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 تبیین ژئوپلیتیکی ضرورت مدیریت شهر تهران در کلاس جهانی
 

 چکیده

وابسته به رشد اقتصادی در فضای رقابتي است. توزیع فضایي قدرت، ثروت، جمعیت و توسعه نیازمند تولید ثروت و این امر 

میزان استقلال شهرهای بزرگ اکنون در همه جای دنیا متأثر از فرایندهای جهاني شدن است. یكي از نتایج جهاني شدن این است 

و  یكي از مشكلات اساسي ایران، محلي اندیشي های شهری به سطح جهاني ارتقا یافته است.که مقیاس روابط بین شهری و شبكه

لمي، دهد و بیشتر از تولید و تعامل فكری و عناجهاني اندیشي است و بیش از اشتراکات بر افتراقات و عوامل واگرا توجه نشان مي

صمیم ده که تدرصدد صدور آرا و نظرات خود به دیگر نقاط جهان است. تحولات ژئوپلیتیكي چند دهه اخیر چنان شتابناک بو

های واکنشي برای مواجه با تحولات سوق داده است. ساماندهي و سازان سیاسي را گاه غافلگیر کرده و آنها را به اتخاذ روش

مدیریت شهر تهران به عنوان پایتخت و گرانیگاه اصلي حكومت در ایران، و با توجه به نقشي که این شهر در عرصه منطقه و 

تواند فارغ از تحولات جهاني و بدور از فرایندهای جهاني شدن باشد. هر تلاشي برای مدیریت بهینه شهر کند، نميجهان ایفا مي

های جهاني شدن و همراهي و هماهنگي با اهداف جهاني، به موفقیت چنداني نایل نخواهد ها و ویژگيتهران بدون توجه به مؤلفه

 شد.

 کلاس جهاني، جهاني شدن.تهران، ژئوپلیتیک، مدیریت شهری، :واژگان کلیدی

 مقدمه

ها راه افتاده است و به ها و زمینهعقیده متخصصان یک انتخاب نیست بلكه موجي است که در همه عرصه بهجهاني شدن 

سرعت در حال حرکت است و کشورها هم توان مقابله با آن یا توقف آن را نداشته و تنها چاره پیوستن آگاهانه و فعال به این 

از جمله اقتصاد، ایدئولوژی،  گوناگونهای ای از فرایندهای چند بعدی و پیچیده است که عرصهجهاني شدن مجموعه موج است.

، جهاني شدن عبارت است از ادغام شتابان اقتصادهای محلي اقتصادی گیرد. در عرصهسیاست، فرهنگ و محیط زیست را در برمي

فراسوی مرزهای ملي  اطلاعات در جریان کالاها و خدمات، سرمایه، فناوری و و ملي در اقتصاد جهاني، ادغامي روبه رشد که با

ها علاوه بر های ملتمشاهده کرد. ارتباطات و تعامل توانميهای زندگي بشر همراه است. روند جهاني شدن را در سایر عرصه

جتماعي، محیطي، علمي، مذهبي و حتي ورزشي های سیاسي، فرهنگي، اها تسری یافته و فعالیتهای اقتصادی به سایر حوزهزمینه

مدیریت شهرها نیز از این امر مستثني نیست. توزیع فضایي قدرت، ثروت، جمعیت و نیز میزان استقلال . در برگرفته است را

ني اشهرهای بزرگ اکنون در بسیاری از کشورها متأثر از فرایندهای جهاني شدن است. تغییر مدیریت شهرها از حكومت به حكمر

های ملي در مدیریت شهرها، افزایش مشارکت شهروندان و نهادهای مردمي در اداره امور شهر شهری و کاهش اختیارات دولت

پیامد فرایند جهاني شدن مي باشد. در دوران جهاني شدن، لزوم تغییر حكومت شهری به مدیریت شهر در کلاس جهاني امری 

 اجتناب ناپذیر است. 
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 مبانی نظری پژوهش

 جهانی شدن

 گریكدی به جهان کشورهای وابستگي افزایش  المللي شدن است که موجبجهاني شدن یک جریان مستمر از مسیر تاریخي بین

 که شده موجب شدن جهاني ،لوکاس مانوئلا از  به نقل. است شده محیطي زیست ویژه به و فرهنگي سیاسي، اقتصادی، از ابعاد

 آورد و مسائل زیست محیطيميکشورهای دیگر را در پي  به پناهندگان هجوم کشور یک در جنگ. بشود ما مشكل شما مشكل

 (.3130:4)زاهدی، شودميسایر کشورها  یک کشور مسبب بروز فاجعه در در

باشد. از هر مي 43و مهمترین چالش قرن  40های دهه پایاني قرنای است که یكي از شاخصدهیجهاني شدن فرایند پیچ

ین پدیده بنگریم واقعیت آن است که جهاني شدن بیانگر نوعي تغییر و تحول در نظام جهاني است. در سطح کلان دیدگاهي به ا

ر پیوندند. از نظمارتین آلبرو جهاني شدن را به  فرایندهایي که بر اساس آن، مردم جهان در یک جامعه فراگیر جهاني به هم مي

(. به نظر 33: 3134آید )عیوضي،برای اولین بار به شكل یک بازیگر جمعي درمي او جامعه جهاني، محلي است که در آن انسانیت

 رشتاینمانوئل وال«. جهاني شدن به معنای تشدید و تقویت روابط اقتصادی، سیاسي و فرهنگي در ورای مرزهاست»اولم و سورنس 

اری همراه با تقسیم کار جهاني و این اقتصاد دجهاني شدن یعني پیروزی اقتصاد جهاني سرمایه»گوید: در تعریف جهاني شدن مي

 جهاني شدن عبارت است»آنتوني مک گرو معتقد است که: «. گرددداری توسط منطق انباشت سرمایه هدایت ميجهاني سرمایه

لملل خواهد اای و روابط بینهای فراملي و منطقهاز فرایند تحول ساختاری در فعایت اقتصادی، سیاسي و اجتماعي که منجر به شكل

ي شود، بر تحول(. علیرغم این تعاریف گوناگون، معنا و مفهومي که از پدیده جهاني شدن برداشت مي36: 3133)میرمحمدی،« شد

ای ا پدیدهگذارد. به بیان دیگر ما بهمه جانبه دلالت دارد که نه تنها بعد جغرافیایي بلكه بر همه ابعاد زندگي دنیایي انسان اثر مي

هستیم که در سراسر جهان گسترده شده است. از این منظر، هرگونه تحلیل جامع از فرایند جهاني شدن مستلزم این است روبه رو 

 .(7: 3133عبدالسلام، ،که این فرایند را چند بعدی در نظر بگیریم )شهرام نیا

زیرساختهای جهاني از طریق  تا جهاني شدن همگرایي و دموکراتیزه شدن فرهنگ، اقتصاد و کاربرمبنای فرهنگ لغت این

و محلي  ایسرمایه گذاری فراملي، افزایش میزان ارتباطات، فناوری اطلاعات و تأثیر نیروی آزاد بر اقتصادهای سطح ملي، منطقه

(. مفهوم جهاني شدن در دهه های اخیر موجب تحولات شگرفي در روند شهر نشیني و 7 :3133، است )حافظ نیا و همكاران

ردی های فهرهای جهاني شده است. شهرها در نتیجه جهاني شدن اقتصاد، روابط انساني، جریانات فرهنگي و آگاهيخصوصیات ش

شوند که شدت و ضعف آنها متناسب با میزان پیوستگي شهرها با جریانات جهاني شدن متفاوت است. تأثیرات ميدچار تحولاتي 

های اخیر در دنیا شده است که خصیصه عملكرد جهاني شهر نشیني در دهه جهاني شدن بر شهرها منجر به ظهور الگوی جدیدی از

در زمینه اقتصاد، فرهنگ، سیاست و شیوه های جدیدی از زندگي از اشكال شهرنشیني گذشته متمایز است )پور احمد و 

 (.10: 3130،همكاران

 آگاهي جهان، تشدید تراکم به که داندمي مفهومي را آن جهان، شدن ایسیاره و جهاني شدن تعریف در "رابرتسون رولاند

 قلمرو در وابستگي متقابل بدانند(، واحد مكاني چونان را جهان که برسند درک این به مردم یک کل )یعني به مثابه جهان درباره

 جهاني شدن تعریف در زگیدن آنتوني(. 43: 3134افروغ،  دارد )عماد اشاره بیستم قرن در جهاني یكپارچگي از آگاهي و جهاني

 رویدادی تأثیر تحت واقعه، هر که دهد،ميبط ر به هم چنان را هم از دور هایمحل که جهاني اجتماعي مناسبات تقویت: »گویدمي

 (.34: 3131برعكس )نهاوندیان،  و گیردمي شكل دارد، فاصله هافرسنگ آن با که
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 های زندگي بشر در اقصيشود که همه جنبهبرداشت مي های گوناگون ارائه شده برای جهاني شدن چنیندر بررسي تعریف

تواند بدون تأثیر پذیرفتن از کل، تصمیمي محلي اتخاذ نماید بدین مفهوم که نقاط جهان به یكدیگر وابسته شده و نوع بشر نمي

 باشد.هرگونه حرکت در جهت رشد و توسعه در گرو پیوستن به فرایند جهاني مي

 یافته های پژوهش

 شدن روابط بین شهرهاجهانی 

. های شهری نیز به سطح جهاني ارتقاء یافتبا افزایش جریانات فراملي در دوران جهاني شدن، مقیاس روابط بین شهری و شبكه

کنند و موجب پیوند شهرهای ملي به شهرهای ای که برخي شهرها به عنوان حلقه واسط شبكه شهری ملي و جهاني عمل ميبه گونه

کنند دارای دو وجه ملي و جهاني هستند. تا میانه قرن بیستم، د. نقشهایي که شهرهای متأثر از جهاني شدن ایفا ميشونجهاني مي

شود و جریانات نسبتاً کمي بین جریانات وسیع کالا، خدمات و افراد بین شهرها، درون مرزهای ملي در برگیرنده آنها انجام مي

های مستقر در تعدادی از شهرهای جهان، کسب و کار خود را ولي از زماني که شرکت کردشهرها از مرزهای ملي آنها عبور مي

آوری در دیگر کشورها توسعه داده اند، موازنه روابط بین شهری در درون و برون مرزهای ملي تغییر کرد. در به طور حیرت

ش یافت ها و الگوها افزایایي، موسیقي، سبکالمللي، صادرات محصولات سینمهای فراملي و گردشگری بینگذارینتیجه سرمایه

های جدید با سرعت زیاد بین شهرهای بزرگ جهان در حال جابجایي هستند. پیوندهای بین شهری و مردم، محصولات و ایده

نیاز شهرها برای ارتقا و توسعه  Abrahamson,2004,2).سازند )نوردند یک شبكه جهاني را ميهای ملي را ميمعاصر که محدوده

دارند تا به این شبكه جهاني بپیوندند و پیوندهای محكم با شبكه شهرهای جهاني و مهم برقرار کنند. در وهله اول شهرهای سنتي 

)تهران( باید حلقه واسط میان شهرهای جهاني و اثرگذار باشند. سپس با ارتقای سطح مبادلات، شهر در یک فرایند سیستماتیک و 

كه شهرهای جهاني قرار گیرد. بدین ترتیب کشور و حكومت از مزایای این تعاملات و رشد و توسعه ناشي ریزی شده در شببرنامه

 مند خواهد شد.از آن بهره

ي خیلي لحاظ سیاس، بهپیوند قوی داشته باشندلحاظ اقتصادی با هم که اگر کشورها به وجود دارداصلي در اقتصاد سیاسي 

هند و خواهند انجام دتوانند هر کاری که ميهای سیاسي نميشوند، در حوزهها وقتي به هم قفل ميکنند. کشورتر رفتار ميعاقلانه

مقدمه تشكیل اتحادیه  وهای همگرایي، متأثر از دو جنگ جهاني در اروپا طرح تئوری 3370شوند. در دهه مجبور به تعامل مي

قدر به کشورها قفل کرده که برای کشورها امكان ندارد به دی آنلحاظ اقتصاخود را بهاما  . چیني هم همین کار را کردشدند

 های بلندپروازانه نظامي چین اعتراض کنند. افق

 جهانی اندیشی و محلی اندیشی

این تعاملات در  شود.مي گوناگونهای ای میان اندیشمندان ملل و فرهنگتعاملات اندیشه موجبداشتن اندیشه جهاني 

 های مختلف از جمله اقتصاد، شهرسازی، مدیریت و ... بازنمایي خواهد داشت.عرصه

یكي از ویژگیهای جامعه ایراني محلي اندیشي و ناجهاني اندیشي است. در ایران به جای جهاني اندیشي همچنان محلي اندیشي 

ها و جوامع پیرامون خود ناتوان توجه به فرهنگ نسبت بهای اخیر، هاندیشه ورزی در ایران معاصر به ویژه در دههتداوم دارد. 

ه برداری کند و بیش از اشتراکات به افتراقات توجه داشتو نتوانسته از اشتراکات فرهنگي، فكری، اجتماعي و... بهره بوده است

ناتوان  ورزی ایراني امروزی بسیار. اندیشهورزی در ایران امروزی استاندیشهاندک این ناتواني یكي از دلایل توسعه یافتگي  .است

ندیشیدن برای له جهاني اأمس های فكری منطقه برقرار کند.است تا بتواند نوعي گفتگو یا بده بستان فكری با کشورها و جریان

 . رداز دو منظر متفاوت بررسي ک توانميایران را 
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شورها ولي نسبت به سایر ک دای را ندارمناسب، مؤثر و سازندهگفتگوی ایران اگر چه  ،در سطح منطقه :ایگفتگوی منطقه -3

 .برخوردار استوضعیت بهتری از 

خواهیم گیرد. اگر بکه نه فقط منطقه بلكه تمام کشورهای اروپایي، آمریكا و آمریكای شمالي را در برمي :اندیشه جهاني -4

ر اروپا و ورزی که دن مشروطه به این سو به تدریج با اندیشهاز منظر اندیشه جهان شمولي صحبت کنیم باید گفت که ما از دورا

 ورزی جهاني بودیم.ثر از این اندیشهأآمریكا شكل گرفت آشنا و درگیر بودیم و به نحو عمیقي مت

های ههای جدید و اندیشگیری دولت مدرن در ایران از لحاظ فكری متأثر از انقلاب کبیر فرانسه، پیدایش دولت و ملتشكل

های دانشگاهي و علمي مدرن در ایران معاصر همگي سیاسي مربوط به آن در جهان غرب بود. بعدها پیدایش دانشگاه و رشته

های دانشگاهي از های ما که امروزه در غالب رشتهبرخاسته و الهام گرفته از تجربه فكری جهان غرب یا مدرن بود. همه اندیشه

های ستگاههای مختلفي، خاشناسیم، همه به شیوهتاریخ و حتي تحقیقات ادبي و فلسفه مي پزشكي مدرن، حقوق مدرن تا اقتصاد و

ورزی جهاني ایراني در تعامل با جهان غرب نوعي گفتگوی دو سویه، انتقادی و گفتگوی واقعي نبوده است. اندیشه غربي دارند.

ان های مدرن درگیر جهها و دانشو علمي در چارچوب رشته ما بیش از آنكه توانسته باشیم به مغز خلاق و مولدی در تعامل فكری

 .(3134)فاضلي، ایمفكری غربي شویم، به نوعي بیشتر اقتباس کرده

و نظرات خود را فقط صادر و به دیگر نقاط جهان بفرستیم. اما جهاني اندیشي به  ءخواهیم آرامحلي اندیشي یعني اینكه ما مي

طرفه نیست. کاملاً دوطرفه است. در مجامع  داده و ستاده است. جهاني اندیشي یک جریان یکمعني تعامل و همكاری متقابل و 

اني های ایرهای مختلف تلاش در تفاهم، درک متقابل، جذب و شروع همكاری بیشتر هستند در حالیكه روش هیأتجهاني، هیأت

رپي ن جنگ سرد است و امروزه کارایي ندارد. ایران دمبتني بر نفي سلطه و استكبار ستیزی است که این گفتمان مربوط به دورا

القای امر محلي در سطح جهاني است و غافل از آن است که جهاني اندیشي به معنای تعامل و همكاری سازنده و سودمند با جامعه 

های بالای ظرفیت توان ازجهاني و پیوستن فعال و سازنده به شبكه اقتصاد و فرهنگ جهاني است. با محلي اندیشي هرگز نمي

ر یابد و کشور دائم درگیکشور، منطقه و جهان بهره برد. سطح آنتروپي حكومت افزایش، سطح همكاری و همگرایي کاهش مي

 شود. ستیز، واگرایي و در نهایت جنگ و بحران مي

خاصي  لگوهای فكری و رفتاریهای مدیریت سنتي شهرها دیگر قادر به تأمین نیازهای مردم نیستند. فرایند جهاني شدن، انظام

ها هماهنگ سازند.تهران به خوبي توانایي و ظرفیت تبدیل را ایجاد کرده و لازم است که مدیران شهرها و کشورها خود را با آن

 در تقابل با نظام اقتصادی جهاني قرار ،دلیل جهت گیری ایدئولوژیک نظام سیاسي کشوره شدن به یک شهر جهاني را دارد اما ب

، تهران شهری مقاومت کننده است و لذا در زمره سیاه قول شورتفته و نتوانسته وارد فضای شبكه شهرهای جهاني شود. به گر

 گیرد.های جهاني قرار ميچاله
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 الگوی پیامدهای جهانی اندیشی و محلی اندیشی -3شکل 

 (نگارندگان منبع:)

 تحولات مدیریتی شهرها

و  اند. کاهشهای ملي نیز از جهاني شدن متأثر شدهتوزیع قدرت و میزان استقلال نسبت به دولت شهرها از نظر نحوه اداره و

اختیارات دولتهای ملي، افزایش دمكراسي و تغییر شیوه اداره شهرها از حكومت به حكمراني شهری را از پیامدهای جهاني شدن 

های فراملي، مؤسسات مالي و اعتباری در ساختار اقتصادی کنند. حضور شرکتدر کشورها و متأثر از آن در شهرها ذکر مي

کشورها و شهرهای مهم و ورود به دوران جدیدی از رقابت شدید بین شهرها، موجب تغییر اهمیت و قدرت دولت و عوامل محلي 

ریت سنتي شهرها های مدیسازد که نظامها شده است. شرایط جدید، الزاماتي را مطرح ميها و سیاست گذاریدر تصمیم گیری

ز جهاني های حاصل اقادر به تأمین آنها نیستند. تحولات اخیر در مدیریت شهری نتیجه لزوم هماهنگي بین منافع محلي و فرصت

گیری  اند شكلهایي که در نتیجه تأثیرات جهاني شدن بر شهرها پدید آمدهشدن است. فرانس شورمان، برای رویارویي با چالش

سازد که مشتمل بر سه مفهوم حكمروایي شهری، مشارکت جمعي و تمرکززدایي است )صدر ا مطرح ميپارادایم جدیدی ر

 (.36: 3133موسوی،

 نابرابری اجتماعی بین شهرها ناشی از جهانی شدن

جهاني شـدن در شـهرها، به نابرابری در توزیع درآمدها و ایجاد شكاف درآمدی در جامعه و قطبي شدن اجتماعي نیز منجر 

شود. در بیشتر جوامع برندگان و بازندگان جهاني شدن وجود دارد ولي در کشورهای در حال توسعه که وارد مناسبات ناشي مي
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گیرد. جهاني شدن عمدتاً موجب افزایش رفاه و استانداردهای شـوند، این نابرابری جلوه دردناکي به خود مياز جهاني شـدن مي

ی خدماتي پیشـرفته و توانایي مشارکت در فرایند اقتصاد اطلاعاتي باشند. در سطح شـود که دارای تخصـص هازندگي افراد مي

شـود ولي تأثیر متفاوتي در جغرافیای اجتماعي شـهرها دارد و زمینه ساز شـهری جهاني شـدن گرچه سـبب افزایش درآمد مي

و تغییرات اقتصادی ناشي از آن به گذاری شده است. فرآیند جهاني شدن های سیاسي، اجتماعي و سیاستهایي در عرصـهچالش

 3330های اواخر دهه های اقتصادی، اجتماعي و فضایي انجامیده و گزارشترین شـكاف بین ثروتمندان و فقرا در زمینهوسـیع

نشانگر رشد تفاوت بین ثروتمندان و فقرا در تمام کشورهای توسعه یافته در شهرهای بزرگ و کوچک است. با توجه به تفاوت 

های آن، جهاني شدن، نتایج مثبت و برداری از فرصتجوامع توسـعه یافته و در حال توسعه در ارتباط با جهاني شدن و بهرهبین 

های جهاني بخش قابل ها و شبكهبرابری برای آنها به همراه ندارد. در کشـورهای فقیر، همزمان، با مشارکت شهرها در فعالیت

های شوند. در حالي که به شدت مغایر با وضعیت زندگي افراد و گروهزندگي خود مي توجهي از جمعیت موفق به ارتقای سطح

اند وجود داشته (. این مشكل در همه جوامع که به فرایند جهاني شدن پیوسته3133:37زیادی در اطراف آنهاست )صدر موسوی،

 ار آسیب پذیر آسیب کمتری از این امر ببینند. اند تا اقشهای مناسبي برای آن یافتهها و جامعه مدني راه حلاست و حكومت

 شهر جهانی و حکمروایی شهری در مدیریت شهری
یكي از چالش های مهم در جهان امروز، چالش بین جهاني شدن و محلي شدن فعالیتهای اجتماعي، اقتصادی، اجتماعي، سیاسي 

ای را استنباط کرد و آن این است که فرایند جهاني توان یک معنای دقیق و گستردهميو فرهنگي است. از مفهوم جهاني شدن 

شود. این شدن فرایندهای تولید، توزیع و مدیریت سبب تغییر عمیق ساختار اجتماعي و فضایي جوامع در سراسر کره زمین مي

دا نه ظهور پینام شهرهای دوگاه هایي بترین معني پیوند میان جهاني شدن و محلي شدن است. در اثر جهاني شدن پدیدهصریح

ل گذارد. افزون بر این مشاغکنند که در آن مشاغل تولیدی کاهش پیدا کرده و بر عكس مشاغل خدماتي رو به گسترش ميمي

 های اقتصادی در خارج ازمزدهای پایین پدیدار شده است. در چنین شرایطي تولید، تجارت و دیگر فعالیتنیمه وقت با دست

ني دهند. حاصل چنین شرایط نویشوند و در نتیجه کلیت نظام اجتماعي را دستخوش تغییر قرار ميميوابط رسمي ظاهر ضچارچوب 

های محلي، اصناف دار محلي در قالب اجتماعات، شوراها و انجمنلاحیتصشود این خواهد بود که مراجع که در شهرها پیدا مي

ی جهاني مبتني بر تجارت اقتصاد جهاني را از سوی دیگر هاهای بین شرایط دمكراسي محلي از یكسو و چهارچوبو... چالش

ها و مطالبات اجتماعي مردم را در فرایند جهاني شدن حاصل نمایند. سعادت مردم و امكانات محلي را افزایش دهند و نیز خواست

و مبادلات  های اطلاعاتيكههای تاریخي، محلي و همچنین شبها هستند که تنش بین ویژگيهدایت نمایند. به بیان دیگر همین نقش

 شود وسازند. البته در این وادی، اطلاعات همانند عنصری راهبردی برای کامیابي شهرها شناخته ميابزاری جهان را مشخص مي

دهي های اطلاعاتي هستند به طور فزاینده نقش حائز اهمیت در شكلبنابراین شهرهایي که مرکز انتقال و کانون کنترل برای سیستم

 (.3: 3133 کنند )شهباني فرد و رشیدی،جهاني ایفا مي

 شهرهاتأثیرات سیاسی جهانی شدن بر کلان

ــویي دیگر مبین نوعي  ــت و از س ــو چهارچوبي مفهومي برای تبیین واقعیت های جاری جهان اس ــدن از یک س جهاني ش

ای قبل و به هبیني و اندیشیدن درباره جهان به عنوان یک منظومه کلان و به هم پیوسته است. البته سابقه این امر به دورانجهاني

شود ميگردد. از منظر روش شـناسي، پدیده جهاني شدن سیاست سبب باز مي 3360مک لوهان در دهه « دهكده جهاني»نظریه 

(. به اعتقاد برخي 30: 3130های به هم پیوسـته جهاني از نگاه جدیدی مورد مطالعه و نقد و بررسي قرار گیرند )کاظمي،منظومه

ــت که اراده کنید  ــدن یک گزینه انتخابي نیس ــت که همزمان در همه بپذیرید یا نه، ب راآنمتفكران جهاني ش لكه کارواني اس
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ندارند و تنها چاره پیوستن آگاهانه و فعال به  راآنهای دنیا به سرعت در حال حرکت است و کشورها نیز توان توقف شـاهراه

 رآن است و گرنه مانند خاشاکي در مقابل سیل برده خواهد شد. به تعبیر دیگر کشورهایي که به هر دلیل در مقابل موج فراگی

 (.307: 3133جهاني شدن مقاومت کنند دیر یا زود به انزوا کشیده خواهند شد )نوابخش و همكاران،
ای، شهر هوشمند و میلادی به بعد اصطلاحاتي مانند شهرهای جهاني، سلسله مراتب جهاني شهرها، شهرهای شبكه 3330از دهه

 که عملاً ای استرار گرفت. شورت معتقد است جهاني شدن پدیدهمانند اینها در کانون مباحث و تحقیقات مرتبط با جهاني شدن ق

شوند و افتد و شهرها مظهر و تجسم جهاني شدن هستند. فرایندهای جهاني منجر به تغییراتي در شهرها ميدر شهرها اتفاق مي

د و اد فضایي جهاني شدن هستنهای شهری معاصر، نمگذارند. پویشکنند و بر آن تأثیر ميميشهرها نیز تغییرات جهاني را هضم 

دهد. کنند. جهاني شدن به ویژه در شهرهای بزرگ روی ميها و تغییرات شهری، فرایند جهاني شدن را بازآفریني ميدگرگوني

ای ها، از نظر فضایي و درون شبكهها و سیاستظهور نظام جهاني تولید، بازار، امور مالي، خدمات، ارتباطات راه دور، فرهنگ

(. درست است که جهاني شدن بیشترین تأثیر را در شهرها دارد اما آثار 7: 3137شود )شورت،ني از شهرها به وضوح دیده ميجها

مهاجرت به مراکز  به ویژهآن در روستاها و فضاهای غیرمسكوني از قبیل تخریب محیط زیست، افزایش مهاجرت به شهرها و 

 دگي روستایي و ... را در برداشته است.انباشت تولید و سرمایه، تغییر در شیوه زن

دهند. شوند و شهرها با کارکردی مجدد جهاني شدن را شكل ميفرآیندهای جهاني شدن منجر به تغییرات در شهرها مي

که تغییرات شهری فرایندهای جهاني شدن را تغییر شكل داده های شهری معاصر بیان فضایي جهاني شدن هستند در حاليپویایي

کنند. نظام جهاني تولید، بازار، امور مالي، خدمات، ارتباطات، فرهنگ و سیاست در حال ظهور از نظر فضایي از طریق اح ميو اصل

گیرد. تغییرات جهاني اقتصاد، فرهنگ و سیاست اثرات زیادی بر دگرگوني ساختار شهرها در جهان شبكه جهاني شهرها شكل مي

، افزایش ارتباطات و وابستگي شهرها به روندهای جهاني است. شهرها به طور فزاینده دارد. یک عامل اصلي در تغییرات شهری

در معرض نفوذهای جهاني هستند. افزایش روندهای اقتصادی، فرهنگي و سیاسي در مقیاس جهاني، پیش نیاز درک تغییرات 

 (.3137: 31،)شورت، یونگ کیوم هیمشهری در اطراف جهان است 

 مدیریت شهری

م. در کنار مفاهیم دیگری چون توسعه پایدار 3346دیریت شهری اولین بار زماني مورد توجه قرار گرفت که در سالمفهوم م

های توسعه سازمان ملل با عنوان برنامه مدیریت شهری قرار گرفت. مطرح شهری و پروژه شهر سالم در دستور کار یكي از برنامه

ب مدیریت شهری ناشي از حرکت شیوه مدیریت متمرکز به سمت مدیریت شدن چنین مفهوم و اصطلاحي از مدیریت در قال

، باشد )پرهیزگارهای محلي ميتر با هدف توسعه شهری بوسیله سازمانهای محليغیرمتمرکز در چارچوب مدیریت

(. مدیریت شهری صرفاً مدیریت مشكلات شهر را بر عهده ندارد بلكه فراتر از این موضوع، راهبردی شهر 74: 3130فیروزبخت،

(. در واقع منظور از مدیریت شهری برعهده 77: 3130فیروزبخت،)پرهیزگار، ای همه جانبه و پایدار را برعهده دارد به سوی توسعه

ازی منابع برای دستیابي به اهداف توسعه شهری است. استرن، مدیریت شهری گرفتن نقشي فعال در توسعه، مدیریت و هماهنگ س

آورد که تعریف پذیر نیست؛ آنچه اهمیت دارد این است که او مدیریت شهری را مفهومي را مفهومي چندوجهي به شمار مي

چه را نسبت به مسایل شهری آورد و معتقد است مدیریت شهری نوعي رویكرد هماهنگ و یكپارميهماهنگ و یكپارچه به شمار 

 تواند توسعه مشارکتيميسازد. مدیریت شهری، ابزاری است که به وسیله آن حكومت ميدر کشورهای در حال توسعه ضروری 

 (.3: 3131و پایدار به وجود آورد )رمضاني فرخد،

ار و هر جامعه ای با توجه به ساخت مشخصات و ساختار نهادهای قانوني اداره کننده شهر از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد

 ها و افرادیاقتصادی، اجتماعي و سیاسي خود تعریف یا تلقي خاصي از مدیریت شهری دارد. مدیریت شهری همه نهادها، سازمان
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گیرد که به صورت رسمي یا غیر رسمي در فرآیند مدیریت شهر اثرگذار هستند. پس مدیریت شهری تنها مربوط به را دربرمي

باشد و هر سازمان، نهاد، شخص و... که به نحوی در فرایند مدیریتي شهر اثری دارند در حوزه داری و شورای شهر نميشهر

توان بخشي از حوزه مدیریت شهری را در گیرند و ساماندهي شهر باید همه آنها را شامل شود. نميمدیریت شهری قرار مي

 به هر دلیلي نادیده گرفت یا آنها خود را مصون از تحول و دگرگوني بدانند.های ساماندهي گنجاند و بخشي دیگر را برنامه

 اهداف مدیریت شهری

 های کم درآمد؛ارتقای شرایط کار و زندگي همه جمعیت شهر با توجه به افراد و گروه 

 تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعي کار؛ 

 حفاظت از محیط کالبدی شهر. 

 وظایف مدیریت شهری

 های اساسي برای عملكرد کارآمد شهرها؛زیرساختآماده سازی  

 وری و بهبود استانداردهای زندگي شهری؛آماده سازی خدمات لازم برای توسعه منابع انساني، بهبود بهره 

 های تأثیرگذار بخش خصوصي بر امنیت، سلامت و رفاه اجتماعي جمعیت شهری؛تنظیم فعالیت 

های خصوصي در های مولد و عملیات کارآمد مؤسسهپشـتیباني فعالیت آماده سـاختن خدمات و تسـهیلات لازم برای 

 (.3133:303نواحي شهری )لطفي و همكاران،

 های جهانی شدن اقتصادی منطقه کلان شهری تهران و چالش

منطقه کلان شهری تهران شامل شهر تهران و کانون های جمعیتي، اقتصادی و خدماتي اطراف است که با ملاحظه حدود و 

کیلومتری استان تهران را در بر گرفته و بازار واحدی از کار و سكونت  33300کیلومتر مربع از مساحت  34000های اداری قسیمت

ن گیری آرا تشكیل داده است که اجزای آن با هم ارتباط روزمره دارند. مهمترین ویژگي این منطقه کلان شهری از زمان شكل

های فضایي مشخص برای توسعه هماهنگ آن و سهم بالای اسكان غیر برد، سیاست و برنامهاز سه دهه گذشته نبود هر نوع راه

ها بوده است. در این مدت تنها طرح بالا دست و مورد استناد، طرح های کم درآمد و استقرار بدون برنامه فعالیترسمي گروه

مشكلات متعدد ناکارامد محسوب شد. پس از طور عملي بدلیل شرایط خاص و ه تهران بوده که آن هم ب 3174جامع مصوب 

زی شهری ریریزی کشور به ویژه حوزه شهرسازی و برنامهپیروزی انقلاب اسلامي و متعاقب آن وقوع جنگ تحمیلي فضای برنامه

اوه بر این بود. علاعتبار شده های قبلي نیز عموماً بيانداز کوتاه و بلند مدت بوده و ضوابط و برنامهفارغ از هرگونه برنامه و چشم

های اقتصادی و فضایي تأکید بر تمرکززدایي سلبي از کلان شهرها و در تعارض با جایگاه و نقش عظیم آنها در بیشتر سیاست

گرایي تهران و ظهور مشكلات اجتماعي، اقتصادی و زیست تحولات اقتصادی جهاني است. همزماني این مسأله با روند منطقه

 3133های راهبردی سبب توسعه ناپایدار منطقه کلان شهری در ابعاد مختلف شده است )سرور و همكاران،محیطي با عدم برنامه

:43.) 

، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمي و 3707در سند چشم انداز جمهوری اسلامي ایران در سال

های ملي المللي. بدون شک با این نگاه، سیاستعامل سازنده در روابط بینفناوری در سطح منطقه با هویت اسلامي و انقلابي و با ت

ای و جهاني تهران به عنوان پایتخت کشور است. سند مهمي که هریس از آن برای تحلیل وضعیت های منطقهتعیین کننده سیاست

، تهران جهان شهری فرهنگي و 3707افق ساله تهران است. مطابق این سند در  40جهاني تهران استفاده نموده، سند چشم انداز 
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دانش بنیان در دنیای اسلام معرفي شده است. تهران برای دستیابي به چنین جایگاهي دو رقیب جدی دارد، استانبول و دبي. جان 

ع انساني بهای جغرافیایي و مناکند. شهرهایي که با وجود داشتن موقعیتشورت از عنوان سیاه چاله برای برخي شهرها استفاده مي

 د:کنمياند که در شبكه شهرهای جهاني نقش فعالي ندارند. او چهار نوع شهر را دسته بندی به سیاه چاله هایي تبدیل شده

شهرهای فقیر )عمدتاً آفریقایي( که در این نوع شهر صرفه جویي ناشي از مقیاس در اقتصاد برای سرمایه گذاری در  

 زا و خارطوم.آنها معني ندارد مثل داکار، کینشا

این گونه شهرها توانایي لازم برای تبدیل شدن به  بغداد و کابل شهرهای فروریخته )از نظر سیاسي و اقتصادی( مانند 

 اند.شهر جهاني را در آینده دارند لیكن در حال حاضر به لحاظ امنیتي و سیاسي و اقتصادی به هم ریخته

یه به های گسیل سرماسیای جنوب شرقي که نتوانسته اند از فرصتمانند برخي شهرهای آ شهرهای کنار گذاشته شده 

 این منطقه اقتصادی استفاده نمایند.

شهری که دهد. کلانها قرار مياو تهران را در رده سیاه چاله گشهرهای مقاومت کننده: مانند تهران و پیونگ یان 

پتانسیل یک شهر جهاني را در خود دارد ولي به جهت تقابل ایدئولوژیک نظام سیاسي خود با نظام اقتصاد جهاني هنوز 

ي بحث ه اصلنتوانسته است وارد شبكه شهرهای جهاني شود. تهران ویژگي کالبدی و توانایي لازم را دارد لیكن مسأل

به جرگه  های ورودالمللي است. به نظر شورت، تهران قابلیتایدئولوژی و نگاه حاکم به روابط کشور با نظام جهاني بین

صرافي دهد )المللي با جهان اجازه نقش آفریني به آن را نميشهرهای جهاني را دارد. لیكن ایدئولوژی حاکم بر روابط بین

 (.60:3133و همكاران،

 جهانیکلاس 

های از سوی شونبرگر مطرح شد. کلاس جهاني شامل استفاده از تكنیک ها و فناوری 3336اصطلاح کلاس جهاني در سال

ای آکنده باشد. دنیهای یک سازمان به منظور مطابقت با رقبای خود ميطراحي شده برای فعال کردن و بهبود بخشیدن به فعالیت

هاني دهد. دستیابي به کلاس جز پیش به سمت تلاش برای دستیابي به کلاس جهاني سوق ميها را بیش ااز رقابت امروز، سازمان

ترین طلبد که از مهمترین آنها توجه ویژه به نیروی انساني در سازمان است. نیروی انساني مهمترین و حساساقتضائات خاصي را مي

(. عوامل 46: 3130عارف نژاد، ،شكست آن شود )فارسیجاني تواند هم عامل موفقیت سازمان و هم موجبمنبع سازمان است که مي

زیادی در دستیابي به کلاس جهاني نقش ایفا میكنند. در دنیای کسب وکار رقابتي امروز این نیروی انساني است که وجه تمایز 

، و جهاني شدن استشود و نه فناوری و ابزارآلات سازمان. در عصر کنوني که عصر اینترنت و برتری یک سازمان محسوب مي

آگاهي دارند و مدیریت منابع انساني الكترونیک  (ITآی تي) کارکنان امروزی بیش از کارکنان دیروزی از فناوری های حوزه

اني های کلاس جههای منابع انساني در جهت رقابت پذیری سازمان بردارد. سازمانتواند گام مؤثری در راستای بهبود فعالیتمي

ند تا هایي هستهای انساني و دانشگر روزآمد خود متكي هستند و به دنبال راهرائه محصولات و خدمات بر سرمایهبرای تولید و ا

ف فارسیجاني، عاربرداری کنند )های منحصر به فرد همه نیروی انساني را پرورش دهند و از آنها بهرهخلاقیت و دانش و قابلیت

 (.43: 3130نژاد،

 توسعه سیاسی ملی

های گوناگوني برعهده دارد، در دروان جهاني شدن، نقش دولت به عنوان قدرت نهادینه شده، به نقش ایجاد قشحكومت ن

 ها چالشهمكاری، همگرایي و ایجاد فرصت ها برای منابع بخش خصوصي و عمومي تبدیل شده است. جهاني شدن برای دولت

های خصوصي و مردمي تبدیل کرده است. با این ساز برای بخشتها را تبدیل به ابزار فرصای نیست بلكه دولتنگران کننده
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تمرکززدایي یكي از الزامات مدیریت جدید المللي هستند. های فراملي و بینها درصدد ایجاد شرایط همكاریتعریف، دولت

محلي  نهادهای کوچک های ملي والملل، حكومتنكته که در مبحث مدیریت حكومتي حلقه اتصال نظام بیناین باشد. حكومت مي

ه مورد اذعان باشد، بوسیله اغلب متخصصان توسعبه یكدیگر و تأثیر متقابل اقتصاد، سیاست و مرتبط ساختن بازار با حكومت مي

د و فرایندهای نگیردر این فرایند، عناصر موجود در جامعه قدرت و اقتدار را در دست مي .(Coutard,1999:1-3قرار گرفته است )

باشد به دهند. مدیریت جدید حكومتي مرتبط ميگیری در زندگي اجتماعي و مسائل توسعه را تحت نفوذ قرار ميا تصمیممرتبط ب

دهد و در نظام جهاني مستلزم تعامل و همكاری سیستم صنفي که دیگران را در مسایل مهم تحت تأثیر قرار مي هایيگیریتصمیم

 (. 346: 3130ت )عبداللهي، المللي اسهای غیرحكومتي، بینو سازمان

مكراتیک در د –های لیبرال یندی مدیریت پذیراست. در نخستین مرحله از تكوین مباحث توسعه، تقویت حكومتآتوسعه فر

جهان غرب مورد نظر بود و بلافاصله بعد از جنگ جهاني دوم، در اروپای غربي و تا حدودی در ایالات متحده آمریكا، دومین 

های ملي بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفتند و مرحله از تغییر و دگرگوني به وقوع پیوست و در آن حكومت

و توسعه فضای سیاسي جامعه اهمیت  3های تنظیم و تدوین قوانین، بازتوزیع اقتصادیدر زمینههای آنها به ویژه گذاریسرمایه

ها اهتمام زیاد شد. در این مرحله، حكومت 1و در سوئد جامعه قوی 4یافت. این امر در آمریكا سبب پیدایش مفهوم جامعه بزرگ

ریگان  هایه سوم که سیاستهای تاچر در انگلستان و سیاستهای دولت رفاهي داشتند. در مرحلنسبت به خدمات عمومي و برنامه

د بلكه کردندر ایالات متحده آمریكا مشخص کننده آن است، حكومتها دیگر به عنوان حلال مشكلات اجتماعي ایفای نقش نمي

ي های خصوصر زمینهدادند و اصلاحات اداری و نهادی بنیادی دیابي و کشف علل مشكلات را در کانون توجه خود قرار ميریشه

ها و حاکم شدن نگرش بازاری در تولید و خدمات عمومي سازی، تنظیم مجدد امور، عطف توجه به مسائل اجتماعي، کاهش مالیات

اهمیت یافتند. در این راستا، انگلستان، آمریكا، استرالیا و نیوزیلند  7های پیشنهادی تحت عنوان مدیریت عمومي جدیددر برنامه

ند و سپس فرانسه، آلمان و ژاپن با تأکید بر این اصل که تحول در عوامل داخلي مانند فرهنگ سیاسي و سنتي بستری پیشتاز شد

آغاز شد، از  3330مناسب برای این فرایند است، از مواضع حمایت کنندگي برخوردار شدند. چهارمین مرحله که از ابتدای دهه 

ای که حكومت عامل اصلي اجرایي برای ایفای نقش هماهنگ به گونه روشي متفاوت برای حكومت کردن برخوردار است

 3130)عبداللهي،  شودهای بازار و در نتیجه حضور دولت در صحنه بازار شمرده ميکنندگي در جامعه مستعد تعقیب کردن آرمان

:344.) 

 ضرورت رقابت پذیری در پیوستن موفق به جهانی شدن

های لازم جهت ورود به فرایند جهاني شدن را فراهم رتقای سطح رقابت پذیری ملي، زمینهایجاد فضای رقابتي در جامعه و ا

ها بر پایه تگیری فعالیسازد. رقابت پذیری بنگاه، بخش و یا اقتصاد ملي کیفیتي است که از طریق حاکمیت بازار و شكلمي

ان بالاتر باشد، آن کشور از ادغام در اقتصاد جهاني شود. هرقدر رقابت پذیری کشوری در سطح جهمزیت نسبي و رقابت محقق مي

تری تر به بازارهای خارجي بیشتر منتفع خواهد شد. برعكس کشوری که از قدرت رقابت پذیری پائینبه واسطه دسترسي سهل

قتصادی فرایند ادغام اشود. با توجه به این که گردد بلكه متضرر ميبرخوردار باشد نه تنها از ادغام در اقتصاد جهاني منتفع نمي

کشورها با جامعه جهاني )یعني گسترش ارتباط متقابل با بازارهای جهاني( از چند دهه گذشته آغاز گشته و در این مسیر حضور 
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ه با ای در مقایستواند عواقب نگران کنندهکشورهای در حال توسعه نیز چشمگیر بوده است، دورماندن کشورها از این جریان مي

 (.463: 3131ورود به این جریان داشته باشد )فارسیجاني، پیامدهای

گفتمان اجتماعي برای ایجاد موازنه در علائق متفاوت گروههای اجتماعي ضروری شده به ترتیبي که باید موانع سیاسي، 

اعي در سطح جتماجتماعي بر طرف ساخت. بنابراین گفتمان ا -تر و توسعه اقتصادیفرهنگي و سازماني را برای ارتباط گسترده

المللي وسیله مهمي برای برقراری رقابت پذیری ملي و تجاری شده است. توسعه اجتماعي نیازمند تولید ثروت است که در بین

نتیجه به رشد اقتصادی در فضای رقابتي وابسته شده است. توسعه اقتصادی در دراز مدت بدون بهبود متوازن شرایط اجتماعي 

مهمترین متغیر مؤثر در بهبود رقابت پذیری، نقش روز افزون سرمایه معنوی انسان و گفتمان اجتماعي  غیرممكن است. بنابراین

 است. 

 نقش مدیریت سیاسی فضا در شکل گیری رقابت پذیری
 ازارهاالمللي و باز شدن بتری را طراحي کنند تا رقابت پذیری بینهای متوازندولتها در فرایند جهاني شدن مجبورند سیاست

 توانند با این توسعه سریع هماهنگدار وظایفي چون حمایت اجتماعي از آناني که به هر دلیل نميرا بهبود بخشد. در عین حال عهده

ها در گسترش رقابت در سطح جهاني رو به افزایش است. در واقع امروز دیگر این مفهوم که اند. بنابراین، نقش دولتشوند، شده

خشند ها را بهبود بتوانند موقعیت رقابت پذیری شرکتها ميدولت ندارد.ها( معني ها )یا دولتو نه ملت کنندميها رقابت شرکت

ن های اجتماعي بسیار حیاتي است تا بتواو یا به آنها صدمه بزنند. لذا هماهنگ کردن نقش فعالین اقتصادی دولت و دیگر گروه

زیر  المللي بیشتری دارند وکشورهایي که موانع تجاری بیناعي فراهم آورد.شرایط بهینه را برای رقابت پذیری و توسعه اجتم

ه اند که سرمایهای اجتماعي آنان غیرکافي است و یا با شرایط بازار نامناسب و ناهمگون اند، همواره با این ریسک مواجهساخت

)فارسیجاني، اهم آورند گذاری خارجي را فرخصوصي داخلي به سرعت از کشور آنها خارج شود و نتواند موجبات جذب سرمایه

3131 :463). 

 سیاست خارجی ایران و فرایندهای جهانی
های آتي و در مناطق مختلف جغرافیایي است و عموماً به صورت سیاست خارجي ایران بدون برنامه مشخص برای همكاری

هاني و المللي و جو قواعد بین های جغرافیایيواکنشي، احساسي و در نهادهای متعدد تصمیم گیری سنتي و بدون توجه به ارزش

ر درون خوشبختانه د شود.صرفاً با اتكا با آرمان گرایي، ترویج تشیع، راضي نگهداشتن افكار عمومي مذهبي داخلي اتخاذ مي

 عهایي هستند که از اندیشه بازتری برخورداند و آگاهند که بهبود روابط ایران با همه کشورهای جهان مسلماً به نفحاکمیت طیف

توان میان سیاست خارجي و روابط بیروني و رشد و توسعه داخلي تفاوت قایل شد. یک برآورد نمي منافع ملي کشور است.

در مسایل شهری و پایتخت لازم  به ویژهای گرا مؤید این مطلب است که برای رشد واقعي و پویا در هر زمینهاستراتژیک واقع

بد ساماندهي تهران در گرو بهبود روابط ایران با اروپا و غرب و اتخاذ استراتژی بلند مدت است تا روابط ایران با جهان بهبود یا

همكاری و تعامل به جای واگرایي و تقابل است. ایران به جای آنكه نقش مكمل ژئوپلیتیكي روسیه را بازی کند لازم است نقش 

های ای تلاش کند و از ظرفیتری صلح و امنیت جهاني و منطقهای ایفا کرده و برای برقراسازنده و فعال در سطح جهاني و منطقه

موجود اروپا و غرب به نحو مناسب بهره ببرد. در روابط ایران و غرب، سازگاری و هماهنگي در منافع خارجي و تعهد نسبت به 

ری است. هماهنگي های مشترک در نظام جهاني و در چارچوب دمكراتیک مبتني بر قانون اساسي کشورها لازم و ضروارزش

ایران با جامعه جهاني در طول زمان موجب تغییر تدریجي و عمیق در ترتیبات سیاست خارجي، اقتصادی، دفاعي و امنیتي خواهد 

در صورت عدم انطباق و هماهنگي ایران با  های جامعه جهاني برای رشد و توسعه خود بهره خواهد بود.شد و ایران از ظرفیت
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زا پیرامون ایران رشد کرده و بهره خواهد بود و عناصر واگرا و تنشها و مزایای جامعه جهاني بياز ظرفیت فرایند جهاني شدن،

ایران را درگیر حل مشكلات امنیتي و دفاعي خواهد کرد که همین امر پرداختن به رشد و توسعه را غیرممكن و یا بسیار سخت 

 کرد. خواهد

بارز آن شتاب دراماتیک تاریخ و تحولات ژئوپلیتیكي است. این تحولات گاه به  کنیم که ویژگيما در جهاني زندگي مي

های از روش های استراتژیک بلند مدت نداشته باشند،افتند که تصمیم سازان سیاسي غافلگیر شده و اگر برنامهقدری سریع اتفاق مي

اهش ها و کسیاست خارجي کشور، افزایش بحرانکنند و این امر موجب تضعیف واکنشي برای مواجه با تحولات استفاده مي

مهمترین و تأثیرگذارترین تحولات  3ها خواهد شد. برای درک هرچه بهتر تحولات اساسي چند دهه اخیر، در جدولهمكاری

 زئوپلیتیكي ایران و دو بلوک شرق و غرب آورده شده است.
 تحولات ژئوپلیتیکی بین ایران و دو بلوک شرق و غرب -0جدول

 ایران روسیه( 3333شوروی )از  غرب )اروپا و آمریكا( هده
3340 

 تا
3330 

جامعه اروپا شامل نصف اتحادیه  -
 اروپای امروزی بود.

روی  نگراني شدید غرب از پیش -
 شوروی

 زمین گیر شدن آمریكا در ویتنام -
اتخاذ سیاست سپردن مدیریت مناطق  -

 ایهای منطقهجغرافیایي به قدرت
انتقال مرکز قدرت و  آگاهي از -

ثروت از حوزه آتلانتیک به حوزه 
 (قیانوس آرام، شرق آسیااپاسیفیک )

ضرورت ارتباط نزدیک با چین  -
ت به عنوان محور آتي قدرت کمونیس
 در شرق

 اشغال چكسلواکي توسط شوروی -
 استراتژی گسترش شوروی -
ادعای شوروی مبني بر اینكه تا  -

از از نظر اقتصادی  3330سال 
 آمریكا پیشي خواهد گرفت.

دسترسي به اندیشه دائمي برای  -
 های گرم جنوب ایرانآب

 سابقه درآمدهای نفتيرشد بي -
 ایفای نقش قدرت در سطح منطقه -
ادعای مدیریت امنیت مسیرهای  -

 یایي ترانزیت نفت و گاز در منطقهدر
انقلاب اسلامي ایران و سقوط  پیروزی -

 شاه
 ي خصمانه علیهطرفياتخاذ سیاست ب -

 دو بلوک شرق و غرب

3330 

 تا
3330 

 پیامدهای منفي سقوط شاه ایران -

برقراری ارتباط آمریكا با چین  -

 )جایگزین ایران(
اتحاد تاکتیكي آمریكا و چین علیه  -

 روسیه

اشغال افغانستان توسط شوروی  -

بدلیل خلاء قدرت آمریكا و غرب 

 در ایران

 لهستانتلاش برای اشغال  -

اصلاحات سیاسي اقتصادی در  -

 شوروی

 ضعف شدید اقتصادی -
ناتواني از ادامه رقابت نظامي و  -

 استراتژیک با آمریكا

ای علیه دو های منطقهاتخاذ سیاست -

 بلوک شرق و غرب

مخالفت با اشغال افغانستان توسط  -

 شوروی

 حمایت از آرمان فلسطین -
 گرایش به شرق در زماني که توان -

 ادامه جنگ را از دست داده بود.
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 تحولات ژئوپلیتیکی بین ایران و دو بلوک شرق و غرب -0جدولادامه 

 ایران روسیه( 3333شوروی )از  غرب )اروپا و آمریكا( دهه

3330 

 تا

4000 

 پایان جنگ سرد -

 آمریكا تنها ابرقدرت جهاني -

 اتحاد دوباره آلمان، ویتنام، یمن -

امعه اروپایي به اتحادیه تبدیل ج -

 اروپایي

 گسترش ناتو به اروپای مرکزی. -

 «همبستگي»گیری حزب رتقد -

 در لهستان

 فروپاشي شوروی -

 های شورویاستقلال جمهوری -

شدن روسیه در بحران درگیر  -

 شدید اجتماعي

روی آوری روسیه به تجربه  -

 دمكراسي.

 آغاز دوران سازندگي پس از جنگ -

از  اصلاحات اقتصادیگسترش  -

 مناطق روستایي به مناطق شهری

 ش برای توسعه صنایع و اقتصادتلا -

 تلاش برای تجربه دمكراسي -

4000 

 تا

4030 

 مبارزه غرب با تروریسم -

ي در پ اشغال افغانستان توسط آمریكا -

 خلاء قدرت شوروی در منطقه

 ( اشغال عراق توسط آمریكا4003) -

دیه اروپایي به ( گسترش اتحا4001) -

 اروپای مرکزی،

( بحران شدید اقتصادی در 4004) -

دلیل قرض ملي آمریكا سپس در اروپا ب

 و کاهش رشد اقتصادی

درگیر شدن روسیه در جنگ  -

 چچن

پوتین و سلطه به قدرت رسیدن  -

 جویي در دولت روسیه

ای تبدیل شدن به تلاش روسیه بر -

 قدرت برتر انرژی

آسیب پذیری شدید روسیه در  -

برابر روند جهاني شدن و تداوم 

 اجتماعي در آن کشوربحران 

 انجام اصلاحات ناتمام در ایران -

 به قدرت رسیدن تندروها -

های تندروانه در عرصه یاستس -

 خارجي

 تخریب روابط ایران و عربستان -

گیری جهان اسلام )اهل سنت و جبهه -

 رابران( در بوهابي به رهبری عربست

 جهان شیعي )به رهبری ایران(

عدم استفاده  درآمدهای مازاد نفتي اما -

 از آن در راه توسعه

 رشد پوپولیسم و هدر رفت منابع -

 کاهش روابط با جهان غرب و اروپا -

 ایپرونده هسته -

 نتیجه گیری

شده و با رویكردهای جدید مواجه شده است. با جهاني شدن، قدرت که در کانون حكومتداری قرار دارد دچار تحول جدی 

دهد. های اینان جشم انداز جغرافیایي را شكل ميتصمیم گیری سیاسي ناشي از نگرش مدیران و بازیگران سیاسي است. نگرش

عوامل مؤثر بر تصمیم گیری سیاسي نیازمند بازنگری و روزآمد شدن هستند. وظیفه حكومت مطالعه و بررسي روشهای جدید 

ریزی و انسجام کارکردی در سیاست داخلي، منجر سیاست خارجي تداوم و نتیجه سیاست داخلي است. برنامه میم گیری است.تص

المللي خواهد شد. لذا تأکید ما در این پژوهش بر اصلاح سیاست داخلي است تا در مسیر فرایند به انسجام کارکردی در عرصه بین

)گرانیگاه حكومت و مرکز ثقل قدرت(، لازم است در مسیر جهاني و با روشهای علمي  جهاني قرار گیرد و ساماندهي پایتخت

 شناخته شده در کلاس جهاني انجام شود.
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ه ریزی شود که بپردازد بلكه باید فرایندها و روندهای شهر طوری برنامهمدیریت شهری تنها به حل مشكلات شهری نمي

ایراني که در گذشته مانده و به نظام جهاني نپیوسته باشد،  ط زیست و... منجر شود.اهداف توسعه شهری، امنیت پایدار، حفظ محی

نماید، احساس ناامني را در ميکند، بحران صادر شود، تنش جذب ميها ميمنبع تهدید امنیتي برای همسایگان و دیگر قدرت

 شوند.ای ميمنطقههای فراهمسایگان افزایش داده و آنها برای محافظت از خود متوسل به قدرت

 یفا نماید.های خود اها و ظرفیتها، توانائيهای ایران موجب شده تا نتواند نقشي باثبات و توازن بخش واقعي بین آرماننگراني

 موارد نگراني ایران عبارتند از:

 انزجار از قدرت آمریكا؛ -

 هراس از نزدیک شدن به غرب؛ -

 هراس از پیشروی ناتو؛ -

 های اسلامي؛به گذشته و آرمانغرور نسبت  -

 اتكا به منابع فسیلي هیدروکربور؛ -

 بحران ناشي از کاهش رشد جمعیت؛  -

 های ضدشیعي؛رشد اندیشه -

 تقابل دائمي با غرب؛ -

 عدم حمایت همه جانبه چین و روسیه از ایران؛ -

 های حكومت در صورت گرایش به غرب؛احساس تزلزل پایه -

یران، وابسته به قشر سنتي و عمیقاً دلبسته به اصول اسلامي و در حسرت و انتظار ظهور منجي که مشكلات لذا مدیران سیاسي ا

ن به ریزی و پیوستهای اسلامي متوسل شده و اسلام را تنها منبع نجات بخش یافته و از برنامهجهان شیعي را حل نماید، به آرمان

ها موجب شده تا حكومت به شدت به شرق )روسیه( متمایل شود و اما همین آرماناند. های روز بازماندهجامعه جهاني و واقعیت

 هاست که در تلاش برای عضویت دائم در پیمان شانگهای است.سال

خواهند ایران تمایل به توسعه دارد اما رهبران ایران توسعه و پیشرفت را بدون هیپگونه دخالت آمریكا و غرب خواستارند و مي

ای و ... در ایران اروپا نیز ربطي به مسایل حقوق بشر، حقوق زنان، دمكراسي، آزادی مطبوعات، پرونده هسته که همكاری با

نداشته باشد یعني خواستار رشد و توسعه بدون هیچگونه تغییر و اصلاحي در سیاست ملي )اعم از سیاست داخلي و خارجي( هستند 

 مختل کرده است.  و این امر همراه شدن ایران با جامعه جهاني را

بینش مدیران سیاسي ایران در مورد آینده، قهقرایي و ترکیبي از آرمان گرایي، دشمني با آمریكا )به علت رقابت آمریكا و 

ای بودن، حسرت ایفای نقش فعال در جهان اسلام )به عنوان ام القرای جهان اسلام(، آرمان روسیه(، تمایل به اقتدار و قدرت منطقه

جارت، گیرد، در مدیریت سیاسي کشور، تدر این شرایط رابطه سلسله مراتبي سلطه پذیر و سلطه جو شكل مي ي است.گرایي شیع

شود، مخفي کاری و پنهان سازی خطاها و فرافكني آنها به سمت دشمن افزایش یافته اقتصاد، امنیت و ... الیگارشي شدید حاکم مي

ویژه ه سازد. در این شرایط هرگونه رابطه با غرب و بهای حاد مواجه ميرا با تنش و عملاً قرار گرفتن ایران در جامعه جهاني

 شود.آمریكا نفي و مردود شمرده مي

در ایران به جای جهاني اندیشي، همچنان محلي اندیشي مسلط است و تأکید داریم که این گفتمان غالب باید دگرگون شود. 

وسعه و خواهیم به سمت تبا جامعه جهاني سر ناسازگاری و ستیز داشته باشیم یا مي خواهیمباید تصمیم گرفت آیا تا همیشه مي
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های موجود کشور و جامعه جهاني حرکت کنیم؟ این یک تصمیم استراتژیک است که باید در بالاترین  بهره برداری از ظرفیت

 سطح مدیریتي و حكومتي کشور اتخاذ شود.

ی است، روش مدیریت آنها مربوط به گذشته و نگرش آنها در بهترین حالات تغییر در شیوه نگرش مدیران کشور ضرور

مربوط به دوران استعمار و رقابت جنگ سرد است. گفتمان حاکم در ایران گفتمان مبارزه با امپریالیسم و سلطه است که این 

درگیری،  های دائمي وا درگیر بحرانزا و بحران آفرین است. کشور رگفتمان پاسخگوی نیازهای رشد و توسعه جوامع نیست، تنش

کند. نگرش جدید مبتني بر همكاری در کاهش همكاری، دفع همگرایي، بروز واگرایي و ستیز، درگیری و در نهایت جنگ مي

ود ها افزایش و همگرایي بوجکند. نظام پاسخگو خواهد بود، همكاریالمللي، آرامش آفرین است، سیستم باز ایجاد ميسطح بین

 های هم افزایي بهره ببرد.تواند از ظرفیتآید و کشور ميمي

 مآخذمنابع و 
 .اول چاپ مهر، سوره تهران، جهاني شدن، و (، ما3134) عماد افروغ، 

 (، مدیریت و حكمروایي شهری، انتشارات دانشگاه هنر، چاپ دوم.3130اسدی، ایرج ) ،برک پور، ناصر 

چشم انداز مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدار شهری، فصلنامه جغرافیایي (، 3130پرهیزگار، اکبر، فیروزبخت، علي ) 

 .3130، زمستان 14پژوهشي، سال هشتم، شماره  -سرزمین، علمي

های نظریه شهر جهاني، نشریه باغ شهر، سال هشتم، (، بررسي مفاهیم و شاخص3130موسوی، سیروس ) ،قرخلو، مهدی ،پوراحمد، احمد 

 شانزدهم.شماره 

(، تأثیر جهاني شدن بر هویت محلي )مطالعه 31333طاهرخاني، مهدی ) ،کریمي پور، یدالله ،کاویاني راد، مراد،حافظ نیا، محمد رضا 

 .43-3سوم، سال چهارم، صص (، فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره دوم وهای دولتي شهر تهرانموردی: دانشجویان دانشگاه

 مطالعه مروری مدیریت یكپارچه شهری، ششمین کنفرانس ملي برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد.(، 3131رمضاني فر، احمد ) 

، 1دوره دوم، شماره  ،اولمقاله (، جهاني شدن و توسعه پایدار، فصلنامه مطالعات راهبرد جهاني شدن، 3130زاهدی، شمس السادات ) 

 .33-3 ص، ص3130تابستان 

(، جهاني شدن اقتصاد و چالش پایداری در منطقه 3133) کاظمیان، غلامرضا ،هیزگار، اکبرپر ،پورطاهری، مهدی ،سرور، هوشنگ 

 ریزی و آمایش فضا، دوره چهاردهم، شماره دوم، تابستان.ی تهران، مدرس علوم انساني، برنامهشهرکلان

 تشارات سمت، تهران.(، نظریه پردازی در روابط بین الملل مباني و قالب های فكری، ان3131) سیف زاده، سیدحسن 

(، جهاني شدن و همگرایي شهری در مدیریت شهری، ماهنامه اطلاع رساني، آموزشي و 3133رشیدی، مصطفي ) ،شعباني فرد، محمد 

 ، آذر.31پژوهشي، شماره 

ریزی شهری، برنامهآ کاظمي، انتشارات پردازش و نتها(، جهاني شدن و شهر، ترجمه: پ3137) شورت، جان رنای، یونگ کیم هیون 

 وابسته به سازمان شهرداری تهران.

(، جهاني شدن و شهر، ترجمه دکتر احمد پور احمد و شایان رستمي، سازمان انتشارات 3137شورت، جان رنای، یونگ، هیون، کیم، ) 

 جهاد دانشگاهي.

، سال دوم، 3133ت گرایي، پژوهشهای سیاسي، پاییز(، جهاني شدن و تأثیر آن بر قومی3133شهرام نیا، سیدامیر مسعود، عبدالسلام، تقي ) 

 .3شماره 

 (، جزوه کلاسي درس جغرافیای شهری پیشرفته، دانشكده جغرافیا، دانشگاه تبریز.3133صدر موسوی، میرستار ) 

نایجل  هران، نقدی بر دیدگاهت شهرکلان(، جهاني شدن، شهرهای جهاني و 3133علیرضا ) ،محمدی، قورچي، مرتضي ،صرافي، مظفر 

 .1،شماره 3133هریس، مجله اقتصاد شهر،پاییز
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(، جهاني شدن، توسعه و مدیریت جدید حكومتي، )تجربه آمریكای لاتین(، فصلنامه سیاست مجله دانشكده 3130) عبداللهي، محسن 

 . 333-343 ص. ص3، شماره 73حقوق و علوم سیاسي، دروه 
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