صورتبه زویند، پاسخ اقتصادی ییازهای

 وجود ایدوره اقتصادی هایبحران و مایدز عقب کاری،ب  فقر، اینکه دلیل دیدزاه این از. کنند ایجاد کامل

 و تاریخ در دارریشه اجتماع  هایرویه و کارزری هایاتحادیه دولت، وسیلۀبه بازارها که است آن دارد

 یظریۀ بر مبتن  یئولیبرالیسم منط  ییز المللبین اقتصاد ۀحوز در. شویدم  محدود کشور هر فرهنگ

 صورتبه یسب  مزیت بر مبتن  و رقابت  آزاد ترتجا کندم  استدز  که است آزاد تجارت ارتدوکس

 اقتصادی یظریۀ 4"مقدس اصل" را موضوع این کروزمن، پل. بود خواهد هاملت تمام  یفع به خودکار

 اساس این بر .(Krugman, 1987, P.131) است هایئولیبرا  تاکید و قبو  دمور که دایدم  استایدارد

 جریان خدمات، و کازها آزاد تجارت: دارید اصل  یظر یقطه سه کل  طوربه المللبین عرصۀ در هایئولیبرا 

 .(George, March 1999) زذاریسرمایه آزادی ییز و سرمایه آزاد

 و تحقیقات  زمراک یهادها، بنیادها، از عظیم  شبکۀ یئولیبرالیسم نمعتقدا و زذارانبنیان تدریجهب

 ییز و ایشگاه د مراکز در را خود هایایدیشه از وسیع  ادبیات و دادید زسترش و کرده ایجاد را ایتشارات

 که دادید بسط نانچ را تفکر این در مستقر هایایده یئولیبرالیسم، معتقدان. یمودید منتشر اجرای  یهادهای

 اجماع این ستندتوای آیها. است حاضر حا  در بشر یوع زیدز  عادی و طبیع  شرایط جزو یسملیئولیبرا زوی 

 اقتصادی عملکرد زیی و یئولیبرالیسم در که های کاست  و هاضعف ایتقادات، غمبه ر که کنند ایجاد را جهای 

-اقتصادی میظ تنها آن توصیۀ مورد یرازبرون توسعۀ و یئولیبرالیسم دارد، وجود یظریه این بر مبتن 

 زرچهابر اساس این دیدزاه  واقع در. است حاضر عصر در مطلوب یسب  طوربه و دسترس در اجتماع 

 یظام برساختۀ قدرتمندترین و ترینکارکردی ول  است  تاریش برساختۀ یک آن، زرای توسعه و یئولیبرالیسم

  .شودم  محسوب کنوی  المللبین

                                                                                                                                                                                     
1 . Friedrich Von Hayek 

2 . Milton Friedman 

3 . Austrian School 

4 . Sacred Tenet 
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 وی یئولیبرال  ایقالب و تاچر مارزرت رسیدن قدرتبه زمان از ،1٩7٩ سا  در یئولیبرالیسم عمل  تاریخ

 ایدۀ محوری ارزش. بود اجتماع  داروینیسم به معتقد و هایک مریدان از یک  وا. شد آغاز بریتاییا، در

 رقابت او دید از. مردم میان در البته و هاشرکت مناط ، ها،ملت میان در رقابت بود؛ رقابت تاچر، یئولیبرا 

 تاچر. شدم  کارآمدی و کارای  حداکثر با مال  و ایسای  طبیع ، ک ،یفیز منابع تمام  بهینۀ تشصیص باعث

 یقش ایفای و مشارکت زیرا است خوب این و هستند یابرابر طبیع  طوربه هاانت ایسفزم 

 هر میان این در. دزردم  همه یفع و سود به منجر هاترینباهوش و هاایدیشمندترین ها،ترینیلکردهتحص

 است آیها خود از تقصیر بیافتد، ترهاهوشکم و هاتحصلیکرده کمتر و ضعفا برای اتفاق 

(Paine,http://home.comcast.net/~lewispaine/neolib.htm) .در ریگان پیروزی تاچر، زیریقدرت متعاقب 

 و ریگان. کرد منتقل ییز آمریکا به کالن عمل  سیاست یک صورتبه را یئولیبرالیسم مو  متحده، ایازت

 ایجاد یئولیبرا  هایبریامه و هاتوصیه سوی به اساس  جهت تغییر خود کشورهای سیاست در تنها یه تاچر

 جهان سراسر در هاسیاست این زسترش و تحمیل باعث وودزبرتن عمدۀ یهادهای بر آیها کنتر  بلکه کردید،

 و اروپا اتحادیۀ تجارت، جهای  سازمان جهای ، بایک پو ، الملل بین صندوق بر مسلط سیاست واقع در. دش

 و اصو  ها،ایده بر میک و بیست قرن آغاز و مبیست قرن ایتهای در متحده ایازت داریخزایه ییز و یفتا

 عمدۀ شعارهای از یک  البق در لیسمایئولیبر شدن فرازیر این. زردید مبتن  یئولیبرا  هایسیاست

 در شودم  خوایده 1"تینا" مشفف صورتبه که شعار این شد؛ متجل  است، رچتا به منسوب که هایئولیبرا 

 این بر. یدارد وجود شده جهای  داریسرمایه و یئولیبرالیسم برای جایگزین  هیچ که است معنا این به واقع

 .شودم  محسوب بازار بنیادزرای  یوع  یئولیبرالیسم اساس

 یاکام  از اثرمت ییز بشش  در بلکه بود، فوق تحوزت از یاش  تنها یه یئولیبرالیسم جهای  مقبولیت

 در زذاریسرمایه خاص طوربه. شدم  محسوب توسعه برای فقیر کشورهای دولت /مل  هایسیاست

 بده  ،زرایایهحمایت هایسیاست و تکای خودا به اتکا و توسعه حا  در و فقیر کشورهای عظیم هایپروژه

 یافت زسترش انجه سراسر در کل  ۀاید این تدریجبه. آورد ارمغان به کشورها این برای را کم رشد و زیاد

 بهم جهانِ در یاقتصاد استقال  و خودبسندز  هایبریامه و غیرتعامل  و ایزوازرایایه هایسیاست اتشا  که

  وابستگ دییای .شود شهرویدان رفاه افزایش و فقر کاهش اقتصادی، وسعۀت به منجر توایدیم  کنوی  پیوستۀ

 رفاه و توسعه به نآ الزامات و امکایات و جهان از فارغ و منزوی جدا، آن در بتوان که ییست دییای  متقابل،

 ،کزمتمر ریزیبریامه بر مبتن  اقتصادهای یاکام  و واردات جایگزین  پوپولیست  هایسیاست شکست. رسید

 ف مو یسبتاً تجربۀ انمی این در. داد افزایش شدتبه را یئولیبرا  یزرابرون توسعۀ و آزاد بازار یظام مقبولیت

 بریامۀ مبنای به ار یئولیبرا  زرایبرون توسعۀ و بازار الگوی اساساً که آسیا شرق شدۀ صنعت  تازه کشورهای

 . شد قلمداد سمیئولیبرالی بر مبتن  توسعۀ کارآمدی و بودن عمل  بر شاهدی کردید، تبدیل خود مل  توسعۀ

 رشد با زرابرون توسعۀ و بازار الگوهای بر تکیه با آسیا شرق کشورهای که است دهه سه مدت واقع در

 اقتصاد شش. ایدبرایگیشته را توسعه مسائل یظرانصاحب تحسین و تعجب خود، پایدار و سریع اقتصادی

                                                           
1 . There Is No Alternative (TINA) 
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 جمله از زذشته دهۀ سه در( مالزی و سنگاپور تایوان، کنگ، هنگ جنوب ، کرۀ چین،) منطقه این موف 

 بازی اقتصادی رشد یک متوسط طوربه دوره این در آیها. ایدبوده جهان توسعۀ حا  در سریعاً کشورهای

 رسای در اقتصادی، رشد بر عالوه را کشورها این اقتصادی هایپیشرفت. ایدکرده تجربه را سا  در درصد هفت

 و پیج جان 1٩٩٠ دهۀ تحقیقات مثا  رایب. کرد مشاهده توانم  ییز اقتصادی توفی  هایشاخص و عوامل

 یشان اید،کرده بررس  1"عوامل کل وریبهره" رشد یرخ یظر از را جهان کشور هفت و هشتاد که پتری، پیتر

 و هستند جهای  بازی رده کشور ده جزو یظر این از کنگ هنگ و تایوان جنوب ، کرۀ ژاپن، که دهدم 

 ,Page & Petri) دارید جهای  بندیرده در مطلوب  بسیار وضعیت حیث این از ییز سنگاپور و مالزی ایدویزی،

Jan 1993) . 

 پیروی و تصادیاق خودکفای  الگوهای قید از شدن رها را آسیا شرق اقتصادهای توفی  علت هایئولیبرا 

 باب در عموم  یظر واقع در. دایندم  یئولیبرا  زرایبرون توسعۀ و ازارب بر حاکم اصو  از کشورها این

 فضای یا یمپارادا یک ایدتوایسته منطقه این کشورهای که است این آسیا شرق اقتصادی توسعۀ و پیشرفت

 مایند؛ی حاکم خود ایمنطقه و مل  سطوح را بر( زراایدئولوژی یا زراامنیت -یظام  یه و) زراتوسعه عموم 

 و یکپارچه هماهنگ، اقتصادی، توسعۀ مدار در را ایمنطقه و مل  هایبریامه دیگر تمام  که پارادایم 

 تبدیل شورهاک این از یک هر مل  اولویت بازترین به اقتصادی توسعۀ به یاب دست واقع در. ساخت منسجم

 شرق دولتمردان زا برایو امنیت بششمشروعیت عامل تریناساس  صورتبه اقتصادی توسعۀ تحق  و شد

 . شدمتجل   ایطقهمن و مل  هنجار صورت یکبه منطقه این کشورهای در اقتصادی توسعۀ درآمد و آسیا

 اطالعات و ارتباطات ایقالب واسطۀبه همزمان، صورتبه تقریباً که زرفتم  صورت حال  در تحوزت این

 تفکر ترتیب این به. بود شده فراهم شدن جهای  رایندف زسترش و تقویت عمل  امکان شدن، ایشبکه و

 و اصو  از کشورها این پیروی به ییز را آسیا شرق اقتصادی توسعۀ موف  مصادی  اینک که یئولیبرالیسم

 جهای  زسترش دامنۀ و سرعت بر و خورد پیوید شدن جهای  فرایند با کرد،م  منسوب یئولیبرا  راهکارهای

 و زردید تبدیل شدن جهای  فلسف  و فکری بنیان به یئولیبرالیسم تحو ، سیر این در واقع در. افزود خود

 واسطۀبه آیچه اساس این بر. داد قرار شدن جهای  فرایند متن در را زرابرون توسعۀ و رفاه بازار، الگوی

 زرابرون توسعۀ و زرای رفاه جهای  و عام مطلوبیت و مقبولیت شد،م  زیرعالم شدن، جهای  فرایند زسترش

 موایع دیگر از یک  سرد، جنگ خاتمۀ و شوروی فروپاش  با. منزلۀ بنیان مشروعیت و امنیت مل  بودبه

 وجود ازربرون توسعۀ ↔ شدن جهای  ↔ یئولیبرالیسم شدن زیرعالم روی پیش که ایدئولوژیک  -سیاس 

 تبدیل سرد جنگ از پس المللبین یظام بغال وجه به وجه  سه فرایند این و شد برداشته رو پیش از داشت

 2هامکان فضای برابر در هاجریان فضای قدرتمندایۀ زسترش و ایجاد به منجر تحوزت این مجموع. زردید

 بازیگران و الزامات فرایندها، مشتصات، ها،رویه هنجارها، قواعد، اصو ، در آینده جهان تصویر که فضای . شد

 .است متجل  آن

                                                           
1.  Total Factor Productivity 

2 . Space of Places 
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 اهمکان فضای برابر در هانجریا فضای

 فضای  در کردیم، یاد زرابرون توسعۀ و شدن جهای  یئولیبرالیسم، وجه  سه فرایند عنوانبه آن از آیچه

 -خود برقی سوی از های مقاومت با ازرچه که جهای  جدید فضای یک. دهدم  روی هاجریان فضای بنام

 الگوهای به ادند شکل و جهان سراسر بر یاب سلطه حا  در هفزایند قدرت  با ول  روبروست، -هامکان فضای

 یاش  کنوی  نجها متعارض رویدهای از بسیاری. است المللبین یظام در قدرت و ثروتتوزیع  تولید و جدید

  ایارزهمب است؛ شدن جهای  عصر در متفاوت "فضای" یوع دو این میان توامان  همزیست  و کشمکش از

 آن قدرتمند فرایندهای و درویمایه شدن زیرعالم و هاجریان فضای سلطۀ و پیروزی به که به یظر م  رسد

 . ایجامید خواهد( زرابرون توسعۀ و شدن جهای  یئولیبرالیسم،)

 بکارزیری و شناسای  و جهای  تحوزت درک برای تحلیل  چهارچوب یک توایدم  ،فضا دو این شناخت

 و ابعاد ماهیت، درک واقع در .کند فراهم را شرایط  چنین در یگرانباز واکنش و کنش مناسب ابزارهای

 چه با هاملت کدام و بود خواهد سو کدام به جهان آیندۀ مسیر که دهدم  یشان ها،جریان فضای کارکرد

 المللبین یظام در رفاه و قدرت ثروت، مراتب سلسله یظر از مطلوب  وضعیت های توایمندی و مشتصات

 ادبیات وارد 1٩٩7 سا  در کاستلز مایوئل توسط بار اولین برای هاجریان فضای اصطالح. شتدا خواهند

 معنای به ها،مکان فضای. دزردی مطرح هامکان فضای مقابل در هاجریان فضای. شد اطالعات  جامعۀ

 مستقر مشتلف هایملت -دولت حاکمیت تحت هایدرسرزمین که است بشری جوامع مکای  ساختارهای

 ملت -دولت یظام قالب در مرزها زیریشکل و جداسازی تفکیک، با هامکان فضای دیگر عبارت به. هستند

 موزائیک  چهارچوب و تصور بر مبتن  هامکان فضای کل  طوربه. است شناسای  قابل وستفالیای  سرزمین 

 با هاجریان فضای کهحال  در. است متصلب مرزهای با سرزمین  هایملت – دولت از متشکل جهای  از

تصور این فضا، محصو  ادراک جهان در . شودم  تعریف پیچیده متقابل هایوابستگ  و متعامل هایکنش

الملل است که محتوای های قدرتمند فرامل  و یا همان رویدهای جدید اقتصاد سیاس  بینقالب جریان

 عرصۀ عمدتاً هامکان فضای کالن، سطح در ،به بیان دیگر اید.جهای  شدن یئولیبرالیسم را شکل داده

 سیاست" عرصۀ اساساً هاجریان فضای و امنیت  و یظام  سیاس ، هایمولفه بر مبتن  1"سشت سیاست"

 فضای ،هامکان فضای کنار در شدن جهای  عصر در. است توسعه و رفاه اقتصاد، هایمولفه بر مبتن  2"یرم

 شویدۀ جهای  دییای هایروید از بسیاری. است تقویت و زسترش حا  در فزاینده قدرت و سرعت با هاجریان

 تصور و تصویر از باید آیها تعریف و فهم برای بلکه ییستند درک قابل هامکان فضای چهارچوب در کنوی 

  .کرد استفاده هاجریان فضای اساس بر جهان

 جهای  همراه به و شد عشرو یظامند چهارچوب یک در و 1٩7٠ دهۀ از هاجریان فضای زیریشکل

 علوم ترکیب قالب در که جدید تکنولوژیک  هایقابلیت. یافت زسترش 1٩٩٠ و 1٩8٠ هایهده در شدن
                                                           

1 . Hard Politics 

2 . Soft Politics 
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 بهتر ادراک برای آیچه. است کرده خل  جهای  اقتصاد در را یوین  وضعیت شده متجل  ارتباطات و رایایه

 فضای " عنوان به جهان تبیین و یفتوص برای پژوهش  چهارچوب یک است، ییاز مورد جهای  چنین

 ایمجموعه شناسیم،م  شدن جهای  عنوانبه ما که فرآیندی. ( Taylor, 2000, PP. 5-32)است "هاجریان

 سرعت  با 1"شهرها جهان" از ایشبکه در که است فرهنگ  و سیاس  اقتصادی، فرامل  هایجریان از

 را هاجریان ،آشکارا رو، پیش فرایند .کنندم  کنتر  و تهدای را جهان در قدرت و ثروت توزیع فزاینده،

 هاملت ا تدول وضعیت این در. ستا هاجریان فضای دربارۀ اساساً شدن جهای   .دکر خواهد مرزها جایگزین

 .شوید رفتهپذی المللبین عرصۀ درک ایحصاری مبنای و بنیان عنوانبه زیادی مدت برای توایست یشواهند

 واسطۀبه اینک که است توسعه و رفاه یئولیبرالیسم، تفکر همان هاجریان فضای در جاری و ساری محتوای

 فضای قالب در و ساخته رها هامکان فضایهای محدودیت قید از را خود است توایسته جهان شدن ایشبکه

 . دریوردد را سرزمین  مرزهای هاجریان

 ایشبکه امعۀج درخصوص یوین دیدزاههای ۀارائ به هاشهر جهان شبکۀ یام به خود کتاب در تیلور پیتر

 ضایف بر مبتن  جهان مشتصات ندکم  سع  ارزشمند اثر این در وی. است پرداخته اهجریان فضای و

 هایشاخص ساسا بر تیلور. دارد های ویژز  چه جهای  چنین که دهدم  یشان او. کند ترسیم را هاجریان

 این رس بر.  (Taylor, 2004, P.98 ) کندم  ارائه جهان از ژئوپلیتیک  دیدج هاییقشه ها،جریان فضای

 و ثروت تقسیم این و ایدچگویه جهای  قدرت و ثروت تقسیم آیندۀ و حا  الگوهای که زویدم  مابه هایقشه

 فضای واقع در که هاجریان فضای مرکز و متن در دییا از مناطق  چه. زیردم  صورت اساس  چه بر قدرت

 از سهم  وردنآ بدست و ورود برای تالش حا  در هاملت کدام دارید، قرار است آینده جهان به دهنده شکل

 هاجریان فضای هب ورود به قادر یا و ایدیکرده درک را فضا این اساساً هاملت کدام و هستند هاجریان فضای

 ضایف در جهان زویازون یواح  و فمشتل هایملت سهم میزان اساس بر جهان تصویر بررس . ییستند

 موضوع ینا از روشن  تصویر توایدم  است، فردا جهان قدرت و ثروت مراتب سلسله زربیان که هاجریان

 فضای از درخور و متعارف سهم  کسب برای زرابرون مل  توسعۀ فرایند آغاز حد، چه تا که کند ایجاد

 تبع به و است؛ ضروری ایران جمله از توسعه، حا  در ایکشوره سیاس  یظام حیات تداوم جهت ها،جریان

 دو میان افزاهم دل تعا و سازیده تعامل واسطۀبه توایدم  حد چه تا به جهان اقتصادی رویکرد اتشا  آن

 زرابرون سعۀتو تحق  برای هاجریان فضای از ززم امکایات کسب زمینۀ ایجاد در الملل ،بین و مل  سطح

 . شود واقع موثر و مفید

 را سرزمین  محدودیت و مرز زویه هیچ که است دروی  پویای  یوع  بر مبتن  اهجریان فضای

-28، صص 138٠)کاستلز،  است یابنده زسترش بشدت و شبکه به منوط پذیر ایعطاف یظام این. تابدبریم 

 مرزهای هایمحدودیت از روی-فرا و شکستن حا  در مداوم صورتبه ایشبکه جامعۀ دروی  پویای  .(27

 درون در و هاجریان فضای قالب در. شودم  خوایده 2زدای سرزمین اصطالحاً که فرایندی. است سرزمین 

 از فارغ زیاد حجم و سرعت با و فراوان سیالیت با، ایده ها، افکار، تصاویر، اخبار و .... سرمایه ،شبکه

                                                           
1 . World Cities/Global Cities 

2 . Deterritorialization 
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 سرمایه، هایجریان ایواع فضا این در. شودم  منتقل ردیگ مکان به مکای  از سرزمین  و مل  هایمحدودیت

 محدودیت بدون واقع در و یکردی  باور  سرعت  با .…و تصاویر سازمای ، متقابل ارتباط ،آوریفن اطالعات،

 .هستند رفاه و توسعه یئولیبرالیسم، تفکر شدن، جهای  الزامات تحمیل و زسترش حا  در مکای  و زمای 

 متفاوت هایمکان اطالعات ، جامعۀ پایۀ مثابۀبه الکتروییک  هایمدار از های شبکه بر تکیه اب هاجریان فضای

 در معموزً  که است تصور قابل شبکه در 1 هایزره ورتصبه پیویدها این یمود. است داده پیوید هم به را

ا جهان شهرها شبیه به ها یاین زره. (71، ص138٥)قورچ ، پاییز  یابندم  بروز و تجل  "شهرها جهان"

های فرامل  در آیها سیا  است و کنتر  بر های سلسله اعصاب هستند که سرمایه و سایر جریانسیناپس

 سهم حسب بر و یوین رویکرد این اساس بر ازر  .(18، ص 138٠)کاستلز،  شودشبکه از طری  آیها ایجام م 

 میزان دادن یشان برای مناسب  شاخص واقع در که ها،جریان فضای در جهان مشتلف مناط  و شهرها

 کل  تصویر یماییم، ترسیم جهان ی ازجدید یقشۀ است، رفاه و توسعه شدن، جهای  فرایند در هاملت حضور

 . آیدم  بدست زیر

 هارهای مشتلف جهان در فضای جریانجایگاه مناط  و کشو -سهشکل 

  
Source: Taylor, Peter .J. ( No.19, 2000), "World Cities and Territorial States under Conditions of Contemporary 

Globalization" Political Geography 

 از را سهم بیشترین فراصنعت  و صنعت  پیشرفتۀ شورهایک شودم  مالحظه فوق تصویر در که همچنان

 و خاورمیایاه آفریقاا، کاه اسات حاال  در ایان. ایادداده اختصااص خود به ها،جریان فضای بر مبتن  جهان

 یسابتاً سهم آسیا شرق توسعۀ حا  در سریعاً کشورهای. یدارید سهم  زًواص( برزیل از غیر) جنوب  آمریکای

 مالحظاه تصاویر در همچنین. ایدآورده بدست آن بر مبتن  رفاه و شدن جهای  ها،ریانج فضای از متناسب 

 آن از هاجریان فضای در را سهم و مشارکت بیشترین آسیا شرق و غرب  اروپای شمال ، آمریکای که شودم 

 و دایاش ای ،جها اقتصااد هایحوزه در جهان مناط  سایر از بیش آیها که است معنا بدان این .ایدکرده خود

                                                           
1.  Nodes 
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 جهاای ، ماال  و پاول  هاایفعالیت سرمایه، هایجریان اختراعات، و ابداعات اطالعات، و ارتباطات آوری،فن

 را جهاای  قادرت و ثروت از بیشتری سهم بالطبع و کنندم  یقش ایفای.... و بایکداری و بیمه خدمات، ایواع

 بر. داشت خواهند بیشتریو امنیت  الملل بین سیف عزت و عمل آزادی محل این از و داده اختصاص خود به

 عمال آزادی و قادرت هااجریاان فضاای در ،اسات شده داده یشان تصویر در که همچنان و الگو این اساس

 کشاورهای مجماوع ساهم ؛ وکنادما  برابری برزیل مایند بزرز  کشور با تایوان یا و سنگاپور یظیر کشوری

 هاایشااخص اساس بر اینکه دیگر توجه قابل یکتۀ. است سنگاپور سهم یدزاۀا به تقریباًییز  خاورمیایه منطقۀ

( آیناده جهاان و) فضاا ایان در سهم  و حضور تقریباً(  جنوب  آفریقای جز به) آفریقا قارۀ ها،جریان فضای

 دشاویما  دیده فوق تصویر در ریگ  سفید باریک یوار صورتبه آفریقا قارۀ کشورهای مجموع واقع در یدارد؛

 . است هاجریان فضای در آیها آفرین  یقش عدم یشایۀ که

 آوریفان و دایاش کناد،ما  اشااره درسات به تیلور که زویههمان ها،جریان فضای و اطالعات عصر در

 تبدیل المللنبی یظام در قدرت مبنای به دیگری زمان هر از بیش جهای ، ثروت و رفاه توسعه، بنیان مثابۀبه

 ظیاری خادمات  در هااجریاان فضای در قدرت و ثروت پایۀ مثابۀبه یوین دایش مشتلف هایجلوه. است شده

. دیشاوما  متجلا  مادیریت  هاایمشااوره و حقاوق ،هبیم ،مال  و بایک  هایفعالیت ،تبلیغات ،حسابداری

 فضای و اطالعات  اقتصاد در مشتلف یقاط مشارکت سهم و میزان اساس بر جهان یوین یقشۀ در که همچنان

 غرب  وپایار شمال ، آمریکای) هاجریان فضای در جهان مناط  ترینفعا  کایون در شد، داده یشان هاجریان

، بیماه فراملیتا  هاایشرکت اصل  دفاتر استقرار محل واقع در که دارید قرار شهرهای  جهان ،(آسیا شرق و

 للا  و ...یکهاا و یهادهاای ماال  باین المهای معروف بین الملل ، بورسهای بزرگ جهای ، دفااتر حقاوق ، با

 یاا  کایوی یقاط همین در شناسیمم  شدن جهای  بنام آیچه و هاجریان فضای زسترش و هماهنگ . هستند

 تجدیاد داریسارمایه یظاام مرکاز ،شاهرها جهان در آیها دفاتر و فراملیت  هایشرکت. شودم  ایجام هازره

 پانج یهاآ میان در که شهرها جهان این واقع در. هستند شدن جهای  رعص و هاجریان فضای در شده ساختار

 ماتخاد دفتار 46 اکناون هم کنندم  ایفا را اصل  یقش کنگ گهن و توکیو پاریس، لندن، ییویورک، شهر

. کنناد ما ایفاا را جهاان سراسر در شهرها جهان سایر مدیریت و هدایت یقش که دارید اختیار در پیشرفته

 .است یموده ترسیم را هاجریان فضای در شهرها جهان این کایوی  یقش از تصویری زیر یمودار

 

 

 

 هاایگاه جهان شهرها در فضای جریانج -شکل چهار
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Source: Taylor, P.J., Hoyler, M., Walker, D.R.F. and Szegner, M.J., (March 2001), "A New Mapping of the 

World for the New Millennium",Globalization and World Cities Study Group and Network. 

 

 هاجریان فضای زسترش به رو حرکت و هماهنگ  کایون عنوانبه را رهاهشجهان از تمرکزی فوق تصویر

 آمریکا، منطقۀ سه به متعل  شهرهاجهان تعداد بیشترین شود،م  دیده تصویر در کهچنانهم. دهدم  یشان

 بروکسل، سنگاپور، یظیر شهرهای  شهرها، جهان تربیروی  حلقۀ در. است پاسیفیک -آسیا و ب غر اروپای

 و هاجریان فضای در شهرها جهان این فزایندۀ مشارکت مقابل در. ایدزرفته قرار مادرید و میالن فرایکفورت،

 و هاجریان فضای در مشارکت  اصوزً که شویدم  دیده فوق هاییقشه در دیگری مناط  شدن، جهای 

 جهان قدرت و ثروت رفاه، توسعه، الگوی مسیر در اساساً و یدارید یئولیبرالیسم تفکر بر مبتن  شدنِ جهای 

 ،(جنوب  آفریقای از غیر) آفریقا مناط  عموم شود،م  دیده تصویر در که طورانهم. کنندیم  حرکت آت 

 فضای بر حاکم رفاهِ  و توسعه دایماپار از خار ( برزیل از غیر) جنوب  آمریکای و خاورمیایه مرکزی، آسیای

 فضایسرزمین محور  تفکر قید در همچنان مناط  و یواح  این اصوزً  چون هستند؛ شدن جهای  و هاجریان

 .زرفتار مایده اید آن یظام  و امنیت  سیاس ، پارادایم و هامکان

 و ایشبکه ارتباط  در که کرد شناسای  را افزاهم و متداخل زیۀ سه توانم  هاجریان فضای در

 ورای در را -یئولیبرالیسم بر مبتن  زرای توسعه و رفاه - هاجریان فضای مایۀدرون یکدیگر، با ارزاییک

 ساخت زیر یا و زیه ترینعمی  در. آوریددرم  حرکت به مکان و زمان هایمحدودیت از فارغ مل ، مرزهای
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 اطالعات آوریفن و اطالعات و ارتباطات ایقالب بر مبتن  جهای  اقتصاد از ازیرفر سطح  ،هاجریان فضای

 که ایدزرفته قرار زاما و بتا آلفا، ردۀ سه در شهرها جهان از ایشبکه فرازیر، سطح این بروی. دارد وجود

 عظیم هایشرکت ییز ساختار این بیروی  زیۀ در. کنندم  ایجاد را هاجریان فضای در اتصا  هایزره

 از شمای  زیر تصویر. کنندم  عمل هاجریان فضای کارززاران مثابۀبه که هستند مستقر فرامل  خدمات 

 یشان( هاجریان فضای در شانسهم و یقش میزان حسب بر) زاما و بتا آلفا، ردۀ سه در را شهرهاجهان

 آلفا شهرهایجهان ردۀ در کنگ هنگ و سنگاپور توکیو، پاریس، لندن، ییویورک، یظیر شهرهای . دهدم 

. ایدزرفته قرار بتا ردۀ در مسکو و پکن توریتو، مادرید، فرایکفورت، یظیر شهرهای جهان. هستند

 اساساً که دهدم  یشان تصویر این. دارید جای زاما ردۀ در ییز ژوهایسبورگ و میالن مایند شهرهای جهان

 در سهم  آن تبع به و هاجریان فضای در مشارکت  است، هاکانم فضای مسائل درزیر که خاورمیایه منطقۀ

 زاما شهرهایجهان ردۀ در صرفاً  که خاورمیایه منطقۀ شهر تنها. یدارد آن از یاش  رفاه و شدن جهای  فرایند

 در را مازا و بتا آلفا، ردۀ سه هر شهرهای جهان تمرکز خوب  به ییز تصویر این. است استایبو  دارد، حضور

 سراسر و جنوب  آمریکای از ایعمده هایبشش آفریقا، در .دهدم  یشان یافتۀ صنعت شورهای توسعهک

 ردۀ شهرهای حت  بلکه د،ییدار وجود ابت و آلفا ردۀ شهرهای جهان تنها یه مرکزی آسیای و خاورمیایه منطقۀ

 ژوهایسبورگ(.  و استایبو  بجز) دیشویم  دیده مناط  این در ییز زاما

 هاشهرهای مشتلف در فضای جریان جهانبندی شمای  از رده -کل پنجش

Source: Taylor, Peter .J. ( No.19, 2000), "World Cities and Territorial States under Conditions of Contemporary 

Globalization" Political Geography. 

 

 چهارچوب و  سرزمین هایدولت حضور داومت زرفتن یادیده یامعن به هاجریان فضای بر تاکید

 آمریکای حوزۀ سه در عمدتاً هاجریان فضای که حال  در. ییست جهان مناط  دیگر در هامکان فضای

 ویژه به جهان یقاط دیگر از بسیاری است، زسترش و تقویت حا  در شدت به آسیا شرق و اروپا شمال ،

 فضای فرسایش حا  در جهانِ بر مبتن  یظام  -امنیت ت  سن هاییگرش اسیر خاورمیایه منطقۀ هایملت
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 قرار هاجریان فضای و شدنجهای  توسعه، مسیر و مدار در عموماً منطقه این کشورهای. هستند هامکان

 -دولت موزائیک  تصور و یگرش بر بیشتر خاورمیایه ایمنطقه و مل  اساس  مسائل و هادغدغه روابط،. یدارید

 کسب ،زرای جهای عموم  توسعهمنطقه بر خالف جریان  این در رو این از. است متمرکز مین سرز یهاملت

در واقع بر اساس برهم کنش دو . شودم  تعقیب و درک امنیت  و یظام  قالب در بیشتر تهدید رفع و قدرت

ها از فضای جریانشود. بازیگران شبکه و عالم به دو قطب کل  تقسیم م  ،هاو جریان هافضای جهای  مکان

الملل قدرت و کنتر  کنندزان یظام بیناصل  شوید و به داریدزان مند م های این فضا بهرهمزایا و برتری

اسیر  ها که همان بازیگرانِدر حال  که محرومان از فضای جریان ؛(18، ص 138٠)کاستلز،  زردیدتبدیل م 

ازرچه ممکن است ، ها هستندفضای مکانحور م-سنت  امنیتو الزامات  ی غیرتوسعه ایهادیدزاه

باری برای جلوزیری از حذف شدن خود یشان دهند، ول  در مجموع و بتدریج های پراکندۀ خشویتمقاومت

 روید.  پیش م عقب مایدز  مضاعف در مسیر تضعیف و 

 

  توسعه و هاجریان فضای

 فرایند قالب در یئولیبرالیسم تفکر یتحاکم بر مبتن  دییای  آینده جهان رسدم  یظربه مجموع در

 در که مشتصات  با را و قدرت ثروت جدید الگوهای ،هاجریان فضای طری  از که بود خواهد شدن جهای 

 فضای بر مبتن  جهانِ یقشۀ. یمود خواهد تحمیل جهان مشتلف یقاط بر زرفت قرار بررس  مورد بشش قبل 

 خود به را رفاه و قدرت ثروت، از بیشتری سهم جهای  چنین در های ملت و مناط  دهدم  یشان هاجریان

 یوین هایآوریفن و دایش بر مبتن  زرابرون توسعۀ پارادایم چهارچوب در که داد خواهند اختصاص

 و ییازها الزامات، اساس بر باید آیها مل  هایبریامه دیگر تمام  یمایند؛ حرکت و کنند ریزیبریامه بیایدیشند،

 وامنیت  رفاه، جایگاه، که آیجا از واقع در. شود اجرا و طراح  ایتوسعه چنین تحق  برای ززم اتامکای

 هاجریان فضای در ملت آن مشارکت و حضور میزان و ورود به منوط رو پیش هایسا  در ملت  هر قدرت

 بستگ  کشور هر فتگ یاتوسعه سطح و میزان به ییز هاجریان فضای در آفرین  یقش برای ززم شرط و است

 شرط یافتگ توسعه سو یک از آن، در که ایرابطه سویه؛ دو رابطۀ این در ورود مگر ییست زریزی پس دارد،

 از و است ملت و شهرویدان برای قدرت ، امنیت وثروت رفاه، کسب هدف با هاجریان فضای به ورود برای ززم

 تالش زیر تصویر در. است هاجریان فضای به ورود گ ،یافتتوسعه مسیر در حرکت ززمۀ و شرط دیگر سوی

 آینده جهان در توایدم  ملت  واقع در .شود ترسیم هاجریان فضای و توسعه میان سویۀ دو رابطۀ است شده

 تعادل  و سازیده تعامل  ایجاد با باشد قادر که کند کسب خود برای را رفاه و قدرت ثروت، از بیشتری سهم

 .ببششد هاجریان فضای و توسعه متقابل رابطۀ به افزای هم و تصاعدی خصلت رابطه، این طرف دو میان پویا

 هارابطۀ توسعه و فضای جریان -شکل شش

 

 

 یافتگیسطح توسعه

 آفرینینقش  و ورضح میزان
 جهای ، منزلت
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 و یافتگ توسعه سطح میان سویه دو /تعامل  رابطۀ یک است شده داده یشان تصویر در که همچنان

 و تحق  طشر دو، این از یک هر که ایزویهبه دارد، جودو هاجریان فضای در آفرین یقش و حضور میزان

 و امنیت، ثروت رفاه، جهای ، منزلت ارتقا افزا،هم و تعامل  سیکل این ایجاد محصو  و است؛ دیگری ارتقا

رصۀ عمل  محل وقوع و ع شهرهای جهای  که است آن میان این در اهمیت حائز ۀیکت. است ملت آن قدرت

-توسعه و ادیاقتص رویکرد بر مبتن  دیپلماس  شهریهستند؛ از این رو  افزاهم یکلِس این چرخش وایجاد 

 طری ، این از و دهیمو برقرار را دوسویه رابطۀ این طرف دو میان سازیده تعامل م  تواید )و باید( حورم

 سیکل تحق  شرط پیش. کند ایجاد هاجریان فضای ↔توسعه سیکلِ چرخش و حرکت در پویا تعادل 

 یحویبه است؛ داندولتمر و شهرویدان عملکرد و  هن بر حاکم پارادایم به زرابرون توسعۀ شدن تبدیل مزبور،

 مام ت طری  این از و زردد حاصل مل  اجماع یک آن تحق  استراتژی و چگویگ  و توسعه درخصوص که

 فضای و شدن ی جها عصر در مرا این تحق  البته. زیرد قرار ایتوسعه چنین مدار در کشور هایبریامه دیگر

 جهان و هاانمک فضای از بریدن و شدن رها برای سازسریوشت و تاریش  ایتشاب یک ییازمند خود ها،جریان
 پذیرش با آینده جهان و هاجریان فضای به ورود و آن یظام  و امنیت  سیاس ، هایدغدغه تمام  با زذشته

عنوان مبنای یوین به اقتصاد محوریت و پیشرفت رفاه، عه،توس جهت آن هایو دشواری الزامات تمام 

  .استمشروعیت و امنیت 

در سه دهۀ اخیر، دیپلماس  سنت  که اساساً دولت محور بوده و در چارچوب فضای مکایها عمل م  

هر روز بیش از زذشته یاکارآمد شده و از تحق  اهداف خود باز مایده است. کنش هوشمندایه در  رده،ک

هم به لحاظ  سیا است. دیپلماس   1"سیا دیپلماس  "فضای پیچیده ای ییازمند ابزاری بنام  چنین

بازیگران )شرکتهای چند ملیت ، سازمایهای غیر دولت ، جنبشهای اجتماع ، رسایه های فردی و ...(  و هم از 

دارد. بر این مبنا یظر محیط کنش )شهرهای فعا  در فضای جریایها( با دیپلماس  سنت  تفاوتهای فاحش  

                                                           
1 . Transformational Diplomacy 
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دولت محور که  است که بر خالف دیپلماس  سنت ِ ن دیپلماس  سیا ی، یمود بیروی  همدیپلماس  شهری

، در عرصۀ شهرهای است ملتهای وستفالیای  و دیپلماتهای دوران جنگ سرد متصور -اساساً در قالب دولت

بروز پیدا کرده و به مثابۀ حلقۀ اتصا  و کایون  ییستند امنیت  -گرای  که الزاماً دولت یجهای  و از طری  باز

 تعامل سازیدۀ داخل و خار  کشور، به خدمت فرآیند توسعۀ مل  در م  آید.

 

 دیپلماسی شهری؛ ابزاری برای توسعۀ ملی در عصر فضای جریانها 

موضوع  است که اساساً در دوران پس از جنگ سرد و با زسترش فرآیند جهاای   شهریدیپلماس  

عنوان یک  از ابزارهای یوین، کارآمد و قدرتمناد مطرح شده و امروزه به "هافضای جریان"ن در چارچوب شد

شاهری زیری دیپلماسا  شاکلریشاۀ الملل در برابر دیپلماس  سنت  قرار زرفته است. کنش در فضای بین

ع بازیگران دولتا  و های دیپلماس  سنت  برای تحق  اهداف سیاست خارج  و تامین منافمبتن  بر کاست 

دیپلماس  سانت  . الملل درچارچوب تعامالت فزاینده و چند وجه  اقتصاد جهای  استغیردولت  عرصۀ بین

های مل  و یا اساساً قائل به تفوق  سیاست بر اقتصاد بوده و عمدتاً بر پایۀ روابط دو جایبه و چند جایبۀ دولت

فضاای عصر رسد در یظر م کند.  بهالملل  عمل م بین هایانالدول  در سازمحداکثر در قالب تعامالت بین

 ، ایده ها، افکار، تصااویر و .... تجاری )کاز، سرمایه و خدمات( ،های اقتصادیًً یاظر بر جریانغالباًکه جریایها 

ها فرامل  است، توسل به دیپلماس  سنت  بر مبنای الگوی سادۀ تعامالت دو جایبه و چند جایبۀ صرف دولت

، اقتصاد جهان کنوی الملل  باشد. در تواید متضمن تامین منافع بازیگران بینو تفوق سیاست بر اقتصاد، یم 

ای که از اید؛ پدیدهای یافته و بازیگران متعدد دولت  و غیردولت  به عرصۀ دیپلماس  وارد شدهاهمیت فزاینده

المللا  عمادتاً معطاوف باه وشش بازیگران بیندید دیپلماس  سنت  مغفو  مایده است. در چنین فضای  ک

زیری مناسب از فن دیپلماسا  بارای دستیاب  به موقعیت بهتر در اقتصاد جهای  است که خود مستلزم بهره

آوری، صادور خادمات و زساترش تجاارت های خارج ، ایتقا  فانها در زمینۀ جذب سرمایهافزایش فرصت

های اقتصااد جهاای  اسات )امیادبشش، نافع خود در برابر چالشخارج ، دسترس  به بازار جهای  و حفظ م

شهری با قرار دادن شهرها به عنوان عرصاۀ عملا  تعاامالت ملا  و (.  دیپلماس  4-1، صص 1384ماه دی

ها ابزاری برای تامین حداکثر منافع طراحان و بازیگران دولت  و غیردولت  در چارچوب فضای جریان جهای ،

  محسوب م  شود. 

هاای دو  کارزیری هوش و تدبیردر هدایت روابط رسم  میان حکومتدیپلماس  عبارت است از به

طور ضمن  آمده این است که دیپلماس  تعریف سنت  بهاین (.  آیچه در Gore-Booth, 1979, P.3مستقل )

بار مبناای های مل  است. اما بر خالف تعریف فوق، جهاای  شادن حوزۀ ایحصاری وزارت امور خارجۀ دولت

های سنت  ای دیپلماس  را از بین برده و ادعاهای سرزمین  دیپلماتها،  مرزهای حرفهالزامات فضای جریان

اید که مساتقل از ها بوجود آمدهرا به چالش کشیده است. بازیگران دیپلماتیک رقیب در داخل و خار  دولت

، شاامل رشاد رواباط فراملا  "شاولته"ه تعبیر ب که کنند. جهای  شدنهای امور خارجه عمل م خایهوزارت

المللا  شاده باعث پیچیدز  سازمان رواباط اقتصاادی بین ،(Scholte, 2000, PP.15-17میان مردم است )
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، جهای  شدن یک پدیده یا یک جریان زذرا ییست. امروزه جهای  شدن یاک "توماس فریدمن"قو  است. به

 ,Friedman, 2000زاذارد )ت داخل  و خارج  هر کشوری اثار م الملل  فرازیر است که بر سیاسیظام بین

P.7)  ییاز پیاروزی از آن  2٠٠1وی بر این باور است که حت  در عصر امنیت زدۀ پاس از یاازدهم ساپتامبر

   (.Friedman, 2007, PP. 607-637ییروهای همگرا کننده یا همان رویدهای فضای جریایها خواهد بود )

ملت، به چالش کشایده شاده و  –،  دیپلماس  سنت  مبتن  بر الگوی دولت افضای جریایهدر عصر 

های جدید الورود به این عرصه، فضای  خایهای از بازیگران غیردولت  و حت  وزارتدلیل ورود شمار فزایندهبه

لا  باه های اقتصادی با اتحادهاای چندزایاۀ فرامپیچیده پدید آمده است. بازیگران غیردولت  یظیر دیپلمات

رسد در تعامل با مسائل یاش  از جهای  شادن و یاا باا یفاو  یظر م اید. بهحوزۀ سنت  دیپلماس  اضافه شده

، 2، بایاک جهاای 1الملل یظیر ساازمان جهاای  تجاارتزر استایداردهای اقتصاد بینهای تدوینفزایندۀ سازمان

هاای متشصاص دیپلمات و ...  ٥المللا  کااران بین، سازم4الملل  مشابرات، اتحادیۀ بین3الملل  پو صندوق بین

توایند به تامین منافع مل  کشورشان کمک کنناد. بار ای موثرتر م زویهدر دیپلماس  اقتصادی و تجاری به

های سازمای  خود را برای مواجهاه و تعامال باا باازیگران های امور خارجه باید ظرفیتخایهاین اساس وزارت

ای افزایش دهناد کاه بتوایناد در فضاای پیچیاده و زویههای رقیب حکومت  بهخایهرتغیردولت  و سایر وزا

 ها عمل کنند.پوشان اقتصادی و سیاس  در چارچوب فضای جریانمرزهای هم

 بع، بازارهاا و مشاروعیت، مدعیان جدید الورود یسبت به منافضای جریایهاالملل  عصر بازیگران بین

 های فراملا . شارکتشوید که به حوزۀ دیپلماس  سنت  تعل  داشته اساتم  های هستند و درزیر فعالیت
ای از ییاروی محرکااۀ فرآینااد جهاای  شاادن، در جریااان زساترش سااریع از طریاا  عنوان بشااش عماادهباه

ناد زذاری مشترک در شبکۀ جهان شهرها، عمیقاً در ایان فرآیادغام/تملک/ فرازیر شدن و سایر ایواع سرمایه

الملل  باه یفاع خودشاان های داخل  و بینای برای یفو  بر سیاستهای فزایندههمزمان تالشدرزیر شده و 

منظور هماهناگ کاردن جایگااه های فرامل  معماوزً اتحادهاای باین سارزمین  را باهبرید. شرکتکار م به

 زیرید.ن حکومت  بکار م الملل  و ارکازذاری و تقویت زب  خود در تنظیمات بینسیاست

هاا درزیار رقابات تنگاتناگ جریان –ها ها هم در فضای توامان مکانملت –صورت  مشابه دولت به

دادن باه یهادهاای مشتلاف اید و هم زمان با ساایر دو  بارای شاکلبرای کسب دستآوردهای اقتصادی شده

ها همچناین بارای کنند. کشورشان باشد همکاری م ای که تضمین کنندۀ منافعزویهالملل  بهساز بینرژیم

زیند تا بتوایناد دسترسا  باه کنند، سایر کشورها را کنار م زذاری مستقیم خارج  رقابت م جذب سرمایه

                                                           
1 . World Trade Organization (WTO) 

2 . World Bank 

3 . International Monetary Fund (IMF) 

4 . International Telecommunication Union (ITU) 

5 . International Labor Organization (ILO) 
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های هموطن خود فراهم کنند و همچنین در بازار داخل  ییز از طری  ایجاد موایع تجاری بازار را برای شرکت

صورت همزمان در حا  تعمی  ز سوی دیگر، کشورها بهبرای رقبای خارج ، آیها را مورد حمایت قرار دهند. ا

المللا  یظیار ساازمان زر اساتایداردها و قواعاد بینحکومت  تادوینشان در قالب یهادهای بینهایهمکاری

المللا  مشاابرات و .... و یاا در چاارچوب الملل  پو  و اتحادیه بینجهای  تجارت، بایک جهای ، صندوق بین

 هستند.  1ای یظیر یفتامنطقههای اقتصادی تواف 

کاه شاوید. در حال واردان این الگوی تعامل و وابستگ  متقابل محسوب م تازه بازیگران غیردولت ،

ها در یاک رقابات ساازیده، بارای ملت -ها و دولتالملل  شامل هدایت شرکتاهداف اقتصادی بازیگران بین

باه  های غیردولت  جامعۀ مدی  ییاز صادای خاود رامثا  در چارچوب سازمان جهای  تجارت است، سازمان

  مباحث سیاست اقتصادی اضافه کرده و از طری  زب  کاردن در ورای مرزهاای ملا  در صادد کساب یفاو

های غیردولتا  از طریا  ابزارهاای الملل هستند. این سازمانزذاری در اقتصاد بینبیشتر در فرآیند سیاست

ها در چاارچوب یظاام باازار ها و شرکتپذیری و شفافیت بیشتر حکومتقوی یظارت  خود، خواهان مسولیت

های ییازمند تشصاص های غیردولت  فرامل های فرامل  و سازمانها، شرکتحکومتباشند. بر این اساس م 

 ها هستند.منظور تامین منافع خود در چارچوب فضای جریاندیپلماتیک اقتصادی سازیده به

هاای ماورد عنوان یک حرفه با تغییر در تعریف، کیفیات و یقشلماس  بهتحت چنین شرایط ، دیپ

ای از تحاوزت پایش ایتظاری که یک دیپلمات باید یا یباید ایجام دهد مواجه شده است. البته بشاش عماده

ای عنوان پدیدهالملل بیشتر به، از جمله مطرح شدن بازیگران غیردولت  در سیاست خارج  و روابط بینزفته

کنند مطرح است تا کشورهای در حا  ها عمل م کشورهای صنعت  که در فضای جریانجهان شهرهای  در

پردازید. تحوزت عرصۀ دیپلماس  در فضای ها به تعقیب منافع خود م توسعه که در چهارچوب فضای مکان

 بندی کرد:صورت  یل طبقهتوان بهها را م جریان

های رقیاب وزارت خارجاه در خایاهامور خارج  در سایر یهادهاا و وزارت الف( تکثر و تعدد واحدهای متول 
های مرکزی وارد تعامل مستقل با های مهم و کلیدی حکومتخایهوزارت: های محل دولت مرکزی یا حکومت

شوید بدون اینکه از مجاری دیپلماتیک وزارت خارجه اقدام کنند. باه ایان همتایان خود در سایر کشورها م 

شااود. ایاان های خارجااه در ایاان زمینااه بااه چااالش کشاایده م خایااهیااب یقااش رهبااری ساانت  وزارتترت

شاکنند. ایان ویژه در امور اقتصادی خارج  در هام م های تشصص ، ایحصار وزارت خارجه را بهخایهوزارت

الملل  شود. برای ای در حوزۀ تشصص  خود وارد تعامل بینخایهتقاضا و ایتظار رو به تزاید است که هر وزارت

المللا  پاو  یاا عنوان یمایندزان کشورشان در صاندوق بینای بههای اقتصاد یقش برجستهخایهمثا  وزارت

المللا  مشاابرات و یاا های ارتباطات و مشاابرات در اتحادیاۀ بینخایهکنند )و یا وزارتبایک جهای  پیدا م 

در این  های بازرزای  در سازمان جهای  تجارت(.خایهیا وزارت الملل  کار وهای کار در سازمان بینخایهوزارت

میان یوع دیگری از بازیگران که در جای  بین بشش دولت  و غیردولت  عمل م  کنناد ییاز در ایان عرصاه 

                                                           
1 . North Atlantic Free Trade Agreement (NAFTA) 
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ظهور یموده اید که از جمله مهمترین آیها یهادهای متول  مدیریت شهرهای جهای  هستند. این یهادهاا ییاز 

 .تکیه داریدماموریتهای خود بشدت بر کارکردهای دیپلماتیک در چارچوب دیپلماس  شهری برای ایجام 

ها، بساایاری از خایااهوساایلۀ سااایر وزارتهااای دیپلماتیااک بهباارای مواجهااه بااا ایاان تکثاار فعالیت

های های امور خارجه سع  در بلوکه کردن و ممایعات از ورود یهادهاای دولتا  رقیاب در عرصاهخایهوزارت

ایاد. اماا برخا  از المللا  پذیرفتههای بینتدریج یک یقش رده دوم را در یشستاید؛ و یا بهالملل  یمودهینب

ای موف ، از یک یهاد دولت  کاه زویههای امور خارجه ییز بجای اتشا  این قبیل مواضع ایفعال ، بهخایهوزارت

کاردن  ۀ فرازیار باین وزارتا  بارای فرمولاهمنحصراً متول  روابط خارج   بوده است به یک هماهنگ کنند

های تشصصا  در پیشابرد ماذاکرات خایاهاید. بر این اساس وزارتهای اقتصادی خارج  تبدیل شدهسیاست

طور رسام  شوید تا باههای وزارت امور خارجه، آزاد زذاشته م که همزمان دیپلماتکنند، درحال اقدام م 

 الملل  را بر عهده زیرید.های اقتصادی بینهای مل  در یشستمسولیت یمایندز 

های ها و حکومتهمچنین جریایات تمرکززدای  قدرت و تفویض اختیار از حکومت مرکزی به استان

ویژه در میان اعضای اتحادیۀ اروپا  افزایش یافته است. این اتفاق به طرز مشهودی در تفویض اختیار محل  به

ای وارد اتلند و ولز روی داده است. به این ترتیب واحدهای محل  یا منطقهاز حکومت مرکزی بریتاییا به اسک

های مرکزی بوده است؛ از جمله روابط اقتصادی صورت ایحصاری در اختیار حکومتشوید که بههای  م حوزه

ها ساازیمنظور اعماا  یفاو  در تصمیمباه 1"لنادر آلماان "های ایالت  یظیارالملل . برای مثا ، حکومتبین

ایاد. فرآیناد کمیسیون اروپا و یهادهای مرتبط با اتحادیۀ اروپا، در بروکسل یک یمایندز  مستقل ایجاد کرده

های بزرگ وقوع پیوسته است. کایتونمشابه  توسط کشورهای  یظیر سوییس که عضو اتحادیه ییستند ییز به

 (. Berridge and James, 2001, P.207) ایداین کشور برای منظور مشابه در بروکسل یمایندز  ایجاد کرده

جهاای  شادن و فراملا  شادن کاه بار اسااس : های فراملا ب( ظهور کارکردهای دیپلماتیاک در شارکت

یحو شاود باههاای ماال  سانجیده م زذاری مساتقیم خاارج  و جریانهای  یظیر جریایات سرمایهشاخص

طرق تاوان باهدرجۀ فرامل  شدن یاک شارکت را م  2های آیکتادرود. بر اساس شاخصپیش م ای بهفزاینده

شاود ترکیبا  از ساه یسابت  یال مشتلف  ایدازه زرفت. شاخص فرامل  شدن که توسط آیکتاد استفاده م 

یسابت "و  "یسبت فروش خاارج  باه فاروش کال "،  "یسبت دارای  خارج  به کل دارای  شرکت"است: 

ای یحو فزاینادهها اماروزه باه(. شارکتUNCTAD, 1998, P.43)"کارکنان خارج  به کل کارکنان شارکت

، بازارهاای یوظهاور )اروپاای شارق  و 3مشغو  تجارت در ورای مرزهای سازمان همکاری و توسعۀ اقتصاادی

چین(، یا اقتصادهای تازه صنعت  شدۀ جنوب شرق  آسیا و آمریکای  جنوب  و ییز در برخ  صانایع کاه در 

 اشند. باید م حد وسیع  فرامل  شده

                                                           
1 . German Lander 

2 . United Nations Conference on Trade & Development (UNCTAD) 

3 . Organization for Economic Cooperation and Development 
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های مشتلف اقتصادی را یشان های فرامل  در حوزهجدو  یک شمای  از میزان جهای  شدن شرکت

شود، صنایع یوشیدی  به لحااظ یسابت) ( فراملا  شادن، و که در جدو  یک مالحظه م دهد. همچنانم 

ت و یکام تجرباه مل  شدن را در آساتایۀ قارن بیساها، بیشترین فراهای یفت  به لحاظ میزان دارای شرکت

 اید.کرده

 های خارجی در هر صنعتتوسط نرخ فراملی شدن و دارايیم -جدول يك

متوسط فرامل   صنعت

 شدن) (

های خارج  دارای 

 میلیارد دزر

های های خارج  به صورت   از دارای دارای 

 شرکت برتر فرامل  1٠٠خارج  

 3/6 321 7/88 غذا و یوشیدی 

 7/4 23٩ 3/67 داروی 

 7/12 647 6/٥٩ صنایع الکتروییک  و الکتریک 

 6/13 6٩3 1/7٠ یفت

 3/13 677 1/41 خودرو

 1/3 1٥8 ٩/٥3 مواد شیمیای 

 )میایگین(7/٥3 )کل(273٥ )میایگین(4٥/63 کل /میایگین

Source: UNCTAD, (2000), World Investment Report: Trends & Determinants, Geneva 

ها قارار داده اسات. آیهاا یاچاریاد های  را ییز در برابار ایان قبیال شارکتچالش البته جهای  شدن

ای را بشناسند و بر اساس همۀ آیها عمل کنند؛ دیگار آشانای  صارف باا قاوایین استایداردهای چندین زایه

 کشور مادر و کشور میزبان برای موفقیت کاف  ییست. برای کار در کشورهای  یظیار روسایه، چاین، ژاپان و

های کشاور ماادر )در آمریکاا یاا اروپاا( منطقۀ خاورمیایه دایستن صرف بهترین شیوۀ عملکرد بر اساس رویه

پاسشگوی ایتظارات و تامین کنندۀ منافع ییست. البته در بعد اقتصادی، اتفاق دیگری که افتاده تنظایم یاک 

در بایاد از آیهاا تبعیات کنناد. های فرامل  فارغ از کشور ماسلسله قواعد جهان شمو  است که تمام شرکت

های فراملا  فشاار وارد های غیردولت  فرامل  ییاز در حاا  فعالیات هساتند و بار شارکتهمزمان سازمان

هاای المللا  و ضارورت مادیریت برخاورد باا زروهکنند. ییاز به تعامل ساازیده باا یهادهاای ملا  و بینم 

ین منافع، برخ  موضوعات را، خاود در دسات زرفتاه و های فرامل  را وادشته تا برای تاماکتیویست، شرکت

شاورای "ها، راساً شروع کنند. یمویۀ آن، تشاکیل های مشتلف از جمله رسایهابتکارات دیپلماتیک را از کایا 

منظور همااهنگ  مواضاع در است که توسط تجار عمدۀ آمریکای  و اروپاای غربا  باه 1"تجاری فرا آتالیتیک

                                                           
1 . Trans-Atlantic Business Council (TABC) 
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تجارت و سایر مسائل تجاری مرتبط تاسیس شده اسات و یاوع  دیپلماسا  اقتصاادی قبا  سازمان جهای  

 فعا  را در دستور کار خود قرار داده است. 

های سازمانشهری: الملل  و دیپلماس  های غیردولت  فرامل  در حکمرای  بین ( مشارکت فزایندۀ  سازمان

زیست و بررس  یقض حقوق بشر فاظت از محیطغیردولت  در سطوح مشتلف  از مسائل جامعۀ مدی  یظیر ح

 1"اینفکات"هاای توان به فعالیتکنند. در این زمینه م های فرامل  یا دو  خارج  فعالیت م توسط شرکت

کنناد، اشااره کارد. بسایاری از های فرامل  که حیات ایسان را تهدید م در تحریم برخ  محصوزت شرکت

 کشند.های حاکم ارائه کرده و آیها را به چالش م را در برابر سیاست های غیردولت  الگوهای خودسازمان

 

 شهریها و بازیگران عرصۀ دیپلماس  یقش

شود؛ های وستفالیای  در یظر زرفته م عنوان یک  از محصوزت یظام دولتدیپلماس  مدرن اغلب به

واساطۀ موازیاۀ قاوا، دیپلماسا  و هل و برابر که ثبات آن بهای دارای حاکمیت مستقیظام  متشکل از دولت

هاا حاائز زردد. اما در شرایط کنوی  بازیگران غیردولت  ییز در عصر فضای جریانالملل تامین م حقوق بین

 –اید. برای مثا  حمالت یازده سپتامبر توسط یک زروه غیردولت  )القاعاده( علیاه یاک دولات اهمیت شده

روز   با دییای جهای  شادۀ امامحور یظام وستفالیای -ن ماهیت اروپاملت )آمریکا( صورت زرفته است. بنابرای

حاوزه رتیب بازیگران فراملا ، فروملا  و غیردولتا ، (. به این تMeerts, 2002, PP. 35-37همشوای  یدارد )

 "ملیسان"ف شااید تعریاف اید. باا ایان اوصااهای ملا  را باه چاالش کشایدهدولتهای ایحصاری عملکرد 

 ز و کاار یماینادز ،یف از دیپلماس  در دییای کنوی  باشد؛ وی دیپلماس  را به عناوان سااترین تعرمناسب

شان را هدایت و تنظایم الملل  روابطها و سایر بازیگران بینداید که از طری  آن دولتارتباطات و مذاکره م 

 (. Melissen, 1999, P.xviکنند )م 

های بنادیشاوید کاه یماینادۀ زروهۀ دیپلماس  م های متنوع  وارد عرصدر جهان کنوی ، ورودی

الملل  هستند. این ییروهای مشتلف ضمن همزیست ، اشکا  زویاازوی  مشتلف در سطوح محل ، مل  و بین

هاا، کارکردهاا و باازیگران جدیاد برید. شناخت یقششان به کار م از یفو  دیپلماتیک را برای تحق  اهداف

الملل، امری ضروری برای تامین تر از عرصۀ بینها، ضمن ارائۀ درک  روشناندر فضای جری عرصۀ دیپلماس 

زران اصل  دیپلماسا  این ییروها و بازیگران، کنش. شودمنافع و تحق  اهداف سیاست خارج  محسوب م 

 را ارائه کرده است:ریایها جفضای های دیپلماتیک در عصر جدو  زیر شمای  از این یقش. هستند شهری

  فضای جريانهاهای متنوع ديپلماتیك در عصر نقش -ل دوجدو

                                                           
1 . INFACT  )یک سازمان دیدهبان شرکتها است که در سا  1٩77 در آمریکا ایجاد شده است و از مصرفکنندزان حمایت م کند(  
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 بازیگران (شهری کارکردها )ایواع دیپلماس  

 های اقتصادیدیپلمات اقتصادی شهری دیپلماس  های دولت یقش

 های بازرزای دیپلمات بازرزای شهری دیپلماس  

 

 های غیردولت یقش

 های شرکت دیپلمات شرکت شهری دیپلماس  

 های تجاریدیپلمات تجاریشهری پلماس  دی

 های غیردولت  مل های سازماندیپلمات های غیردولت  مل سازمانشهری دیپلماس  

 های غیردولت  فرامل های سازماندیپلمات های غیردولت  فرامل سازمانشهری دیپلماس  

 

 و بازرزای  های مسؤ  سیاست اقتصادیالف( یقش و کارکرد دیپلماتیک وزارتشایه

الملال یظیار زر استایداردهای اقتصاد بینهای چند جایبۀ تدوینهای سازماندر مواجهه با پیچیدز 

های تشصصا  خایاهها، مشاارکت وزارتالملل  پو  بسیاری از حکومتسازمان جهای  تجارت و صندوق بین

های اماور خارجاه، زساترش خایاهسازی یقاش وزارتطرفهای اقتصاد و مالیه را از طری  کاهش یا ب حوزه

 شود:به دو بشش تقسیم م شهری در این حوزه اید. دیپلماس  داده

هاای که مربوط است به مساائل سیاسات اقتصاادی. بارای مثاا  کاار هیات اقتصادی شهری دیپلماس  -1

دی اعماا  هاای اقتصااهادف دیپلمات های استایداردزذار یظیر سازمان جهای  تجارت.یمایندز  در سازمان
وسیلۀ شکل دادن های تشصص  بهخایههای اقتصادی از طری  هماهنگ  میان وزارتیفو  ماهرایه در سیاست
وسایلۀ درزیاری ساازیده باا باازیگران زر استایداردهای جهای  و ییز بههای تدوینفرآیند مذاکره در سازمان

صادی یماینادۀ کشاورش درساایر کشاورها دیپلمات اقتغیردولت  در مواقع  است که مفید و مناسب باشد. 

الملال یظیار ساازمان جهاای  های اقتصادی یظاام بینزری( یا در سازمانخایه یا کنسو )مستقر در سفارت

های اقتصادی سایر الملل  پو  است و ییز در صدد اعما  یفو  در سیاستتجارت، بایک جهای  و صندوق بین

های اقتصادی سایر کشورها را تحت یظر داشاته و زازارش سیاست های اقتصادی همچنینکشورها. دیپلمات

ها همچنین یمایند. حکومتهای خود بهترین راه اعما  یفو  در آن کشورها را توصیه م کنند و به دولتم 

هاای قاایوی  و های صاادرات ، کمکهاای  را از طریا  توصایهدر راستای توسعۀ اقتصاد ملا  خاود حمایت

 کنند.   های کشور خویش فراهم م ت  برای شرکتهای صادرامشوق

های تجاری و ماال  های دیپلماتیک برای حمایت از بششمربوط به کار هیات بازرزای  شهری دیپلماس  -2

های اقتصادی و اهداف کل  کشور در توسعۀ مل  است. ایان وظیفاه شاامل ارتقااء کشور در تعقیب موقعیت

های بازرزای  باز کردن بازارهای خارج  بارای هدف دیپلماتتجارت است.  زذاری داخل  و خارج  وسرمایه
های وسایلۀ تساهیل ورود شارکتهای کشور خود از طری  اعما  یفو  در اقتصاد ساایر کشاورها و بهشرکت
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داران کشور خویش در بازارهای خارج  است؛ آیها همچنین باید برای حل و فصال تعاارض مناافع باا ساهام
های بازرزای  تامین اطالعات کار اصل  و مهم دیپلمات رتجاری در سایر کشورها وارد عمل شوید.تجاری و غی

های عنوان میزبان یماینادز ده  و کمک برای اقدام بهزذاری و صادرات و سازمانهای سرمایهدربارۀ فرصت

ی را از طریا  مشااوره و توایناد پیویادهای اقتصاادهای بازرزاای  م تجاری است. در برخ  موارد دیپلمات

زذاری ارتقاا بششاند. باا شناساای  اهمیات های داخل  و خارج  برای تصمیمات سارمایهحمایت از شرکت

های خود برای تقویات ها تالشزذاری مستقیم خارج  برای توسعۀ مل ، حکومتالملل و سرمایهتجارت بین

های بازرزاای  یاا اید. دیپلماتارتقا بششیدههای تجاری در کشورهای شریک عمدۀ تجاری خود را یمایندز 

 های بازرزای  هستند. های آموزش دیده یا یمایندزان اتاقویژه شامل دیپلماتکارکنان کشوری به

 

 های فرامل ب( یقش و کارکرد دیپلماتیک در شرکت

 های تجااری دردیپلمات تجاری و تا حد کمتری دیپلمات شرکت  باید در صادد شناساای  فرصات

بازارهای خارج  و حفاظت از منزلت شرکت و منافع پایادار آن در کشاورها و اجتمااع محلا  باشاند. آیهاا 

های غیردولت  فرامل  و ساایر زیران اقتصادی و سیاس  کشورهای مشتلف و سازمانکوشند تا در تصمیمم 

ساودآوری پایادار های چنادملیت  بارای موفقیات اقتصاادی و های جامعۀ مدی  یفاو  کنناد. شارکتزروه

شان را حفظ شان باید کفایت و مهارت خود جهت مدیریت سهام داران متعدد داخل  و خارج زذاریسرمایه

های باازتر ها و قابلیتهای جهای  ییازمند ظرفیتها، شرکتو تقویت کنند. برای مواجهه با این قبیل چالش

ویژه داران غیرتجااری خاارج  ) باهران داخل  و ساهامداها باید بتوایند سهامدیپلماتیک هستند. این شرکت

 های دیگر( را راض  یگهدارید. دو یوع دپیلماس  در این راستا قابل تفکیک هستند:حکومت

؛ شامل دو یقش سازمای  است که برای هماهنگ  موف  یک شرکت فراملیتا  شرکت  شهری دیپلماس  -1

باید بتواید در دو فرهنگ عمل کند؛ او ، فرهنگ واحد  ضروری است؛ یک  مدیریت واحد تجاری کشوری که

شدت متاثر از ملیت شرکت فرامل  است.  یقش دوم مربوط باه تجاری و دوم، فرهنگ شرکت  که معموزً به

دیپلمات شرکت  است که متاثر از فرهنگ شرکت  چند زبایه با سواب  کاری مشتلاف و متناوع و مجارب در 

های خارج  است. این دو یقش برای کارکرد ساختارهای چنادملیت  ضاروری نگزیدز  و کار در ایواع فره

 اش است.است. دیپلمات شرکت ، واسط بین شرکت فرامل  و شعب خارج 

تجااری ایان اسات کاه  شهری بر خالف دیپلماس  شرکت ، هدف دیپلماس  تجاری؛ شهری  دیپلماس  -2

مناسب سازد. تقاضاهای جوامع محلا  کاه بار اعماا   های اقتصادیاش را برای فعالیتمحیط بیروی  شعب

های خارج  کنند.  فشار و مشالفت زروههای رفتار شرکت را محدود م شود، طیف آزادیشرکت تحمیل م 

های بزرگ آمریکای ، سفرا و وزرای سااب  را طور سنت  شرکتها بزید. بهتواید ضررهای کالی  به شرکتم 

محادود باه رواباط عماوم   شهری تجااریکنند. دیپلماس  ری خود استشدام م های تجابرای ارتقا تماس

شاود. المللا  مرباوط م کننده و از ساوی دیگار باا جامعاۀ بینییست بلکه از یک ساو باا جواماع مصارف
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های فراملا  ایجااد کنناد. وظیفاۀ های زیاادی بارای شارکتتوایند محدودیتهای جامعۀ مدی  م سازمان

هاای متعادد غیرتجااری و مشاتریان جاری، مدیریت رابطۀ میان شرکت فرامل  باا طرفت شهری دیپلماس 

المللا  های غیردولت  محل  و بینهای تجاری با مقامات دولت میزبان، سازمانخارج  خود است. دیپلمات

ین کنند. در سطح شرکت  آیها در حوزۀ تادودارای یفو  در چهارچوب دستور کار محل  و جهای  مذاکره م 

داران، هادایت ماذاکرات دو و چناد جایباه، های شارکت  در رابطاه باا ایتظاارات ساهاماستراتژی و سیاست

 ,Saner & Yiu, 2002کنناد )الملل  و جمع آوری و تحلیل اطالعات عمال م هماهنگ  روابط عموم  بین

P.12ل  باا واحادها و فعاالن (. دیپلمات تجاری که معموزً سفیر یا مدیر ساب  است، واسط بین شرکت فرام

هاای تشصصا  های غیردولت ، آژایسهای کارزری، سازمانغیراقتصادی خارج  یظیر اتحادیه –غیرتجاری 

 های مشتلف جامعۀ مدی  در سایر کشورها است.سازمان ملل و زروه

 

 های غیردولت  ( یقش و کارکرد دیپلماتیک سازمان

موضاوعات  چاون سیاسات اقتصاادی، توساعۀ اقتصااد  های غیردولت  با عالئ  اقتصادی برسازمان

های غیردولت  که در عرصۀ مل  الملل و عملکرد تجارت جهای  متمرکز هستند. باید تمایزی میان سازمانبین

 کنند قائل شد.الملل  فعالیت م های غیردولت  که در سطح بینکنند با سازمانعمل م 

که بیایگر منافع و عالئا  جامعاۀ مادی  در حاوزۀ اقتصاادی مل  های غیردولت  سازمان شهری دیپلماس  -1

دار و های سهامکننده و مبارزه با فساد اقتصادی تا حمایت زروههستند و طیف  از مسائل، یظیر دفاع از مصرف

های غیردولتا  و زیریاد.  آیهاا طرفادار ایجااد ائاتالف باا ساایر ساازمانطرفداران محیط زیست را در بر م 

ها و اقدام سیاس  مستقیم برای زب  در برابار حکومات و زان جامعۀ مدی  و ییز حام  بکار بردن رسایهیمایند

ر شهرداریها ییاز یبعالوه در همین زمینه یهادها تاثیرزذار دیگری یظ های فرامل  در سطح مل  هستند.شرکت

. این یهادها با توجه باه کنند کنش م بین بشش دولت  و غیردولت  در عرصۀ عموم  و جای  وجود دارید که 

ماموریتشان که مدیریت کالن امور شهرهای جهای  در فضای جریایهاست، از دیگر بازیگران عرصاۀ دیپلماسا  

چرا که برای مدیریت مطلوب شهرهای خود و یقش آفرین  در عرصۀ توسعۀ ملا  بشادت  ؛محسوب م  شوید

 ییازمند دیپلماس  شهری هستند.  

ده  رویدادها، حمایت، دفاع و زب  کاردن ، متول  سازمانهای غیردولت  فرامل سازمان یشهر دیپلماس  -2

المللا  عمال کارده و شاامل های غیردولت  فراملا  در ساطح بیندر سطوح فرامل  است. یمایندزان سازمان

الملل  پو  و نباشند که برای یمویه در برابر سازمان جهای  تجارت، صندوق بیهای  چون صلح سبز م سازمان

صاورت هاای خاود را بهحلکنند. برای مثا ، ایان یماینادزان، پیشانهادها و راهبایک جهای  ائتالف ایجاد م 

های مستقل به مذاکرات پروتکل کیوتو ارائه کرده و در آن اثر زذار شدید. آیها همچنین درزیر اجرای همکاری

و اقتصادهای در حا  زذار هستند. اینها از طری  زب  و  های مربوط به کشورهای در حا  توسعهفن  در پروه

                                          الملل  وارد کنندهای خود را در ارکان حکمرای  بینکنند خواست.... سع  م 
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  (Finn, June-August 2000, PP.144-145این یمایندزان، فعازن سیاس  با سابقۀ دایشگاه  و ت  .)  شصص

در عرصاۀ  های فراملا های جهای  علیاه شارکتتوایند بایکوتهای اخالق  قوی هستند که م و دارای ارزش

المللا  را باا های بینای برای یفو  بر افکار عموم  یاا عرصاهرا هماهنگ کنند و مبارزات رسایه جهان شهرها

 .یمایندی  تجارت و ....هدایت هدف اثرزذاری بر روید مذاکرات  یظیر پروتکل کیوتو، سازمان جها

فضاای های دولت  و غیردولت  فوق در حوزۀ هدایت روابط خارج  کشورها در عصار مجموعۀ یقش

های روابط خارج  یک دهد که دیپلماس  سنت  قادر به ایفای یقش موثر در تمام  موقعیت، یشان م جریایها

هاای متعادد و ۀ کایوی  هماهنگ  میان ایان یقشعنوان یقطبه شهریکشور ییست و بر این اساس دیپلماس  

بریامۀ توسعۀ مل  تبدیل شده است، چرا کاه توساعه در عصار فضاای جریایهاا جز زینفک و اساس  متنوع، به

بلکه ییازمند تعامل  ساازیده باا جهاان  ،امری برویگراست که یم  تواید در ایزوا و یا تقابل با دییا به ثمر یشیند

یقشاها و باازیگران متعادد و متناوع  و دفع تهدیدها بین الملل  است؛ دیپلماس  شهری با برای جذب امکایات

هم عرصۀ کنش تمام  این متغیرهای پیچیده محسوب م  شود و هم ابزاری برای حرکت کشاور  فعا  در آن،

 در مسیر توسعۀ مل  است. 

 

 گیرینتیجه

هاا یواح  زویازون، در فضاای جریانهای مشتلف و بررس  تصویر جهان بر اساس میزان سهم ملت

تواید درک روشن  از این موضوع ایجاد زر سلسله مراتب ثروت و قدرت جهان حا  و آینده است، م که بیان

هاا، زرا برای کسب سهم  متعارف و در خور از فضای جریانکند که تا چه حد، آغاز فرایند توسعۀ مل  برون

در حا  توسعه، از جمله ایران ضروری است؛ و به تبع آن کااربرد  سیاس  کشورهای جهت تداوم حیات یظام

افازا تعامل سازیده و تعادل  هم ایجاد تواید بواسطۀبجای دیپلماس  سنت ( تا چه حد م شهری )دیپلماس  

ها برای تحقا  توساعه و رفااه ملا  الملل ، در کسب امکایات ززم از فضای جریانمیان دو سطح مل  و بین

 موثر واقع شود. مفید و 

ها در عصر جهاای  شادن، باعاث شاده ها و فضای جریانکشمکش و همزیست  توامان فضای مکان

الملل  تبدیل شاود. در چناین است که دیپلماس  سنت  به ابزاری یاکاف  برای کنش و واکنش بازیگران بین

هاای ای در ایجاام ماموریتهای عمادهیافتگان مکتب دیپلماس  سنت  با مشکالت و چالششرایط ، پرورش

های فرآیند جهای  با لحاظ کردن پیچیدز  شهریخود مواجه خواهند شد. این در حال  است که دیپلماس  

ییمه دولت  و  ها و بازیگران جدیدهای فضای جریانویژه در بعد اقتصادی و همچنین توجه به مولفهشدن به

آورد. بر این اساس ورود الملل  فراهم م زران بیننافع کنشغیردولت  این عرصه، ابزار مناسب  برای تحق  م

رساد. بارای ایان منظاور، ارتقاا توایمنادی یظر م یاک ضارورت ایکاریاپاذیر باه شهریبه عرصۀ دیپلماس  

زذاری و پارورش یسال و همچناین سارمایه شاهریهاای های سنت  برای تبدیل آیها باه دیپلماتدیپلمات

 حائز اهمیت حیات  است. شهریی پیشبرد دیپلماس  ها براجدیدی از دیپلمات
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هاا عمادتاً عرصاۀ از آن یظر اهمیت دارد که در سطح کالن، فضاای مکانتحوزت عمی  درک این 

سیاسات "ها اساسااً عرصاۀ های سیاس ، یظام ، و امنیت  و فضای جریانمبتن  بر مولفه "سیاست سشت"

وسعه است. به هر ایدازه که کشوری تعریف و تامین منافع مل  خود های اقتصاد، رفاه و تمبتن  بر مولفه "یرم

 "جهان زذشاته"ها و از طری  دیپلماس  سنت  تعقیب کند به را در چارچوب زفتمان حاکم بر فضای مکان

طور طبیعا  شاامل کشامکش سیاسا ، شود؛ جهای  که در آن الگوی حاکم بر روابط بازیگران بهیزدیک م 

های امنیت  و جنگ است؛ و به هر ایدازه که تعریف و تامین مناافع ملا  کشاور در خورددرزیری یظام ، بر

تعقیب شود، آن کشاور باه  شهریها و از طری  تقویت دیپلماس  چهارچوب زفتمان حاکم بر فضای جریان

 یزدیک خواهد شد؛ جهای  که در آن الگوی حاکم بر روابط باازیگران مبتنا  بار همکااری و "جهان آینده"

سازی بارای هار کشاور رقابت توامان خواهد بود. ززینش یک  از این دو مسیر قطعاً لحظۀ تاریش  سریوشت

 است که آیندۀ چندین یسل را رقم خواهد زد.
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