
ضمیمه  رایگان    روزنامه شهرآرا 

�اره �ݒ

��� �ن ��ی

 شماره ٣٥٨٢  | دوشنبه | ٢٧ دی ١٤٠٠ | ١٧جمادی الثانی١٤٤٣

 بررسی جایگاه راهبردی مشهد به عنوان دومین شهر کشور در میزبانی از دفترهای نمایندگی دیپلماتیک کشورها 

کنسولگری ھا  درگاه تحقق ظرفیت ھای جھان شھری
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ا)�( ولوار امام ر�ن �ب

مشـهدالرضا)ع( مدفـن پـاک پـاره  تـن رسـول گرامـی اسـالم)ص( اسـت کـه دل و جـان 
مردمانـش بـا محبت پیامبـر)ص( و اهل بیتش)ع( درهم آمیخته اسـت. گذشـته از پیشـینه   
تاریخی، به واقع مهم ترین عامل شـکل گیری و اسـتمرار مدنیت این شـهر شـوق مجاورت 
و زیـارت امام رضـا)ع( بوده اسـت. به عبارتی دحواالرض مشـهد پس از شـهادت و تدفین 
حضـرت علی بن موسـی الرضا)ع( در ایـن سـامان رخ داده اسـت. در طـول تاریـخ جذبـه  
محبت هشـتمین امام معصوم)ع(، مؤمنان و عاشـقان بسـیاری را از سرتاسـر جهان اسـالم 
به سـوی خـودش کشـانده اسـت. بـر اسـاس اسـناد تاریخـی موجـود در کتابخانـه و مرکز 
اسـناد آسـتان قدس رضوی، جریـان حضـور زائرانی از سراسـر جهان اسـالم ماننـد مصر، 
بلـخ، بخارا، سـند، هنـد، شـامات، عـراق عرب و عجـم همـواره جاری بـوده اسـت. آثار 
برجامانـده از حضور اقوام و ملیت هـای مختلف در حرم مطهررضوی بیانگر دل بسـتگی و 
علقه هایی فرارتر از حضور مقطعی زائر و مسـافری رهگذر اسـت. مدرسـه  زیبـا و تاریخی 
خیرات خـان در کنـار مـزار پـاک ثامن االئمه)ع( که یـادگار حضور مسـلمانان شـبه قاره در 
مشـهد اسـت یا موقوفه های خاص اهالـی جبل عامل، جزائـر، بحرین و... نشـانگر ارتباط 

وثیق زائـران حضـرت از دیرباز با این شـهر اسـت.
شـهری کـه ولـی خـدا و جهانـی را در قلـب خـاک پاکـش جـای داده اسـت، ظرفیـت 
داشـته اسـت و دارد کـه بـا تکیـه بـر ایـن گوهـر بی بدیـل بـه جهان شـهری واقعـی تبدیـل 
شـود. جهان شـهر،  محلـی اسـت کـه براسـاس ویژگـی منحصربه فـردش توانایـی جذب 
شـخصیت ها، نمایندگی هـا، شـعبه ها و مراکـز سـازمان های بین المللـی سیاسـی، 
فرهنگـی، اجتماعـی و دینـی را دارد. جهان شـهر از جمعیتـی فـراوان برخوردار اسـت، اما 
لزوما هر شـهر پرجمعیتی جهان شـهر محسـوب نمی شـود. مشـهد مقدس با برخورداری 
از نعمـت حضور مزار و بـارگاه ملکوتـی حضرت امام رضا)ع( با فراهم شـدن شـرایطی که 
در ادامـه به آن اشـاره می شـود، ظرفیت تبدیل شـدن به جهان شـهری معنـوی در بلندمدت 

را دارد.
۱- سـیره  مسـتند و ثابت شـده حضرت رضـا)ع( در تعامـل و گفت وگـو با ادیـان و مذاهب 
از یک سـو و عالقه منـدی همـه مسـلمین بـه زیـارت ایـن امـام همـام می توانـد پایتخـت 
معنـوی ایـران اسـالمی را بـه پایتختـی معنـوی بـرای جهـان تبدیـل کند. ایـن امـر در کنار 
تقویـت روحیـه پذیرش و تعامل بـا غیر، نیازمنـد تمهیداتی  مانند تقویت زیرسـاخت های 
شـهری در ابعـاد بین المللـی و برگـزاری مسـتمر گردهمایی هـا، سـمینارها و همایش های 

گفت وگومحـور ادیـان و مذاهب اسـت.
2- حضـور سـاالنه نزدیـک بـه 5میلیـون و گاه تـا هفت ونیـم میلیـون زائـر غیرایرانـی در 
مشـهدالرضا)ع( ظرفیتـی بی بدیـل اسـت کـه توسـعه، تعمیـق و بهره گیـری از ایـن پدیده 

ملموس تریـن توانمنـدی در گام برداشـتن به سـوی جهان شـهر اسـت.
3- توجـه جـدی به پیشـینه تاریخـی، تمدنی و میراث مشـترک بشـری در بسـتر جغرافیایی 
خراسـان بزرگ و شـرق اسـالمی بـه محوریت مشـهد مقدس مؤلفـه اثرگذاری در رسـیدن 
بـه واقعیـت مدنظـر »جهان شـهر« در مشـهد اسـت. دراین بـاره بـه نـکات مهمـی ماننـد 
وجـود شـخصیت هایی چـون غزالی و فردوسـی کـه در سـطح جهانی شـناخته شـده اند، 

می تـوان اشـاره کـرد.
4- دعـوت و امـکان ایجـاد نمایندگـی دولت هـا، سـازمان ها، شـرکت ها، نشـان ها و 
شـخصیت های جهانـی در تبدیل شـدن کالن شـهر مشـهد بـه جهان شـهر بسـیار مؤثـر 
اسـت. در این میان، شـاید آنچه بـا منطق بـازار و کالن روندهای بین الملل تناسـب بیشـتر 
و نزدیک تـری بـه واقعیـت دارد، دعـوت از شـرکت ها و نشـان ها به عنـوان سـرمایه گذار 
بخش هـای اقتصادی برای توسـعه شـهری و توانمندی های زیرسـاختی باشـد کـه نیازمند 

تقویـت جذابیت هـای ایـن بخـش و ایجـاد تسـهیالت کالن در سـطح ملی اسـت.
5- اکنون نمایندگی کشـورهای افغانستان، ترکمنسـتان، عراق، پاکستان، قرقیزستان، ترکیه 
و کمیسـاریای عالی سـازمان ملـل متحد در امـور پناهندگان در مشـهد مقـدس فعال اند؛ 
امـا پرسـش این اسـت کـه آیـا ظرفیـت مشـهد بـرای حضـور بین المللی بـه همیـن مقدار 
اسـت؟ آیـا امـکان تقویـت این بعـد وجـود نـدارد؟ موانع ایـن امر در مسـیر تحقـق آرمان 

جهان شـهر مشـهد چیست؟
6- جایـگاه  فرهنـگ به عنـوان اساسـی ترین عامل شـکل گیری جهان شـهر، در مختصات 
تحقق آرمان جهان شـهری مشـهد کجاسـت؟ فرهنگ واژه ای اسـت که بـه واقعیت بالفعل 
باورها، انگاره هـا، ارزش ها، توانمندی های فـردی و جمعی، هنرها و پیشـینه های تاریخی 
اشـاره می کند و قابلیت آموزش و ارتقا از نسـلی به نسـل دیگر را دارد. محققان و دانشمندان 
حوزه سیاسـت گذاری فرهنگی در مسـیر وصول به آرمان جهان شـهری مشـهدالرضا)ع(، 
نقشـی کلیدی و اساسـی بازی می کنند. گشـودن افق های بلند برای برنامه ریزان شـهری در 
امتداد رسـالت انقالب اسـالمی و بازگشـت به میراث دینـی در ابالغ و معرفـی خوبی های 

کالم صاحـب این شـهر مقـدس می تواند چراغ امیـد تحقق این آرزو را روشـن کند.

مشهدالرضا(ع)
 و آرمان جهان شهری

ین برای  »تمدن« از بنیادی ترین کلیدواژه  ها و پنداره  های جهان معاصر است. سخن از تمدن با نگاه پیشینی و خلق کرانه های نو
احیا و بازآفرینی تمدن، همواره در اندیشه اندیشمندان و در آرزوهای حکمرانان و سیاست ورزان نقش بسته است. در مدار 
ین اسالمی طراحی شده است که از  برنامه ای، حرکت جمهوری اسالمی ایران فرایندی چندمرحله ای برای رسیدن به تمدن نو

انقالب اسالمی آغاز می  شود.
ایران اسالمی با پشتوانه ژرف تاریخی و اندیشه  ای و با برخورداری از گفتمان کالن انقالب اسالمی که مقوم و محل ظهور و نمود 
آرمان  های واالی جامعه دینی و قرآنی است، تالش می کند تمدنی جهان شمول و آرمانی را برای جامعه بشری به ارمغان بیاورد. 
از دیگر سو، در ادبیات معاصر جهانی امروز، »شهر« مهم ترین مفهوم مرتبط با زیست انسان است، به گونه ای که صحبت از هر 
مؤلفه و گستره ای در جامعه انسانی بدون پیوند با مفهوم شهر معنایی نخواهد داشت. باتوجه به اهمیت و جایگاه شهر در نظام واره 
یت حوزه های تمدن ساز است. در ایران اسالمی،  معنایی امروزین، احیای تمدن یا بازتعریف تمدن اسالمی، نیازمند توجه و تقو

مشهد مقدس یگانه شهری است که ظرفیت بازتولید تمدنی دارد.
ین اسالمی با مرکزیت تفکر شیعی به عنوان اسالم راستین فقط در سایه گفتمان انقالب اسالمی که تحقق  شکل گیری تمدن نو
یت گفتمان انقالب اسالمی  احکام و اهداف دین را هدف در نظر گرفته است، ممکن خواهد بود و ازاین رو، از مهم ترین گام ها تقو
یت کند و نگاهی جهان شمول داشته  یت بخش گفتمان انقالب اسالمی که بتواند جنبه تمدنی را تقو است. داللت کننده مرکزی و هو
باشد، کالن مفهوم »زیارت« است. در واقع زیارت به دلیل گستردگی معنایی، پذیرش همگانی حتی در ادیان دیگر، برخورداری 
یت بخشی به مؤلفه های زیستی نقطه کانونی تفکر انقالبی است. مشهد  از جنبه های مناسکی و غیرمناسکی و قدرت بازتولید و هو
مقدس به دلیل اینکه مهم ترین مرکز تبلور تعامل مفهوم »شهر« و »زیارت« است و همچنین مجموعه گسترده ای از ویژگی ها ازجمله 
پلیتیک و پررنگ شدن ایده مردم شهری )که درحال توسعه است(، مرکز  کانون تولید اندیشه )خراسان فرهنگی(، ویژگی های ژئو

ین اسالمی خواهد بود. شکل گیری تمدن نو
شهرها و هر آنچه به آن ها مربوط می شود، چه در گستره های معنایی و چه در پهنه های برآمده از معنا، در دامنه ارتباط نمود خواهند 
یافت. به دیگر سخن، تا به مسئله ارتباط و گونه های آن توجه و برای آن سیاست گذاری و برنامه ریزی نشود، نتیجه ای به دست نمی آید.
همچنین آنچه نباید از آن غفلت کرد، این است که در دگرگونی های امروز جهان و به دلیل به هم پیوستگی جوامع و وابستگی آن ها به 
یکدیگر بر پایه نیازها، کامیابی و تحقق آرمان ها فقط در سایه توسعه ارتباطات مبتنی بر اهداف نخستین و اولیه امکان پذیر خواهد 
بود. همه مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حتی امنیتی نیازمند توجه به جستار مهم »ارتباط« هستند تا بتوانند 

به شکلی متوازن در نظام اجتماعی ایفای نقش کنند و در مسیر تمدنی شدن جامعه کارساز واقع شوند.
ین اسالمی که گستره ای جهانی و فراملی  سامان دهی فرایند ارتباط در 2تراز درونی و بیرونی در مرکز توجه است. در آرمان تمدن نو
دارد، بایسته است به جز توسعه و سامان دادن به ارتباطات درونی، به ظرفیت و اهمیت ارتباطات بین المللی توجهی ویژه کرد. مشهد 
به دلیل برخورداری از ویژگی برجسته جغرافیای سیاسی اش، محورتوجه بودن در عرصه های جهانی به دلیل مرکزیت تفکر شیعی 
و مسئله زیارت، اهمیت و جایگاه مسئله اوراسیا، زیرساخت های سترگ آموزشی که پذیرای صدها دانشجوی خارجی است و 
ین اسالمی خواهد بود. شمار  مواردی از این  دست، قطب توسعه ارتباطات بین المللی جمهوری اسالمی ایران و به تبع آن تمدن نو
یژه سفرای کشورهای گوناگون حاضر در ایران به مشهد و دفتر نمایندگی  زیاد کنسولگری ها در مشهد مقدس و عالقه و توجه و
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، به سادگی نقش و جایگاه جهانی شهر مشهد مقدس را نشان می دهد.
 ازاین رو، مشهد مقدس را »جهان شهر برکت و کرامت« می خوانند. اما آنچه در این میان مهم است، لزوم بهره بردن از این ظرفیت و خلق 
فرصت هایی ویژه خواهد بود. نباید فراموش کرد که ایده جهان شهری برآمده از دانش سیاسی است، اما 2گستره مهم ارتباطی را پوشش خواهد داد.

 در این ایده باید هم روابط بین الملل در مشهد توسعه یابد و هم ارتباطات بین الملل به عنوان اصلی مهم پیگیری شود. در گستره 
یژگی جغرافیای سیاسی مشهد و نقش کانونی در خراسان بزرگ، الزم است نهادهای سیاسی و امنیتی با  روابط بین المللی و و
یت گفتمان انقالب اسالمی و زمینه سازی  یکردی آینده پژوهانه نقش مشهد را در توسعه روابط بین الملل با هدف غایی تقو رو
ین اسالمی پیگیری کنند. ارتباطات بین الملل جنبه نرم و فرهنگی حوزه تعامالت سیاسی است. اتفاقا این  شکل گیری تمدن نو
یه زمینه ای  یت روابط بین الملل در نظر گرفت، چه آنکه تا زمانی که از لحاظ فرهنگی و تعامالت دوسو گستره را می توان زمینه تقو

به نتیجه مطلوب نرسیم، روابط بین الملل نیز موفق عمل نخواهد کرد.
در نهایت باتوجه به اینکه شهر مشهد زمینه ساز تحقق آرمان بازتولید تمدنی است، مدیریت شهری وظیفه ای فراتر از دیگر 
شهرداری ها و نهادهای شهری در کشور دارد. ایده توسعه روابط و ارتباطات بین الملل در همه مسائل گوناگون مدیریت شهری یا 
به عبارت دیگر پیوست ارتباطی، باید به عنوان اصلی از سوی مدیریت شهری پیگیری شود. البته الزم است نقش مدیریت شهری 

در تصمیمات استانی و ملی باتوجه به جایگاهی که برای مشهد اشاره شد نیز لحاظ شود تا این آرمان محقق شود. ان شاءا...

از ارتباطات تا روابط بین الملل مشهد

ا�ی رن
ݖ

���ن ا م�ی
محمدجواد استادی

 پژوهشگر مطالعات فرهنگی

حجت االسام سیدمحمد ذوالفقاری
معاون بین الملل آستان قدس رضوی

 و آرمان جهان شهری

از ارتباطات تا روابط بین الملل مشهد

نشست سرکنسولگری ها در مشهد
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از کوچه کنسولگری تا دفتر سازمان ملل

کنســولگری جمهــوری اســامی 	،،
افغانستان، مشهد

رابطـه ایران و افغانسـتان از آن رابطه هایی اسـت که با 
تغییر دولت در هرکدام از 2کشـور بازهم ناگسسـتنی اسـت، زیـرا در اصل 
رابطـه ملت با ملت اسـت، نه دولت بـا دولت. بر همین اسـاس، به محض 
استقالل رسـمی افغانسـتان از بریتانیا برپایه قرارداد۱۹۱۹ بین افغانستان و 
بریتانیـا، تالش ها برای ایجاد دفترهای سیاسـی در 2کشـور آغاز شـد. این 
تالش هـا سـرانجام در ابتدای سـال۱300 نتیجه داد و سـفارت پادشـاهی 
افغانسـتان در تهـران افتتـاح شـد. درسـت 8مـاه پـس از ایـن واقعـه هـم 
نخسـتین و مهم ترین کنسـولگری افغانسـتان در ایران، یعنی کنسـولگری 
مشـهد، افتتاح شـد. افتتاحی که خـودش حکایتی جالب داشـت، زیرا در 
روز بعثـت پیامبراکـرم)ص( 27رجـب۱340 و پس از تبرک کـردن پرچم 
این کشـور به ضریح امام رضا)ع( رخ داد. از آن سـال تاکنون هرسـال به جز 
سال های اشـغال افغانستان به دسـت شـوروی و البته طالبان، 28مرداد که 
روز اسـتقالل افغانسـتان اسـت، در سـاختمان این کنسـولگری که همان 
سـال های دهـه اول قرن حاضر در ضلع جنوبی میدان ارگ مشـهد سـاخته 
شـد، جشـن روز ملی افغانسـتان برگزار می شـود. این سـاختمان هنوز هم 
ابتدای کوچه ای اسـت که تابلـو امام خمینی)ره(30 در آن نصب شـده، اما 

کنســولگری جمهــوری اســامی 	،،در بین مـردم به کوچه کنسـولگری معروف اسـت. 
پاکستان، مشهد

ایـران نخسـتین کشـور جهـان محسـوب می شـود 
که پس از اعالم اسـتقالل رسـمی پاکسـتان از هندوسـتان، این استقالل را 
به رسـمیت شـناخت. همیـن امر هم کافـی بود تـا اندکی بعـد تالش های 
دولت های 2کشـور بـرای ایجـاد سـفارتخانه در پایتخت هـای یکدیگر و 
سـپس ایجاد کنسـولگری در شـهرهای مهـم 2کشـور آغاز شـود. اقدامی 
که ثمره آن افتتاح کنسـولگری پاکسـتان در مشـهد در 6اسـفند۱32۹ بود. 
ایـن کنسـولگری ابتـدا در سـاختمانی در ابتـدای خیابـان جـم آن زمـان و 
پاسـداران کنونی مسـتقر شـد که راه دسترسـی هم از خیابـان جهانبانی آن 
دوران و شـهید چمران کنونی داشت و موسـوم به منزل سیگاری بود. حدود 
25سـال بعد یعنی اواخر سال ۱354 شـرایط به گونه ای تغییر کرد که مکان 
کنسـولگری سـابق بریتانیای کبیر که مدتی هم کنسولگری انگلیس صغیر 
بود، در اختیار جمهوری اسـالمی پاکسـتان قرار گرفـت و بدین ترتیب این 
کشـور صاحب بزرگ ترین زمین کنسـولی مشـهد و البته بزرگ ترین پالک 
ثبتـی محـدوده خیابـان ارگ آن زمـان و امام خمینـی)ره( کنونی شـد. از آن 
زمان تاکنون هرسـال کنسـول جمهوری اسـالمی پاکسـتان در 23مارس 
برابر بـا 3فروردین که روز تصویب قطعنامه الهور برای تشـکیل پاکسـتان 
اسـالمی در سـال۱۹40 اسـت، جشـنی در این محل برگـزار می کند.این 
سرکنســولگری جمهوری اســامی 	،،کنسـول گر مقابل باغ ملـی در خیابـان امام خمینی)ره( واقع شـده اسـت.

عراق، مشهد
روابط ایران و عراق از زمان اسـتقالل رسـمی عراق تاکنون 
با نوسـان بسـیاری همراه بوده کـه اوج آن جنـگ تحمیلی 
عـراق علیه ایـران اسـت. همین امـر در وضعیـت حضـور نمایندگان رسـمی این 

کشـور  بـه  مشـهد تأثیـر زیـادی گذاشـته اسـت. ایـن تأثیـر به نحـوی اسـت کـه 
هرچنـد زمزمه هـای ایجاد کنسـولگری عراق در مشـهد از میانه های سـال۱345 
بـه گـوش  می رسـید  و حتـی وعـده افتتـاح آن در ماه های منتهـی به پایان این سـال 
در رسـانه های رسـمی آن زمـان داده  بـود، عمـال هیـچ سـندی کـه بـر ایـن افتتاح 
داللـت کنـد، وجـود نـدارد. بر این اسـاس، می تـوان مدعی شـد که کنسـولگری 
عراق در مشـهد حدود ۱۹سـال پـس از پایان جنگ تحمیلی رژیم بعث سـابق این 
کشـور بر میهن عزیزمـان ایران، یعنی در 26خرداد۱386 افتتاح شـده اسـت. این 
کنسـولگری که نبش فردوسی22 یا شقایق منشـعب از بولوار فردوسـی قرار دارد، 
در سـال های گذشـته نقش تسـهیل کننده مسـافرت ایرانیان به عراق خاصه در ایام 
اربعین حسـینی را برعهده داشـته اسـت. درباره اخبـار مرتبط با برگـزاری آیین روز 
ملـی عـراق در کنسـولگری ایـن کشـور به دلیل تغییـر مکرر ایـن روز نظمـی دیده 
نمی شـود. امسـال بار دیگر روز ملی عـراق به 3اکتبر، سـالروز اسـتقالل عراق در 

سرکنسولگری جمهوری ترکمنستان، مشهد	،،سـال۱۹32 از قیمومیـت انگلیـس، تغییر کرد.
بخـش عمـده ای از ترکمنسـتان کنونـی در مجموعـه 
جغرافیایـی فرهنگـی قـرار می گیـرد که محققـان اهل 
ادب و فرهنگ آن را با نام خراسـان بزرگ می شناسـند. 
بـه همین دلیل اسـت کـه در مشـهد و البته عشـق آباد و 
مـرو خانواده هایـی وجود دارند کـه با اندکی تأمل در گذشـته ایشـان می توان 
اجداد سـاکن در کشـور مقابلشـان را شناسـایی کرد. این امر از چنان اهمیتی 
برخوردار بود که پس از پایان دوران تسـلط همسـایگان شـمالی ترکمنسـتان 
بـر این کشـور کـه ابتـدا تزارهـای سـاکن کرملیـن و سـپس کمونیسـت های 
سـاکن آن کاخ قرمـز بودنـد، در روز 27اکتبـر۱۹۹۱ یکـی از نخسـتین 
اولویت هـای سیاسـی سـران جمهـوری تازه اسـتقالل یافته ترکمنسـتان کـه 
به دنبـال اسـتفاده از ظرفیت هـای مختلـف بـرای بهبـود وضعیـت اقتصـای 
کشـور خود بودند، ایجاد رابطه سیاسـی با همسـایه جنوبی شـان، جمهوری 
اسـالمی ایران، بـود. رابطه ای کـه البتـه ایجاد نمایندگی سیاسـی در مشـهد 
به عنـوان شـهری کـه برخـی از مردمانـش قرابت هـای خونـی بـا سـاکنان 
ترکمنسـتان داشـتند، از مهم تریـن بخش هـای آن بـود. ایـن مهـم بـا فاصلـه 
زمانی بسـیار اندکی از اسـتقالل ترکمنسـتان رخ داد، به نحوی که کنسولگری 
ایـن کشـور واقـع در خیابـان امام خمینـی)ره(22 مشـهد حـدود اواخـر 
سـال۱۹۹2 نخسـتین فعالیت هایـش را کـه از همـان زمـان تاکنـون بیشـتر 

سرکنســولگری پادشــاهی عربستان ســعودی، مشهد 	،،اقتصـادی اسـت، آغـاز کرد.
)غیرفعال( 

داستان کنسـولگری عربسـتان سعودی در مشـهد از آن 
روایت هـای خـاص اسـت. دلیـل این امـر هـم کاربرد 
ویـژه ایـن کنسـولگری بـرای مـردم خراسـان اسـت. 
کاربـردی کـه بیـش از آنکـه در آن نیـاز سـعودی ها 
نهفتـه باشـد، نیـاز ایرانی هـا نهفتـه اسـت. شـرایط خـاص حکومـت دینـی 
حاکـم بـر عربسـتان کـه تـا حـد زیـاد نگاهـی ضدشـیعی دارد و از دیگر سـو، 
قطب تشـیع بودن مشـهد باعث شـد در سـال های حکومت پهلوی ها بـر ایران 
و با وجود درخواسـت های انجام شـده، مسـئوالن این کشـور تمایلـی به ایجاد 
نمایندگی در مشـهد نداشـته باشـند. آنان معتقد بودند افزایـش رفت و آمد مردم 
مشـهد بـه عربسـتان باعـث افزایـش آگاهـی شـیعیان مدینه و سـایر نقـاط این 
کشـور از مسـائل روز می شود و مشـکالتی را برای حاکمیتشـان ایجاد می کند. 
آنان سـال ها بعـد از پیـروزی انقالب اسـالمی ایران هـم از ایجاد کنسـولگری 
در مشـهد خـودداری کردند تا اینکه این طلسـم در سـال های نخسـت دهه80 
شکسـته شـد و عربسـتان سـعودی کنسـولگری اش را در خیابان مولوی بولوار 
سجاد مشـهد افتتاح کرد. چند سالی هم 23سـپتامبر که روز تأسیس پادشاهی 
سعودی اسـت، در آن جشن گرفته شـد. البته این کنسـولگری سرانجام خوشی 
نداشـت و پس از اعتـراض ۱2دی۱3۹4 به اعدام شـیخ نمر، روحانی برجسـته 

کنسولگری جمهوری قرقیزستان، مشهد	،،شیعی،به دسـت حکومـت عربسـتان،  تعطیل شـد.
جمهوری قرقیزستان منطقه ای کوهستانی در شمال 
خراسـان بـزرگ اسـت کـه سـکونتگاه  اولیه سـکاها 
محسـوب می شـود، قومـی کـه بعدهـا بـه منطقـه 
سیسـتان کوچ کردند. قرقیزسـتان تا پیش از استقرار 

نظـام شـوروی سـابق و کنتـرل کمونیسـت ها بـر آن، بخشـی از منطقه 
ترکسـتان امپراتوری روسـیه بود، اما پس از آن ابتـدا مدتی زیرمجموعه 
جمهوری سوسیالیسـتی قزاقسـتان بود و سپس در سـال۱۹26 به یکی 
از جمهوری هـای مسـتقل اتحـاد جماهیـر شـوروی تبدیـل شـد. این 
وضعیـت برای قرقیزسـتان تـا زمان فروپاشـی اتحاد جماهیر شـوروی 
در سـال۱۹۹۱ ثابت باقـی ماند، اما در این سـال جمهوری قرقیزسـتان 
اسـتقاللش را از شـوروی و البته روسیه اعالم کرد. مسـئوالن این کشور 
تازه تأسـیس در همان نخسـتین روزهـای پس از 3۱آگوسـت۱۹۹۱ که 
ایـن کشـور به صورت رسـمی مسـتقل شـد و به همیـن دلیـل روز ملی 
قرقیزسـتان شـناخته می شـود، سیاسـت عمومی شـان را بـر ارتبـاط با 
کشـورهایی که باهـم نزدیکی زبانـی و فرهنگی داشـتند، تنظیم کردند. 
بدین گونـه ایـران باتوجه بـه تأثیـر به نسـبت زیـاد فرهنـگ قرقیـزی از 
فرهنگ ایرانی به ویژه خراسـانی، جایگاه ویژه ای در سیاسـت های آنان 
پیـدا کـرد. این گونه بـود که اندکی پس از تأسـیس سـفارت قرقیزسـتان 
در تهـران، کنسـولگری آن در بولـوار شـهید فرامرز عباسـی مشـهد نیز 

دفتر امور کنســولی ســفارت جمهوری تاجیکستان، 	،،شـروع بـه کار کرد.
مشهد

ایران، افغانسـتان و تاجیکسـتان تنها کشـورهای 
جهان هسـتند که براسـاس قانـون اساسـی زبان 
رسـمی آن هـا فارسـی اسـت. امـری کـه باعـث 
می شـود ایـن تصـور در ذهن هـا ایجاد شـود که 
ایـن 3کشـور دسـت کم در ظاهـر هم که شـده اسـت، روابـط خوبی 
باهـم دارنـد. موضوعـی کـه دسـت کم دربـاره روابـط تاجیکسـتان 
و ایـران صـادق نیسـت. جمهـوری تاجیکسـتان پـس از رسـیدن بـه 
اسـتقالل در ۹سـپتامبر۱۹۹۱ یعنـی روزی کـه در جهـان به نـام روز 
ملی تاجیکسـتان شـناخته می شـود، برخالف 2همسـایه اش، یعنی 
قرقیزسـتان و ترکمنسـتان، روشـی دیگر در برابر ایران اسـالمی اتخاذ 
کرد. این کشـور در مسـیر ناسیونالیسـم گوی سـبقت را از ایران گرایان 
داخـل ایـران ربود و تـا جایـی پیش رفـت که برخـی مصـادر فرهنگ 
ایرانـی را به  نـام خودش مصـادره کـرد؛ اما در گسـترش روابـط با مام 
میهن بسـیار کند قدم برداشـت تـا جایی کـه جزو آخرین کشـورهای 
آسـیای میانه بود که سـفارتش را در تهـران افتتاح کرد. البته در مشـهد 
کـه بزرگ ترین شـهر ایرانـی نزدیک بـه مرزهای این کشـور و بخشـی 
دیگر از خراسـان بزرگی اسـت کـه تاجیکسـتان هـم در جغرافیای آن 
تعریف می شـود، به جای ایجاد کنسـولگری ای فعال به تأسـیس دفتر 
یای عالی سازمان ملل متحد در 	،،امور کنسـولی سـفارت در سـاختمانی در بولوار سـجاد بسـنده کرد. دفتر نمایندگی کمیسار

امور پناهندگان، مشهد
کمیسـاریای عالـی سـازمان ملـل متحـد در 
امـور پناهنـدگان سـال۱۹50 از سـوی مجمـع 
عمومـی سـازمان ملـل تأسـیس شـد. باتوجه بـه 
کنوانسـیون۱۹5۱ مربوط به وضعیـت پناهندگان 
و پروتـکل ۱۹67 الحاقی آن، ایـن آژانس موظف به رهبری و هماهنگی 
اقدامـات بین المللـی بـرای حمایـت از پناهنـدگان و حل و فصـل 
مشـکالت آن ها در سراسـر جهان اسـت و هدف اصلـی اش حفاظت 
از حقـوق و رفـاه آن هاسـت. باتوجه به اینکـه جمهوری اسـالمی ایران 
در سـال های زیـادی یکـی از بزرگ تریـن جمعیت هـای پناهنـدگان 
جهـان را میزبانـی می کند کـه بیشـتر پناهندگان افغانسـتانی هسـتند، 
کمیسـاریا در سـال۱۹84 نخسـتین دفتـرش را در ایـران افتتـاح کـرد 
و به دنبـال هجـوم پناهنـدگان عراقـی در پـی جنـگ خلیج فـارس در 
سـال۱۹۹۱ فعالیت هایـش را در ایران گسـترش داد. دفتر فرعی مشـهد 
این کمیسـاریا که یکـی از 3دفتر فرعی آن در ایران اسـت، سـال۱۹۹2 
در بولـوار سـجاد مشـهد افتتاح شـد. ایـن دفتـر وظیفه رسـیدگی و رفع 
مشکالت پناهجویان ساکن در اسـتان های گلستان، خراسان رضوی، 
خراسان شـمالی و خراسـان جنوبی را برعهـده دارد. همچنیـن، دفتـر 
عملیاتی این کمیسـاریا مسـتقر در مرز دوغارون، زیر نظر دفتر مشـهد 
فعالیـت می کند و فقـط امور مربوط به مهمانشـهر تربت جام در شـرق 

کشـور نیـز  به وسـیله ایـن دفتـر هدایت می شـود.

   شــمار نمایندگی های دیپلماتیک کشــورهای خارجی که در 
مشهد فعال اند، به عدد 8 می رســد. هرکدام از این 8کنسولگری و 
نمایندگی در یکی از خیابان های شهرمان مستقرند که شکل وشمایل 
ساختمان و تابلو نصب شده بر سردر آن ها و وجود دکه های نگهبانی 

مقابلشان از تمایز کارکرد این بناها خبر می دهد.
روز ملـی کشـورهایی کـه در مشـهد کنسـولگری دارنـد، از دیگـر 
شـاخصه هایی اسـت کـه هـر سـال در ایـن دفترهـا بـه آن توجـه 
می شـود؛ مثـل 28مـرداد در کوچـه معـروف بـه کنسـولگری کـه 
جشـن روز ملـی افغانسـتان برگـزار می شـود یـا 3فروردیـن در 
سـاختمانی مقابل باغ ملی که جشـن ملی پاکسـتان برپا می شـود.

در مطلب پیش  رو به تأسیس 8کنسـولگری و نمایندگی  دیپلماتیک 
کشورهای خارجی در مشـهد نگاهی کرده ایم.
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بررسی جایگاه راهبردی مشهد با تکیه بر میزبانی
 بیشترین دفترهای نمایندگی دیپلماتیک کشورها پس از مرکز  کشور

کنسـولگـری هـا 
مولد ظرفیت های جهان شهری

سمیرا شاهیان

 دو کشور همسایه را تصور کنید 
که بیش از ۹00کیلومتر مرز های 
یی و آبی مشترک  ، هوا مینی ز
دارند یا 2کشور همسایه را در نظر 
بیاورید که تا پیش از همه گیری 
کرونا، بیش از یک ونیم میلیون 
. ند شته ا ا د فر  مسا شد  و مد  آ

 اکنون نقشه ایران را در ذهن تداعی 
کنید و همسایه های جهان شهر 
ز  . یکی ا ید ر مشهد را برشما
همسایه های خارجی کشورمان، 
ز  کستان است که یک جنبه ا پا
اشتراکاتش با مشهد را در سطر 
نخست یادآوری کردیم. کشور 
دومی که به آن اشاره کردیم عراق، 
همسایه غربی ایران است که دور 
از ماست، بااین حال آمار نشان 
می دهد از میان شهرهای مختلف 
ایران، مشهد مقصد سفر بیشتر 

عراقی ها بوده است.
روشن است مشهد در مقایسه با 
کالن شهرهای دیگر کشورمان از 
یژگی های متمایزی برخوردار  و
است که دست کم توانسته است 
ُبعد مسافت را در نگاه همسایگان 
بی ایران  شمالی و غربی و جنو
ناچیز جلوه دهد و زمینه ساز رفت و 
آمدها و داد و ستدهای  زیادی شود. 
آشکارترین نشانه از همسایگانمان 
در مشهد، وجود کنسولگری  های 
متعدد است. این کنسولگری ها 
تر  یفی فرا رمانی وظا ه آ در نگا
تیک  م مناسبات دیپلما نجا ز ا ا
نند  ا می تو و  ند  ر ا د ر  2کشو

پیونددهنده قلوب ملت ها باشند. 
نند  ما یی  لفه ها مؤ همچنین 
 ، لی ی ما کنش ها ، ترا جمعیت
 ، ینی د و  فرهنگی  ت  کا شترا ا
روابط سیاسی و... در کشورهای 
مختلف می تواند جنبه ای دیگر بر 
فعالیت کنسولگری ها باشد که به 
تعمیق روابط بینجامد. به عنوان 
نمونه عراق که حدود 40میلیون 
ز  رد، ساالنه بیش ا جمعیت دا
۱۱میلیارد دالر تراکنش اقتصادی 
ی  بت نیز برا ین با ز ا رد و ا دا
کشور ما مهم است، یا پاکستان 
حدود 220میلیون جمعیت دارد 
یک  ، جمعیتی نزد ن یرا که با ا
به 300میلیون نفر یعنی معادل 
پا می شود.  یک سوم اتحادیه ارو

و که نتیجه  رش پیش ر ر گزا د
س  رشنا 2کا ی ما با  گفت وگو
یک  و  لملل  بین ا ئل  مسا
روزنامه نگار است، به اهمیت 
فتن  برگر ر د منظر  ز  ا مشهد 
کنسولگری  کشورهای مختلف 
پرداخته ایم. کشورهای مختلف 
ر  نی کنسولگری د ما ز چه ز ا
مشهد تأسیس کردند، جهان شهر 
شته  یی دا مشهد چه ظرفیت ها
است و دارد که میزبان دفترهای 
کنسولگری کشورهای مختلف 
شده است، جنبه های فرهنگی 
و اقتصادی کنسولگری ها برای 
مشهد و مردمش چه خواهد بود 
ز این دست که  و پرسش هایی ا

پاسخشان در ادامه آمده است.

ال لاهوری   �ب
�بولوار ا�ق

کنســولگری های فعــال در مشــهد؛ 	،،
دهه های 30 تا 50

»در اواخر دوره قاجار اهمیت مشــهد برای 2کشور 
استعمارگر روســیه و انگلســتان بیش از پیش شد. 
انگلیســی ها برای حمایت از مستعمره مهم و بزرگ 
یعنی هند، با فریب اقدام به جداســازی افغانستان از 
ایران کردند. به این ترتیب، آن ها کمربند ی  در شمال 
شــرقی هند ایجاد کردند که افغانستان و تبت و بوتان 
را شامل می شــد. این مانعی برای جلوگیری از ورود 
روس ها به هندوســتان بود که به این کشــور چشم 
طمع داشــتند.« این مقدمه که گریزی به تاریخچه 
تأســیس کنســولگری های انگلســتان و روسیه در 
مشــهد می زند، آغاز صحبت های امیر جلیلی نژاد، 
روزنامه نگار، اســت. او ادامــه می دهد: »در جدال 
2کشور نام برده به قصد رقابت بر سر موضوع منطقه 
شبه قاره، مشهد مهم ترین شــهر ایران بود که در این 
میانه قــرار می گرفت. کنســولگری های انگلیس و 
روسیه پس از تأسیس کارهایی را شروع کردند که بر 
فرهنگ مذهبی مشــهد تأثیر جدی داشت. ازجمله 
این کارهــا تشــکیل انجمن های ادبــی و فرهنگی 

ایران انگلیس، انجمن روابــط فرهنگی ایران با 
اتحادیه شوروی و خانه فرهنگ شوروی 

بود. همچنین به غیر از انجمن های 
فرهنگی و ادبی، نمایش فیلم و 

عکس، برگزاری کنســرت، 
فعالیت هــای آموزشــی 
مثــل آمــوزش زبان هــای 
 ، ســی و ر و  نگلیســی  ا

نقشه کشــی و ارائه خدمات 
بهداشتی از فعالیت های مهم 
کنسولگری ها در مشهد بود.«

جلیلی نژاد یادآوری می کند: »البته 
در اواخر دهــه40 آمریکایی هــا هم وارد 

این رقابت شــدند و آن ها هم در مشهد کنسولگری 
تأســیس کردند. تشــکیل انجمن ایران و آمریکا در 
مشهد که تا زمان انقالب اســالمی فعال بود، اولین 
کاری بود که به انجامش دست زدند. این انجمن هم 
تقریبا فعالیت های 2کنسولگری قبلی مثل اثرگذاری 
فرهنگی بر مردم مشهد و ارائه آموزش زبان انگلیسی 
را پیگیری می کرد. همچنین بیمارستان پرآوازه ای را 
به نام همین کشــور با دعوت از پزشکان و پرستاران 
مشهور غربی مربوط به کلیســای مسیحی تأسیس 
کردند. در این بیمارســتان که اقشار متوسط به باالی 
مشــهد به آن مراجعه کردند، نگاه دینی مســیحیت 
به وسیله ماسون هایی که در کنار پزشکان و پرستاران 

بودند، ترویج داده می شد.«

به این ترتیــب، در دهه هــای 40 و 50 بیــن ایــن 
3کنســولگری رقابتــی جدی وجود داشــت که در 
ظاهــر معنی خدمت رســانی مــی داد و در باطن بر 
جامعه مذهبی مشهد تأثیر فرهنگی و سیاسی منفی 
می گذاشت که اســاس آن برای حفاظت و گسترش 
منافع کشورهای استعمارگر در شمال شرق ایران بود 

و از اهمیت راهبردی مشهد نشئت می گرفت.

وجــود کنســولگری های مختلــف؛ 	،،
شاخصه جهان شهر

محمدرضــا کمیلی، فعــال بین الملل، با اشــاره به 
تاریخچه ساختمان کنسولگری پاکستان در مشهد که 
متعلق به انگلیس ها بوده است، بیان می کند: »وقتی 
2بخش هند و پاکســتان که هردو مستعمره انگلیس 
بودند از هم جدا شدند، ساختمان هایی که در نقاط 
مختلف جهان در مالکیت انگلستان بودند، بین این 
2کشور تقسیم شدند. بنابراین، کنسولگری پاکستان 
واقع در خیابان امام خمینی)ره( مشــهد به پاکستان 

واگذار شد.«
در مجموع  هیچ شــهری در کشــور مثل مشهد 
به دلیل تعداد پرشــمار کنسولگری ها 
اهمیت جدی نداشــته است؛ نه 
تبریــز، نه اصفهــان و نه هیچ 
شــهری به غیر از پایتخت که 
دفترهای اصلی کنسولگری 
در آنجاســت. کمیلــی در 
پاســخ به اینکه چرا مشهد 
محل راه اندازی کنسولگری  
کشــورهای مختلف شــده و 
از ایــن نظر بین شــهرهای ایران 
متمایز شده است، می گوید: »بدیهی 
است که علت اصلی ســفر بیشتر مسافران 
خارجی به ویژه از کشــورهای عراق و بعد پاکستان، 
وجود حرم امام رضا)ع( است. این ها چه اهل سنت 
و چه شیعیانشان به زیارت معتقدند. از سویی، سفر 
مســافران خارجی به مشــهد بعد دیگــری هم دارد 
که به دلیل دانشــگاه فردوســی و حوزه های علمیه، 

بیمارستان های تخصصی و... است.«
امیر جلیلی نــژاد نیــز می افزاید: »تعداد پرشــمار 
کنسولگری ها در مشهد نشان دهنده حضور بی شمار 
اتباع کشورهای مختلف به عنوان زائر در این کالن شهر 
است. تا پیش از همه گیری کرونا  هرسال پذیرای زائران 
خارجی زیادی بودیم، به طوری که در سال۱3۹8 بیش 
از یک ونیم میلیون نفر فقط از کشــور عراق به مشهد 
سفر کردند. همین طور از کشــورهای آذربایجان و 

 علت اصلی سفر بیشترین 
مسافران خارجی به ویژه از 

کشورهای عراق و پاکستان، وجود 
حرم امام رضا)ع( است
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پاکســتان  و قبل تر از آن از عربســتان و کویت زائران 
بسیاری در مشهد پذیرا بودیم. یکی از شاخصه های 
جهان شــهر، وجود افرادی از ملیت های مختلف به 
تعداد زیاد در یک شهر اســت و تعداد پرشمار زائر 
خارجی که به مشهد وارد می شود، نشان دهنده این 
جایگاه است. این ویژگی در ســایر شهرهای ایران 
حتی در اصفهان که گردشــگرپذیرترین شهر ایران 

به شمار می آید، با این تعداد و تنوع دیده نمی شود.«

مشهد؛ قطب ارتباط جهانی	،،
علی رضا کمیلی، کارشناس مسائل بین الملل، نیز در 
کنار افتخار بزرگ وجود مضجع شریف امام رضا)ع( 
در کالن شــهر مشــهد، ویژگی هایی برای این شهر 
برمی شمارد که پاسخی بر چرایی وجود کنسولگری 
کشورهای مختلف هم هست. او می  گوید: »مشهد 
هم در مسیر ارتباطی نزدیک به چند کشور قرار گرفته 
و هم ارتباطات در این شهر متفاوت است. ما در ایران 
شهری مشابه مشهد نداریم که در کنار آمدوشد خارج 
از کشور، ارتباطات خودبه خود  تجاری و اقتصادی 

ویژه ای را ایجاد کند؛ اما به نظر می رسد آن چنان 
که باید از این ظرفیــت به عنوان قطب 

ارتباط اقتصادی اســتفاده نشــده 
است.«

با این انتقاد، به نظر می رســد 
اکنون کنســولگری ها بیشتر 
خدمات دیپلماتیک ازجمله 
صدور روادید برای اتباعشان 

و متقاضیانــی از کشــورهای 
مختلف را انجــام می دهند، اما 

این کارشــناس مســائل بین الملل 
اظهار می کند: »گرچه کنســولگری ها 

وظایف دیگری مثل رایزنی در حوزه های فرهنگی 
و اقتصــادی هــم دارند، متأســفانه از یــاد برده اند 
کــه می توانند شــاهراه و قطب ارتباطــی با مناطق 
هم جوار خودشان باشند. مشهد ظرفیت اقتصادی 
بزرگی در شرق کشــور به حساب می آید و دسترسی 
خوبی به ســمت ترکمنســتان دارد. برای اشــاره به 
اهمیت مشــهد، به عنوان نمونه در چندسال گذشته 
سفیران پاکســتانی در سفرهایشان به ایران به مشهد 
هم می آمدند و همراه مســئوالن اســتانی به سمت 

خراسان های شمالی و جنوبی هم رفته اند.«

کنســولگری ها پس از پیروزی انقاب 	،،
اسامی

در آستانه پیروزی انقالب در دهه50 کم کم فعالیت 
کنسولگری های روسیه و انگلستان کم رنگ و نقش 
کنسولگری آمریکا پررنگ  شد، یعنی می توان گفت  
در دهــه50 و اواخر حکومت پهلوی کنســولگری 
آمریکا در مشهد روزهای پرکاری داشت. نکته مهم 
در این کنسولگری ، جاسوسی و جمع آوری اطالعات 

از فضای ایران به ویژه شمال شرق ایران و خطه پهناور 
خراســان بود، به طوری که مهم ترین پایگاه شــنود 
آمریکایی ها علیه شوروی در حاشیه مرز خراسان با 
شوروی آن زمان، ترکمنستان فعلی، در شمال استان 

خراسان قرار داشت.
امیر جلیلی نژاد توضیح می دهد: »با پیروزی انقالب 
اســالمی ایران  و تغییر جدی سیاست های مسئوالن 
کشــورمان با این کشــورهای اســتعمارگر، شاهد 
بسته شدن کنسولگری روســیه، انگلستان، آمریکا 
و چین بودیم. بنابراین فقط کنســولگری افغانستان 
به واســطه مرزهــای مشــترک با خراســان رضوی 
فعلــی باقی ماند، امــا مهم ترین اتفاقــی که بعد از 
انقالب اســالمی ایران در مشــهد افتاد، تشــکیل 
کنســولگری هایی برمبنای اهمیت این شــهر مهم 
زیارتی بود. کنسولگری عراق، افغانستان، پاکستان 
و سرکنسولگری عربستان و حتی دفترهای پایین تر از 
سطح کنسولگری از سوی کویت در اینجا باتوجه به 
زیارتی بودن مشــهد تأســیس شــد. از طرف دیگر 
ما شــاهد تأســیس تعداد دیگری از کنسولگری ها 
برمبنای اهمیت نقش راهبردی مشهد نسبت به منطقه 
اوراســیا بودیم؛ کنسولگری های ترکیه، 
قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و 
تاجیکستان در مشهد  ازجمله 

این کشورها هستند.«
این روزنامه نگار می ا فزاید: 
»مشهد سرسرا یا کریدور 
ارتبــاط با آب هــای آزاد 
است که به طرف چابهار 
و بندرعبــاس مــی رود 
و با گذشــت زمان اهمیت 
بیشتری پیدا می کند؛ ضرورتی 
که هندی ها آن را با ساخت راه آهن 
چابهار به مشــهد در ســال های گذشــته 
دریافتند. همچنین راه اندازی راه آهن مشهور مشهد 
به تجن در دهه70 نشانه ای از راه ارتباطی و کریدور 

ترانزیتی مشهد به دروازگی آسیاست.«

مشهد پذیرای 30میلیون زائر	،،
با وجود ایــن ویژگی ها، به بــاور علی رضا کمیلی، 
کنســولگری ها باید از نگاه صرف سیاســی امنیتی 
فاصله بگیرند و الزمه اش تقویت نگاه های فرهنگی 
و اقتصادی در ارتباط با کشورهاســت. دبیر انجمن 
امت واحــده در ادامه می گوید: »شــهری که بتواند 
از ملیت های مختلف پذیرایی کند و از طرفی قطب 
رفت وآمــد ملیت های مختلف و ســرپل آشــنایی 
ملت ها با هم باشد، روا نیست نگاه صرف اقتصادی 
در آن رواج داشته باشد. ســاالنه بیش از 30میلیون 
زائر از شــهرهای مختلف ایران به شهر امام رضا)ع( 
می آیند، بنابراین می توانید آنچه را که در مشهد عرضه 
می شــود، در سطح ملی گســترش دهید. ازاین رو، 
کنسولگری  کشورهای مختلف می تواند فرصتی برای 

معرفی سبک زندگی، فضا، آداب ورسوم و سنت های 
کشورهای پیرامونی ما و برعکس باشد، کشورهایی 

عملیاتی شدن معرفی جهان شهر از سوی 	،،که در زنجیره تمدنی ایران بزرگ قرار می گیرند.«
کنسولگری ها

بعضی ها بر این باورند که وجود دفترهای نمایندگی 

کشــورهای مختلف در کالن شــهر مشهد ظرفیت 
فرهنگی اجتماعی مثبتی اســت، گرچه فقط وجود 
کنسولگری  بدون فعالیت های جنبی، این ظرفیت ها 
را فعــال نمی کند. محمدرضا کمیلــی، فعال حوزه 
پاکســتان، ازجمله افرادی اســت که می گوید کار 
کنسولگری ها تبیین و تشــریح این ظرفیت هاست. 
به عنوان مثال، در کشور پاکستان معرفی جهان شهر 
مشــهد کار زیادی نمی خواهد، بلکــه مردمانش به 
این نتیجه رسیده اند که مشــهد شهری مهم است و 
کنسولگری این کشور باید آنچه را که در ذهن مردمش 

وجود دارد، بالفعل کند.
او خاطرنشان می کند: »پاکستان تنها کشور در جهان 
است که برخالف اینکه مردمش به زبان رسمی اردو 
صحبت می کنند، ســرود ملی  اش فارسی است. از 
ســوی دیگر، بیشــترین خانه های فرهنگ ایران در 
پاکستان اســت و در شــهرهای مختلف این کشور 
مرکز تحقیقات زبان فارســی راه اندازی شده است. 
مثال هــای دیگری هم برای ارتبــاط فرهنگی و قلبی 
مردم این 2کشــور وجود دارد؛ برای  نمونه، در زمان 
شهادت حاج قاسم سلیمانی، مردم پاکستان 40روز 
در خیابان ها بودند تــا اینکه ارتش برای جلوگیری از 
رخ دادن هر اتفاق ناخوشایندی با کانتینر جلو سفارت 

آمریکا را مسدود کرد«.
همین پیوند و علقه میان  مردم 2کشور است که رهبر 
معظم انقالب اســالمی در دیدار بــا عمران خان، 
نخســت وزیر پاکســتان، و هیئــت همراهــش در 
ســال۱3۹8، ارتباط ملت های ایران و پاکســتان را 
کید کردند  ارتباطی قلبــی و عمیق برشــمردند و تأ
روابط 2کشــور با وجود دشمنی ها باید مستحکم تر 

و قوی تر شود.
این فعال بین الملل می گوید:» نشان دادن جنبه های 
فرهنگی کنســولگری ها برای جهان شــهر مشــهد 
به مثابه خودرویی است که برای راه افتادن به هل دادن 
نیاز دارد. نقش کنســولگری ها این اســت که چنین 
ظرفیت هایی را اطالع رســانی کنند. این ها ناممکن 
نیست، بلکه همت و نقشــه راه می خواهد. در همه 
حوزه های فرهنگــی، اقتصادی و دانشــگاهی هم 
همین طور اســت. به نظر من حتی تقویت و معرفی 
بورســیه های تحصیلی نیز کار کنسولگری هاست. 
جوان پاکســتانی که می خواهد بورســیه بگیرد، به 
کشورهای غربی نمی رود، بلکه اول نگاهش به ایران 
اســت. بنابراین، کنســولگری می تواند جلسه های 
علمی برگزار و دانشــگاه فردوسی را به خوبی معرفی 

کند.«

،،	
سخن آخر اینکه نیاز نیست برای نقش انداختن مشهد 
در ذهن مردم، تالشــی دوچندان کرد؛ زیرا این شهر 
در اذهان جا افتاده است. عملیاتی کردن این موضوع 
فقط به کار نیاز دارد و به کنسولگری هایی که در مشهد 

فعال اند، وابسته است.

ما در ایران شهری مشابه 
مشهد نداریم که در کنار 

آمدوشد خارج از کشور، ارتباطات 
خودبه خود  تجاری و اقتصادی 

ویژه ای را ایجاد کند

کنفرانس خبر ی پاکستان در مشهد

برگزاری مراسم سی امین سالگرد استقالل ترکمنستان 2

مردم مشهد در جشن استقالل پاکستان

تجمع مقابل کنسولگری افغانستان در مشهد
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کنســولگری ها پلی برای توسعه روابط 	،،
خارجی کان شهرها

بـر ایـن باوریـم کـه وجـود 8کنسـولگری و دفتـر 
لـی سـازمان ملـل  یای عا یندگـی کمیسـار نما
متحـد در امـور پناهنـدگان در مشـهدالرضا)ع(،
به خودی خـود فرصتـی بسـیار ارزشـمند، مزیتـی 
منحصربه فـرد و دسـت مایه مغتنمـی بـرای تعالـی 
م  مـا ن ا سـتا نه ا دیپلماسـی های بیسـت ودوگا
مهربانی هـا، خاصـه شتاب بخشـی بـه توسـعه 
روابـط خارجـی بزرگ تریـن کالن شـهر مذهبـی 
جهـان )از نظر وسـعت( بـا جهان پیرامون به  شـمار 
می آیـد و بایـد آن را قـدر دانسـت و تالششـان را 
ارج نهـاد. بدیهـی اسـت بـر اسـاس مطالعـات 
یت  هـا و فرصت هـا  یـن مز ، ا نـه ها و ه پژ یند آ
نسـبی و گذراسـت. بدیـن معنـی کـه سـاختار 
کنسـولگری ها بر سـر جایشـان باقی خواهند ماند،

امـا کارکردهـای آنـان قطعـا به مـرور دسـتخوش 
تحـوالت و تغییـرات می شـود؛ زیـرا از طرفـی 
قانـون 7۹مـاده ای کنوانسـیون ویـن دربـاره روابط 
کنسـولی، متعلـق بـه 5۹سـال پیش، یعنـی مصوب 
سـال ۱۹63میـالدی و ۱353خورشـیدی اسـت 
و از سـوی دیگـر همـگان به وضـوح شـاهدیم 
نقـش »نرم افزارهـا« )سـامانه های الکترونیکـی( 
ر  یـن د ی نو ی هـا ر و بـه مرحمـت رشـد فنا
یفـای وظایـف  همه چیـز و همه جـا ازجملـه ا
کنسـولی، نقشـی حداکثـری شـده اسـت و جایگاه 
»انسـان افزارها« روزبـه روز حداقلی تـر می شـود.

 بنابرایـن تردیـدی نیسـت وفـاداری دولت هـا بـه 
برخـی مفـاد آن کم کـم رنـگ خواهـد باخـت.
ازاین رو، کنسـولگری های به روز، خالق، منعطف،
هوشـمند و آینده پـژوه به خوبـی می داننـد کـه ایـن 
دگردیسـی شـغلی دیر یا زود به سـراغ مجموعه آنان 
نیز خواهـد آمـد و قطعا اندیشـه ای خواهنـد کرد تا 
شـأن و منزلتشـان از یک کنسـولگری بـه روز، مؤثر 
و کارآمـد به سـطح نازل کنسـولگری کـه تمام وقت 
درگیـر پاسـخ گویی بـه امـور سـجلی ارباب رجوع 
شـامل گذرنامه، روادیـد، ازدواج، طـالق، ارث و...

مشهد را پیشانی نظام می خوانند	،،اسـت، کاسـته نشود.
اکنـون بهتـر می تـوان بـا ایـن مفاهیـم، مصادیـق 
2واژه »خوب مانـدن« و »عالی شـدن« را در آینـه 
کنسـولگری های مقیـم مشـهد دیـد. از ۱00سـال 
پیش که نخسـتین کنسـولگری یک کشـور خارجی 
یعنی »افغانسـتان« در مشـهد راه اندازی شـد، هیچ 
آفتـی بدتـر از »خوب مانـدن«، کنسـولگری ها را 
متأثر نکـرده اسـت. این مسـئله در کالن شـهرهای 

متفـاوت و پرمزیتـی ماننـد مشـهد، مکـه و مدینـه،
اهمیـت دوچندانـی یافتـه و مسـتلزم نگاهـی دیگر 
اسـت؛ نگاهـی کامـال متمایـز و غیرهم سـنگ بـا 

شـهرهای بزرگـی در داخل ماننـد »اصفهان«،
»تبریـز« و »شـیراز« و در خـارج مثـل 

»جـده« و حتی »ریـاض« پایتخت.

جالـب اسـت بدانیـم در مقـام 
ن  ئـرا ، بـه چشـم زا یسـه مقا

، ی ضـو ر م  حـر نـی  میلیو
»تهـران« به مثابـه »ریـاض«

اسـت و »مشـهد« دقیقـا خـود 
»مکـه و مدینـه«. همان طـور 

ئـر  ن هـا زا ل میلیو کـه هرسـا
افـزون از ۱00کشـور دنیـا نـه فقـط 

در ایـام مناسـک حـج، بلکـه در سراسـر 
سـال بـه عربسـتان سـفر می کننـد و »ریـاض«
» « و »مدینـه ، مسـتقیم عـازم »مکـه را ندیـده

ئـر  می شـوند. بـه همیـن ترتیـب، میلیون هـا زا
غیرایرانـی بـارگاه منور رضـوی از راه هـای مختلف 
به »مشـهدالرضا)ع(« مشـرف می شـوند و »تهران« را 
ندیـده، از کشـور خـارج می شـوند. به همیـن دلیل 
مشـهد را »پیشـانی نظام« می خواننـد. ناگفته نماند 
که فلسـفه وجـودی 8کنسـولگری در مشـهد دقیقا 
به ایـن موضـوع برمی گـردد و مخرج مشـترک همه 
آنـان »خدمت« به زائران کشـور متبوع اسـت و بس.
به همیـن دلیل، در بسـیاری از ۱8کالن شـهر ایران،

مشهد، کان شهری فراملی	،،حتـی یـک کنسـولگری هـم وجـود نـدارد!
 شایسـته اسـت سـفرا و دیگـر مسـئوالن سیاسـی 

ی  یت هـا مز و  ت هـا  و تفا همیـن  لیـل  به د
ن  رکنـا ر را بـه کا ا نـذ یـن ا ، ا به فـرد منحصر
کنسولگری هایشـان بدهنـد کـه چـون »مشـهد 
و  ملـی  فرا سـت  ا ی  ن شـهر کال
پایتخـت جهـان تشـیع«، بایـد 
ل  و ا م  گا ز  ا عت  به سـر
» ن نـد خوب ما یعنـی »
گـذر کننـد کـه در ایـن 
، فرصـت و  رت صـو
فراغـت »عالی شـدن«
را از دسـت خواهنـد 
داد. چـه بسـا کارکنـان 
ر  کشـو ی  لگر کنسـو
خودمـان هـم در شـهرهای 
»مکه« و »مدینـه« و حتی  »جـده«،

در »نجـف« و »کربـال« به دلیـل همیـن 
کثـرت اشـتغاالت در خدمت رسـانی بـه حجـاج 
و زائـران ایرانـی، ممکـن اسـت گرفتـار این آسـیب 
شـوند و بدیـن سـبب اسـت کـه از ایـن سـکون و 
سـکوت فعال نما، در شـهرهای زائرپذیـر به »آفت«

. یـاد می کنیـم

خوب نمانید، عالی باشید	،،
امروزه کنسـولگری های »خوب« مانده در مشـهد،
محصـور در دایـره خدمـات سـجلی کنسـولی،
اگـر صرفـا اوج نـگاه و پاسخشـان جلـب رضایت 
ارباب رجـوع باشـد و بـه افق هـای بـاالی سـر 
ننگرنـد و گام هـای بلندی برای »توسـعه مناسـبات 
بازرگانـی، اقتصـادی، علمـی و فرهنگـی و...«

برندارنـد و از همـه مهم تـر، همـت و عزمـی جدی 
بـرای رفـع موانـع و معضـالت موجـود در مسـیر 
رشـد ایـن تعامالت از خـود نشـان ندهنـد، گرفتار 
تناقض می شـوند کـه بیرون آمـدن از آن به سـادگی 
میسـر نیسـت. به عنـوان نمونـه، مقـام بلندپایـه ای 
یـد کـه مـن  در کشـور همسـایه و مسـلمان می گو
2500زائـر  می توانـم روزانـه به جـای 250مسـافر،
عازم مشـهد کنـم و به آن هـا اجازه خروج از کشـور 
همـراه بـا روادیـد بدهـم، امـا متأسـفانه مافیـای 
خدمات اسـکان و تغذیه و... که اتفاقا بومی کشـور 

خودم نیـز هسـتند، دسـتم را بسـته اند.
»خیلـی زود دیـر می شـود!« حکایـت اینجاسـت.

همـه بایـد سـریع بجنبیـم. فرقـی هـم نمی کنـد که 
کنسـولگری های کشـورهای معظم »ترکمنستان«،
»قرقیزسـتان« و »عـراق« باشـند که  »تاجیکسـتان«،

سـال ها در دایـره »خدمـت« محصـور مانده انـد،
هرچنـد ارائـه خدمـات کنسولی شـان چشـمگیر 
باشـد یـا نمایندگی هایـی چـون »افغانسـتان« و 
»ترکیـه« کـه عـالوه بـر ایـن خدمـات معمـول،

بسـترهای تعاملـی دوطرفـه را در اینترنت به شـکل 
نـد یـا  تباعشـان فراهـم کرده ا مقبولـی بـرای ا
نمایندگـی »پاکسـتان«، ایـن ایرانی ترین همسـایه،
باشـد کـه وبـگاه و صفحـه ای در اینترنـت نـدارد،
امـا به لطـف حضـور رسـانه ای و فعالیت هـای 
اجتماعـی و مردمـی به ویـژه اظهـار همراهی هـا و 
هم دردی هـای برادرانـه و بهنـگام بـا دولـت و ملت 
ایـران، جزو کنسـولگری های شـاخص از نقطه نظر 

اجتماعـی به شـمار می آیـد.
همـه بایـد بداننـد، اینجـا بزرگ تریـن کالن شـهر 
مذهبـی جهـان اسـت. اینجـا پایتخـت جهـان 
تشـیع اسـت. اینجـا پیشـانی نظـام اسـت. اینجـا 
یگانـه کالن شـهری دنیاسـت کـه مـردم کشـورش 
هـر 3سـال یک بـار میلیونـی بـه آن سـفر می کننـد 
و فرودگاهـش، تنهـا فـرودگاه غیر زیـان ده پـس از 
پایتخت اسـت. همچنین، بیـش از 53درصد تخت 
هتل ها و تأسیسـات گردشـگری در این شهر است.
 دومین گـردش مالی کشـور در اینجـا رخ می دهد.
بیـش از 60درصـد مقاصـد ریلـی کشـور بـه ایـن 
ب  . مشـهد رتبـه نخسـت جـذ سـت سـمت ا
یان غیرایرانـی پـس از پایتخـت را دارد  دانشـجو
و ده هـا و بلکـه صدهـا »تریـن« و »تفـاوت« دیگـر.
 پـس بـا این همـه تعاریـف و تماثیـل، جـا دارد 
ر  ی د نـی رضـو یرا ن غیرا ئـرا ن زا مـا د ز خا ا
کنسـولگری های مسـتقر در مشـهد تمنـا  کنیـم که:
لطفـا دیگـر »خـوب نمانید«، بلکـه »عالی باشـید«
و فرامـوش نکنیـد بـرای »عالی بـودن«، بایـد در 
مشـهد »متفـاوت باشـید«، چـون »مشـهد، شـهر 

. » سـت وت ها تفا

نگاهی به ظرفیت بین المللی مشهد که 18کالن شهر ایران از آن محروم اند

«خوب بودن» کنسولگری های مشهد، آفت «عالى شدن» آن هاست

 فلسفه وجودی ۸کنسولگری در 
مشهد به این مسئله برمی گردد و 

مخرج مشترک همه آنان «خدمت» به 
زائران کشور متبوع است و بس.

سیزده سـال ونیم، مسـتندنگاری، دیده بانـی و رصـد رویکـرد بین المللـی رخدادهـای 
مشـهد و ارزیابی و عیارسنجی 22دیپلماسی در خراسـان رضوی، ره آورد تالش شماری 
از خادمـان بین المللـی رضـوی در ایـران و جهـان اسـالم اسـت کـه در قالـب تشـکلی 
مردمـی و سـایبری بـا محـور »اندیشـکده بین المللـی فرهیخت« گـرد هم آمده انـد تا از 
رهگـذر تهیـه و تدویـن »نخسـتین دانشـنامه بین المللـی مشـهد«، به مرجعیـت علمی 
ارزیابی و سـنجش توسـعه روابط خارجی جهان شـهر برکـت و کرامت نیز دسـت یابند.
ازجملـه دسـتاوردهای آنـان، ثبت بیـش از 7000فیـش تحقیقاتی اسـت و اینکه برخالف 

تصور غالب عامه، این »دیپلماسـی دانشـگاهی« اسـت که دیپلماسـی اول شـهر و استان 
عالـم آل محمـد)ص( به شـمار مـی رود و دیپلماسـی های »زیـارت و دینـی« و »اقتصادی 
و گردشـگری« در رتبه هـای بعـدی قـرار دارنـد. اکنـون »عبدالرضـا زرگری« کـه پیش تر 
عضـو مؤسـس 2رایزنـی فرهنگـی سـفارت های کشـورمان در قزاقسـتان )آلماتـی( و 
روسـیه )مسـکو( بـوده، پـس از ۱0سـال اقامـت و کار در دسـتگاه دیپلماسـی فرهنگـی 
کشـور و بازگشـت به ایران، مؤسس این اندیشـکده مطالعاتی اسـت. وی درباره عملکرد 

کنسـولگری های مقیـم مشـهد نکاتـی را بیان کـرده که اینـک پیش روی شماسـت.
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وقتی حرف از وجود سفارت یا کنسولگری کشوری دیگر در مشهد به میان می آید، بی درنگ در ذهن 
همه اهل شهر خیابان امام خمینی)ره( و سردر قدیمی مقابل باغ ملی تداعی می شود؛ سردری که جلو 
آن کیوسکی سبزرنگ با جوانی نظامی و مسلح در آن وجود دارد که بادقت رهگذران را در داخل پیاده رو 
مقابل آن نظاره می کند. البته پرچم دورنگ سفید و سبزی با نشان هالل و ستاره بر باالی این ورودی 

بازگوکننده وابستگی آن به کشوری غیر از ایران اسالمی است. 
کشوری که اگر با حضور در برابر در ورودی این مکان در خیابان امام خمینی)ره(، پالک نصب شده بر 
یم نامش جمهوری اسالمی پاکستان یا همان پاکستان است؛ کشوری  کنار آن را بخوانیم متوجه می شو
که با خراسان ما هم مرز نیست؛ اما با سیستان وبلوچستان، دیگر استان شرقی ایران عزیز، مرز مشترک 
بسیار دارد و البته اجداد تعداد زیادی از مشهدی های کنونی هم در مناطقی از این کشور ازجمله الهور، 
کراچی، مولتان و کشمیر ریشه دارند. اما بد نیست بدانید که پاکستان از میانه های دهه 50خورشیدی 
این قطعه از خاک مشهد را صاحب شده و پیش از آن مالک خارجی دیگری این بخش شهر را در تصرف 

داشته است؛ مالکی با نام بریتانیای کبیر یا همان انگلیس.
 داستان حضور انگلیسی ها در این قطعه از شهر مشهد به سال های پیش از ایجاد خیابان امام خمینی)ره( 
کنونی و ارگ قدیم برمی گردد؛ زمانی که در این محدوده فقط ارگ حکومتی شهر در محدوده بانک 
ملی کنونی و پایگاه لشکر شرق در مقابل آن و صدالبته باغ ملی در مجاورت این لشکرگاه و تک و توکی 
خانه باغ های اشراف و بزرگان حکومتی شهر در این محدوده قرار داشت. این زمان برابر بود با سال های 
پایان دوران ناصری در ایران و چند سالی پس از جداسازی سرزمین افغانستان از مام میهن براساس 
قراردادی استعماری موسوم به معاهده پاریس. در این معاهده و البته قراردادهای پس از آن، انگلیسی ها 
که آن زمان خودشان را بریتانیای کبیر می خواندند، ثبت کرده بودند که می توانند در هر شهری که 
رقیبشان، یعنی روسیه تزاری، دفتر سیاسی یا همان کنسولگری ایجاد کرد، آن ها هم در شهر حاضر 

شوند و کنسولگری ایجاد کنند.
 البته دولت ایران با همه ضعفی که در برابر درخواست قوای خارجی از خود نشان می داد، در برابر 
درخواست بریتانیایی ها برای ایجاد کنسولگری در مشهد، تا پایان عهد ناصری مخالفت کرد، آن هم 
به این بهانه که مشهد شهری اسالمی است و دلیلی برای حضور سیاسی غیرمسلمانان در آن نیست. در 
این دوران انگلیس هایی مانند ژنرال مک لین و سرهنگ استیوارت به شرق ایران مسافرت  می کردند، اما 
امکان اقامت در خود شهر مشهد را پیدا نکردند. بریتانیا در این دوران سیاست هایش را در مشهد از طریق 
برخی وابستگان مسلمان هندی یا افغانستانی چون حاج محمد کابلی که با عنوان وکیل الدوله بریتانیا یا 
همان عامل کنسولگری بریتانیا در مشهد به مقامات رسمی معرفی شده بود، اجرا می کرد. این وضعیت 
البته در دوران مظفرالدین شاه تغییر کرد و بریتانیایی ها نه تنها توانستند کنسولگری شان را در مشهد افتتاح 
کنند، بلکه باغی در یکی از بهترین نقاط شهر و درست مقابل باغ ملی و در کنار ارگ حکومتی را برای 

این منظور در اختیار گرفتند.
 آنان سپس با ایجاد بنای کنسولگری در بخشی از این باغ به سال ۱8۹۱میالدی برابر با ۱270خورشیدی، 
در دوران فعالیت نی الیاس، کنسول بریتانیا در مشهد، جای پای خودشان را در این شهر محکم کردند؛ 
جای پایی که اکنون در اختیار این دولت نیست، اما فقط دقت در بزرگی مساحت آن نشان می دهد که 
بریتانیایی ها هنگام ایجاد این کنسولگری چه برنامه هایی برای آینده این شهر و البته خراسان داشته اند. 
برنامه هایی که تغییر نظام روسیه از تزاری به بلشویکی و آلمان دوست شدن پهلوی اول در سال های آخر 
حکومتش، بسیاری از آن ها را دستخوش حوادث بزرگی کرد تا جایی که در اواخر سال۱3۱6 شاهد 

جمع شدن کنسولگری بریتانیا در مشهد بودیم.
 این جمع شدن »موقتی« بود و با سقوط پهلوی اول در جریان اشغال ایران به دست متفقین به 
۱320 به صورت موقت پایان یافت، اما با تغییر مناسبات جهانی در سال های بعد و پایان  سال
نیا بر کشورهایی مانند هند و پاکستان و به عبارت بهتر تبدیل شدن بریتانیای کبیر به  سلطه بریتا
انگلیس صغیر و روی کارآمدن حکومت ملی دکتر مصدق »همیشگی« شد تا حدی که در میانه 
سال۱33۱ شاهد جشن مردمی تعطیلی این کنسولگری با حضور علما و بزرگان وقت مشهد بودیم.
شرایط پس از کودتای آمریکایی انگلیسی 28مرداد۱332 دیگر به سمتی بازنگشت که بریتانیای حاال 
انگلستان شده بتواند کنسولگری اش را در مشهد احیا کند، اما این به معنای تعطیلی کامل فعالیت های 
بیگانگان در این ساختمان نبود. انگلیسی ها پس از اندکی تأمل و با برنامه ریزی جدید از ساختمان سابق 
کنسولگری شان به عنوان مقر شورای فرهنگی انگلستان در مشهد استفاده کردند؛ شورایی که رسالت 
آن تالش برای تأثیر بر فضاهای مختلف فرهنگی شهر بود و به همین دلیل در این دوران شاهد برگزاری 
برنامه های مختلف فرهنگی و هنری چون پخش فیلم و برقراری گالری هنری در مجموعه کنسولگری 
هستیم. این دوره در فعالیت قدیمی ترین ساختمان موجود در خیابان امام خمینی)ره( مشهد در اواسط 
دهه 50خورشیدی با واگذاری این مجموعه به جمهوری اسالمی پاکستان به پایان رسید و از اواخر 
سال۱354 و با پایان یافتن یک دعوای حقوقی بین هند و پاکستان درباره دفترهای کنسولی بریتانیای 
کبیر در نقاطی از جهان که اداره این دفترها در اختیار نایب السلطنه هندوستان بود، نیروهای کنسولی 
پاکستان در آن مستقر شدند. استقراری که تاکنون نیز ادامه دارد و بر این اساس می توان ادعا کرد که در 
عمر ۱30ساله قدیمی ترین ساختمان خیابان ارگ، 3گروه عمده دیپلمات های بریتانیای کبیر، نیروهای 

سیاسی انگلیس صغیر و سیاست پیشگان پاکستانی سکان هدایت آن را در دست داشته  اند.

کنسولگری پاکستان  از راه اندازی تا امروز

امـروزه بیشـتر جمعیـت جهـان سـاکن شـهرها هسـتند؛ بنابرایـن بایـد بـرای شـهرها و مدیریـت شایسـته آن هـا بـا تکیـه بـر 
توانمندی هـای شـهروندان و تبدیل شـدن شـهرها بـه محـور اصلـی توسـعه هماهنـگ ملـی و جهانـی برنامه ریـزی شـود.
»شهرنشـینی« به صـورت عـام و »جهان شهرنشـینی« به صـورت خـاص، فـرم و محتـوا و سـبک زندگـی را عمیقـا متأثـر کـرده  
اسـت و همـه  این عوامل دست به دسـت هـم داده اند تا نقـش انحصـاری دولت ملت هـا در تعیین مناسـبات جهانـی به صورت 
جدی کاسـته شـود و به جـای آن نقـش تعاملی نهادهـای اجتماعـی و مدنی در بهبود وضعیت زیسـت بشـر افزایـش یابد. برای 
یـت همکاری هـای جهانی بین شـهری و رسـیدن به منافع و عالیق شـهری و شـهروندی مشـترک، زمینه هایـی را باید فراهم  تقو

کـرد تا بشـود فضایی امـن، دمکراتیک و پررفاه و سرشـار از نشـاط و آزادی بـرای شـهروندان ایجاد کرد.
بهره بـرداری مناسـب از دارایی هـا و فرصت هـای بین المللـی نیازمنـد حضـور و تبـادل تجـارب و همـکاری خـوب میـان 
یـت جهانـی اسـت کـه در کنـار دیپلماسـی شـهری، وجـود کنسـولگری ها، کارداری هـا و دیگـر رابطان  کالن شـهرها و بـا هو
بین المللـی در حیطـه شـهری اهمیت ویژه ای دارد. دیپلماسـی شـهری متشـکل از راهکارهایی اسـت که به وسـیله آن، شـهرها 
ارتباطـات و تعهداتـی را بـا دیگـر بازیگـران عرصـه سیاسـت بین المللـی ازجملـه مجامـع و سـازمان ها و شـهرهای مختلـف 
بـا هـدف نشـان دادن توانایی هـا و عالقه مندی هایشـان برعهـده می گیرنـد. در واقـع دیپلماسـی شـهری را می تـوان نوعـی 

تمرکززدایـی ارتباطـات بین المللـی دانسـت کـه شـهرها بازیگـران اصلـی آن هسـتند.
از حیـث نظـری هـم اگر موضـوع را بررسـی کنیـم، باتوجه بـه ماهیـت فرهنگی انقـالب اسـالمی، تعامـالت غیردولتـی مانند 
دیپلماسـی شـهری جایگاه مشـخصی در سیاسـت خارجی ایران دارد. دیپلماسـی شـهری به عنوان پدیده ای نوظهور در فضای 
بین الملـل به دنبـال منافعـی بـرای واحـد محلـی تحـت نمایندگـی اش اسـت. به ایـن معنا کـه می خواهد بـا حضـور در عرصه  
جهانـی و بین المللـی بـا داشـته های محلـی نه تنهـا بـر جهانی شـدن تأثیرگـذار و در آن سـهیم باشـد، بلکـه از اثـرات آن بـرای 

پیشـرفت فرهنگـی، اقتصـادی و سیاسـی واحد محلـی اش بهره مند شـود.
یـت همکاری هـای جهانـی میان شـهری و به دسـت آوردن منافـع و عالیـق شـهری و شـهروندی  دیپلماسـی شـهری بـرای تقو
مشـترک اسـت یـا می توانـد هنـر کاربـردی روابـط بین الملل بـرای انجـام مذاکـرات، تعامـل، توسـعه و بهسـازی روابـط بین 
ملت هـا باشـد که ورای مشـکالت و معضالت روابط دولت هاسـت. بدون شـک، این دیپلماسـی بخـش مهمی از دیپلماسـی 

عمومـی کشـورهای مردم سـاالر و پیشـرفته به شـمار مـی رود.
بـط سیاسـی به شـکل  لی مطـرح می کننـد کـه »تغییرهـای جهانی شـدن بـر شـهرها و حـوزه  روا کارشناسـان سـؤا
هم زمـان، چگونـه بـر روابـط بین الملـل و مشـخصا دیپلماسـی دولت ملت هـا تأثیـر گذاشـته اسـت؟« از آنجـا کـه هـرگاه 
سـاختارهای جهانـی دسـتخوش تغییـر و تحـول شـود، دیپلماسـی نیـز متحـول می شـود، می تـوان گفـت کـه فرضیـه 
»دیپلماسـی همـگام بـا تحـوالت جهانی شـدن در عرصـه فروملـی و فراملـی، بـه دیپلماسـی شـهری رو آورده اسـت«.
 همچنیـن، از سـطح صرفا دولت ملت های رسـمی به سـمت بازیگـران غیردولتی حرکت کرده و در گسـتره جهان محلی شـدن، 

یه ایجاد کرده اسـت. روابط دو و چندسـو
ایـن واقعیـت جهـان امـروز اسـت کـه همـگام بـا جهانی شـدن و بـا رشـد فنـاوری اطالعـات و توسـعه شـبکه های ارتباطی، 
شـهرها در فضایـی متشـکل از جریان ها بـه بازیگران اصلی حـوزه ارتباط و اقتصـاد جهانی تبدیل شـده اند. تمرکـز و همگرایی 
حوزه هـای مختلـف در شـهرها نشـان دهنده حرکـت سـریع جهان به سـمت شهری شـدن و توسـعه هرچه بیشـتر کالن شـهرها 

و تبدیل شـدن آن هـا به شـهرهای جهانـی و درنهایـت جهان شهرهاسـت.
در ایـن فضـا، شـهرها بـا ارتقـای جایـگاه اقتصـادی، فرهنگـی، فنـاوری، سیاسـی و زیرساختی شـان از تـوان و نفـوذ و اعتبار 
ینـی از دیپلماسـی  کافـی بـرای اجـرای فعالیت هـای دیپلماتیـک برخـوردار می شـوند و در راسـتای فعالیت هایشـان شـکل نو

را نمایـان می سـازند کـه از آن بـا عنـوان دیپلماسـی شـهری یاد می شـود.
مشـهد مقـدس بـا ایفـای نقـش فراملـی اش در زمینه هـای امنیـت، توسـعه، اقتصـاد، فرهنـگ، شبکه سـازی و حضـور در 
سـازمان های بین المللـی، بـه بازیگـری فعـال در عرصـه روابـط بین الملـل تبدیـل شـده اسـت کـه بایـد بـا ادامـه حضـور 
یت ایـن جایـگاه، بـه تأثیرگـذاری در مناسـبات فراملی نیـز برسـد. واقعیت این اسـت که سیاسـت  هوشـمندانه عـالوه بـر تقو
خارجـی گـواه بـر رشـته ای اعمـال از پیـش  طرح ریزی شـده به دسـت تصمیم گیـران حکومتـی اسـت که بـه اهدافـی معین در 
یت سیاسـت خارجی  چهارچـوب منافـع ملـی در محیـط بین المللی معطوف اسـت. دیپلماسـی شـهری نیـز از ابزارهـای تقو

در عرصـه بین الملـل به شـمار مـی رود کـه می توانـد به عنـوان مکمـل سیاسـت خارجـی اسـتفاده شـود.
ایـن شـکل از دیپلماسـی نشـان دهنده بازیگـری جهان شـهری ماننـد مشـهد مقـدس در مناسـبات فراملی اسـت. بدون شـک 
در ایـن وضعیـت قابلیـت کالن شـهرهای جهـان بـرای توسـعه سیاسـت بیناشـهری بین المللـی به عنـوان جایگزینـی بـرای 
سیاسـت های بینادولتـی در قالـب سیاسـت شـهری باتوجه بـه ظرفیت هـای آن در مرکـز توجـه قـرار می گیـرد. همچنیـن، 
نبایـد از ایـن مهـم غافـل شـد کـه تحـوالت دیپلماسـی سـبب شـده اسـت دولت هـا در کنـار پیگیـری منافـع ملـی و تعقیـب 
ین دیپلماسـی بـرای تأثیـر بر افـکار عمومـی بین المللـی و محیط  سیاست هایشـان در قالـب دیپلماسـی سـنتی، بـه اشـکال نو

بین الملـل متوسـل شـوند.
عملکـرد سیاسـت خارجـی ایـران در تعامـالت خارجی شـهرها بیانگـر مطابقت آن بـا اصول نظری سیاسـت خارجی اسـت. 
ایـن مناسـبات، طیف وسـیعی از شـهرهای متعلـق به تمدن هـای گوناگـون را دربـردارد که بیشـترین آن بـه روابط با شـهرهای 
کشـورهای اسـالمی و محیـط پیرامونـی ایـران معطوف اسـت. تحـول پدیده هـا و تغییـر روابـط پیرامونی آن هـا بـا یکدیگر در 

گسـتره ای جهانـی، ظرفیـت دارد بـر حوزه هایی ماننـد اقتصاد، سیاسـت، فرهنـگ و... تأثیـر بنیادیـن بگذارد.
فراینـد جهانی شـدن بـا ویژگی هایـی مانند ظهـور دهکـده الکترونیـک جهانی، انقـالب اطالعات، فشـردگی زمـان و مکان، 
گاهـی جمعـی بشـری و... شناسـایی می شـود. قطعـا شـهرها نیـز در تأثیـر و تأثـری  گاهـی جهانـی، ارتقـای خودآ گسـترش آ
متقابـل بـا فراینـد جهانی شـدن قـرار دارنـد و در همیـن راسـتا، شـاهد روابـط شـهرهای جهانـی در شـبکه ای از کالن شـهرها 
هسـتیم. ایـن تغییـر و تحـوالت معنـادار جهانـی و عمـده، عامـل تحـول دیپلماسـی به عنـوان نقطـه کانونـی حوزه سیاسـت و 

فراینـد جهانی شـدن اسـت.
در چنیـن فضایـی، افقـی در حکمرانـی جهانـی مبتنـی بر حاکمیـت چندسـطحی، چندگانـه و چندالیـه و مشـارکت بازیگران 
فروملی ازجمله شـهرها در چارچوب دیپلماسـی شـهری رو به افزایش اسـت و مشـهد به عنوان جهان شـهر باید بـا برنامه ریزی 

درسـت نقشـش را بیش از گذشـته پررنگ کند.

دیپلماسى شهری
 در منظومه ارتباطات بین الملل
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ا�ن ا ا�ب �ی �ن
رضا سلیمان نوری، رئیس هیئت مدیره 

انجمن توسعه گردشگری چهار باغ خراسان

ماهان صفایی
 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی 
و مدرس دانشگاه

آنچه درباره قدیمی  ترین 
 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی ساختمان سیاسی مشهد باید بدانیم
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تندیس اقبال الهوری ، شاعر و فیلسوف/ کنسولگری پاکستان در مشهد

ین شــهرهای ایران، از آخر دوره قاجار تا انقاب  مشــهد به عنوان یکی از مهم تر
یادی از ســر گذرانده اســت. دراین بین، کارگزاران و عوامل  اسامی تغییرات ز
مختلفی در این دگرگونی سهیم بوده اند. موقعیت مهم این شهر در شرق ایران سبب 
یتانیا و روسیه و بازشدن پای کنسول ها،  رقابت ســخت قدرت های بزرگ مانند بر
کنسولیارها، مستشــاران و مستخدمان خارجی به مشهد شــده است. در کتاب 
«کنسولگری ها، مســتخدمان و مستشاران خارجی در مشــهد؛ از دوره قاجار تا 
یق مطالعه اسناد، کتاب ها، روزنامه ها،  انقاب اسامی» تاش شده است از طر
خاطرات و مصاحبه های شــفاهی و ســایر منابع مســتند، به چگونگی تأسیس 
کنسولگری های کشورهای خارجی و علل تأسیس آن ها پرداخته شود. این کتاب 

با تاش علی نجف زاده نوشته شده است.
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کره به تفاهماتی  #تهران و #ریاض بعد از ۴دور مذا
رسیده اند که از مهم ترین آن ها می توان به توقف 
حمایت های #عربستان از گروه های معارض ایرانی، 
سرمایه گذاری عربستان در عراق و سوریه، ایجاد جاده 
بین المللی میان #مشهد، #کربال و #مکه و همچنین 

بازگشایی سفارت های ۲کشور اشاره کرد.

#مصطفی_الکاظمی، نخست وزیر #عراق، در دیدار با 
دکتر #مخبر، معاون اول رئیس جمهور، در تهران به آرزوی 
دیرینه اش اشاره کرد و گفت: ایجاد زیرساخت ها می تواند 
به تحقق رؤیای بزرگراه #مشهد، #کربال و #نجف بینجامد.

#خبرخوش: مرکز بین المللی علوم پایه پزشکی و تغذیه 
انسانی سازمان یونسکو، نخستین بار در کشور در دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد راه اندازی و فعال شد.

@farikhat

@farikhat

@hamid-torabi

فروتنانه به احترام من در حرم امام رضا(ع)، دعا برای صلح 
و سعادت و برای اتحاد امت اسالمی. پاکستان از ایران 
به دلیل هماهنگی عالی برای بیش از نیم میلیون زائر 

پاکستانی که به مشهد سفر می کنند، سپاسگزار است.

@smqureshipti کنسولگری ها، مستخدمان و مستشاران
خارجی در مشهد

سال انتشار: ۱3۹۴
تعداد صفحات: ۹۹۶

انتشارات: سازمان اسناد ملی ایران


