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چکیده

دیپلامسیشــهری بــه حضــور شــهرها در کنــار دولتهــا ،ســازمانهای غیردولتی ،رشکتهــای چندملیتی
و ســازمانهای بیناملللــی و همچنیــن ســایر بازیگـران نظامبینامللــل در عرصــه تعامــات بیناملللــی
در ایفــای نقشهــای دیپلامتیــک اشــاره دارد .کالنشــهرها بــه عنــوان بزرگرتیــن مجموعههــای
انســانی در جهــان ســهم بس ـزایی در گســرش و بهرهبــرداری از دیپلامسیشــهری دارنــد .از ایــن
رو کالن شــهرهایی ماننــد مشــهد بــا توجــه بــه پتانســیلهای منحرصبهفــرد جغرافیایــی ،مذهبــی،
اقتصــادی ،فرهنگــی ،علمــی و ارتباطــی خــود حائــز اهمیــت باالیــی در تحــرک و فعالیتهــای
دیپلامتیــک ایـران بــا نهادهــای همتــای خــود و در ســازمانهای منطقـهای نظیــر اکــو میباشــند .این
نوشــتار بــرآن اســت تــا بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه بــارزه هــا و مولفــه هــای بالقــوه نقــش
آفرینــی کالن شــهر مشــهد در حــوزه دیپلامســی شــهری بــا نــگاه معطــوف بــه حــوزه جغرافیایــی
ســازمان همــکاری هــای اقتصــادی اکــو چیســت؟در پاســخ انــگاره ابتدایــی ایــن اســت کــه مشــهد و
بــه تعبیــری خراســان از ویژگیهــای چندگانــه طبیعی،انســانی و معنایــی موثرتــری نســبت به دیگر
شــهرهای کشــورهای عضــو اکــو در ایفــای ایــن نقــش برخــوردار اســت .روش مــورد اســتفاده روش
کتابخان ـهای و اســنادی میباشــد.
واژگانکلیدی:دیپلامسیشهری،خراسان،مشهد،اکو،بارزههایطبیعی/انسانی/معنایی

 .1استادیار گروه روابط بینامللل دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسوول)
 .2استادیار گروه روابط بینامللل دانشگاه پیام نور مشهد

ranjkesh@um.ac.ir
Geramian_s@yahoo.com
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در پایــان ه ـزاره دوم میــادی ،چنــد رویــداد مهــم تاریخــی چش ـمانداز اجتامعــی زندگــی
انســان را دگرگــون ســاخته و بــا کاهــش نقــش و اهمیــت وســتفالیایی دولت-ملــت زمینــه را
بـرای مطــرح گردیــدن ســایر بازیگـران فروملــی و فراملــی در عرصــه نظــا م بینامللــل فراهــم
آوردهانــد .از جملــه عوامــل تاثیرگــذار بــر ایــن فراینــد میتــوان بــه پایــان جن ـگرسد و
فروپاشــی نظــام دو قطبــی ،انقــاب تکنولوژیــک یــا گســرش فنــاوری ارتباطی/اطالعاتــی و
جهانیشــدن اشــاره منــود .ایــن عوامــل ســبب گردیدهانــد تــا اقتصادهــای رستــارس جهــان
بــه هــم وابســته شــد ه و در سیســتمی کــه هندســه آن همــواره در حــال تغییــر اســت
شــکلی جدیــد از روابــط میــان اقتصــاد ،دولــت و جامعــه پدیــدار گــردد (کاســتلز.)27:1380،
از پیامدهــای ایــن تغییـرات میتــوان بــه ورود بازیگـران جدیــد نظیــر شــهرها بــه عنــوان
بازیگرانــی تاثیرگــذار و قابــل اتــکا در پیشــرد اهــداف سیاســتخارجی کشــورها اشــاره
منــود .از ایــن رو برخــی معتقدنــد در قــرن  21تســلط چیــن ،آمریــکا ،هنــد و یــا برزیــل
در گــرو چگونگــی نقشآفرینــی شــهرهای ایــن کشورهاســت( .)2010,khannaتحــوالت
جهانانســانی ،بــه رسعــت در حــال گــذار بــه ســوی جهانشــهری اســت؛ جهانــی کــه شــهرها
در آن کنــار ســایر بازیگــران ملــی و فراملــی بــه نقشآفرینــی در حوزههــای مختلــف
خواهنــد پرداخــت و بــه نوبــه خــود زمینهســاز گســرش نقــش شــهرها و بویــژه شــهرهای
جهانــی در نظــام کنونــی خواهــد بــود .از این رو ،گســرش شــهرهای جهانی را بایــد رخدادی
عظیــم و حتــی ناشــی از ابتــکارات تکنولوژیکــی و فناورانــه در نظــر گرفــت کــه تاثیراتــی
ژرف بــر عرصــه بازیگـران روابطبینامللــل خواهنــد گذاشــت( .)2010,kotkinرونــد کمــک
شــهرها در عرصــه دیپلامســی را میتــوان بــه دو حــوزه تقســیم منــود؛ اول کمــک به توســعه
برشدوســتانه و اهــداف بیناملللــی و دوم کمــک بــه توســعه فــوری .بــا ایــن تفاســیر دیــدگاه
فراگیــر ،بــا مترکــز بــر درگیــر شــدن شــهر در رونــد دیپلامســی بیناملللــی ،ایــن اســت کــه
بازیگـران دولــت و شــهر ،ســاکن مناطــق مختلــف «دو دنیــای سیاسـتجهانی» هســتند.
اول دنیــای دولــت محــور قـرار دارد کــه در آن بازیگـران دولتــی عمــل میکننــد و دوم دنیای
چنــد مرکــزی متنــوع اســت کــه در آن شــهرها و دیگــر بازیگـران غیردولتــی عمــل میمنایند.

بررســی عملکــرد کالنشــهرها در حــوزه دیپلامســی حکایــت از موفقیــت آنهــا در ایــن حوزه
دارد ،از ایــن رو زمینــه بـرای گســرش توجــه بــه مقولــه دیپلامسیشــهری در کشــورها مــن
جملــه ایـران میتوانــد ســاختارهای مــورد نیــاز جهــت کارایــی بهــر و کارآمدتــر کشــورها را
در فعالیتهــای بیناملللــی فراهــم آورد .رضورت ایــن مســئله از آن روســت کــه علیرغم وجود
شــهرهایی نظیــر؛ تهـران ،اصفهــان ،مشــهد و تربیــز در ایـران کــه از قابلیتهــای باالیــی در
ایــن زمینــه برخوردارنــد ،تــا بــه امــروز توجهــی درخــور از ســوی مســئوالن و اندیشــمندان
عرصــه سیاســت نســبت بــه ایــن مقولــه صــورت نگرفتــه اســت.با عنایت بــه ناتوانی نســبی
دولتهــا در تحقــق پــاره ای از اهــداف ملــی خــود  ،قاعدتــا بازیگ ـران غیردولتــی نقــش و
کارویــژه هــای دولتهــا را تــا حــدودی عهــده دار شــده انــد .در ایــن رابطــه و بــا بررســی
ناکامــی هــای ســازمان دولتــی منطقـهای اکــو  ،میتــوان ایــن آلرتناتیــو را مطــرح کــرد کــه
در وضعیــت عــدم متایــل یــا ناتوانــی دولتهــای عضــو ایــن ســازمان ،شــهرها و حکومــت های
محلــی چــه نقشــی را در فراینــد همگرایــی منطقـهای و نیل به اهــداف مفروضــه میتوانند
ایفــا منایند.مقالــه حــارض درصــدد اســت بــا بررســی نقــش کالنشــهر مشــهد ،بــه ایــن ســوال
پاســخ گویــد کــه شــاخصهها و بارزههــای کالنشــهر مشــهد در پیشــرد سیاســت منطقـهای
ایـران در ســازمان اکــو چیســت؟فرضیه نوشــتار ایــن اســت کــه مشــهد و به تعبیری خراســان
از ویژگیهــای چندگانــه طبیعی،انســانی و معنایــی در ایفــای ایــن نقــش برخــوردار اســت.
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پیشینهپژوهش
دربررســی ادبیاتــی کــه درحــوزه دیپلامسیشــهری ،جنبههــا و ابعــاد آن ارائهشدهاســت،
آثــار بســیاری بچشــم میخورنــد کــه هریــک تبیینکننــده ویژگیهــای مؤثــر و کارکــردی
ایــن مفهومانــد .آثــاری کــه غالبــا درکنــار بررســی نظــری چنیــن مفاهیمــی ،بــه ارائــه
منونههــای مطالعاتــی بررسیشــده و مدلسازیشــده میپردازنــد .درایــن بیــن ،اثــر پلوآیــم
و ملیســن بــه منظــور رفــع ابهامــات موضــوع دیپلامسیشــهری در مقال ـهای بــا عنــوان»
دیپلامسیشــهری :نقــش روبهرشــد شــهرها در سیاســت بیناملللــی» بــه بیــان زمینههــای
نظــری دیپلامســی چندجانبــه و شــهر میپــردازد و پــس از مفهومســازی دیپلامسیشــهری،
ابعــاد ایــن نــوع دیپلامســی (امنیــت ،توســعه ،ابعاداقتصــادی ،توســعه فرهنگــی ،ارتباطــات
شــبکهای و منایندگــی در ســازمانهای مختلــف) را مشــخص میســازد و در پایــان مقالــه،
نتیجهگیــری مفصــل و جامعــی از مفهــوم دیپلامسیشــهری ارائــه میکنــد.
تونــون نیــز در اثــری تحــت عنــوان «فعالیتهــای دیپلامسیشــهری» برآمــده از پــروژه
برق ـراری صلــح شــهرها ،از لحــاظ روانشــناختی ،موقعیتــی و محیطــی ،بــه موضوعاتــی از
قبیــل اجتنــاب از درگیــری مســتقیم ،ارتقــاء همزیســتی ســایر اقشــار جامعــه ،ســازگاری بــا
نیازهــای شــهروندان در شــهر از طریــق آمــوزش و باالبــردن آگاهــی ،برقـراری صلــح بوســیله
مشــارکت شهرباشــهر و خامتــهدادن بــه اختالفــات و ارائــه پیشــنهاداتی بــرای تقویــت
دیپلامسیشــهری میپــردازد.
درمیــان آثــار داخلــی تألیــف شــده درحــوزه ادبیــات دیپلامسیشــهری ،مقالــه
«دیپلامسیشــهری(ابزاری بـرای توســعه ملــی در عــر فضــای جریانهــا)» ،به برررســی تأثیر
رویکــرد دیپلامسیشــهری بــر افزایــش رضایــت ملــی ومحلــی همراه بــا شــناخت مؤلفههای
قــدرت اقتصــاد جهانــی در فضــای جریانهــا به منظــور نشــاندادن تفکیکناپذیری ســطوح
ملــی و بیناملللــی جهــان امــروز و همچنیــن بیــان نقــش شــهرها درعرصــه عملــی تعامالت
ایــن دو ســطح پرداختــه و دیپلامسیشــهری را درجایــگاه ابـزار برقـراری ایــن تعامــات مــورد
هــدف قرارمیدهــد .ایــن نوشــتار کــه حاصــل تــاش پژوهشــی مســعود موســوی شــفائی
از گــروه پژوهشــی روابطبینامللــل و دیپلامسیشــهری شــهرداری تهــران میباشــد ،بــه
تغییـرات فضــای مکانــی و شــکلگیری فضــای جریانهــا و همچنیــن رابطــه نئولیربالیســم
و توســعه در فضــای جریانهــا بعنــوان بســرهای بکارگیــری دیپلامسیشــهری توجــه نشــان
میدهــد.
آثــاری اینچنینــی ،براهمیــت فضــای جریانهــا ،بهمثابــه فضایــی تأکیــد دارنــد که درراســتای

جهانیشــدن و متعاقــب بــا آن ،دراثــر فرامرزیشــدن فرصتهــا وچالشهــا موجبــات
افزایــش بکارگیــری دیپلامسیشــهری از ســوی کالنشــهرها و شــهرهای جهانــی بــه منظــور
ارتقــاء ميــزان مشــارکت و همکاریهــای بنيامللــي در موضوعــات جهانــی را فراهــم
منودهاســت .ازایــنرو ،مرتــي قورچــي ،و محمــد امــاين در مقالــه «دیپلامسیشــهری
درفراینــد جهانیشــدن» ،بــرآن شــدند تــا بــه فراينــد جهانیشــدن و تأثیــرآن برمفاهيــم
حکمراينجهانــی ،ســازمانهای بنياملللــی غريدولتــی و همچنــن ديپلامسیشــهری ونقــش
آن درهمکاریهــای بنياملللــی چندجانبــه و ارتقــاء موقعيــت کالنشــهرها در فضــای
جریانهــا بپردازنــد.
کتــاب « دیپلامسیشــهری» ترجمــه محمدجــواد رنجکــش و منصوره اســکندران در هشــت
فصــل ،بــه متامیفعالیتهــای انجــام شــده توســط حکومتهایمحلــی (بــه عبــارت
دیگــر فــرو ملــی) ،در جلوگیــری از منازعــات ،برق ـراری صلــح و بازســازی بعــد از منازعــه
هــا اشــاره میکنــد .کتــاب حــارض توفیــق و مشــارکت حکومتهایمحلــی در مقابلــه بــا
منازعــه هــا ،برق ـراری صلــح و بازســازی بعــد از منازعــه هــا را بررســی منــوده و در عیــن
حــال ضعفهــای و معایــب آن را نیــز مــورد تأکیــد ق ـرار میدهــد .درمجمــوع آنچــه در
ایــن کتــاب ارائــه میگــردد بــا هــدف پیونــد تحــوالت صورتگرفتــه در فضــای دیپلامتیــک
بیناملللــی ،حضــور بازیگـران جدیــد و رشایــط واقعــی صلــح و درگیــری انجــام میپذیــرد تــا
راهحلــی مناســب و قابلتوجــه ب ـرای مســائل و بحرانهــای موجــود بیابــد.
درایــن فضــا ،شــهرها باارتقــاء جایــگاه اقتصــادی ،سیاســی ،فـنآوری ،فرهنگــی و زیرســاختی
خــود از تــوان ،نفــوذ و اعتبــار کافــی بــرای اجــرای فعالیتهــای دیپلامتیــک برخــوردار
میشــوند و درراســتای فعالیتهــای خــود ،از دیپلامسیشــهری بهــره میبرنــد .ایــن
مطلــب ،کانــون توجــه مقال ـها ی بــا عنــوان «دیپلامســی شــهری ،بررســی نقــش و جایــگاه
شــهرها بــه عنــوان بازیگرجدیــد عرصــه روابــط بینامللــل» از آثارهــادی زرقانــی ،محمدجواد
رنجکــش و منصــوره اســکندران اســت کــه تــاش دارد در چارچوب بحث دیپلامســی شــهری،
نقــش و کارکــرد شــهرها را بــه عنــوان بازیگ ـران جدیــد روابــط بینامللــل مــورد بررســی و
تجزیــه و تحلیــل قراردهــد .یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه شــهرها بــا ایفــای نقش
فراملــی خــود در زمینههــای امنیــت ،توســعه ,اقتصــاد ،فرهنــگ ،شبکهســازی ،و حضــور در
ســازمانهای بیناملللــی بــه بازیگرانــی فعــال در عرصــه روابــط بینامللــل تبدیــل شــدهاند.
در مجمــوع آثــار متعــددی در دو حــوزه دیپلامســی شــهری و اکــو وجــود دارد؛امــا هیــچ
یــک از ایــن آثــار بــه وضعیــت و موقعیــت شــهر مشــهد در ایفــای نقــش دیپلامتیــک خــود
در منطقــه اکــو اشــاره ننمــوده انــد.
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دیپلامسیشهری
دیپلامســی بطــور ســنتی مربــوط بــه قلمــرو رسزمیــن بــوده و بــر اســاس ایــن مفروضــه
معنــا مییابــد کــه ،جوامــع ســنتی تحــت حاکمیــت جداگانــه ســازماندهی شــده و در لــوای
کشــور-ملت دارای مرزهای تعریف شــدهای هســتند .چنین برداشــتی از دیپلامســی بیشــر
بــا عامــل مــکان در ارتبــاط بــوده و کار بــا جغرافیــا را راحتتــر از هــر چیــز دیگــری در نظــر
میگیرد(بیــات .)21:1386،دیپلامســی ممکــن اســت متضمــن کل فراینــد روابطخارجــی،
تدویــن سیاســت و نیــز اجـرای آن باشــد ،از ایــن منظــر میتــوان دیپلامســی را رویــه اداره
روابــط میــان کشــورها از طریــق مناینــدگان رســمی در نظــر گرفــت (.)Plano,1988:241
امــا هامنگونــه کــه مطــرح گردیــد مفهــوم دیپلامســی در طــول زمــان دچــار تحــوالت
و تطــورات گوناگونــی گردیــده اســت کــه در ایــن اثنــا یکــی از مفاهیــم قابــل تامــل
مفهــوم دیپلامسیشــهری اســت .دیپلامســی شــهری؛ هــر کاربــردی روابــط بینامللــل بـرای
مذاکــرات ،تعامــل ،توســعه و بهســازی روابــط بیــن ملتهــا ورای مشــکالت و معضــات
روابــط دولتهاســت و بخــش مهمــی از دیپلامســی عمومــی در کشــورهای دموکراتیــک
و پیرشفتــه بــه شــار م ـیرود .در ایــن تعریــف بــر ســه وجــه متامیــز دیپلامســی شــهری
از دیپلامســی دولتــی تأکیــد گردیــده اســت .دیپلامســی شــهری؛ نخســت یــک هــر اســت،
دوم کاربــردی اســت و در وهلــه ســوم در ایــن دیپلامســی ،هــدف اصلــی ملتهــا هســتند؛ نــه
الزامــا دولتهــا .از ایــن رو در جهــان امــروز کــه دولتهــا در کشــورهای پیرشفتــه برخــاف
کشــورهای عقــب افتــاده ،بــه ســوی کوچکتــر شــدن حرکــت میکننــد و دربــارۀ مســائل
اساســی زندگــی ،سیاســت ،فرهنــگ و اقتصــاد جامعــه ،از پاییــن بــه بــاال تصمیمگیــری
میشــود؛ شــهردارها و همچنیــن اعضایشــوراهای شــهر بــه عنــوان مناینــدۀ مســتقیم
افــکار عمومــی و ارادۀ مــردم،در بهبــود روابــط ملتهــا بــا یکدیگــر نقــش برجســتهای
دارند(صفــوی .)1389،ميتــوان گفــت ديپلــايس بــه نهادهــا و روندهايــي گفتــه ميشــود
كــه كشــورها و ســاير بازيگ ـران عرصــه بنيامللــل خــود و منافــع خــود را از طريــق آن بــه
ديگــر بازيگ ـران عرضــه ميكننــد .بــا ايــن تعريــف روندهــا و نهادهایــي كــه شــهرها از
طريــق آن بــا ديگــر بازيگـران اعــم از دولتهــا و شــهرها و نهادهــاي بــن امللــي ارتبــاط برقرار
منــوده و خــود و منافــع خــود را عرضــه ميكنــد ديپلــايس شــهري ناميــده ميشــود .كالن
شــهرها بــه عنــوان بزرگرتيــن مجموعههــاي انســاين در جهــان ســهم بسـزايي در گســرش و
بهرهبــرداري از ديپلــايس شــهري دارنــد .در واقــع هــان اهميتــي كــه كشــورهاي بــزرگ و
قدرمتنــد درعرصــه ديپلــايس كشــورها دارنــد ،كالن شــهرها ميتواننــد در عرصــه ديپلــايس
شــهري داشــته باشــند .مســايل مشــرك شــهرهاي امــروزي از جملــه ترافيــك ،آلودگــي محيط
زيســت شــهري ،آســيبهاي اجتامعــي ،روشهــاي كاهــش تلفــات حــوادث طبيعي ،توســعه

شــبكههاي خدمــت شــهري و  ...ايجــاب ميكنــد مدي ـراين كــه مســئوليت ايــن مســائل را
بــه عهــده دارنــد بـراي افزايــش كارايــي خــود تجربياتشــان را مبادلــه كننــد .طــی ســالهای
گذشــته ،جنبههــای خاصــی از دیپلامســی شــهری تحت عناویــن دیگری؛همچون دیپلامســی
شــهرداری ،دیپلامســی شــهروندی و دیپلامســی شــهر بــه شــهر مــورد اســتفاده قـرار گرفتــه
بود(ســیزو وهمــکاران .)27:1394،یکــی از اولیــن کاربران عبارت دیپلامســی شــهری عالقمند
بــه برق ـراری صلــح ،انجمــن گلوکال(جهامنحلــی) ،متشــکل از شــبکهای شــهرها میباشــد.
ایــن انجمــن مطالعــات خــود را در مــورد «جهامنحلــی شــدن» در ســال  2003منتــر کــرد
( .)Van Veldhuizen & Musch,2008:56عبــارت جهامنحلــی شــدن بــه رابط ـهی بیــن جهانــی
شــدن فنآوری،اطالعــات و اقتصــاد از یــک ســو و واقعیتهــای محلــی از ســوی دیگر ،اشــاره
دارد .ایــن انجمــن یــک سیســتم ازپاییــن بــاال ب ـرای حاکمیــت جهانی-شــدن و مســاوات
بیشــر کــه حکومتهــای محلــی در آن نقــش کلیــدی دارنــد ،را پیشــنهاد و از مترکززدایــی و
همکاریهــای شــهر بــه شــهر بــه عنــوان فرایندهــای اصلــی در ایــن سیســتم یــاد میکنــد.
دیپلامســی شــهری از اولویــت برخــوردار بــوده و برقـراری صلــح یکــی از مــواردی اســت کــه
دیپلامســی شــهری در رابطــه بــا آن مطــرح میشــود.
کمیتــه دیپلامســی شــهری ،برقــراری صلــح و حقــوق بــر ســازمان شــهرهای متحــد
و حکومتهــای محلــی ( )UCLGدر ســال  2005ایــن مفهــوم را بــه عنــوان «ابــزار
حکومتهــای محلــی و انجمــن هــای آنهــا در ارتقــای انســجام اجتامعــی ،پیشــگیری از
منازعــات ،حــل منازعــات و بازســازی بعــد از آنهــا بــا هــدف ایجــاد محیطــی پایــدار کــه در
آن شــهروندان بــا یــک دیگــر در صلح،دموکراســی و رفــاه» ،زندگــی کننــد تعریــف کــرده
اســت(زرقانی،رنجکش و اســکندران.)171:1393،
کنگــره مقامــات محلــی و منطق ـهای اتحادیــه ی اروپــا تعریــف  UCLGاز ایــن مفهــوم
را در ســال  2008برگزیــد و اضافــه میمنایــد کــه دیپلامســی شــهری را میتــوان بعنــوان
گســرش طبیعــی نقــش شــهرها بــه عنــوان اعضــای جامعــه ی بیناملللــی ،اشــاعه ارزشــهای
دموکراســی ،حاکمیــت قانــون و حقــوق بــر تلقــی کــرد .در ایــن گـزارش تعریــف ظریــف
دیگــری نیــز مطــرح شــد« :در راســتای اهــداف ایــن گـزارش ،دیپلامســی شــهری بــه صــورت
فعالیتــی مطــرح میشــود کــه یــک مقــام شــهری در یــک منطقــه درگیرمنازعــه ،کمــک
هایــی از یــک یــا چنــد مقــام شــهری خــارج از آن منطقــه دریافــت میکنــد».
بــا بــرريس آنچــه در كالن شــهرهاي بــزرگ جهــان گذشــته ،درمييابيــم كــه ديپلــايس شــهري
درايــن كشــورها يــك ديپلــايس موفــق بــوده و حــوزه تاثريگــذاري ف ـراواين داشــته اســت.
شــش موضــوع دیپلامســی شــهری عبارتنــد از :امنیــت ،توســعه ،اقتصــاد ،فرهنــگ ،شــبکه
هــا و منایندگــی .ديپلــايس شــهري ميتوانــد بــا برگ ـزاري جشــنوارهها و يــا برنامههــاي
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فرهنگــي در قالــب منايشــگاه ويــا فســتيوال نســبت بــه بهبــود اوضــاع موثــر باشــد؛
برنامههــا و رخدادهــاي فرهنگــي و هــري هميشــه موجــب افزايــش دوســتيها شــدهاند
كــه مســئوالن حــوزه شــهري بايــد توجــه كايف نســبت بــه آن داشــته باشــند .انجــام ايــن
اقدامــات فرهنگــي ميتوانــد مــردم شــهرهاي بــزرگ جهــان را از متــدن ،فرهنــگ و آداب و
ســنن ســاير ملــل آگاه كنــد و ســهم بــه سـزايي در افزايــش شــناخت جهانيــان از يكديگــر
خواهــد داشــت .افزايــش صــدور روادیــد بـراي جهانگــردان خارجــي و جــذب رسمايهگــذاري
نيــز از جملــه روشهايــي اســت كــه مســئوالن شــهري ميتواننــد بــا اســتفاده از آنهــا حــوزه
ديپلــايس شــهري را فعــال كننــد .رسمايهگــذاري هايــي كــه برخــي از رسمايهگــذاري خارجــي
در شــهرها انجــام ميدهنــد ،موجــب توســعه شــهر خواهــد شــد .همچنــن ســفر شــهرداران
بــه كشــورهاي ديگــر راه مناســبي ب ـراي جــذب رسمايههــاي ف ـراوان ب ـراي توســعه كالن
شــهرها خواهــد بــود.
در کالن شــهرهای پیرشفتــۀ جهــان علیالعمــوم شــهرداریها مســتقل از دولتهــا عمــل
میمناینــد و روابــط نزدیکتــری بــا مــردم دارنــد و دارای وزن سیاســی و اجتامعــی باالیــی
هســتند؛ از ایــن رو میتواننــد بــه عنــوان باالتریــن مقــام اجتامعــی آن شــهر ،در بســیاری
از حوزههــای اقتصــادی ،فرهنگــی ،هــری ،تحقیقاتــی و حتــی سیاســی بــا دیگــر کشــورها
وارد مذاکــرات همــه جانبــه شــوند .از ایــن رو دیپلامسیشــهری را میتــوان روندهــا و
نهادهایــی دانســت کــه شــهرها از طریــق آن بــا دیگــر بازیگ ـران اعــم از دولتهــا ،شــهرها
و نهادهــای بیناملللــی ارتبــاط برق ـرار منــوده و خــود و منافــع خــود را عرضــه میمناینــد.
بــا ایــن تعریــف دیپلامسیشــهری را میتــوان شــکلی از مرکزیــت زدایــی از مدیریــت
روابطبینامللــل از طریــق انتخــاب شــهرها بــه عنــوان بازیگرانــی کلیــدی در ایــن عرصــه در
نظــر گرفــت .در بســیاری مــوارد مناینــدگان شــهرهای درگیــر در پروســه دیپلامسیشــهری،
شــهردارها میباشــند ،چـرا کــه آنــان عمومــا مســئول روابطبینامللــل شــهرهای خــود بــوده
و نقشــی مهــم در ایــن فراینــد ایفــا میمناینــد .اهمیــت دیپلامسیشــهری از ایــن اصــل
نشــئت میگیــرد کــه ،اصــوال ملتهــا بــا یکدیگــر مشــکلی ندارنــد؛ بلکــه ایــن دولتهــا
هســتند کــه علــی العمــوم مناینــده و حافــظ الیگارش ـیهای مختلــف نظامــی ،اقتصــادی،
امنیتــی و ایدئولوژیکانــد و بــه خاطــر تعــارض منافــع بــا یکدیگــر منازعــه و رقابــت دارنــد.
لــذا بــه قــول “اریــک فــروم” در جامعۀ ســامل ،بدون شــک شــهرداریها کــه برگزیــده و منایندۀ
مســتقیم مــردم هســتند و الزامــا حافــظ منافــع حــزب و دولــت حاکــم نیســتند میتواننــد
بیــن کشــورهایی کــه دول آنهــا بــا یکدیگــر مشــکل دارنــد نقــش مهمــی در بهبــود و افزایش
مناســبات ســازندۀ اقتصــادی ،فرهنگــی و هــری ایفــا مناینــد .بــه عنــوان مثــال ژاکشــیراک
زمانــی کــه مســئولیت شــهرداری پاریــس را بــر عهــده داشــت توانســت بــا اســتفاده از

دیپلامسیشــهری روابــط میــان فرانســه و شــوروی را کــه روزگاری تیــره و تــار شــده بــود،
احیــا منایــد .بــا ایــن تفاســیر شــاید بتــوان یکــی از عوامــل مهــم در رشــد و افزایــش نقــش
شــهرها را در ایجــاد پیوندهــای خواهرخواندگــی میــان آنهــا دانســت ،ایــن امــر موجبــات
توجــه ویــژه بیــن کالن شــهرها را فراهــم مـیآورد .از ایــن جهــت کــه معمــوال کالن شــهرها
و یــا شــهرهای کهــن از قبیــل اصفهــان و آتــن ،یــا شــهرهای نیمــه معــارص ماننــد تهـران و
توکیــو و یــا شــهرهای جدیــد ماننــد ســائوپولو توســعه یافتهانــد و هــر کــدام بــا ویژگیهــای
خــاص؛ حامــل ارزشهــا ،فرهنــگ ،هــر و اقتصــاد خاصــی هســتند .تعامــل و دیالــوگ بیــن
ایــن شــهرها؛ موجــب مبادلــۀ تجربیــات و دانــش در حوزههــای مختلــف میشــود .البتــه
راهکارهــای نقشآفرینــی دیپلامسیشــهری متعــدد بــوده و ایــن رونــد میتوانــد از طریــق
برگ ـزاری جشــنوارهها و یــا برنامههــای فرهنگــی و هــری مختلــف صــورت پذیــرد.
مهمرتیــن شــاخصهها و ویژگیهــای یــک شــهربیناملللی بـرای ایفــای وظایــف دیپلامتیــک
بدیــن ق ـرار میباشــد:
-1برخــورداری از موقعیــت ژئوپلیتیکــی و جغرافیایــی مناســب در راســتای
توانایــی برقــراری ارتبــاط بــا دیگــر بخشهــای جهــان؛ يــي از متغريهــاي
تأثريگــذار بــر جایــگاه شــهرها در سياســتخارجي كشــورها ،ويژگــي هــاي
ژئوپوليتيكــی آنهاســت؛ زيــرا چنــن ويژگــي هايــي در تــوان شــهرها نقشــی
اســاس ایفــا میمنایــد .ايــن ويژگــي هــا را مــي تــوان در دو دســته از عوامــل
مطــرح منــود؛ يــي عوامــل ثابــت ،كــه موقعيــت جغرافيايــي و شــكل هــاي
آن از قبیــل فضــا و تقســيامت آن ،وســعت شــهر ،وضــع توپوگــرايف از قبیــل
مرزهــا و ناهمــواري هــا ،شــكل شــهرها و انــواع آن و غــره را شــامل مــي
شــود .دوم عوامــل متغــر كــه جمعيــت ،منابــع طبيعــي ،انــرژي را دربــر
مي-گريد(انصــاری.)2:1383 ،
-2جاذبههــای موثــر مذهبــی ،فرهنگــی ،سیاســی ،اقتصــادی و اجتامعــی بــرای جــذب
گردشــگران و رسمایهگــذاران خارجــی در راســتای گســرش روابطبینامللــل؛ تعریــف
ویژگیهــای شــهر از آن رو اهمیــت دارد کــه مبنایــی ب ـرای نــوع توســعه چنیــن شــهری
خواهــد بــود .شــهر توریســتی؛ شــهری اســت کــه دارنــده جذابیــت خاصــی باشــد کــه بــر
مبنــای آن عــده قابــل توجهــی از اف ـراد ب ـرای اســتفاده از آن جذابیــت بــه آن شــهر ســفر
کننــد .امــا تعریــف شــهر مذهبــی قــدری دشــوارتر اســت .در تعریـفاول ،میتــوان شــهر
مذهبــی را شــهری دانســت کــه نــوع شــهروندان آن از پایبنــدی دینــی باالیــی نســبت بــه
دیگــر شــهرها برخــوردار باشــند .بــر اســاس ایــن تعریــف ،مثــا قزویــن یــا کاشــمر یــک
شــهر مذهبــی قلمــداد میشــوند .در تعریــف دوم ،شــهر مذهبــی شــهری اســت کــه در
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آن نهادهــای مذهبــی خاصــی وجــود دارد کــه موجــب میشــود دینــداران بـرای انجــام یــا
تنظیــم برخــی امــور مذهبــی خــود بــه آن شــهر مراجعــه مناینــد .براســاس ایــن تعریــف،
شــهرهایی ماننــد قم(کــه در آن مــدارس و مراجــع دینــی وجــود دارد) و نیــز مکــه ،مدینــه و
مشــهد(که در آن منادهــای دینــی وجــود دارد کــه افـراد بـرای انجــام برخــی امــور دینی خود
بــه آنهــا مراجعــه میکننــد) شــهر مذهبیقلمدادمیشــود.
-3وجــود ســاختارهای امنیتــی مناســب کــه نشــان دهنده میـزان ثبــات و امنیت در آن شــهر
میباشــند؛
-4وجــود شــبکههای گســرده حمــل و نقــل درون و بــرون شــهری؛ ایــن ویژگــی پیوســتگی
زیــادی بــا ســاختارهای اقتصــادی کالنشــهرها دارد ،از ایــن رو يــي ازمهمرتيــن بحثهــا در
مــورد ویژگیهــای یــک کالن شــهر ،رشایــط حمــل ونقــل اســت ،چـرا کــه ایــن عامــل فصــل
مشــرك بســياري از فعاليتهــاي اجتامعــي -اقتصــادي اســت کــه نقــش مؤثــري در آرامــش
جامعــه ،دســريس بــه فرصتهــا ،و كارآيــي سيســتمها ایفــا ميمنایــد.
-5برخــورداری از یــک ســاختار ســازمانی مناســب شــهرداری کــه عــاوه بــر ارشاف بــه
فعالیتهــای شــهری ،دارای توامنندیهــای دیپلامتیــک الزم بـرای ایفــای وظایــف بیناملللــی
خــود نیــز باشــد.در ادامــه ضمن توضیــح مختــری از تاریخچــه و جایگاه ســازمان همکاری
هــای اقتصــادی (اکــو) و جایــگاه و اهمیــت ایـران در ایــن ســازمان  ،بــه نقــش شــهر مشــهد
 ،بــا توجــه بــه بــارزه هــای ویــژه ژئوپلتیــک ایــن شــهر ،در ســازمان اکــو خواهیــم پرداخــت.
سازمانهمکاریاقتصادیاکو
ســازمان همكاريهــاي اقتصــادی ECOيــك ســازمان منطقــهاي دولتــی اســت .پــس
از تشــکیل کنفرانــس تجــارتوتوســعه در مــارس 1946و تعییــن دهــه  1960بــه عنــوان
دهــه توســعه و عمـران کشــورهای در حــال رشــد ،همــکاری میــان کشــورها نیــز گســرش
بیشــری یافــت .بــا توجــه بــه ایــن امــر ســازمان همکاریعمرانمنطقهای(آر-ســی-دی) در
ژوئیــه )1343(1964بــا عضویــت ســه کشــور ایران،ترکیه و پاکســتان تشــکیل گردید .فلســفه
وجــودی آر-ســی-دی را میتــوان در رشایــط سیاســی و اقتصــادی موجــود در کشــورهای
عضــو در نخســتین ســالهای دهــه 1960جســتجو منــود .فعالیتهای ســازمان همــکاری عمران
منطق ـهای از ســال1343تا 1357یعنــی ســال پیــروزی انقالباســامیایران ادامــه یافــت.
از اوایــل ســال  1357بــا اوجگیــری انقالباســامی فعالیــت ایــن ســازمان نیــز رونــد
آهســتهتری بــه خــود گرفــت تــا جاییکــه در ســال  1359تصمیــم بــه انحــال آن گرفتــه شــد.
امــا بــا بررسـیها و تحقیقــات جامعــی کــه صــورت گرفــت و بــا توجــه بــه جمیــع جهــات
و رضورتهــا ،مصلحــت لــزوم حفــظ همــکاری مــورد تاییــد قـرار گرفــت .لــذا بــا دوراندیشــی

مســئوالن ذیربــط و بــا در نظــر گرفــن اصــول سیاسـتخارجی جمهوریاســامیایران مبنــی
بــر گســرش روابــط بــا کشــورهای همســایه مســلامن و جهانســوم ،همــکاری ســه کشــور
ایـران ،ترکیــه و پاکســتان تحــت نــام جدیــد ســازمان همــکاری اقتصادی(اکــو) از نهــم بهمن
مــاه  1363آغــاز بــکار کــرد و گســرش ســازمان در بخشــهای مختلــف مــورد تاکیــد رسان قرار
گرفت(آقایــی .)333-3381383:،كشورهايافغانســتان ،تاجيكســتان ،آذربايجــان ،ازبكســتان،
تركمنســتان ،قزاقســتان و قرقيزســتان در  1992بــه ايــن ســازمان ملحــق شــدند.

نقشه کشورهای عضو اکو
چنانكه از نام اين ســازمان پيداســت ،هدف اصيل از تأســيس آن همكاري كشــورهاي عضو
در حوزههــاي مختلــف اقتصــادي بــوده و هســت كــه ايــن هــدف بــا ســازوكارهاي گوناگوين
تأمــن شــود ،بــه ويــژه ميتــوان بــه مــواردي همچــون رفــع موانــع تجــارت آزاد ،كنــار نهادن
سياســت هــاي تجــاري مخالــف تركيــب گام بــه گام و تدريجــي در اقتصــاد جهــاين ،توســعه
همكاريهــا در حوزههــاي ديگــر همچــون حوزههــاي اجتامعــي ،فنــي ،فرهنگــي و علمــي،
توســعه زيرســاختهاي حمــل و نقــل و ارتباطــات ،توســعه و ادغــام بخشهــاي خصــويص
و عمومــي اقتصــاد و ترويــج خصــويص ســازي ،توســعه منابــع انســاين ،تشــديد تحــرك و بهره
گــري از منابــع خــام موجــود در منطقــه بــه ويــژه منابــع رسشــار انــرژي ،اســتفاده مؤثــر از
پتانســيل هــاي كشــاورزي و صنعتــي منطقــه ،همكاري براي ريشــه كنــي مرصف مــواد روان
گــردان ،تســهيل همكاریهــاي زيســت محيطــي ،همــكاري بــا ســازمانهاي بنيامللــي ديگر و
تشــديد و تقويــت پيوندهــاي تاريخــي ملل منطقه از راه توســعه گردشــگري اشــاره منــود ،از
جملــه اهــداف ديگــر ســازمان گســرش تجــارت درونمنطقـهاي و فرامنطقـهاي و همچنــن
تــاش در جهــت ادغــام تجــارت كشــورهاي منطقه بــا تجارتجهــاين اســت(.)2010,koolaee
موقعیــت ویــژه جغرافیایــی و همبســتگی تاریخــی کشــورهای اکــو ،از دیــر بــاز مــورد
توجــه رسان کشــورهای عضــو و نیــز گرداننــدگان سیاس ـتهای بیناملللــی بــوده اســت.
همبســتگی ایــران و پاکســتان و ترکیــه و نیــز کشــورهای ماوراءالنهــر و رشق خــزر و
همچنیــن کشــورهای تــازه اســتقالل یافتــه غــرب دریــای خــزر یــک واقعیــت انکارناپذیــر
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تاریخــی اســت .بیشــر کشــورهای عضــو در مســیر راههــای مبادالتــی چنــد ه ـزار ســاله
نظیــر راه ابریشــم قـرار گرفتهانــد .بــه همیــن دلیــل همبســتگی دوبــاره ایــن کشــورها یــک
نیــاز طبیعــی اســت و چنــان موقعیتــی را بوجــود خواهــد آورد کــه تقریبــا در هیــچ نقطــه
جهــان شــبیه آن از نظــر اهمیــت اسـراتژیک مبــادالت تجــاری وجــود نداشــته باشــد .ایــن
منطقــه در چهــار راه اتصــال بازارهــای رشق ،غــرب ،شــال و جنــوب کــره زمیــن قـرار گرفتــه
اســت .از ســوی رشق ،بــازار  1/5میلیــاردی چین،کــره و ژاپــن و ســایر کشــورهای جنــوب
رشقــی آســیا مســتقیام در دســرس ایــن ســازمان قـرار دارند.شــبه قــاره هنــد و متامــی قــاره
آفریقــا در جنــوب ایــن منطقــه قـرار دارنــد ،و آبـراه خلیــج فــارس و اقیانــوس هنــد امــکان
حمــل کاال را از راه دریــا و بــا رصفــه بســیار اقتصــادی در منطقــه اکــو فراهــم میکنــد.
خاورمیانــه عربــی ،اروپــای غربــی و رشقــی و حــوزه مدیرتانــه از طریــق مرزهــای غربــی ایــن
ســازمان اقتصــادی قابــل دسرتســی اســت .روســیه هــم از طریــق دریــای خــزر و هــم از
طریــق راههــای مبادالتــی واقــع در طرفیــن دریــای خــزر یــک موقعیــت کــم نظیــر را در
اختیــار ایــن منطقــه قـرار داده اســت .از ســوی دیگــر کشــورهای تــازه اســتقالل یافتــه واقــع
در رشق خــزر شــامل ترکمنســتان ،ازبکســتان ،تاجیکســتان و قرقیزســتان بــا پیوســن بــه اکــو
بــه کلــی از انــزوا خــارج شــده و بــه متــام بازارهــای رشق و جنــوب ایــن منطقــه دسرتســی
یافتهانــد .متقابــا کشــورهای اصلــی اکــو از طریــق ایــن جمهــوری هــا میتواننــد مبــادالت
خــود را بــه کشــورهای چیــن و مــاورای آن گســرش دهند.اکــو دومیــن اتحادیــه منطقـهای
در دنیــا بعــد از اتحادیــه اروپــا اســت کــه  8میلیــون کیلومــر مربــع یعنــی حــدود  20درصد
از مســاحت آســیا و  6درصــد مســاحت جهــان و حــدود  350تــا  400میلیــون نفــر را در
برمیگیــرد .موقعیــت جغرافیایــی ایــن ســازمان منطقــه آســیای مرکــزی ،دریــای خــزر ،خلیج
فارس،دریــای عــان ،دریــای ســیاه و دریــای مدیرتانــه را در بــر میگیــرد کــه از ویژگیهــای
ارزشــمند آن اســت .در اکــو جمهــوری اســامی ای ـران بــه عنــوان ســومین کشــور دارنــده
ذخایــر بــزرگ نفــت خــام جهــان (بعــد از عربســتان و عـراق) و دومیــن دارنــده بزرگرتیــن
ذخایــر گاز طبیعــی (بعــد از روســیه)حضور دارنــد .جمهوریهــای ازبکســتان ،ترکمنســتان و
قزاقســتان در آســیای مرکــزی و آذربایجــان در قفقــاز از تولیــد کننــدگان و صادرکننــدگان
نفــت و گاز عضــو ســازمان هســتند .در پیرامــون قلمــرو جغرافیایــی اکــو دو قــدرت بــزرگ
آســیایی در حــال ظهــور بــا جمعیتــی برابــر  2/5میلیــارد نفــر بـرای نیــاز اقتصــاد در حــال
رشــد رسیــع خــود نیازمنــد واردات انــرژی هســتند کــه در صورت نظــارت و مامنعــت ایاالت
متحــده (رقیــب اقتصــادی آنهــا) از جریــان آزاد انــرژی از راههــای تجــاری آبهــای آزاد جهــان،
رکــود اقتصــادی آنــان حتمــی اســت .بنابرایــن قلمــرو اکــو در همســایگی ایــن دو ابــر قدرت
در حــال ظهــور ،از نظراسـراتژیک از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت و موقعیــت اکــو را

بــه موقعیتــی ژئوپلیتیکــی و جهانــی تبدیــل میمنایــد .ســازمان اکــو بــا بیــش از 400میلیــون
جمعیــت خــود ،جمعیتــی نزدیــک بــه اتحادیــه اروپــا دارد و میتوانــد بــازاری مناســب
بـرای چیــن و هنــد و دیگــر ســازمانهای اقتصــادی منطقـهای باشــد(بهرامیان .)17:1390،باید
اذعــان داشــت کــه ،کشــورهای عضــو منطقــه اکو بــا داشــن جمعیتی قابــل توجه بــه عنوان
یکــی از ســازمانهای مهــم منطقـهای بــه شــار مـیرود ،گرچــه تواناییهــای ایــن ســازمان
بــه دالیلــی نظیــر ناکارآمدیهــای موجــود در آن هنــوز بــه فعلیــت نرســیده و بــه صــورت
بالقــوه باقــی مانــده اســت .امــا برخــورداری از رشایطــی چــون؛ جمعیت مناســب ،دسرتســی
بــه منابــع اولیــه و خــام جهــت فعالیتهــای تجاری/صنعتــی ،برخــورداری از ایدئولوژیهــای
مشــابه و یکســان میــان اعضــا ،حکایــت از توامنندیهــای گســرده ایــن ســازمان بـرای ایفــای
نقشــی گســرده و مناســب در عرصههــای مختلــف منطقـهای و فرامنطقـهای دارد.
در کنــار مزایــا و امتیــازات بالقــوه و بالفعــل اکــو کــه بــه آن اشــاره شــد  ،چالشهایــی نیــز
در مســیر ایــن ســازمان قـرار دارد کــه تاکنــون مانــع تحقــق اهــداف متصــوره بنیــان گــذاران
ان گردیــده اســت .از عمــده تریــن ایــن چالشهــا میتــوان بــه مــواردی همچــون وجــود
فرهنگهــای متفــاوت  ،قـرار گرفــن اعضــا در بلــوک هــای سیاســی مختلــف ،ســاختارهای
اقتصــادی غیرمکمــل ،فقــدان رسمایــه و فــن آوری هــای پیرشفتــه ،اعــال نفــوذ کشــورهای
فرامنطقـهای و بیثباتــی نســبی برخــی از آنهــا ،وجــود قوانیــن دســت وپاگیــر ،فقــدان بــازار
رقابتــی میــان آنهــا ،تضادهــای فرهنگــی و سیســتم هــای متفــاوت حکومتــی در کشــورهای
عضــو اشــاره منود.بلحــاظ شــاخص انــدازه اقتصــاد ملــی،کل تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن
ســازمان در ســال  404 ،2000میلیــارد دالر بــوده اســت کــه کل تولیــد ناخالــص داخلــی اکــو
در مقایســه بــا جمعیــت جهانــی بــه مراتــب پاییــن تــر اســت.از لحــاظ ســطح درآمدی،بیش
از نصــف اعضــا در ســطح درآمــدی کــم قـرار دارند و تنهــا یک کشــور-ترکیه-با ســطح درآمد
باالتــر از متوســط بــوده و بقیــه نیــز در ســطح درآمــد کمــر از متوســط قـرار دارند.بــه ایــن
ترتیــب کشــورهای عضــو ،از لحــاظ ســطح درآمــدی ناهمگون و اساسـاً فقیر و کمرت توســعه
یافتــه محســوب میشوند(حســینی و هومــن.)21:1386،
بادرنظرداشــت شــاخص درآمــد رسانــه ،باالتریــن تولیــد رسانــه بــه ترکیــه ،ایـران و قزاقســتان
بــا بیــش از 5000دالر تعلــق داشــته و کمرتیــن بــه افغانســتان و تاجیکســتان بــا کمــر از
 1500دالر میباشــد .نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی شــش کشــور عضــو طــی ســالهای
اخیــر منفــی بــوده و بقیــه کشــورها نیــز نــرخ رشــد کمــر از  2درصــد را تجربــه کــرده انــد.
از مجمــوع ده کشــور عضــو اکــو ،تنهــا  3کشــور بــا ســطح درآمــد رسانه متوســط و  7کشــور
بقیــه در ســطح درآمــد رسانــه پاییــن قـرار دارنــد و بدیــن ترتیــب هیــچ کــدام از اعضــای اکو
از ســطح درآمــد باالتــری برخــوردار نیســتند .مطابــق اطالعــات آمــاری ســازمان آنکتــاد کل
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رسمایهگــذاری خارجــی ورودی ســازمان اکــو در ســالهای مختلــف  2000 ،1997و  2001بــه
ترتیــب  /2و  /95درصــد از کل  FDIبــوده اســت (.)Unctad.World Investment Report,2002
بــه لحــاظ شــاخص آزادی اقتصــادی ترکیــه بــا کســب رتبــه  31در بیــن  157کشــور جهــان،
درصــدر کشــورهای عضــو اکــو قــرار دارد؛ در حالیکــه ایــران در رتبــه  146میباشــد.
اعضــای اکــو بــه دلیــل مواجهــه بــا مشــکالت عدیــده اقتصــادی در صحنــه بیناملللــی نقــش
بســیار ضعیفــی را ایفــا میمناینــد .در بســیاری از ایــن کشورها،اســتفاده از مقــررات کنــرل
اقتصــادی ،سیاســت تجــاری و یارانههــا و حامیــت از صنایــع بــه نحــو چشـمگیری اعــال
میشود(حســینی و هومــن .)27:1386،تــک محصولــی بــودن اقتصــاد کشــورهای عضــو
منونــه دیگــری از چالشهــای مجمــوع کشــورهای عضــو بشــار میــرود کــه تــا حــدود 70
درصــد از تولیــدات کل ایــن مجموعــه بــه اینگونــه کاالهــا اختصــاص داشــته و مانعــی بــر
رس راه روابــط دو و چندجانبــه تجــاری اعضــا میباشــد.بلحاظ شــاخص شــدت تجــارت ،در
حالیکــه ســهم صــادرات کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا بــه دیگــر کشــورهای عضــو62،
درصــد میباشــد ،ســهم تجــارت درون منطقـهای از کل تجــارت اکــو از  6/27درصــد در ســال
 1997بــه  6/15درصــد در ســال  2003کاهــش یافتــه اســت و ایــن حاکــی از پاییــن بــودن
درجــه پاییــن همگرایــی ایــن کشورهاســت.
جایگاه و اهمیت ایران در اکو
جمهــوری اســامی ای ـران بــه عنــوان یکــی از ســه عضــو موســس ســازمان اکــو همــواره
بیشــرین اهتــام را نســبت بــه حفــظ موقعیت این ســازمان داشــته اســت .در حــال حارض،
اکــو تنهــا ســازمان منطقـهای و بیناملللــی اســت کــه مقــر آن در قلمــرو جمهــوری اســامی
ای ـران ق ـرار دارد؛ حــدود  22درصــد بودجــه ســاالنه ایــن ســازمان را ای ـران تامیــن میکنــد؛
بیــش از  20درصــد کارشناســان آن ایرانــی انــد و بنابرایــن دامنــه آزادی عمــل و تاثیرگــذاری
ایـران در ایــن ســازمان بیــش از هــر ســازمان دیگــر اســت ( ســهرابی و شــیخ االســام؛ :1389
 . )8در ذیــل بــا اشــاره بــه مزایــا و نقــش ایـران در ایــن ســازمان ،فهــم بهــر و دقیقــری از
جایــگاه شــهر مشــهد در قالــب مفهــوم دیپلامســی شــهری در اکــو ارائــه خواهــد گردیــد.
الف) اهمیت ترانزیتی
عبــور کاال و مســافر از مســیر کشــورهایی کــه قابلیــت جغرافیایــی بـرای تبدیــل شــدن بــه
یــک محــور ترانزیتــی را دارنــد ،میتوانــد آنهــا را بــه راههــای تجــاری عمــده در دنیــا تبدیــل
منایــد .چنیــن رشایطــی بیشــک بــر توســعه تجــارت آنهــا موثــر بــوده و ترقــی روزافــزون
اقتصــادی را بــه همـراه دارد .بـرای اســتفاده بهینــه از چنیــن رشایطــی ،توســعه حمــل ونقل
از جملــه توســعه راههــای جــادهای ،راه آهــن و نیــز دریایــی ،ارتقــای وضعیــت پسـتهای
مــرزی و گمرکــی بــه لحــاظ نیــروی انســانی ،تجهیـزات و مکانیسـمهای کنرتل کاال و وســایل

حمــل و نقلــی رشط اساســی اســت .بنابرایــن توســعه حمــل و نقــل و زیرســاختهای آن ،به
همـراه موقعیــت ترانزیتــی یــک رسزمیــن ،منجــر بــه کســب عوایــد ناشــی از تعــداد بیشــر
مســافر و انتقــال حجــم بیشــر کاال میگــردد کــه میتوانــد منبــع اقتصــادی رسشــاری باشــد.
از ســوی دیگــر ،توســعه فنآوریهــای حمــل ونقلــی بــه عنــوان بخشــی از فراینــد ارتباطــات،
بــر گســرش ارتباطــات تاثیــر بسـزایی دارد و توســعه فراینــد ارتباطــات ،بــه نوبه خــود منجر
بــه افزایــش تبــادالت اجتامعــی ،فرهنگــی و تجــاری میشــود کــه بر توســعه اقتصــادی موثر
اســت .وقتــی وابســتگی هــای متقابل ناشــی از گســردگی ارتباطــات افزایش یابــد ،فرصتهای
اجتامعــی و اقتصــادی نیــز افزایــش مییابــد.
ایجــاد زیرســاختهای مناســب حمــل و نقلــی ب ـرای ترانزیــت گســرده درون منطق ـهای،
میتوانــد اشــتغال بســیار گســرده را بــه دنبــال آورد .وجــود رشایطــی همچــون حمــل ونقــل
چنــد وجهــی باعــث اتصــال بنــادر بــه شــبکه ریلــی و توســعه بنــادر میشــود .توســعه
شــهرهای بنــدری و ترانزیــت گســرده کاال ،کــه باعــث ارتقــای وضعیــت بنــادر و بــاال بــردن
ظرفیــت تخلیــه وبارگیــری در آنهــا خواهــد شــد  ،بیشــک در توســعه اقتصــادی نقــش
موثــری دارد .در عیــن حــال توســعه شــبکه ریلــی و بــاال بــردن ظرفیــت آن کــه حمــل بــار
ومســافر را در زمــان انــدک و در مقیــاس وســیع امکانپذیــر مــی ســازد ،نیازمنــد بهبــود
وضعیــت فنــی قطارهــا ،تولیــد لوکوموتیــو و واگنهــا میباشــد کــه از صنایــع مهــم ســودآور
میباشــد.
یکــی از اقدامــات و اســناد مهــم ســازمان اکــو موافقــت نامــه چهارچــوب حمــل ونقــل
ترانزیــت اســت .مطابــق مقدمــه ایــن موافقــت نامــه تنظیــم و تدویــن آن بــه منظــور
«تعامــات بیشــر کشــورهای امضاکننــده موافقتنامــه در ســطح منطقــه و در ســطح
جهــان»« ،تــاش ب ـرای اینکــه هیــچ کشــوری حتــی محصــور در خشــکی ،از بقیــه جهــان
منــزوی نباشــد» و «دســتیابی و ارتقــای سیســتم حمــل و نقلــی و ارتباطــی تامیــن کننــده
منافــع اقتصــادی کشــورهای امضاکننــده» انجــام پذیرفتــه اســت.
جمهــوری اســامی ای ـران بــه لحــاظ برخــورداری از موقعیــت خــاص ترانزیتــی در میــان
اعضــای اکــو طبعــا از اج ـرای چنیــن موافقــت نامــه ای بیــش از همــه میتوانــد منتفــع
گــردد چـرا کــه ایـران تنهــا کشــور عضــو اکــو اســت کــه بــا پنــج کشــور دیگــر مــرز مشــرک
دارد .راه داشــن ســه کشــور ایـران ،ترکیــه و پاکســتان بــه دریــای آزاد ،رشایــط ویــژه ای را
بـرای ایــن ســه کشــور در منطقــه اکــو فراهــم کــرده اســت کــه طبیعتــا از طریــق همــکاری
هــای درون ســازمانی ،امکانــات بهــری هــم بـرای کشــورهای آســیای میانــه و هــم بـرای این
ســه کشــور ترانزیتــی در بســط و گســرش تعامــات حمــل و نقلــی و اســتفاده از خدمــات
ترانزیتــی مهیــا میگــردد .در ایــن میــان بــه دلیــل آنکــه در مســیر حمــل و نقلــی شــال
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جنــوب  ،کشــورهای آســیای میانــه راهــی بــه جــز انتخــاب مســیر ای ـران ب ـرای دسرتســی
بــه خلیــج فــارس ندارنــد ،و اســتفاده از مســیر آســیای میانــه افغانســتان پاکســتان  ،بــه
دلیــل تخریــب زیرســاختهای حمــل ونقلــی افغانســتان ،عمــا امکانپذیــر نیســت ،بهرتین
موقعیــت را در اختیــار کشــورمان قـرار میدهــد .شــاید بــه همیــن دلیــل بــوده اســت کــه
در ســالهای اخیــر پاکســتانی هــا پیشــنهاد اج ـرای پــروژه هــای حمــل ونقلــی در اکــو را
داده اند.جمهــوری اســامی ای ـران بــا در اختیــار داشــن زیــر ســاختهای مناســب حمــل
و نقلــی در بخشهــای مختلــف ،از جملــه  192ه ـزار کیلومــر انــواع راه از جملــه حــدود
 11هزارکیلومــر آزادراه و بزرگــراه و بیــش از  20هــزار کیلومــر راه اصلــی و حــدود 12
هـزار کیلومــر راه ریلــی و موقعیــت بســیار جغرافیایــی  ،نقــش بســیار مهمــی را در رشــد و
گســرش تجــارت منطقــه اکــو ایفــا میمنایــد.
در بحــث صــادرات و نقــش ترانزیــت در ایــن امــر ،آمارهــا حاکــی از نقــش مهــم اکــو و در
ایــن میــان نقــش ایـران میباشــد .در مــورد صــادرات آســیا بــه ســایر مناطــق ایــن ســهم
 51درصــد بــه کشــورهای آســیایی 18 ،درصــد از آســیا بــه اروپــا ،حــدود  2درصــد بــه آفریقــا
وحــدود  22درصــد بــه آمریــکا میباشــد کــه موقعیــت ای ـران و کشــورهای اکــو از ایــن
مقــدار ،منحــر بــه فــرد میباشــد .در بحــث صــادرات اروپــا بــه ســایر مناطــق دنیــا ،ایــن
رقــم از اروپــا بــه آســیا حــدود  8درصــد اســت کــه بــاز نقــش ایـران جــای تامــل میباشــد.
در مــورد صــادرات کشــورهای  CISبــه ســایر مناطــق دنیــا بایــد گفــت کــه  52درصــد آن
بــه اروپــا و  12درصــد بــه کشــورهای آســیایی اســت کــه بــا توجــه بــه موقعیــت ای ـران،
کشــورمان نقــش فــوق العــاده ای در ترانزیــت ایــن حجــم از کاال میتوانــد بــه عهــده بگیرد.
یکــی از مهمرتیــن راههــای مواصالتــی در ایــن بــاره  ،کریــدور بندرعبــاس -آملاتــی اســت
کــه بــه عنــوان یکــی از کریدورهــای اتصــال دهنــده خلیــج فــارس و جنــوب رشق آســیا بــه
آســیای میانــه از بندرعبــاس رشوع شــده و بــا عبور از ترکمنســتان و ازبکســتان به قزاقســتان
میرســد .ایــن مســیر مهمرتیــن کریــدور در واردات ،صــادرات و ترانزیــت کاال در آســیای
میانــه و نیــز در هموارســازی ترانزیــت میــان کشــورهای اکــو بــه حســاب میآیــد( .معصــوم
زاده ؛.)1390:24
ب) نقش سازمانی
از منظــر نقــش ســازمانی ،ایـران در بیــن کشــورهای عضــو اکــو از چنــد جنبــه دارای اهمیت
میباشــد .اوال ،مقــر دبیرخانــه بــه عنــوان یکــی از چهــار رکــن ســاختاری اکــو در ته ـران
اســت .دبیرخانــه مســئول هامهنگــی و نظــارت بــر اجـرای فعالیتهــای اکــو وکمــک بــه
برگـزاری نشسـتها میباشــد .دوم آنکــه ،شــورای مناینــدگان دائــم بــه عنــوان بــازوی اجرایی
شــورای وزیـران و یکــی دیگــر از ارکان ســازمان ،بطــور ماهانــه در ســطح ســفرا در تهـران

تشــکیل جلســه میدهــد .ســوما ،مرکــز اســتاندارد ســازی اکــو در ایـران واقــع اســت .چهارم،
مقــر دائــم موسســه فرهنگــی اکــو در تهـران قـرار دارد .ایــن موسســه یــک مرکــز فرهنگــی
منطقـهای اســت کــه چارچــوب اکــو در زمینــه اهــداف و برنامــه هــای مشــرک فرهنگــی را
طــرح ریــزی و اجـرا میکنــد .هــدف اصلــی ایــن موسســه ارتقــای همــکاری و مشــارکت نزدیــک

بیــن مــردم منطقــه بطــور اعــم و همــکاری میــان رســانههای گروهــی اندیشــمندان ،روشــنفکران،
هرنمنــدان و کلیــه اقشــار کــه بــه نوعــی در زمینــه میـراث مشــرک منطقــه صاحــب نظــر و فعــال
هســتند .همچنیــن ایـران واضــع و مبتکــر برخــی از موسســات وابســته بــه اکــو همچــون موسســه
آموزشــی اکــو میباشــد کــه مقــر آن در ترکیــه قـرار دارد.

ج) نقش تجاری
گســرش تجــارت درون منطق ـهای یکــی از اولویــت هــای اصلــی هــر ســازمان منطق ـهای
اســت و بــه همیــن جهــت یکــی از عمــده تریــن شــاخصهای ارزیابــی موفقیت ســازمانهای
همــکاری منطق ـهای نیــز حجــم تجــارت درون منطق ـهای میباشــد .بــدون تردیــد عمــده
تریــن ایــن فعالیتهــا در ســازمان اکــو تنظیــم موافقتنامــه تجــاری اکو ،یــا اکوتا میباشــد.
زمینــه تنظیــم و تصویــب ایــن موافقــت نامــه بافعالیــت همــه جانبــه ای ـران و امضــای
موافقتنامــه چهارچــوب همــکاری تجــاری در نشســت وزرای تجــارت و بازرگانــی اکــو در
تهـران در  6مــارس  2000آمــاده گردیــد .ایــن موافقتنامــه کــه بــه منظــور حــذف موانــع
تجــاری و موانــع تعرفـهای پیشــنهاد شــده بــود پــس از ســه ســال تــاش مــداوم دبیرخانــه
اکــو در تهـران در ژوئیــه  2003بــه امضــای پنــج کشــور ایـران ،ترکیــه ،پاکســتان ،تاجیکســتان
و افغانســتان رســید .در ســال  2004نیــز بــه ابتــکار ایـران و ترکیــه طــرح تاســیس منطقــه
آزاد تجــاری تــا ســال  2015در اکــو مطــرح گردیــد (شــهابی و شــیخ االســامی ؛. )38 :1389
د)نقش علمی -فنآورانه
بــا توجــه بــه جایــگاه علمــی و پیرشفتهــای فناورانــه ایـران در ســالهای اخیــر در منطقــه و
میــان کشــورهای عضــو اکــو ،کشــورمان از جایــگاه خاصــی در زمینــه همکاریهــای علمــی
بیــن کشــورهای عضــو برخــوردار اســت .از اهــداف و اقدامــات ایـران در این زمینــه میتوان
بــه تقویــت همکاریهــای علمــی و فنــاوری ،تقویــت جایــگاه بیناملللــی دانشــکده بیمــه
اکــو ،افزایــش تعــداد بورسهــای تحصیلــی بــه کشــورهای عضــو ،طــرح تاســیس و راه اندازی
مرکــز منطقـهای ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی کشــورهای عضــو ،طراحــی برنامههایــی جهــت
ایجــاد و تقویــت پارکهــا و مراکــز رشــد علــم و فنــاوری و ظرفیتســازی و برگــزاری
ســمینارهای آموزشــی از طــرف ایـران اشــاره کــرد.
بــا عنایــت بــه مطالــب مطروحــه فــوق و پتانســیل قــوی ایـران در افزایــش همگرایــی میــان
کشــورهای عضــو اکــو ،بنــا بــه دالیــل گفتــه شــده و فراکشــوری ایــن ســازمان بــه نتایــج
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مطلــوب خــود دســت نیافتــه اســت .امــا بــا بضاعــت موجــود بــاز دورمنــای همــکاری میــان
کشــورهای عضــو دور از دســرس منیباشــد .در ایــن میــان یکــی از اقدامــات مهمــی کــه
میتوانــد بــه افزایــش همکاریهــا منجــر شــود قایــل شــدن بــه نقــش بازیگـران غیــر دولتی
یــا بــه تعبیــر صحیحتــر حکومتهــای محلــی و شــهرهای عمــده میباشــد .بــا یــادآوری
نقــش ویــژه ایـران ،شــهر مشــهد در قالــب دیپلامســی شــهری قــادر به ایفــای نقــش موثری
در ایــن زمینــه میباشــد کــه در ذیــل بــدان اشــاره میگــردد.
دیپلامسی شهری و نقش مشهد در اکو
تجربــه يسســال گذشــته جمهــوري اســامي اي ـران و بــه ويــژه تحــوالت اخــر جهــاين
و منطقــهاي نشــان ميدهــد كــه كشــورمان بــه دليــل چالشهــا و محدوديتهــاي
محیطیامــكان كمــري جهــت اســتفاده از ديپلــايس رســمي و ســنتي دارد .بــه همــن دليــل
در رشايــط كنــوين ،نيــاز بــه مطالعــه دقيــق مفاهيمي چــون قدرت نــرم و ديپلــايس عمومي
و بهرهگــري از امكانــات وســيع و احتــاال مغفــول مانــده ايــن حــوزه همچــون ظرفیتهای
دیپلامســی شــهری بيــش از پيــش احســاس ميشــود.
آنچــه در ارتبــاط بــا مشــهد گفتنــي اســت ايــن كــه عــاوه بــر ويژگيهــاي مذهبــي،
ويژگيهــاي تاريخــي و گردشــگري شــهر مشــهد يــي از مزيتهــاي مهــم آن در عرصــه
ديپلــايس شــهري نســبت بــه ديگــر كالن شــهرهاي ديگــر اســت.كالن شــهري ماننــد مشــهد
بــا توجــه بــه پتانســيلهاي ي كــه داراســت ميتوانــد نقــش عمــدهاي در ديپلــايس شــهري
ايفــا كنــد .كالن شــهر مشــهد ميتوانــد از مجـراي ديپلــايس شــهري بــه معــريف ظرفيتهــا
خــود و كســب منافــع بـراي شــهروندان خــود اقــدام كند.ويژگيهــاي مذهبــي ،تاريخــي و
گردشــگري شــهر مشــهد يــي از مزيتهــاي مهــم آن در عرصــه ديپلــايس شــهري نســبت
بــه ديگــر كال ن شهرهاســت.
اماكــن تاريخــي ،امكانــات زيــاريت و گردشــگري و امكانــات توريســم ايــن شــهر از جانبــه
برخــوردار اســت امــا ســهم شــهر مشــهد در جــذب شــهروندان كشــورهاي اط ـراف انــدك
اســت .ديپلــايس شــهري بايــد بــه دنبــال راه حــي بـراي جـران ايــن نقيصــه باشــد .ايــن
فقــط يــي از صدهــا ماموريتــي اســت كــه ميتــوان بـراي ديپلــايس شــهري عنــوان كــرد.
جــذب رسمايهگذاريهــاي فرامــي ،اســتاندارد ســازي امكانــات شــهري ،تهيــه نيازهــاي
شــهري و تــاش بـراي گرفــن پروژههــاي شــهري در ســاير نقــاط از وظايــف ديگــر ديپلاميس
شــهري اســت .بايــد گفــت مشــركات زبــاين ،فرهنگــي ،تاريخي و مذهبي كالن شــهر مشــهد
بــا كالن شــهرهاي كشــورهاي همجــوار فرصــت مناســب بـراي توســعه ديپلــايس شــهري در
ســطح منطقـهاي اســت.
مزيت هاي مشهد در چارچوب سازمان اكو

عوامــل بســياري در افزايــش روابــط و همكاريهــاي فيامبــن كشــورهاي عضــو اكــو وجــود
دارد كــه اســتان خراســان و شــهر مشــهد در قالــب ديپلــايس شــهري ،قــادر بــه ايفــاي نقــش
موثــري ميباشــد .برخــي از ايــن عوامــل عبارتنــد از:
*موقعيت ژئوپوليتييك و عامل مكان جغرافيايي
*رضورتهاي سيايس -امنيتي
*وجود اشرتاكات تاريخي ،فرهنگي و ديني
*كسب منافع اقتصادي از محل همكاريهاي چند جانبه
*وجــود شــبكههاي ارتباطــي گســرده و بهرهبــرداري از آنهــا در قالــب راههــاي مواصــايت و
كريــدور شــال -جنوب
*وجود مراكز علمي دانشگاهي وتحقيقايت
*تهيه وعرضه انرژي
در ذيل به ترشيح برخي از اين ابعاد و عوامل پرداخته ميشود.
الف -حمل و نقل و ارتباطات
اســتان خراســان شــالی و رضــوي بــه عنــوان نقطــه اتصــال بــا كشــورهاي محــور در خشــي
آســياي مركــزي عضــو اكــو و همچنــن محــور ترانزيتــي بــه راهآهــن بافــق -چاهبهــار از
موقعيــت ممتــازي در اتصــال ايــن كشــورها بــه آبراههــاي بنيامللــي برخــوردار اســت.
همچنــن بــه علــت همســايگي بــا افغانســتان دهليــز ارتباطــي بــا شــبه قــاره هنــد نيــز بــه
شــار مـيرود.
پارهاي از مزيتهاي ديگر شهر مشهد دراين باره عبارتند از:
-1تســهيل حمــل ونقــل و ترانزيــت كاالهــا و مســافران در داخــل منطقــه اكــو از طريــق
اقدمــات كوتــاه مــدت ،ميــان مــدت و بلنــد مــدت
 -2بهبــود وتوســعه ارتباطــات هوايــي بــن شــهرهاي عمــده وارتبــاط دريايــي بــن بنــادر
عمــده
 -3توسعه چارچوب حمل و نقل چند جانبه براي منطقه اكو
 -4حداكرث استفاده از امكانات بالقوه موجود در كشورهاي عضو
 -5بهبــود سيســتمهاي پســتي كشــورهاي عضــو و متصــل كــردن شــبكههاي مخابــرايت
كشــورهاي عضــو
ب -تهيه و عرضه انرژي
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بــا توجــه بــه مـراث بــه جــاي مانــده بـراي كشــورهاي عضــو اكــو در منطقــه آســياي مركزي
بــه لحــاظ فقــر منابــع انــرژي از يــك طــرف و پتانســيل و تواناييهــاي جمهــوري اســامي
ايـران در تامــن و عرضــه انرژيهــاي فســييل و غري فســييل ،اســتان خراســان و شــهر مشــهد
نقــش فوقالعــادهاي در تامــن انــرژي كــه خــود زمينهســاز گســرش و فعاليــت بخشــهاي
مختلــف اقتصــادي ميباشــد ،ميتوانــد بــه عهــده بگــرد .ســاير اقدامــات ديگــر ميتوانــد
شــامل مــوارد ذيــل باشــد:
تهيــه طــرح جامــع انــرژي بـراي منطقــه بــا مشــخص كــردن اهــداف اولويــت دار و اصــولراهناميــي آنها
ارزيايب پروژههاي دو جانبه موجود با ديدگاه منطقهاياقدامــات تســهيل كننــده عبــور لولههــاي نفــت و گاز و ديگــر منابــع انــرژي بـراي دســريسبــه بازارهــاي جهاين
متصل كردن شبكههاي برق كشورهاي عضو به يكديگرحداكرث استفاده از منابع موجود وامكانات بالقوه كشورهاي عضوهمــكاري منطقـهاي بـراي توســعه مــي و اســتفاده از منابــع انــرژي بــا توجــه بــه نگرانيهــازيســت محيطي
ج -ميزباين موسسات تخصيص سازمان اكو
امــروزه بــه جــز مركــز منطقـهاي مديريــت خشكســايل ســازمان اكــو كــه در مشــهد واقــع
اســت ،ايــن كالن شــهر ميزبــان موسســه تخصــي ديگــري از اكــو منــي باشــد .در حــايل كــه
بــا توجــه بــه شــاخصههاي مشــرك فرهنگــي ،تاريخــي و دينــي ،ظرفيــت هــاي بــاالي علمي
و پتانســيلهاي ارتباطــايت توانايــي ايــن كالن شــهر در ميزبــاين ســازمانها و موسســات ديگري
از اكــو محــرز ميباشــد.
در بیــن شــهرهای بــزرگ و دارای پتانســیل ایفــای نقــش دیپلامتیــک در مجموعــه اکــو،
شــهرهای اســتانبول ،آنــکارا ،تربیــز ،مشــهد ،ته ـران و کراچــی از شــانس بیشــری نســبت

بــه ســایر شــهرها از موقعیــت ممتازتــری برخوردارنــد .لیــک بــه دالیــل ذیــل نقــش مشــهد
برجســته تــر از ســایر شــهرها میباشــد:
-1نزدیکی جغرافیایی و مرز مشرتک با افغانستان و کشورهای آسیای میانه
-2وجود زمینههای فرهنگی مشرتک با مجموع کشورهای عضو اکو
-3مرکزیت خراسان و مشهد در پهنه جغرافیایی اکو
-4دارا بودن ساختارهای ارتباطی ،ترانزیتی ،گردشگری ،اقلیمی مناسب
-5امــکان جایگزینــی کاالهــای صادراتــی و وارداتــی کشــورهای عضــو بویــژه در زمینــه نفت
و انــرژی
-6وجــود نهادهــای شــهری نســبتا آمــاده ب ـرای تعریــف همکاریهــای دیپلامســی شــهری
میــان اعضــای عضــو
نتیجه گیری
دیپلامســی شــهری بــه عنــوان حــوزهای از دیپلامســی عمومی،علیرغــم فقدان ســابقه دیرینه
در ادبیــات روابــط بینامللــل،از کارکردهــا و اثربخشــیهای فراوانــی بویــژه در نقاطــی
از جهــان کــه دارای بارزههــای مشــرک فرهنگی،حکمرانــی و اقتصــادی هســتند،برخوردار
میباشــد .بــه علــت ضعــف یــا عــدم اراده دولتهــا در منطقــه خاورمیانــه در ایفــای
کارکردهــای دولــت بودگــی خــود ،ایــن شــهرها و نهادهــای شــهری و حکومتهــای محلــی
هســتند کــه میتواننــد نقــش برجســتهای در بهبــود روابــط ،ایجــاد امنیت،فراهــم منــودن
بســرهای تعامــل و تفاهــم مشــرک و در یــک کالم بهبــود امــر توســعه ایفــا مناینــد.
ســازمان اکــو بــه عنــوان ســازمان منطقـهای غیــر عــرب زبــان و دارای ویژگیهــای مشــرک با
دغدغــه توســعه ،در صــورت فراهــم بــودن شــاخصههای همگرایــی نقــش مهمــی در ارتقائ
ســطح زندگــی مردمــان ســاکن در کشــورهای عضــو میتوانــد بــردارد .امــا بــه دالیلــی کــه
ذکــر آن در ایــن نوشــتار منیگنجــد دولتهــای عضــو بویــژه دولتهــای موســس و دارای نقــش
هژمــون از جملــه ایـران در جامــه عمــل پوشــاندن بــه اهــداف ســازمان اکــو ناموفــق و یــا
موفقیــت نســبی بــوده انــد .در ایــن بیــن نقــش شــهرها و نهادهــای شــهری به عنــوان بخش
غیردولتــی و غیــر رســمی میتوانــد خالءهــای موجــود را ج ـران منایــد .اســتان خراســان و
شــهر مشــهد بــه علــت دارا بــودن پتانســیلهای ممتــاز و بعضـاً انحصــاری از توانایــی باالیی
در ایفــای کارکردهــای دیپلامســی شــهری در بیــن کشــورهای عضــو اکــو برخوردار میباشــد.
در پايــان ضمــن تاكيــد و اذعــان بــه وجــود پتانســيلهاي موجود در اســتان خراســان و شــهر
مشــهد در ايفــاي نقــش دپيلامتيــك ايــن شــهر ،راهكارهــا و پيشــنهادايت جهــت افزايــش هــر
چــه بيشــر آن اشــاره ميگــردد.
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 -1اعــام خواهــر خواندگــي ميــان مشــهد و پايتختهــاي كشــورهاي عضــو اكــو بــا اهــدايف
همچــون ،توســعه و تســهيل روابــط شــهروندان آمادهســازي زيــر ســاختهاي فرهنگــي،
برگـزاري و ميزبــاين هاميشهــاي مختلــف منطقــهاي  ،جنــوب رسمايههــاي خارجي ،توســعه
تكنولــوژي و صــدور خدمــات فنــي و مهنــديس ،حفــظ منافــع طرفــن در گســرش روابــط
دوســتانه ،دو طرفــه تشــكيل بازارچههــاي مــرزي ،معــريف فرصتهــاي رسمايهگــذاري
مشــرك (همچــون خواهرخواندگــي مشــهد بــاال هــور پاكســتان و ارومچــي چــن)
 -2توســعه و گســرش ظرفيــت ارتباطــات و راههــاي مواصــايت جــادهاي و ريــي و هوايي به
منظــور افزايــش حجــم انتقــال كاال و مســافر از و بــه كشــورهاي عضو اكو
 -3برگـزاري اجالســهايي در شــهر مشــهد بـراي بــرريس چالشهــاي مشــرك شــهرهاي عضــو
اكــو در زمينههــاي همچــون شهرنشــيني رسيــع ،حمــل و نقــل عمومــي ،آلودگــي زيســت
محيطــي و ســامت شــهري شــهروندان در اداره شــهرها
 -4برگزاري كارگاههاي بنياملليل فرهنگي -هرني اديب در مشهد
 -5نشستهاي مشرتك بني املليل موسسات وسازمانهاي غري دولتي در مشهد
 -6نشستهاي مشرتك بني املليل نخبگان غري دولتي
 -7نشستهاي مشرتك بني املليل رسانهغري غري دولتي
 -8همكاريهــاي علمــي -فناورانــه بــن مراكــز علمــي -پژوهــي مشــهد و كشــورهاي
عضــو در قالــب تبــادل اســتاد ودانشــجو ،اجـراي طرحهــاي مشــرك علمــي ،نشسـتهاي و
ميزگردهــاي علمــي.
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شــاره7
-9پیشــگاهیفرد،زهرا(« ،)1387جایــگاه افغانســتان در ژئواسـراتژی نظــام نویــن جهانــی»،
نرشیــه علــوم جغرافیایــی ج ،8شــاره.11
حســینی،میرعبدالله و هومن،تقی()1386مطالعــه تطبیقــی شــاخص هــای اقتصــاد کالن
بینامللــل کشــورهای عضــو اکــو در جریــان فراینــد منطقــه گرایی،مجلــه دانــش و
توسعه،شــاره .20
 -10خجستهنیا،حســین(« ،)1389ایـران ـ افغانســتان ،ارتبــاط ریلــی ،درآمــدی بــر ســاز و کار
حمــل و نقــل چنــد وجهــی ب ـرای همــکاری منطق ـهای» ،فصلنامــه روابــط خارجــی ،ســال
دوم ،شــاره.5
-11خجستهنیا،حسین(« ،)1378افغانستان قلب آسیا یا پایان دنیا» ،پیام هامون.
-12دولتآبادی،بصیر( ،)1382شناسنامه افغانستان ،تهران :وزارت ارشاد
-13زرقانــی ،ســیدهادی؛رنجکش،محمدجواد؛ اســکندران،منصوره ( )1393دیپلامســی
شــهری،تحلیل نقــش شــهرها بــه عنــوان بازیگــر جدیــد عرصــه روابــط بینامللل،مطالعــات و
پژوهــش هــای شــهری و منطقهای،ســال پنجم،شــاره بیســتم.
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 -14ســیزو ،الکســاندر و همــکاران ( )1394دیپلامســی شــهری ،ترجمه:محمــد جواد رنجکش
و منصوره اسکندران،تهران:انتشــارات انتخاب.
 -15شــارپیف،آلیرش(« ،)1372ازبکســتان کشــوری کشــف نشــده» ،ترجمــه قاســم ملکــی،
مطالعــات آســیای مرکــزی و قفقــاز ،ســال اول ،شــاره.2
-16شهابی،ســهراب(« ،)1371مــروری بــر وضعیــت اقتصــادی جمهوریهــای آســیای مرکــزی»،
مطالعــات آســیای مرکــزی و قفقــاز ،ســال اول ،شــاره.2
-17عباســی،ابراهیم و رنجربدار،مجیــد(« ،)1390کمکهــای مالــی ایران به افغانســتان :اهداف
و آثــار اقتصــادی آن» ،فصلنامــه روابــط خارجی ،ســال ســوم ،شــاره.3
-18فشــارکی،فریدون(« ،)1372آســیای مرکــزی و قفقــاز :چش ـمانداز نفــت و همــکاری»،
ترجمــه مرضیــه ســاقیان ،مطالعــات آســیای مرکــزی و قفقــاز ،ســال اول ،شــاره.4
-19کاســتلز،مانوئل()1380عرص اطالعــات :اقتصــاد ،جامعــه و فرهنــگ جلــد اول ،ترجمــه
احــد علیقلیــان ،افشــین خاکبــاز ،حســن چاوشــیان ،تهـران :نــر طــرح نــو.
-20کوالیی،الهــه و الهم ـرادی،آزاده(« ،)1390سیاســت انــرژی روســیه در آســیای مرکــزی»،
فصلنامــه راهــرد ،ســال بیســتم ،شــاره.61
-21کریمی،حسین( ،)1375ترکمنستان ،تهران :انتشارات وزارت امور خارجه.
-22گلشیرازی،حســن(« ،)1380نگاهــی بــه توســعه نفــت و گاز طبیعــی در قزاقســتان»،
اقتصــاد انــرژی ،شــاره .25
-23معاونــت سیاســت خارجــی و روابــط بینامللــل مرکــز تحقیقــات اس ـراتژیک(،)1371
«وضعیــت کلــی انــرژی در شــوروی» ،فصلنامــه راهــرد ،ســال اول ،شــاره.1
-24نرصت،نرسیــن(« ،)1372بداشــتی از گـزارش بانــک جهانــی» ،مطالعــات آســیای مرکزی و
قفقــاز ،ســال اول ،شــاره.4
-25هاشــمی،رضا(« ،)1380وضعیــت اقتصــادی قرقیزســتان» ،مطالعــات آســیای مرکــزی و
قفقــاز ،شــاره.36
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