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چکیده
براثرگذارمحیطیتهدیدهايوهافرصتآوردنفراهمجنبهازژئوپلیتیکمتغیرهايوهاداده

که به مسائل و ژئوپلیتیک. آن بخش از دانش باشندمیتوجهموردمدیراناقتداروهاتوانمندي
. به عبارت گیردمیشهر مورد توجه قرار ژئوپلیتیکبا عنوان پردازدمیشهريمدیریتموضوعات شهر و 

طبیعیمحیطاست که عناصر جغرافیائیآن بخش از دانش عینیو کاربرديشهر جنبه ژئوپلیتیکدیگر
شهر ژئوپلیتیکمقوله بنابراین.دهدمیقرار بررسیرا مورد شهرياداريدر نظام دخیلانسانیو 
مورد توجه شهريدیریتمو تحقق اهداف شهريجایگاهارتقاء هاياستراتژيتدویندر تواندمی

و شهريمدیریتمیاناست که ارتباط تئوریکیارائه چارچوب پیین گزارش در ا. دباشنمجریان
قرار دهد. علمیواکاويرابطه مورد کنکاش و ایندر ربطذيافراد برايشهر را ژئوپلیتیک

، اقتصادي، اداريهايزهحودر مختلفیالزامات نیازمندفضائیسازمان یکبر شهر به عنوان مدیریت
تر مورد توجه بوده است نوع الزامات که تاکنون کماینترینمهماز یکیو... است. اجتماعی، سیاسی
واقعیتاینامر ناظر بر ایناست. شهريهايمکانژئوپلیتیکیو جغرافیائیو مختصات شرایطبحث 

بر بایدعلم اینحاکم بر سازمانیهايشرواداره شهرها در کنار اصول و برايشهريمدیراناست که 
لذا ؛باشدمیخاص خود ژئوپلیتیکهايویژگیدارايشهريموضوع توجه داشته باشند که هر مکان این
گفت که با نظر به توانمیدر کل شود. ايویژهتوجه شهريمختص هر مکان هايویژگیبه باید

یکگیريتصمیمو فعالیتکه عرصه نیستدود محو بسیطامريشهريمدیریتژئوپلیتیکمتغیرهاي
و الیهچند امريرا شهريمدیریت،شهريهر محیطیهايشاخصهنهاد و مجموعه خاص باشد بلکه 

در تعامل بهینهمدیریتاست و جهانیو ملی، محلیهايشاخصهقرار داده است که واجد سطحیچند 
.یابدمیسه سطح تحقق اینمیانژئوپلیتیکهايواقعیتبر مبتنیسازنده و 
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9يشهریریتمدیتیکالزامات ژئوپل

مقدمه
به شمار یاسیسیايجغرافاز دانش یبخشبه عنوان یتیکژئوپل،هادیدگاهاختالف یبرخصرف نظر از 

. دهدیممورد مطالعه قرار راینسرزمیریتمددر یائیجغرافعناصر گرفته از منشأ قدرت نقش که آیدیم
،در سطوح مختلف)(يکشوریرانمد، یاسیسمورد استفاده رهبران يتئوردر حوزه عمل و عناصرینا

يمحتوادر متن و موجودیرهايمتغعوامل و یتماه.گیرندیمقرار و...یدانشگاهنظرانصاحب
هادادهاست که با ارائه ايبه گونه،یاسیسیايجغرافاز یبخش، به عنوان یتیکژئوپلو ییاسسیاییجغراف

تحت يهامحدودهبا يکشوریانمجرو یرانمدیآشنائینهزمو فراهم آوردن یطیمحو مستندات 
ینهمدر . آوردیمرا فراهم هاآنینهبهیریتمدموجباتینیسرزممختلف هايیاسمقخود در یریتمد

یفتعرهادارائیو یتجمع، ینسرزمیسازماندهو کنترلرا یاسیسیايجغرافکمپيجفرراستا است که
و هافرصتاز جنبه فراهم آوردن یتیکژئوپلیرهايمتغو هادادهیانمینادر .)29: 1383، کمپ(د کنیم

گفت توانیمرو ینااز .دباشنیممورد توجه یرانمداقتدار و هايتوانمندبر اثرگذاریطیمحیدهايتهد
در سطوح یانمجریاراختر امور دياجراو بهبود روند یلتسهيبرایتیکژئوپلدانش يدادهابرونکه 

مورد آن بخش از دانش ینادر .گیردیمقرار يشهریریتمداز جملهینیسرزمیریتمدمختلف
شهر مورد یتیکژئوپلعنوان با پردازدیميشهریریتمدکه به مسائل و موضوعات شهر و یتیکژئوپل

.گیردیمقرار توجه 

ینا؛باشدیمنظر مورد ، يشهریریتمدمؤثر دریتیکژئوپليهاشاخصهو هایژگیوشهریتیکژئوپلدر 
وباشندینآفرشهر فرصت ادارهيبراتوانندیمهم یعنی؛کارکرد دوگانه داشته باشندتوانندیمهاشاخصه

است که یائیجغرافبخش از دانش آنینیعو يکاربردجنبه شهریتیکژئوپلیگردت به عبار. زاچالشهم

مقولهینبنابرا.دهدیمقرار یبررسمورد را يشهرياداردر نظام یلدخیانسانو یعیطبیطمحعناصر 
يشهریریتمدو تحقق اهداف يشهره یگاجاارتقاء هايياستراتژینتدودر تواندیمشهریتیکژئوپل

یکاستراتژيهابرنامهکنندگانینتدوبه عنوان يشهریرانمددر واقع توجه باشند. یانمجررد توجه مو
،دبخشیمهابرنامهبه ینانهبواقعدیدگاهیینکهاضمن ،شهریتیکژئوپليهامؤلفهشهر به یاتیعملو 
یکیتئورچهارچوبارائه یپدر نوشته ینارو ینااز فراهم آورد.نیز را هابرنامهیتموفقینهزمتواندیم

رابطه مورد کنکاش ینادر ربطيذافراد يبراشهر را یتیکژئوپلو يشهریریتمدیانماست که ارتباط 
دهد.میقرار یعلميواکاوو 
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ریزي شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه10

شهریستیچمفهوم و 
. شودیمبشر در عرصه فضا محسوب یاجتماعیزندگیابیسازمانشکل ینترمهمشهر، یدهپد
، ياقتصاد، یاسیستحقق اهداف يراستاو در یاجغرافکه شهرها در بستر اندیدهعقینابر نیداناجغراف

از یمتشکلیستمس. در واقع شهر گیرندیمبا اندام، وزن و نقش خاص شکل یفرهنگو یاجتماع
ا و مرتبط بیبیترکیحالتاست که در یفرهنگو یاجتماع، ياقتصاد، یاسیس، یتیجمع، یزیکیفيهاداده

ینظامرا يشهریاتحنظام توانیمروینا. از )1388: 1379، یدفر(د گیرنیمقرار یبررسو یلتحلهم مورد 
دانست که یعیطبیطمحيهانهادهبر بستر یفرهنگو یاجتماع، ياقتصاد، يکالبدباز و متشکل از ابعاد 

یایتهدا، نظارت، یرتأثحت تیدهدرهم تنو یکتوپولوژارتباط یکآن در ییفضاو یاجتماعسازمان 
.)1(شکل د یابیمو تحول یجادایاسیسو ينهادیندهايفراکنترل 

يشهریات: ابعاد نظام ح1شکل 

يبراکه ییهاواژهیتماماست که یتواقعینایانگربمختلف يهازبانشهر در یشناسواژهبر يمرور
یاجتماعقشر یاطبقه یکيبرتر، حکومت و یتمدنبر نظم، ینوعبه شودیمشهر به کار گرفته یانب

شهر يمعنابه ) polis(یسپولیونانیبرگرفته از واژه یزن)politics(ت یاسسواژه یطرفدارند. از یدتأک
یشمنداناندیبرخرویناعلم حکومت بر شهر بوده و از یمعنبه یونانییاتادبدر یاستساست. در واقع 

.)24-23: 1378عبدالرحمن عالم، (د انهیدنامآن را علم شهرها 
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11يشهریریتمدیتیکالزامات ژئوپل

) Urban policy(يشهرگذاريیاستسو ) Urban Politics(يشهریاستسیممفاهیراخيهادههدر 

هاييتئوربر اصول و يشهریاستساند. شدهيشهرهايیزيربرنامهوارد مباحث ياگستردهبه نحو 
یاسیسيساختارهاو یندهافرا، یتفعالاثرات ینوعو به داردیدتأکيشهریریتمدو یزيربرنامهدر یاسیس

یانیجرشامل يشهرگذاريیاستسکهیحال. در کندیمیلتحلو یبررسدر شهر را یمحلو یملحکومت 
عرصه یاصلیگردو بازینبمناسبات یمتنظو اقدامات است که بر هابرنامهاز ياو مجموعه یاپومستمر و 

و یمل، یمحليمرزهاگذار در یرتأثبا عوامل يشهرگذاريیاستسدارد. یدتأکیهاسرمدولت و یعنیشهر 
.(Pacione, 2001)تدر ارتباط اسیفرامل

خود به کار هايیلتحلدر را یطمحرابطه با دریاجتماعو یانسانهمواره مناسبات یاییجغرافعلوم 
را در ارتباط با یايجغرافيفضاو تأثر یرتأثیتیکژئوپلو یاسیسیايجغراف«یژهواند، اما به طور هبرد
یرتأثیتیکژئوپلاساسینابر . کنندیمیلتحلینیسرزمیریتمدمختلف يهاعرصهرا در یندهافرا، هافرم

ینااز آنجا که در ».مد نظر داردراینیسرزمیریتمدسطوح مختلف بر یاییجغرافیندهايفرافضا و 
یرهايمتغ، با توجه به عناصر و یاییجغرافهايیدهپدینبارزتراز یکیان به عنو،شهربر یریتمدمبحث 

.گیردیمقرار یبررسمورد شهر، مدیریت شهري یتیکژئوپلدر ادامه مفهوم باشدیممورد نظر یتیکژئوپل

یتیکژئوپلمفهوم 
شد و فتهکار گربه یلنکبنام رودولف يسوئدتوسط دانشمند .م1899در سال یتیکژئوپلواژه 

هايیدهپدیرتأثآن شناخت يکارکردکه حوزه آیدیمبه شمار یاسیسیايجغرافمهم از دانش ياشاخه
یکردهايرو، یخیتاريفرازهاو یبنش. متأثر از )13: 1385؛ نیاحافظ(ت اسیاسیسبر قدرت یاییجغراف

.هستندیمتقسو پسانوگرا قابل یسنتیکردروبه دو یتیکژئوپلیمطالعات
ینسرزمرقابت بر سر کنترل يبراها تالش دولتیحتشرو یینتبشامل یتیکژئوپل، یسنتیکردرودر 

,Flint(ت اس 2006: آمدیمبه شمار یغربياستعماراز دانش یبخشیتیکژئوپل، یکردروینایهپا. بر )30
.  )21: 1380ان، و همکاریلاُتوتا(د کریمبحث یاستسبا ینزمو یعیطبیايجغرافکه از رابطه 

و توسعه طلبانه بوده ياستعماردر خدمت اهداف به طور کلییستمبدوم قرن یمهنتا یتیکژئوپل
به ویژهیجهاندو جنگ يفکرسازيینهزمدر مظان اتهام یتیکیژئوپلیشهاندیلدلینهماست و به 

رنگ و تربیشیتیکژئوپليهاترقاباست. با آغاز جنگ سرد بوده ينازنژادپرستانه آلمان یطلبتوسعه 
هستند. با یحتوضجرج کنان قابل » سد نفوذيتئور«به خود گرفت که عمدتاً در قالب یدئولوژیکايبو
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ریزي شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه12

و ییپسااستعمارگراو دوران یسمفمن، یسممارکس، یکنئوکالسجنگ سرد متأثر از اقتصاد یانپا
یکتئوریمباندر هایشهاندتکثر ینوعو یفعتضیتیکژئوپلدانش یسنتیکردرو، ییپسانوگراهايیدگاهد
,Flint(د یرسظهور منصه به یانسانیايجغرافشاخه از ینا یشهاندامروزه بستر در واقع . )19 :2006

فراز از ینابه یلدلینهماست. به شدهیالیتسینوعدگرگون گشته و دچار یتیکژئوپلنظرانصاحب
یتیکژئوپلیژگیویگرد. به عبارت گویندیم» يبعدچند يهایشهانددوران «، یتیکیژئوپلايیشهاندیرس

از یبخشبر یدجدیتیکژئوپلهايگرایشاز یککه هر به طوريآن است. يچندبعدیتماهپسانوگرا 
. )50-51: 1385، نیاحافظ(د انهشدجهان متمرکز یدادهايروو هاواقعیت

ینسرزمکنترل بر سرتنها دانش رقابت کشورها یتیکژئوپل، ییپسانوگرامتأثر از هايیدگاهداز نگاه 
يکارکردیاسمقاست و از نظر یافتهگسترش یتیکژئوپلدانش یموضوع. بلکه امروزه دامنه یستن

یزنو شهرها ینواحیرنظیفروملهايیاسمقبه سمت یملو يامنطقه، یجهانهايیاسمقعالوه بر 
,Flint(ت کرده اسیداپسوق  2006: 33( .
، قدرت و یاجغرافعلم مطالعه روابط «را یتیکژئوپلمطرح، یکردهايروو یفتعاراز يبندجمعیکدر

یشنماقابل یرزبه صورت نامند که می» )2(شکل ر یکدیگبا هاآنیبترکاز یناشيهاکنشو یاستس
. )37: 1385، نیاحافظ(د باشیم

)37: 1385، یتیکژئوپلیمنیا، اصول و مفاهمنبع: محمدرضا حافظ(دهنده آنیلاصر تشکو ارتباط عنیتیک: مفهوم ژئوپل2شکل 

و عالوه بر کندیمیداپيتربیشیتاهمیاییجغرافيفضا، یتیکژئوپلاز دانش یراخیفتعريمبنابر 
یتاهمیزنییفضادر ابعاد و سطوح کالن، در سطوح خرد یاستسبر قدرت و یاجغرافعامل یرگذاريتأث
توسعه هم در سطح یتیکژئوپليهاچالشها و شناخت فرصتروینا. از )39: 1385، نیاحافظ(د کننیمیداپ

سیاستقدرت

ژئوپلیتیک
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13يشهریریتمدیتیکالزامات ژئوپل

کسب يبراجامعه ينهادهاو یاجتماعدرك رفتار يبراو شهرها هاایالتو هم درون يفراکشورکالن 
.ندکیمیداپیتاهمفضا یاسیسیریتمدامور و ینهبهقدرت به منظور اداره 

هایژگیو: مفهوم و يشهریریتمد
،Management, Administration, Governmentد انزیدهگبر1یریتمدرا معادل یمختلفيهاواژهیفارسدر متون 

که یعموماداره امور يبراAdministrationو رودیمبه کاریریتمدمفهوم يبراManagementاما امروزه واژه 
یریتمدیمراتبو سلسله یسنتیکردهايرواشاره به يبراGovernmentاز یااست و Managementمحدودتر از 

هاآناز یبرخکه در ادامه به رفته استبه کاریریتمديبرایمختلفيهاواژهو یفتعار. شودیم) استفاده یدولتیریتمد(
.شودیماشاره 

به کار کردن با افراد و یریتمد: «ندکنیمیفتعرینچنرا یریتمدبالنچارد یچاکنتپاول هوس و 
گذاشته شده است یرمدکه بر عهده یفیوظا. شودیمبه مقاصد سازمان گفته یدنرسيبراهاگروه

.)1382، یزکارپره(» شیزانگ، نظارت و یسازمانده، یزيربرنامهعبارتند از: 
به یریتمد: «کندیمیفتعرینچنرا یریتمدیکاگوشدانشگاه نورث وسترن یریتمدچاندلر استاد 

ن سازمایکست از اداره امور امعمول در اذهان عموم متداول گشته، عبارتبه صورتکهيطور
منظور و مقصود را یناباشد که يمقصودمنظور و يدارایستیبایریتمدو افراد). یالتتسه، یزاتتجه(

.»یندگوهمان هدف سازمان 
یریتمدمانند یگريدمشابه یممفاه2يشهریریتمددر کنار مفهومیفارسدر متون ینهمچن
اند. اما با طرح به کار برده شدهیکدیگريجااوقات به یاريبسمطرح است که یزن3یمحلحکومت 

تنها اشاره به يشهریریتمدمفهوم يبرایمحل، کاربرد حکومت يشهریریتمددر یننویکردهايرو
است. شودیمیاد) يشهر(یمحلیتحاکمکه از آن به یننویکردرودارد که متفاوت از یسنتیکردرو

مترادف پنداشتن ینبنابرادر اداره شهر است. يشهریریتمداز عناصر مختلف یکیتنها يشهرحکومت 
.یستنمناسب يشهریریتمدبا یمحلحکومت 

,Sharma(به اعتقاد شارما  امل با هم توسعه که در تعهاستیتفعالاز يامجموعهيشهریریتمد، )1989
یریتمدیفهوظترینیاصلینبنابرا. کندیمیتهدارا شکل داده و يشهرینواحیاجتماعو يکالبد، ياقتصاد

1- Management
2- Urban management
3- Local Government Management
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ریزي شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه14

يضرورخدمات ینتأمیزنمردم و يبهروزو ياقتصادتوسعه يارتقابا هدف ینواحینادر، مداخله يشهر
است به يشهریستمسياجزایریتمد، يرشهیریتمددارد، هدف یمشابهنظر )Rakodi(يراکود. است
فراهم يبسترياقتصادهايیتفعالهمه انواع یقتشورا ممکن ساخته و با یستمسکه کارکرد روزانه ينحو

يهافرصتیزنو یعمومخدمات یاخود شامل مسکن، کاالها یاساسیازهاينآورد تا ساکنان قادر باشند به 
یکاستراتژیتیمسئوليشهریریتمدمعترفند که ینمحققینايدوداشته باشند. هر یدسترسدرآمدساز 

,Mc Gill(همراه است یزنیاتیعملو تبعات یجنتااست که با  1998: 464(.

شود هاآنبه ايیژهوتوجه یدباکهيشهریریتمدهايیژگیواهم :يشهرتیریمديهایژگیو
,Mattinglyعبارتند از  1994: 202)(:

یاهدافبه یابیدستو ییراتتغیجادایپدر کهاست یتیفعاليشهریریتمد:يشهرامور پیگیري
باشد صرفاً در حوزه رفتار يامرکهینانه، یمهستبه دنبال آن يشهریزندگدر کهاست 

.يشهريهاپروژهياجرایايشهريهاحکومت
یلتشکآن را یاتیعملاهداف اقدامات خود دارد، يبرایریتمدکه یلیدال:یاتیعملاهداف پیگیري

لذا ؛کندیمتوجه دارد مشخص هاآنبه یریتمدکهرا ییهافرصتاهداف مسائل و ینا. دهندیم
یاثربخشو ییکارایابیارزيبراايیهپااست چون به عنوان یاتیحیاربسیاتیعملوجود اهداف 

.شوندیماستفاده يشهریریتمدیستمس
یطهحموضوعات در کهاست يارشتهینبیدانشيشهریریتمد:نگرکلجامع و یدگاهیدیرشپذ

هابخششده و اجرایعمومچند سطح اداره یقطراز کهاست یتیفعالآن هستند. یازمندنيشهر
مستلزم مداخله يشهریریتمدروینا. از دهندیممختلف آن را تحت پوشش قرار يهاسازمانو 
است.حکومتیزنو یمحلو اجتماعات یخصوصيهابخشيوسو اقدامات مختلف از یگرانباز

و ينگهدارمستلزم از سوي دیگرهاست و ها و پروژه، برنامههاسیاستشامل از یک سوحوزه ینا
جامع نگر است. يشهریریتمدیفوظاجزء یزنيشهرو خدمات کاالهاساخت و ساز است. ارائه 

يشهریریتمدکه اوالً، دهدیمنشان يشهریریتمدیدجديهاکنشو یاتنظراز یبرخیبررس
یافتنیپ، تنها در یاًثان. یستنطرح جامع یهتهیا، ارائه مسکن یزیکیفیزيربرنامهيمعناتنها به 

يهابخشاننفعذياست که در آن یکپارچهیکرديرويجستجو، بلکه در نبودهیفنيهاحلراه 
هايیطمحیزندگیفیتک. کاهش فقر، ارتقاء شوندیمیمهسهاگذاريیاستسدر یمدنو یخصوص

را یاجتماعو عدالت یداريپا، يبرابرکه هایییاستسبه واسطهيشهرکارآمد ییفضاو توسعه يشهر
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15يشهریریتمدیتیکالزامات ژئوپل

ت و پاسخ گو اسیدارپامشروع، یریتیمدیازمندنینادر کانون توجه خود دارند حاصل خواهد گشت، و
)van Digk, در ابعاد ییفضایزيربرنامهو یریتمددر یکپارچهیکردرواتخاذ یگردارت به عب.)6 :2006

است.یطیمحیستزو یاجتماع، ياقتصاد، یانسانمختلف 

شهریتیکژئوپلتبیین مفهوم 
بر قدرت یاییجغرافهايیدهپدو یندهافرااثرات یبررسبه عنوان علم یتیکژئوپلدامنه مطالعات 

یمهن، اما تحوالت همتمرکز بودیفراملو یملکالن هايیاسمقر غالب بر تا عصر حاضر به طویاسیس
بر ییفضایندهايفراو هایدهپدياثرگذاردر توجه به هایییشگرایريگشکلموجب یستمباواخر قرن 

شد. یاسیسقدرت ینیسرزمکارکرد درون 
، همواره یجهانتا یمحلح تحوالت در سطويهاکانونو یجهاناقتصاد يهاگرهشهرها به عنوان 

و هایدهپداثرات یبررسروینااند. از بودهیاسیسقدرت يبرایمهمیکیاستراتژصحنه و هدف 
است. مفهوم یخاصیتاهمحائز یجهانتا یمحلدر سطوح یاسیسبر قدرت يشهريفضایندهايفرا

یاديزنقش یاییجغرافیدهپدکیشهر قرار دارد. شهرها به عنوان یتیکژئوپلقدرت در کانون مطالعات 
و یندهافرا،یتموقع. دنکنیمیفااینسرزممرتبط با اداره ينهادهاها و سازمانیانمقدرت يبازدر 

آن شده یتیکیژئوپلیتاهممنجر به یفرهنگ، ياقتصاد، یاسیسشهر در ابعاد یايجغرافيفضاتحوالت 
از لحاظ کردن مؤلفه شهر یرناگزیمحلو یملح دگان حکومت و دولت در سطنگردانیلدلینهماست به 

و تحوالت آن در اداره قلمرو خود هستند.  
تربیششهرها ياقتصادو یاسیساست، اما وجوه يبشرجوامع یاساسيکارکردهااگرچه شهر مظهر 
و اعمال قدرت در قلمريبراییفضاشهر از گذشته تاکنون مقر حاکمان، نماد و مورد توجه بوده است.
شکوه قدرت و کشمکش بر سر قدرت یشنمايبرایمحلمناطق و توابع آن و ر،حکومت در سطح کشو

مطرح بوده و هستند.یکاستراتژرو شهرها به عنوان اهداف ینابوده است. از 
هايیهسرمارا به کانون انباشت هاآنیجتدرحوزه نفوذ خود به یدتولمازاد یزهکشنقش شهرها در 

قدرت و ثروت یتالقشهر نقطه یسنتبه طور ینکهامنظر عالوه بر یناکرده از یلتبدياداقتصو یمال
روینابوده است. از یزنیجهانداريیهسرمانظام یادهايبنیريگشکليبرامکانیبه شمار رفته است، 

يواحدهانوان شهرها به عيهارویرتعبو به یدهگردیلتبدیهسرمایتیکژئوپلمهم در يهامؤلفهشهر به 
.)237: 1387،يهارو(د هستنياقتصادقدرت و نفوذ یاصلبازتاب کننده خطوط یتیکژئوپل
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ریزي شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه16

عالوه بریلدلینهمهستند به یتفعالو یتجمعکالنشهرها کانون تمرکز به خصوصشهرها و 
جهتیزنیبزرگشهر و کشور، چالش یاسیسیرانمدتوسعه و يبرامتعدديهافرصتنمودنفراهم 

. شوندیممحسوب یفراملو یمليامنطقه، يشهرتوسعه در سطح 
يشهرو مناطق کالنشهرهارشد رودیمبه شمار ینیشهرنشدر جهان یديجدیدهپدامروزه کهآنچه 

آراء يآورکه قادر به جمعداندیميقدرتمندیاسیسینماشآن را يشهرمنطقه یتاهمدر يورهااست. 
یگردبه عنوان ابزار سلطه بر ينوآورو یفرهنگ، ياقتصادقدرت یرنظقدرت اشکال و منابع یرساو

قلمداد کرده یتیکیژئوپلرا مبارزه يشهرمناطق یانمرقابت يوبه همین دلیلاست. يشهرمناطق 
.)238: 1387،يهارو(ت اس

یخدماتو یرفاههايیرساختزو یازهانینتأمیفهوظ، يفراشهریاسمقشهرها عالوه بر عملکرد در 
يبرخوردهااست که در یداتیتهدموضوع ینابر یدتأکبر عهده دارند. هدف از نیز شهروندان را یازنمورد 
ـ . گرددیميشهریریتمد، شهروندان و يشهررفاه یردامنگیهناحینااز یتیکیژئوپل ونت، خشـ ینهمچن
هــايیلپتانســيدارایمــاعاجتو یفرهنگــ، یقــوم، ينــژادینــاهمگون، توســعه نــامتوازن و یســمترور

مـورد  یـر اخيهـا سالیکیتیژئوپلمتون یبرخهستند که در یملو یمحلدولت يبرایتیکژئوپلچالش 
اند.توجه قرار گرفته

و ياشبکهو ظهور جامعه یراخيهادههاطالعات و ارتباطات در يفناورالعاده توسعه خارقیپدر 
، هاجریانيفضاکننده یلتسهو یجهانشبکه ارتباطات يهاگاهگرهکردن شهرها به عنوان یداپیتاهم
یبرخشهرها با تسلط بر یبرخهاند. امروزگرفتهقرار یجهانشهرها در کانون تحوالت یگردبار 

اند. را در جهان امروز به خود اختصاص دادهيرهبرو یفرماندهو برتر نقش یژهويکارکردها
منظر مطالعات ینا، از شودیمنشان داده يجدتوجه یکرومالعات پست مدرن به مطیتیکژئوپلدر 
مورد يشهریریتمدو یمحلدولت ،سازوکار حکومتدر تواندیمدرون شهر یکرومیتیکیژئوپلمسائل 

. یردگتوجه قرار 
تا یمحليعملکرددر سطوح يشهریاتحنظام یکتوپولوژو یدهتنمتکثر، درهم یتماهبنا بر 

را یتیکژئوپلنظرانصاحبتوجه یمختلفموضوعات و مسائل يشهريقلمروهااشکال و و دریجهان
مهم است.ینایانگرنما3جلب کرده است. شکل 
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17يشهریریتمدیتیکالزامات ژئوپل

شهرییفضا–يعملکردیاسشهر در ارتباط با ابعاد و مقیتیک: موضوعات و مسائل عمده ژئوپل3شکل 

ا)(جهانشهرهیجهانيکارکردهابا يشهرهاکالن
ر،یلوتمانند يافراديسوجهان شهرها است که از يتئورینهزمیناز جمله مباحث عمده قابل بحث در ا
شدن ياقتصاداست که یقتحقیناییدتأا جهان شهرهیدهپدظهور مطرح شده است.و...شورت ن،ساس

برده و یانمرا از کشورهاياقتصادیتحاکماز یاديزيهاجنبهشدن نظام بازار آزاد یجهانو یجهاننظام 
. )56: 1381ه،مجتهدزاد(ت بزرگ را گسترش داده اسيشهرهاياقتصاد- یاسیسخودمختار ینیآفرنقش 

شهر یکگفت که حضور توانیمینچنکه جان رنه شورت از جهان شهر ارائه کرده است یفیتعربر اساس
,Short(د بودن آن شهر محسوب شویجهانيمبناتواندیمدر شبکه  2004: ظهور جهان شهرها با ؛ لذا )2
قرار یاسیسیايجغرافمورد توجه هادولتيانحصاریتحاکمآن در کمرنگ کردن ياثرگذارتوجه به 

جهان یقتحقرشته در موضوعات مختلف قرار داده است. در یناگرفته و آن را از موضوعات مورد مطالعه 
از جهان به یعیوسمناطق هاآنیقطربه حساب آورد که از ییهایتموقعها و به عنوان مکانیدباشهرها را 

يهاکانوناست که امروزه جهان شهرها به عنوان یلدلینهم. به پیوندندمییهسرمایجهانانباشت يفضا
,Sassen(د برنیمدر رقابت به سر یکدیگرو به شدت با یابندیمیتجلنوظهور قدرت  2006: یدگاهد. از )16

ت گرفته اسيجادر عصر اطالعات دانش به عنوان اساس قدرت در جهان امروز در جهان شهرها وریلتیترپ
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ریزي شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه18

)Taylor, 2001: یجهانتوانیمرا يشهرساسن معتقد است امروزه یاساسکيروینا. از )213-222
د یربگرا به خود ینقشهایانجريفضادر یاطالعاتاقتصاد یدتولیگاهپاکرد که به عنوان یفتعر

)Sassen, 2006: یانمدر یستمبکه در اواخر قرن يایدهپدیدترینجدت یواقعینا. با توجه به )16
به موازات سطح يشهریپلماسیداست. يشهریپلماسیدها و جهان شهرها شکل گرفت مباحث کالنشهر

يشهرهاا و کالنشکل گرفته و امروزه جهان شهره،مختلف جهانيکشورهایانمهادولتیپلماسیدفراتر 
کشور خود یملمنافع يراستادر یاجتماعو یفرهنگياقتصادبه اهداف یدنرسيبراابزار ینااز یاريبس

.(www.cities-localgovernments.org/uclg: 14)برندیمبهرمند 

یکاستراتژيمقرهاشهر به عنوان 
يجایلدلبه یرازهستند. یفراوانیتیکیژئوپلیتاهميدارایکاستراتژيمقرهاشهرها به عنوان 

يهاطرفيبرایمهمینظاممهم کشورها در خود، به عنوان اهداف یاسیسو ياقتصاددادن مراکز 
راه ینااز نکهیاو هم شودمینابود یبرقياقتصادهم قدرت یقطرینااز یراز؛روندمیبه شمار یردرگ
به اهداف خود نائل توانندمییراحتبه هاآنیبرقو به سطوح آوردن مردم کشور یاسیسفشار یشافزابا 
زیاديشورومتحده و یاالتایانمياجنگ هستهوقوعنمونه در دوره جنگ سرد که احتمال يبرا. یندآ

. به قرار داشتندیدائمیدتهدمورد ینظامبودند که به عنوان اهداف یمناطقبزرگ از جمله يشهرهابود 
انتقالو یییاجغرافدر کل گستره يراهبردیساتتأسبه پخش يشهرانریزبرنامهو یاننظامیلدلینهم
,Gorham(د داشتنیدتأکینزمیرزبه هاآن و عراق با عنوان یراناامر را در دوران جنگ ینا.)42 :2003

.  یمبودجنگ شهرها شاهد 
شهر به شمار آورد که یکاستراتژیتاهمنمونه از ینبهتربه عنوان توانیمرا یتختپابه عنوان شهر 

.شودیمبه آن اشاره یرزدر 

)یتختا(پيادار-یاسیسهايکانونشهر به عنوان 
ینیسرزمدر قلمرو گیریمتصمیاسیسينهادهااستقرار يبراالزم يفضاهاعرضه یلدلبه هایتختپا

با ظهور دولت مدرن )21: 1387، ینلو(کاپوراسو و هستند ايیژهویگاهجايداراحکومت، يعملکردو حوزه
شدند. شهرها یلتبدو نماد قدرت دولت مدرن یاسیس-يادارهايیتفعالبه کانون » شهرهایتختپا«

ده شده است گستریاربسهاآنياثرگذارامروزه قدرت یولاند. همواره بر حوزه نفوذشان مسلط بوده

htt
p:/

/rp
c.t

eh
ran

.ir



19يشهریریتمدیتیکالزامات ژئوپل

):1822009Blig,( .هاآناز یبرخعملکرد کهیحال. در یستندنیکساناز نظر اعمال نقش هاپایتخت
، یمال، ياقتصاد، یاجتماعيکارکردهابه نماد تمرکز ر یگدیبرخاست، یحکومتیفوظایفايامنحصر به 

را در هفت نوع ا شهرهیتختپاهال یترپد.انشدهیلتبدیفراملو یملیاسمقدر و...یدانشگاه، يارسانه
کرده است:يبندطبقهیرز

» شهرهایتختپا«گونه ینادر :)Multi-Function Capitals(يعملکردچند هايیتختپا- 1
، لندن، یسپار، مانند: اندیافتهاستقرار یمليعملکردیاسمقکارکردها با ترینیعالاز یبیترک

، استکهلم، مسکو؛ یدادرم
يداراهستند که » شهرهایتختپا«از یخاصنوع :)Global Capitals(یجهانهايختیتپا- 2

؛یوتوکهستند، مانند: لندن و يتجارو ياقتصاد، یاسیسدر ابعاد یجهانيهانقش
هستند که » شهرهایتختپا«از آن دستهشامل :)Political Capitals(ییاسسهايیتختپا- 3

یرسادر یکم رنگ، حضور یاسیسهستند و به جزء نقش یحکومتينهادهاصرفاً محل استقرار 
؛یلیابرازدارند، مانند: واشنگتن، اوتاوا، کانبرا، يشهریاتحنظام يعملکردابعاد 

خـود را بـه   یگاهجاهستند که یبزرگيشهرهاشامل :)Former Capitals(ن یشیپهايیتختپا-4
هستند، مانند: یتاهم، واجد یخیتارنقش و سابقه یلدلاند، اما به دادهدست عنوان مقر حکومت از 

؛یودوژانیرور، یالدلفیافسن پترزبورگ، 
با » شهرهایتختپا«گونه ینا:)Ex-Imperial Capitals(ق سابهاييامپراطورهايیتختپا- 5

و عالوه برکردهود را حفظ خیتاهم، همچنان نقش و هایپادشاهو هايامپراطوروجود انقراض 
قلمرو يبرایحتیفرهنگو ياقتصاديهانقشدر ،واحدیاسیسو یحکومتينهادهادادن يجا

؛یسبونلسابق هستند، مانند: لندن و يامپراطور
هايیستمسدر » شهرهایتختپا«گونه ینا:)Provincial Capitals(ییالتاهايیتختپا- 6

هم باشند، مانند: یفراملو یمليهاشنقاز یکانونو ممکن است شوندیمیدهدفدرال یحکومت
و ملبورن؛یدنیس، مونترال، تورنتو، یخمون، اشتوتگارت، ینتور، یالنم

در یحتـ هستند که » شهرهایتختپا«از آن دستهشامل :)Super Capitals(ر برتهايیتختپا-7
ـ یتخـت پاصورت عدم اعمال نقـش   قرار برتـر را در قالـب اسـت   يهـا نقـش از يامجموعـه ، یمل

، استراسـبورگ، بروکسـل، ژنـو و رم    یویـورك نکنند، مانند: یفاارا در خود، المللیینبيهاسازمان
)Gordon, 2006: 8-9(.
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ریزي شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه20

شهریاتیحمنابع ینتأم
یاتیحمنابع ینتأمیتامنمسئله و هاکالنشهربه ویژهدر سطح شهرها یتجمعتمرکز يباالنرخ 

برق و ینتأمیساتتأسشهروندان، یهتغذيبرامطمئنو یکافییغذامانند آب سالم و مطمئن، منابع 
ترینمهماز یکیآن یتامنینتأمکه استيموارداز جمله و...يشهريهاگاهتنفسو یحیتفرمراکز 
یترضاینتأمیعنیبه هدف خود یافتندست يراستادر باید يشهرتییرمداست که یالزامات

یابندمییتاهمتربیشموارد از آن جنبه ینا. یدنماآن تالش داردامنهویمناینتأمشهروندان نسبت به 
یهتهوابسته به منابع خارج از شهر هستند. اگر مراکز تربیششهرهادر حوزه منابع آب و غذا به ویژهکه 

شدن باشند یبحرانیلپتانسيدارایاباشند و یبحرانانتقال آن جزو مناطق یرهايمسمنابع و ینا
يداراحوزه که ینابه مسائل مربوط یتماهالبته با توجه به ؛یندازندبشهر را به مخاطره یتامنتوانندیم

تعامل با حکومت در یدبابخش ینادر يشهریریتمداست که یهیبدهستند. یتیامنهايیهرویبرخ
یلدخیروهاينيردهاکارکو یفوظاحوزه یدهتندرهم یتماهخود نشان دهنده یناو یردگقرار يمرکز

است.یریتمددر 

يشهرو فقر یناهمگون
قرار داده ینیبازبمنسجم مورد يواحدرا بسان يشهریتیکژئوپلغلب اثرات ا، يبندو قشریماتتقس

در ياقتصادهايکه قدرتيکزامربه عنوان هاشهرروینا. از )236: 1387،يهارو(د کننمیو آن را محدود 
به آن توجه دارند، تا ن حاکمابه ویژهمختلف يهاگروههستند که ییهاکانونمثالندامرکز شدهمتهاآن

مکتب نظرانصاحباز يهارویویدد. یندنمابه اهداف خود استفاده یابیدستيبرايابزاراز آن به عنوان 
ب توسعه نابرابر قالدر یتیکژئوپلدر حکم واحد يشهرکه منطقه یددیناامر از یناساختارگرا به 

.)236: 1387،يهارو(د کنیم، نگاه باشدمیيداریهسرمایاییجغراف
احساس یوعشبا یبترکدر یقوميفضاها، ینینشیهحاشگیري، شکلیاجتماعيقشربندوجود 

امر یناشود. يشهرگسترده هايیناآرامو هاشورشساز ینهزمتواندیمهاآنیانمدر ینسبیتمحروم
یريگشکليبرارا یطشراشوندمییبترکیقوميفضاهابا یننشیهحاشيفضاهاکه یهنگامویژهبه

بسترها یناکه از یقوموجود نخبگان ه . البتآوردمیفراهم ینواحینچندر یقوميواگرايهاجنبش
یریتمدالزم است.یطیشراینچنیريگشکليبرانمایندیمبه اهداف خود استفاده یابیدستيبرا

تواندمیامر ینا. شودیمروبرو ياشکنندهتکه تکه شده و يفضاک یبا یطیشراینچندر يشهر
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21يشهریریتمدیتیکالزامات ژئوپل

نمونه يبرارا با چالش روبرو سازد. يشهریریتمداهداف مجموعه یشبردپو هابرنامهيسازیادهپ
يهابرنامهباشندمییزگرهنجارشکن و قانون يهاگروهکه محل تجمع ییفضاهایبرخیريگشکل

اخذ عوارض ینهمچنو یفرهنگ، مراکز هابوستانسبز، يفضا، يکالبداعم از توسعه يشهرتوسعه 
يهاحفرهبا عنوان یاسیسیايجغرافیاتادبدر ايیدهپدینچن. سازدیمرا با مشکل روبرو يشهر
.شودیمیرتعبیتحاکم

يشهریریتمدیتیکژئوپلالزامات 
جامع و هايیدگاهدیرشپذ، یاتیعملاهداف پیگیري، يشهرامور پیگیريهمچنان که اشاره شد

يامجموعهیرندهدربرگيشهریریتمدینهمچن. باشندمیيشهریریتمدیاديبنهايویژگیز انگرکل
را شکل داده يشهرینواحیاجتماعو يکالبد، ياقتصادکه در تعامل با هم توسعه استهایییتفعالاز 
آن یفضائو يکارکردو ابعاد یتیکژئوپلاست که هایژگیوینهميراستالذا در ؛کندیمیتهداو 

مورد یدباجامع نگریکرديروبا يشهریریتمددر یلدخیرهايمتغترینمهماز یکیبه عنوان )1(شکل 
.یردگقرار يشهریرانمدتوجه 

یردرگشهر یرانمده در حوزه اجرا گرچاکهتوجه داشتیدبايشهریریتمدبه یتیکیژئوپلدر نگاه 
ینادر اما،باشدیماداره شهر یائیجغرافیرهايمتغاز متأثرهاحوزهیبرخکه در هستند یطیشرامسائل و 

يامنطقهو یمکانبا توجه به کارکرد فرا ینکهانخستنظر داشته باشند:وردمرا نکتهدو یدبایانم
یزنيفراشهريکارکردهاابعاد و يدارايشهريهامکاندر يرگذاراثضمن هاآن،یتیکژئوپلهايیدهپد

و هامحدودهيفراسودر را يشهرمنافع و مسائل یدبایتیکژئوپلیرهايمتغیرتأثتحت روینااز د،هستن
؛یدنماامور شهر را خدشه دار ینهبهیریتمدتواندیمغفلت از آن که يامر، جستجو کردیزنآن يمرزها

.کندیمیداپارتباط یزنحکومتهايیتمسئولو يکارکردحوزه با يشهریریتمدیتیکژئوپلدوم وجه
که در یتیکژئوپلیفضائمکان در یککه شهر به عنوان کندیمیداپیتموضوعيروامر از آن ینا

و طییشراینچنبا توجه به است که یهیبدقرار دارد کندیمعمل یفراملیحتو یمل، يامنطقهسطوح 
یخاصشهر يهامحدودهارچوب و هدر چيشهریرانمدیاراتاختهمواره حوزه ینکهابا نظر به 

الزم را داشته ياثرگذارتواندینمابعاد ینادر يشهریریتمدیاراتاختحوزه ینبنابرادارد یتمشروع
، یمحلتلف با حکومت در سطوح مخيشهریریتمديهمکاریازمندنيعملکردهايیاسمقیناباشد و 
است.المللیینبسطح ينهادهایحتو یمل، يامنطقه
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ریزي شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه22

توانیميشهریتیکژئوپلو يشهریریتمديهاضرورتیانمیقتلفدر یعواملینچنبه یتوجهبا 
:تند ازالزامات عبارینا،در اداره شهر مورد توجه قرار دادرا دو عنصر مهم ینایبترکدر یرزالزامات 

؛يشهریکپارچهیریتمديبرايبسترساز- 1
؛يمرکزتعامل با حکومت - 2
؛ يشهریپلماسیدتوجه به امر - 3

.شودمیموارد پرداخته نیایاجمالیبررسادامه در 

يشهریکپارچهیریتمد
از هاآناست که يضرورشهر و شهردار) در اداره امور شهر ياشور(يشهریریتمدیتمأمورنظر به 

و اعمال اراده در رابطه با مسائل و امور مختلف شهر برخوردار باشند. یماهنگهيبراو امکانات الزم یاراتاخت
یریتمدیطشرامختلف متفاوت است. اما در حداقل يکشورهایاسیسامر با توجه به ساختار یناتحقق 

یندهايفرابتواند بر مجموعه یدبا» شهروندانیترضاجلب «ییعنخود یاصلبه هدف یلنيبرايشهر
شدن يشهربا توجه به يامرینچن. در صورت تحقق یدنماا امور شهر در محدوده شهر اعمال اراده مرتبط ب

هاآنکه از يموارداز یاديزباال خواهد رفت. اما بخش یزنیملاز حکومت منديیترضایزانمجوامع تربیش
یتماهر دارند اما با توجه به شهيفضادر ياثرگذاريداراشد اگرچه یادشهر یتیکژئوپلیرهايمتغبه عنوان 

در باید بتواند يشهریریتمددلخواه محصور نمود يهامحدودهرا در هاآنتواننمیکه یتیکژئوپليهایدهپد
خاص) وارد تعامل يشهريهامکاند (خویریتمدفراتر از محدوده تحت یروهايناهداف خود با یگیريپ

در عرصه به ویژهالمللیینبفعال در عرصه یروهاينمجموعه و يمرکزحکومت د مواریناشود. از جمله 
.شودمیدو مورد پرداخته ینامختصر یحتوضاست، در ادامه به یجهانيشهرها

مشارکت دادن عموم یکردروبا یدارپایتامنینتأميراستادر يمرکزبخش حکومت ینادر 
در رابطه با يشهریریتمدبه یاراختیضتفويبرارا یقانونيبسترهاشهروندان در امور مربوط به خود 

.آوردیمفراهم يشهرامور ذاتاً 

يمرکزتعامل با حکومت 
یعیطببه صورت ینسرزمامور یریتمدخود در هايیتمأموربا توجه به یاسیسيهانظامومت و حک

، يشهر، توسعه يهرشریزيبرنامهموارد مانند ینااز یبخشکنندمییداپارتباط یزنيشهریریتمدبا 
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23يشهریریتمدیتیکالزامات ژئوپل

به شماريشهریمحلامور ینوعبوده و به يشهرعمدتاً درون یتیماهيداراو...يشهرخدمات 
در يشهریکپارچهیریتمداشاره شد در قالب اصل به آن یزندر باال همچنان کهيمواردینچن؛ آیندمی

یرتأثود در عرصه شهرها تحت از مسائل موجیبرخ. اما گیرندیمقراريشهریریتمدیاراتاختحوزه 
شهر يمرزهافراتر از يیرپذاثرو ياثرگذاردامنه يداراشهر یتیکژئوپلو یانسانخاص یايجغراف

اقتدار در سراسر پهنه يدارارا به عنوان تنها نهاد يمرکزحکومت يپاهایییدهپدینچن. باشندیم
شهر، یاتیحمنابع ینتأممانند يشهرسائلمیطیشراینچن. در کندمیباز يشهریریتمدبه ینسرزم

يهاطرحیمالمنابع ینتأم، یربنائیزدر امور گذاريیهسرما، يشهرهايیناآرام، يشهریتامن
به صورت ینا. البته شوندیمحل و فصل يمرکزحکومت هايیتظرفبا استفاده از و... يکالنشهر

یوهشتوجه داشت که یدبا. گیردیمصورت يمرکزو حکومت يشهریریتمدیانمتعامل دو جانبه 
.باشدمیمتفاوت یاسیسيهانظامبسته به نوع يشهریریتمددر یلدخدو عنصر یناتعامل 

يشهریپلماسید
و مناطق ینواحیانمیوندهايپشدن و گسترش روزافزون یجهانیدهپدیرتأثو تحت یدجددر عصر 

ینیعناوشده است که از آن با یداپهاآنبر یریتمدهرها و در عرصه شیديجديهاواژهمختلف جهان 
یانمینسباز کاهش فاصله یناشهاپدیدهینا. شودمییادو...يشهریپلماسیدمانند جهان شهرها، 

یانمیفرهنگو یاجتماع، ياقتصادیوندهايپاز ياشبکهگیريشهرها) و شکل(ییائجغرافيهامکان
، هاجریانيفضایريگشکل، یتیفرامليهاشرکترشد یجهنتکه در باشدیمن سراسر جهايکالنشهرها

.اندنمودهیداپبروز . و..یفراملينهادهایتتقو، یمحلينهادهایتتقو
يهافرمو یندهافرااز یاريبساست که امروزه یتیکژئوپلهايیتواقعینابر یمبتنامر ینایتاهم

يبرايشهریرانمدینبنابراکشور دارد. يمرزهاخارج از يهاکانوندر یشهريشهريفضاهاموجود در 
، المللیینبیدادهايرویزبانیمبرتر، هاييآورفن، جذب یهسرمامانند جذب ییهافرصتاز یريگبهره

یرانمدشهرها و یرانمدبا المللیینببتوانند وارد مراودات یدباو... یتامنینتأم،جذب گردشگر
شوند.و...یدولتیرغيهاسازمان، یتیراملفيهاشرکت

مانند یتیکژئوپلمانند وزن یتیکژئوپلیرهايمتغشهر به یرانمدتوجه یانمینادر اهمیتنکته قابل 
بحث ینااست که از منظر یهیبدو... است. یتیکژئوپليکدها، یتیکژئوپل، حوزه نفوذ یتیکژئوپلوزن 

منافع ینتأميبراموجود در خارج از مرزها يهافرصتاز يبرداردر بهرهيشهریرانمدیتموفقیزانم
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ریزي شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه24

يسوعرصه است. از یناموجود در هايظرفیتیريکارگبهو یشناسائکشور منوط به یحتشهر و 
در یجهانمنافع شهر در عرصه یگیريپامر مهم توجه داشته باشند که ینابر یدبايشهریرانمدیگرد

امر ینچنبه یتوجهیبو گیردیمحاکم بر کشور صورت یاسیسنظام هايیتظرفالزامات و راستاي
به هدف خود باز خواهد داشت. نیلرا از هاآنیمهم

گیريیجهنتو يبندجمع
، ياقتصاد،ياداريهاحوزهدر یمختلفالزامات یازمندنیفضائسازمان یکبر شهر به عنوان ت یریمد

نوع الزامات که تاکنون کمتر مورد توجه بوده است یناترینمهماز یکیاست. و... یاجتماع، یاسیس
یتواقعیناامر ناظر بر ینااست. يشهريهامکانیتیکیژئوپلو یائیجغرافو مختصات یطشرابحث 

هبیدباعلم یناحاکم بر یسازمانيهاروشاداره شهرها در کنار اصول و يبرايشهریرانمداست که 
لذا ؛باشدیمخاص خود یتیکژئوپلهايیژگیويدارايشهرداشته باشند که هر مکان موضوع توجه ینا

گفت که توانمییگردشود. به عبارت خاصیتوجه يشهرمختص هر مکان هايویژگیبه یدبا
خاص در رابطه با هر مکان یماتتصمياجراو یزيربرنامهیاتمقتضبسترها و یتیکژئوپلیرهايمتغ

از هر یشپيشهریرانمدینبنابرا. آوردمیرابطه فراهم ینادر یلدخیروهاينمجموعه يبرارا يشهر
خود را بشناسد و بر اساس آن گیريیمتصمیطمحیتیکژئوپلهايویژگییدبایالزاماقدام و مقدم بر هر 

مربوطه بپردازد.يهابه اداره امور شهر در عرصه
و یاراتاختضیتفوحکومت در رابطه با یزنبخش یندر احکومت قرار دارد.،امرینایگرددر طرف 

به ؛توجه الزم را داشته باشدیتیکژئوپليهاشاخصینابه یدبایمالاز نظر به ویژهامکانات ياعطا
که يشهریکبا یاسیسیتختپایتموقعيداراکالنشهر یکدولت در رابطه با یماتتصمیگردعبارت 

با یدباو... یکپارچهیریتمد، یاتیح، منابع یمالمنابع ینتأميهاحوضهاست در يکارکردینچنفاقد 
پهنهکه کل یتختپاشهر یکيکارکردیتماهینکهايبرا. هر شهر باشدیتیکژئوپلیگاهجایترعا

ینچندر یتینارضاکه هر نوع ینابا توجه به یزنو باشدیمتحوالت آن یرتأثکشور تحت ینیسرزم
است يضرورروبرو سازد، یدتهدرا با یاسیسخود نظام يشهریریتمددر کنار تواندمیيشهر

.یندنمابرخورد يشهریریتمدشهر با مقوله یتیکژئوپلیگاهجاو یتواقعیترعابا هاحکومت
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25يشهریریتمدیتیکالزامات ژئوپل

یستنو محدود یطبسيامريشهریریتمد،یتیکژئوپلیرهايمتغگفت که با نظر به توانمیدر کل 
يشهرهر یطیمحيهابلکه شاخصه؛نهاد و مجموعه خاص باشدیکگیريیمتصمویتفعالکه عرصه 

و یمل، یمحليهاشاخصهقرار داده است که واجد یسطحو چند یهالچند يامررا يشهریریتمد
سه سطح ینایانمیتیکژئوپلهايیتواقعبر یمبتندر تعامل سازنده و ینهبهیریتمداست و یجهان

.یابدیمتحقق 
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:تاکنون1387شهر تهران از سال ریزيبرنامهمطالعات و مرکزانتشارات عناوین
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)هاي محلیمدیریت بحران (اصول و راهنماي عملی دولت-8
سالمشهريریزيبرنامه-9

دانشمدیریتراهبرديآوريفن-10
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شهروندي فعال و نظارت شهروندي-28هاي استان اونتاریو، کاناداریزي فرهنگی در شهرداريمروري بر برنامه-3
مطالعه وضعیت اقتصادي و اجتماعی زنان سرپرست خانوار-29جایگاه مشارکت شهروندان در اسناد باالدستی- 4
راهکارهاها و هاي فرسوده شهر تهران، چالشبوسجایگزینی مینی-30تحلیلی بر موضوع انتقال پایتخت سیاسی کشور-5
لیزینگ زمین و مسکن-31وضعیت شهروندي-6
با تاکید کالنشهرهاالمللی در جایگاه جدید جهانی بینيهانقش سازمان-32دیپلماسی شهري در فرآیند جهانی شدن-7

کالنشهرهاهرداران بر مجمع ش
یابی در حوزه مدیریت شهريمسئله-33جایگاه مسئولیت پاسخگویی در شهرداري-8
هاییآموزه(جهانیشهرهايشبکهشهر استانبول در جایگاهبررسی-CNG34بررسی کاهش آلودگی هواي شهر تهران با جایگزینی سوخت -9

تهران)براي
پساملیدر دوران شهروندي-35ها در استان تهراناثرات اجراي قانون هدفمند کردن یارانه-10
هاي ها و فضاهاي سبز شهري (پاركرویکردهاي جدید در طراحی پارك-36حکمرانی خوب شهري-11

محور)موضوع
مفاهیم پدافند غیرعامل در مدیریت شهري با تمرکز بر شهر تهران-37هاي شهريزیرزمینی در طرحفضاهايجایگاه -12
سالمشهريریزي شهري: برنامهمدیریتو ریزيبرنامهدر جدیدرویکردهاي-38ر از مشارکت و حمایت شهروندانمشارکت، تصو-13
ایجادهوا در شهرها و آلودگیکنترلجهت ابزاريعوارض سبز؛-39هابررسی اجمالی تولید ناخالص داخلی ایران با توجه به سهم استان-14

هاشهرداريبرايپایداردرآمدهاي
سبز کالنشهر تهران و شهر فضايهايبرنامهها و طرحتطبیقیبررسی-40بررسی وضعیت رود دره فرحزاد- 15

چینگوانگژو 
وضعیت مسکن و کیفیت سکونت زنان سرپرست خانوار با تاکید بر -41معلولیت و شهروندي-16

گانه شهر تهران 22مناطق 
هاي درون شهريخطرهاي محتمل بر تونل-42کالنشهرهابحران سفید (برف) و مدیریت آن در -17
اداره مالیتأمیندولت در کمکجهانیتجارب بررسی؛پایتختدولت و - 43)هایاندیپلماسی شهري (ابزاري براي توسعه ملی در عصر فضاي جر-18

شهريمدیریتدر پایداردرآمديبه عنوان منبع هاپایتخت
ها در شهر تهران؛ با تمرکز بر نیازهاي اجتماعی شهرراهطراحی پیاده-44يمدیریت منظر شهري محالت با رویکرد پایدار-19
حادثه در شهر تهرانفرماندهیسامانه -45گانه شهر تهران22مطالعه وضعیت ازدواج در مناطق -20
در تهرانپایداربه حمل و نقل یابیدستهايسیاستو ارائه بررسی-46مطالعه وضعیت طالق در شهر تهران-21
اي (با تاکید بر بحران مالی جهانی و تأثیرات آن بر سطح ملی و منطقه-22

شهر تهران)
لزامات تهیه دستورالعمل یخ زدایی معابرا-47

حوادثو مشاغل در هاسازمانبرنامه استمرار خدمات -48سازي در شهر تهرانبررسی ضوابط بلندمرتبه-23
)TDM(مدیریت تقاضاي سفر -49شهروندي و سالمندي-24

شهريکشاورزي-25

:مدیریتیهايگزارش
کالنشهر تهران در طرح مطالعاتی جایکا با نگاهی ايلرزهپذیري مروري بر آسیب- 36هاهاي اجراي قانون هدفمند کردن یارانهو هزینهدرآمدهاارزیابی - 1

بر وضع موجود 
شهريمقیاسدر اجتماعیمفهوم توسعه تدوین- 37ستان تهران)رشد اقتصادي در ایران (با تمرکز بر اراهبردهايها و بررسی چالش- 2
طرح جامعارزیابی- 38یابی به اشتغال کامل (با تمرکز بر استان تهران)دستراهبردهايها و بررسی چالش- 3
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کشور و مقایسه آن با احکام برنامه پنجم و بودجه 1390بررسی الیحه بودجه سال - 4
1389سال 

موضوعات تعیین)؛ 1(اولویتشناسایی مسائل اجتماعی در هايسلسله گزارش- 39
اجتماعی مهم از نظر مردم

اعتماد اجتماعی از دریچه مطالعات تجربی در سطح ملی و شهر تهران - 40و جایگاه ایران در آن2010گزارش شاخص بهروزي در سال - 5
و مدیریت راهبردي حوضه آبخیز شهريریزيبرنامهدر محیطیست مفاهیم زی- 41)89لغایت 84گزارش عملکرد شهرداري تهران (از سال - 6
موضوعات و بندياولویتاجتماعی به منظور تدوین مدل هايشاخصشناسایی - 42بررسی مسائل و مشکالت شهر تهران (از دیدگاه شورایاران)- 7

مسائل حوزه شهري 
رنگ در شهر- 43استان تهران)کاهش تورم در ایران (با تاکید برراهبردهايها و بررسی چالش- 8
المللی و داخلی فعال در حوزه هاي علمی و پژوهشی بینمعرفی مراکز و سازمان- 9

مدیریت شهري
هویت شهروندي و راهکارهاي ارتقاء آن در شهر تهران- 44

به بخش خصوصیBRTنحوه واگذاري خطوط- 45ریزي مبتنی بر عملکردمبانی بودجه- 10
هاي فرسوده و ارائه راهبردهاي مبتنی بر بررسی تطبیقی تجارب مداخله در پهنه- 46ریزي شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه89گزارش عملکرد سال - 11

مشارکت مردم
ارتقاء راهکارهايشناسایی وضعیت و ابعاد هویت اجتماعی شهروندان تهرانی و - 12

آن
خاکی در شرایط هايهاي نوین پایدارسازي شیروانیبررسی و مقایسه روش- 47

گوناگون
ها و الزامات مدیریت یکپارچه در کالنشهر تهران (جدایی ضرورت- 13

هاي ري و شمیرانات از کالنشهر تهران؛ تهدید یا فرصت)شهرستان
ها در شهر تهرانجدید ساخت و ساز و تأثیر استفاده از آنهايتکنولوژي- 48

راه بازار تهرانارزیابی پیاده- 49اي بهداشتی عمومیهبررسی ضوابط احداث، نگهداري و مدیریت سرویس- 14
ساختمان در شهر تهرانانرژيممیزي- 50ها و الزامات)بر ضرورتتاکیددر تحقق آن (با شهرداريو نقش اقتصاديجهاد - 15
شهريور شهروندان در اممشارکتبررسی- 51محوريساماندهی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر با رویکرد محله- 16
اجتماعی زنان سرپرست خانوار (معرفی و ارزیابی عملکرد - توانمندسازي اقتصادي- 52هاي شهريهاي ارگانیک در طراحی المانجایگاه فرم- 17

شهرداري تهران)
تهرانشهرداري) مناطقپشتیبانیهايپایگاههاي بحران (اتاقوضعیتبررسی- 53در شهر تهرانعموديسبز فضاياجرايتحقق سنجیامکان- 18
حمل و نقل پاك در شهرهاهايروشبررسی انواع - 54محله (دوام)اضطراريواکنشطرح داوطلب - 19
در کاهش آلودگی هواي شهر تهران با توجه به نقش و تحلیل برنامه شهرداري- 55مستقر در سراي محالت در شهر تهرانبازياسبابهايخانهارزیابی عملکرد - 20
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