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تبیین نقش اقتصادی منطقھ کالنشھری تھران در قدرت 
  ملی

  
 :چکیده

 و بررسي بحث مورد گذشته از بيش و است شده برخوردار از پيش بيش اهميتي از قدرت موضوع يكم، و بيست قرن آغاز از

ليتيک و در نهايت جغرافياي سياسي و ژئوپ  به مربوط مباحث بنيادين در نقشي قدرت، گيرياندازه چگونگي گيرد،مي قرار
  . كندمي ايفا خارجي تنظيم الگوي رفتاري سياست

لذا بر همين مبنا اغلب ، اند شهرنشين دنيا مردم از نيمي از بيش اکنون که شهرهاست، چرا قرن يکم و بيست گر قرنيد ياز سو
شهرها که تا . خورد ها رقم مينظران علوم اجتماعي و انساني بر اين باورند كه سرنوشت بشر امروز و آينده در شهرصاحب

- هاي رقابت جهاني براي جذب دانش و سرمايه شدهاي نزديک اکثريت مردم جهان را در خود جاي خواهند داد عرصهآينده

  .هايي از فعاليت بشر هستند تا در اين رقابت وارد شونداند، شهرها هريک به دنبال معروفيت در عرصه يا عرصه
اداري كشور در قالب سيستم سياسي   –قدرت سياسي که  باشد يجهان م ين کالنشهر هايزرگتراز ب يکيکالنشهر تهران 

بسيط آن در تهران به شكل يكپارچه و متمركز درآمده است؛ قدرت اقتصادي و مالي نيز همچون قدرت سياسي در تهران 
اداري و  - صادي و پولي با تمركز سياسيو تمركز اقت دهرهبري اقتصاد ملي در تهران متمركز شدر نتيجه  متمركز شده است

  . ده استيتمركز جمعيتي و خدمات اجتماعي همنوا و همراه گرد
به سنجش و  يقدرت مل مؤثر در هاي اقتصاديشاخص از استفاده تحليلي بوده و با بررسي و_ اين تحقيق از نوع توصيفي 

وجود تمرکز چند بعدي در منطقه کالنشهري تهران . دازدپرارزيابي نقش اقتصادي منطقه کالنشهري تهران در قدرت ملي مي
عدم تعادل فضايي در توزيع ... هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و موجب بروز مشکالت مختلفي در زمينه

  .امکانات در سطح ملي شده است که در نهايت قدرت ملي کشور را تحت تأثر خود قرار خواهد داد
در حال نشان مي دهد که يک چهارم قدرت اقتصادي کشور در اين منطقه متمرکز شده است و همچنين  يافته هاي تحقيق

  . در قدرت ملي داراي كاركردي منفي مي باشدنقش اقتصادي منطقه کالنشهري تهران حاضر، 
  

 يقدرت ملي، منطقه کالنشهري تهران، تعادل فضايي، تمرکز، عناصر اقتصاد: واژگان کليدي
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  ن مسأله بيا

 منوال همين به رشدشهرنشيني اگر و اند، شهرنشين دنيا مردم از نيمي از بيش اکنون که چرا شهرهاست، قرن يکم و بيست قرن
 رشد تسريع همگام با کرد خواهد تغيير سودشهرها به چشمگير نحوي به روستا و شهر بين جمعيتي تعادل يابد، ادامه

 فناوري طريق از دنيا، اقتصادي و اجتماعي اصلي کانونهاي اين شهرها، يافته،و فزاينده تابيش نيز شدن جهاني فرايند شهرنشيني،
 از شهرها،چه فضاي کيفيت شرايط، اين در اند گشته مرتبط هم با پيش از تر شتابزده و ارتباطاتي،بيشتر و اطالعاتي پيشرفته
شهروندان نقش قابل  يت زندگيفياز لحاظ بهبود کست و چه يط زيه و گردشگر چه از لحاظ خفاظت محيجذب سرما لحاظ

در چند دهه اخير شهرها با سرعت ).  : پور، يمدن(ملل خواهد داشت يو اجتماع يدر اوضاع اقتصاد يمالحضه ا
در اين . نيافته حادتر استمورد کشورهاي توسعه اند اين گسترش درزيادي گسترش يافته و به شهرهاي بزرگ تبديل شده

بلکه عمدتا شامل شهرهاي بزرگ و . رشد سريع شهرنشيني در دنيا در همه شهرها بطور متعادل صورت نگرفته است، ميان
  .) : نظريان، (ها بوده است  پايتخت

ميليارد نفر، جمعيت  درصد جمعيت جهان شهرنشين بودند كه امروزه با كمي بيش از در ابتداي قرن بيستم تنها 
درصد  /به  شود كه جمعيت شهري جهان در سال  بيني مي درصد شهرنشين بالغ گرديده و پيش زمين به مرز 

نظران علوم اجتماعي و لذا بر همين مبنا اغلب صاحب. شود ميليارد انسان را شامل مي كل جمعيت جهان بالغ گردد كه 
  . خورد م ميانساني بر اين باورند كه سرنوشت بشر امروز و آينده در شهرها رق

 کار و داوري، به انجام قضاوت و توانايي قانوني تسلط، اختيار اقتدار، فرمان، کنترل، چون مفاهيمي با مترادف قدرت واژه
 قوه آن دارنده به که قابليتي يا توانايي، استطاعت را، قدرت جابلنسکي ديويد. )(Gove,1986:  1778-9استشده گرفته
نيا  حافظ ).(Jablonsky,1997:  34 .كند بخشد، تعريف مي مي اهدافش جهت در را بازيگران ساير رفتار بر گذاري تاثير

قدرت صفت و ويژگي يك موجود است كه به او امكان اقدام انجامي را در جهت تمايالتش و برآوردن  : معتقد است
 گروهي يا فرد يک که است قدرت چيزي  :گويد مي اُ سوليوان پاتريک). ٢٠ : ١٣٨٦نيا،  حافظ(دهد  ها و اهدافش مي خواسته

  .)(Sulivan,1986:  77 دهد انجام ديگران درباره اقدامي که سازد مي قادر را مردم از

زمان نمايد و هم قدرت ملي به عنوان مفهومي ژئوپليتيكي يك ويژگي و صفت جمعي براي افراد يك ملت را منعكس مي
قدرت وقتي در قالب يك جامعه يا ملت . كند و يك دولت تجلي پيدا مي به عنوان يك صفت فردي در رابطه با يك كشور

هايي كه  بنابراين مجموعه انسان. شود مي هاي آن جامعه، قدرت عمومي و كلي آن پديدارشود، از برآيند توانائينگريسته مي
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اشند كه از برآيند قواي تركيب شده ب اند داراي قدرتي ميتشكيل ملتي را داده كه در شكل يك كشور سازمان سياسي پيدا كرده
  ).٤٦ : ١٣٨٦نيا،  حافظ(توان آن را قدرت ملي آن كشور يا ملت دانست  آيد و مي مي آنها بدست

 داشته قرار توجه مورد و جغرافياي سياسي الملل، ژئوپليتيک بين  روابط مختلف هاي نظريه در ملي و قدرت قدرت مفهوم
 اقتصاد نظريه، و ساختاري نظريه وابستگي، و قدرت هاي امپرياليسم شد، نظريه ارائه ورگنتام توسط که قوا توازن نظريه. است

ژئوپليتيک و  در. اند داده قرار توجه مورد را قدرت موضوع الملل بين  روابط در سيستم جهاني نظريه، داري سرمايه جهاني
. پرداختند با سياست آن و رابطه قدرت موضوع به کيلن راتزل و رودلف فردريک : مانند کساني نيز سياسي جغرافياي
 بر را قدرت نيز انديشمندان و برخي  سورسکي، هانتيگتون، اسپايکمن مکيندر، نيکوالس تاير ماهان، هلفورد آلفرد همچنين
  ).٢ : ١٣٨٥زرقاني، ( اند کرده بنديتقسيم نامرئي نرم و قدرت سخت مرئي قدرت به آن محاسبه قابليت حسب

مركز جاذبه و نفوذ يك فضاي جغرافيايي كه در بر دارنده عوامل سياسي، فرهنگي، قومي، تاريخي،  ،اسيكانون سي
سياسي مركزيت جغرافيايي، هندسي و يا كاركردي يك فضاي جغرافيايي است  نكانو. اقتصادي، اداري، فني و ارتباطي است

ها را به سوي خود  كالبدي فضا و جريانات و شبكه ،سانيعناصر و عوامل ان كه از يك سو نيروهاي انگيزشي مستتر در آن، 
ها و اعمال اراده سياسي در اقصي نقاط فضاي مذكور  ها، فرمان نقطه مركزي براي پخش پديده ،كند و از ديگر سو جذب مي

  ). ٢٨٢ : ١٣٨١،  نيا حافظ(رود  به شمار مي

 در). ١٣٨١ : ، نياحافظ(باشدساخت ميساختار كلي نظام سياسي در ايران در قالب حكومتي بسيط و تك 
ها را تعيين  هاي محلي را تحت نظارت خود دارد و ميزان قدرت آن حكومت تك ساخت، دولت مركزي كليه مديريت

به همين دليل تمركزگرايي قدرت سياسي و اجرايي به شكلي است كه قدرت سياسي در  .)١٤٨ : ١٣٨٥ميرحيدر، (كند  مي
به دليل تك  ،در واقع. هاي جغرافيايي فاقد قدرت سياسي و اجرايي هستند متمركز شده است و واحدكانون نظام سياسي 

اجرايي در فضاي  –ساخت بودن حكومت از يك سو و متمركز بودن بعد سازماني و اداري آن از سوي ديگر، قدرت سياسي
شود،  تمركز مشكل بنيادي در اداره كشور محسوب مياز آنجايي كه ). ٢٧٩ : ١٣٨١،  نيا حافظ(شود جغرافيايي كشور توزيع نمي

به جاي توليد ثروت در مصرف منابع كوشش كرده  اًهاي متمركز عمدت نظام .اي برخوردار است  پرداختن به آن از اهميت ويژه 
  .)١٤١ : ١٣٨٦قاليباف، (دهد و منابع ملي را به دليل بوروكراسي شديد به هدر مي

در واقع از ديدگاه . مكان شهري و يا روستايي بزرگ و مركزي است، ماهيتي سياسي دارد كانون سياسي كه معموال يك
كانون فضاي جغرافيايي محل استقرار  –هاي ديگري چون اقتصادي، ارتباطي، كالبدي و غيره  در برابر ديدگاه –سياسي 
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ها و امور مربوط به فضاي جغرافيايي و حوزه  گذار در فرآيندكننده و سياست نيروهاي فرمانروا، مدير، تصميم گيرنده نظارت
  ). ٢٨٣ : ١٣٨١،  نيا حافظ(تحت نفوذ خويش است

اي و بازارهاي ملي و بهبودي مختصر که در ارتباطات حاصل نيمه دوم قرن نوزدهم به دليل توسعه محدود منطقه در 
مهمترين اتفاقي بود که در تهران به  تمرکز قدرت حکومتي در همه ابعاد آن،. شد، کشور دستخوش تمرکز سياسي گرديد

سازمان عمران و بهسازي شهري ايران، كالن شهرها را شهرهايي با بزرگي ).  :  -مدني پور، (وقوع پيوست
هاي پيراموني كالن  هاي شهري را محدوده اين سازمان همچنين مجموعه. كند جمعيتي بيش از يك ميليون نفر تعريف مي

بيشترين تراكم زيستي، جمعيتي و شهري را داشته و با كالن شهر مركزي در تعامل شديد روزمره هستند  داند كه شهرها مي
  ). : سازمان عمران و بهسازي شهري،(

. هزار جمعيت به يکي از شهرهاي بزرگ جهان تبديل شده است تهران ظرف دو قرن از شهرکي کوچک با 
رهاي اصلي بازرگاني و نيز موقعيت نمادين آن در دامنه بلندترين دامنه کوهستان کشور، موقعيت راهبردي تهران بر سر راه مسي

  .) : پور،  مدني(به نقطه کانوني در کشوري پهناور بدل ساخته است ،تهران را همچون سلف خود ري

رها، پايتخت با در برخي کشو. ت ممکن است بزرگترين شهر يک کشور نباشد، ولي مسلما با نفوذترين استتخپاي
تاز قدرت سياسي نيست، ولي به هرحال در سطح جهاني معموال ، شريک قدرت است؛ يعني يکه)استاني(برخي مراکز ايالتي 

ژان گاتمن بر اين باور است که سياست در  .) : شارع پور، (ترين شهر هر کشوري هستندها شناخته شده پايتخت
تهران امروز نقش هسته سياسي، اقتصادي و ملي را به عهده . ) : مجتهدزاده، (استاصل براي مطالعه امور شهر بوده 

   .)١٣٦ : ١٣٨٥ميرحيدر، (دارد

اداري كشور در قالب سيستم سياسي بسيط آن در تهران به شكل يكپارچه و متمركز درآمده است؛  –قدرت سياسي 
پول و  ،   هاي بزرگ بانكي مادر متمركز شده است؛ تمركز شبكهقدرت اقتصادي و مالي نيز همچون قدرت سياسي در تهران 

- ها و كارخانجات كشور و تجارت بزرگ ملي و بينارز و عمليات مربوط به آنها، بيمه، بازار، كمپاني ها، دفترهاي شركت

اداري  - تمركز سياسيالمللي در تهران سبب شده است رهبري اقتصاد ملي در تهران متمركز شود و تمركز اقتصادي و پولي با 
هاي عمده،  قدرت علمي، فني و تكنولوژيك نيز در قالب دانشگاه. و تمركز جمعيتي و خدمات اجتماعي همنوا و همراه گردد

هاي عالي متخصص در تهران استقرار يافته  مراكز تحقيقاتي، كتابخانه ها، امكانات علمي، دانشمندان، فن آوران و كادر
  ).  : همان(است
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هاي مكاني و جغرافيايي آن و نيز نگرش، رفتار تهران در پرتو خصلت يمنطقه کالنشهرصار قدرت و تمركز آن در انح
سازي و انحصار قدرت روي آورده و در تمامي ذخيره ، به شدت به تمركز  هاي حاكم طي يك قرن اخير هاي دولت و سياست

  ). ٢٩٢ : ١٣٨١،  نيا حافظ(ابعاد قدرت ملي را بلعيده است

. مركز ثقل قدرت و داراي كاركرد جذبي و كششي بسيار بااليي است) پايتخت(تهران به عنوان كانون سياسي سطح ملي
تا جايي گسترش يافته كه هرگونه اتخاذ تصميم و عملكردي در  تهران يمنطقه کالنشهربه همين دليل، حوزه نفوذ و جايگاه 

جمهوري  جود اين انحصارات جايگاه و ويژگي خاصي در قدرت مليو .تأثير خود قرار داده است سطح ملي را تحت
منطقه عنوان محل استقرار دولت و بدنه اصلي و اساسي آن در مقايسه با ساير  تهران به يمنطقه کالنشهربه اسالمي ايران 

ت ملي بسيار زياد هاي کارکردي قدربا توجه به تعريف قدرت ملي بايد اذعان داشت قابليت. بخشد هاي كشور مييکالنشهر
ها تمرکز همه اين قدرت).  :نيا، حافظ(ها و تمناي ملت و کشور است است و مهمترين آن تضمين تأمين خواسته

نتيجه اين عوامل . شودمداران کشور ناشي ميها و سياست هاي نادرست و غفلت دولتصورت کنترل نشده، از سياست به
نه جغرافيايي کشور و ساختار فضايي آن بوده است که هم مرکز را گرفتار ساخته و هم پيدايش غده سرطاني بدخيمي در په

موارد مذکور . شده است) هاها و بخشها، شهرستاناستان(هاي فضايي پيرامون مرکز افتادگي و مصيبت اليهموجب عقب
 يمنطقه کالنشهرثيرات منفي تمرکز در باشد که در نهايت تأ ها و انتظارات ملت و کشور مي بيانگر برآورده نشدن خواسته

  . کند را در قدرت ملي بيان مي تهران

 يمنطقه کالنشهرمؤثر بر  قدرت ملي در  ياقتصاد هاي ها و شاخص اين تحقيق در صدد است ضمن بررسي مؤلفه
رت ملي كشوررا شهر تهران در قدكالن يآمارهاي رسمي و معتبر قابل دسترس، نقش اقتصاد  ها و تهران در قالب گزارش

  . قرار دهد يمورد بررس

  پيشينه تحقيق 

در  يمنطقه کالنشهر يگونه تحقيقي در رابطه با سنجش نقش اقتصاد هيچرسد يبه نظر مهاي به عمل آمده  با بررسي
جناب آقاي دکتر هادي اعظمي در رساله دکتري خود در دانشگاه تربيت مدرس به اما  .قدرت ملي كشور يافت نگرديد

در رساله دکتري خود در دانشگاه تربيت  زرقاني سيدهاديپرداخته و جناب آقاي دکتر » گويابي نظام قدرت در آفريقاال«
  را طراحي كرده اند» ها را ارزيابي و مدل سنجش قدرت ملي كشور ملي قدرت بر موثرعوامل و متغيرهاي «مدرس با عنوان

ن ييو تع يبررس«ت مدرس با عنوانيارشد خود در دانشگاه تربيه کارشناسنامانيدر پا يد محمد جواد احمديس يو جناب آقا
به انجام  يو مل يمذکور در سطح منطقه ا يهاان نامهيپا.کرده است يرا بررس» يکشور در قدرت مل يهاک از استانينقش هر
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با توجه به موارد ذکر شده . دينما يتهران را در قدرت ملي تبيين م يمنطقه کالنشهر يق نقش اقتصادين تحقيده است اما ايرس
ها در قدرت ملي کشور پرداخته باشد صورت نگرفته است و  شهرکالن يگونه تحقيقي که در آن به نقش اقتصادتاکنون هيچ

  . شود شهر در قدرت ملي تبيين مييك کالن يبراي اولين بار است كه نقش اقتصاد
  

  اهداف تحقيق 

است، نقش   از عناصر مؤثر در قدرت ملي يکيکه  ياقتصاد يهااستفاده شاخص هدف از اين تحقيق اين است كه با
  .ن  نمائيمييتهران را در قدرت ملي تب يكالن شهرمنطقه  ياقتصاد

   يکالن شهرها در قدرت مل ياقتصاد يهاشاخص يي، شناسايات مفهوميتوسعه ادب : ياهداف کل
  ير گذار در قدرت مليتهران، تأث يالن شهرک منطقه ياقتصاد يشاخص ها ييشناسا : ژهياهداف و

  

  سئواالت تحقيق

 - مندی امکانات در منطقه کالنشهری تهران به کل کشور چگونه است؟نسبت بهره  
 - ،كالن شهرتهران در قدرت ملي داراي كاركردي مثبت است يا منفي؟  ينقش اقتصاد در حال حاضر

  

  ضرورت انجام تحقيق 

هاي خود را بدون مانع تأمين کند و  تواند خواسته وري از قدرت ملي بااليي برخوردار باشد ميبا توجه به اينکه اگر کش
ها امروزه  هاي ابتدايي خود ناتوانند و نقش و جايگاهي که شهر ها و خواسته ها آنچنان ضعيفند که در تأمين نياز برخي از کشور

نامطلوبي که تمرکز قدرت آن هم قدرت چند بعدي در يک شهر در سطح ملي و فراملي پيدا کرده اند و با توجه به اثرات 
تهران امروزه غرق در مشکالت بسياري از جمله مسائل زيست محيطي، شهرکالن. تواند بر قدرت ملي ايجاد کند مي

 شکست عالمانه. اجتماعي، سياسي، امنيتي، خدمات رساني و غيره است که همگي ناشي از تمرکز قدرت چند بعدي آن است
اين تمرکز و توزيع بهينه و همه جانبه آن در پهنه و فضاي جغرافيايي کشور، وضعيت مناسبي را براي قرار گرفتن ايران در 

هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و اداري کشور  مسير توسعه بيشتر، تحصيل رفاه و آسايش براي ملت و حل بخشي از بحران
ها و تمناي ملت يا  رين قابليت کارکردي قدرت ملي يعني تضمين تأمين خواستهدر نهايت، رسيدن به مهمت. آوردفراهم مي
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در قدرت ملي از اهميت  تهران يمنطقه کالنشهربه همين دليل بررسي و تبيين نقش و جايگاه . کشور بدست خواهد آمد
  .بسيار زيادي برخوردار است

  

  هاي تحقيقفرضيه

و موجب عدم  ظرفيت هاي اقتصادي کشور در منطقه کالنشهري تهران متمرکز است   رسد به نظر مي : فرضيه اول
.استتعادل فضايي در کشور شده

در  آن يچند بعدي بيش از حد در كالن شهر تهران، نقش منف رسد در حال حاضر به دليل تمركز به نظر مي : فرضيه دوم
  ش از نقش مثبت آن استيب قدرت ملی

  نوع و روش تحقيق 

: مرحله به شرح زير تنظيم شده است تحليلي است، جزئيات روش تحقيق در قالب  – توصيفيتحقيقکليوشر

؛ قدرت متغييرهاي و عوامل به مربوط هاي وگزاره نظري مباني تبيين  

 ؛ ملي قدرت بر موثر متغيرهاي و عوامل انتخاب

 - ؛انتخابي متغيرهاي يندب طبقه 

 - ؛متغييرها به مربوط وآماري يکم هاي دهاد هيهت

 - ؛ها داده و اطالعات ورود 

 - ؛اصالحات واعمال هاخروجي حليلت 

 - تحقيق گزارش تدوين و تنظيم.  

  ها  روش تجزيه تحليل يافته

    ر استفاده شده استيکمي، به شرح ز تحقيقهاي روش از است برخوردار وسعت از تحقيق چون

  محتوا تحليل) الف

3
5 
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استفاده اهيم، فوم مطالب بندي طبقه قبيل از هايي زمينه در تحقيق ادبيات و نظري مباحث بندي جمع در وشر اين از
  . دهنده آن نيز استفاده خواهد شد نظران در موضوع قدرت ملي و عناصر تشكيل از نظرات صاحب  خواهد شد، عالوه بر اين،

    توصيفي آماريهاي  روش) ب

هاي آماري استفاده  جداول توزيع فراواني، پارامترها، نمودارها و شاخص : ي آماري توصيفي شاملها از برخي روش ها و ابزار
  .خواهد شد

  موانع تحقيق ها و  محدوديت

نقش اقتصادي تبیین گونه تحقيقي که در آن به ق حاضر و همانگونه که ذکر شد تاکنون هيچيبا توجه به نو بودن تحق
شهر پرداخته باشد صورت نگرفته است و براي اولين بار است كه نقش اقتصادي يك کالن ها در قدرت ملي کشور شهرکالن

نخست شهر، شهر اول،  يبرا( ياقتصاد شهر يهاق شاخصيدق ييل عدم شناساين دليبه هم. شود در قدرت ملي تبيين مي
، فقدان آمار و اطالعات در مورد مؤثر بر قدرت ملي تا به حال،   همچنين اختالف منابع مختلف آماري. ) تخت کشوريپا

در برخي موارد نيز عليرغم وجود آمار به دليل محرمانه بودن يا علل ديگر   به هنگام نبودن آمار و داده ها، برخي متغير ها،
ت ياز جمله موانع و محدود ،کشور يجامع در سطح شهرها يبه آمار ها يز  عدم دسترسيو ن دسترسي به آن مقدور نبود

  .ق بوده استين تحقيام اانج يها
  سازماندهي تحقيق 

    که در اين تحقيق مورد توجه قرار خواهند گرفت، عبارتند از ملي قدرت مؤثر در چندگانه اقتصادي متغيرهاي و عوامل

  : اقتصادي شامل عوامل

يت هاي حمل ونقل، انرژي، تحرک سرمايه، عناصر و ظرفگذاري ملي،درجهانداز ملي، سرمايهزيربناهاي توليد نظير؛ پس : الف
مهندسين، (هاي توليدي، مديريت، سطح تکنولوژي، سازمان و سيستم اقتصادي، نيروي انساني توليدتوليدآب، جابجايي فعاليت
  )مديران، تکنيسينها وکادرفني

  توليد صنعتي، توليد کشاورزي، توليد دامي، توليد خدمات فني و تخصصي : ظرفيت و ارزش توليد نظير : ب

توليد ناخالص ملي، توليد سرانه، سطح خود اتکايي، مازاد توليد ملي، موفقيت بين المللي توليد، ترکيب  : سطح توليد نظير : ج
  ..).صنعت، کشاورزي، خدمات، انرژي و( بخش توليد
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صادرات، واردات و موازنه تجاري، توريسم : مبادله توليد نظير : د

، ثروت اتباع )بانک، بيمه(اي اعطا شده خارجي، سرمايه گذاري بين المللي، خدمات ماليوامه : ثروت و منابع مالي نظير : ه

  .مقيم در خارج کشور

در مدل  ياقتصاد شهر يو عم شاخص هاهاي عوامل اقتصادي مؤثر در قدرت ملي،با توجه به تعدد شاخص
صنعت، (،  ارزش افزوده بخش يخلد ناخالص دايتول: از شامل ياقتصاد هاي در اين تحقيق عناصر و شاخص مذکور 

شاخص .مورد بررسي قرار خواهد گرفت بخش خصوص در ساختمان، يه گذاري، سرماياتي، درآمد مال)معدن، خدمات

  های اقتصادی مؤثر در قدرت ملی

  

  تعاريف و مفاهيم واژگان تحقيق 

شود که معيشت  انان، شهر به جايي اطالق ميکنند و از نظر اقتصادد مورخان، شهر را با توجه به قدمت آن، تعريف مي : شهر
بودن آن نقطه  شهريجمعيت شناسان نيز، تعداد جمعيت يک نقطه را، مالک . نباشد کشاورزيغالب ساکنان آن، بر پايه 

ـبد،  دانند که متشکل از سه مولفه اي مي يافته ه سازمانشهر را مجموعه پيچيد ،طراحي شهريانديشمندان . دانند مي اصلي کاـل
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دانند که بشر دست از  شهر را محلي مي ،شهرشناسان. باشد که پيوسته در حال تغيير و تحول است تصورات و فعاليت مي
  . کند يده و فکر کردن را آغاز ميزمين کش

سازمان عمران و بهسازي شهري ايران، كالن شهرها را شهرهايي با بزرگي جمعيتي بيش از يك ميليون نفر  : شهرکالن
داند كه بيشترين تراكم  هاي پيراموني كالن شهرها مي هاي شهري را محدوده اين سازمان همچنين مجموعه. كند تعريف مي

  .و شهري را داشته و با كالن شهر مركزي در تعامل شديد روزمره هستند زيستي، جمعيتي

اي متمركز و متراكم از سكونتگاههاي انساني،مشتمل بر يك شهر  منطقه (metropolitan area): كالنشهري ةمنطق
ستگي متقابل به اين سكونتگاهها و شهر مركزي به لحاظ اجتماعي و اقتصادي واب ،اي مركزي به همراه سكونتگاههاي حومه

  .ديكديگر دارن

  .کيلومتر مربع است ۷۰۳نفر و مساحت  ۷،۷۰۵،۰۳۶با جمعيت ايرانکشور  پايتختترين شهر و  بزرگ : تهران
 و داوري، به انجام قضاوت توانايي و قانوني اقتدار، فرمان، تسلط، اختيار کنترل، چون مفاهيمي با مترادف قدرت واژه : قدرت

  .است شده گرفته کار
نمايد  مي قدرت ملي به عنوان مفهومي ژئوپليتيكي يك ويژگي و صفت جمعي براي افراد يك ملت را منعكس : قدرت ملي

  . كند مي و همزمان به عنوان يك صفت فردي در رابطه با يك كشور و يك دولت تجلي پيدا
وابستگي و مالکيت نموده عبارتست از ارزشهاي مادي و معنوي که افراد يک ملت نسبت به آنها احساس تعلق،  : منافع ملي

و براي حفاظت از آنها و جلوگيري از تصرف آنها بدست سايرين از خود حساسيت نشان داده و حاضر به پرداخت هزينه 
  .مي باشد

 براى اقتصاد ابزارهاى علم از رشته، اين در .پردازدمى شهرى مناطق اقتصادى ىمطالعه به شهرى اقتصاد علم : اقتصاد شهري

 شهرى، ترابرى شهرى، مسكن ،)شهرى كاربرى اراضى(شهر در خانوارها و هابنگاه يابىمكان به مربوط مسائل تحليل و تجزيه

 اقتصاد علم تر،دقيق عبارت به .شودمى استفاده شهر در نشينىو حاشيه فقر و شهرى ماليه شهرى، تسهيالت و هازيرساخت

- مى مطالعه اقتصادى مؤسسات و خانوارها گزينىمكان و شهر فضايى تارساخ آن در كه خُرد است اقتصاد از اىشاخه شهرى

  .شود
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  آزمون فرضيات تحقيق

 
  :سئوال اول تحقيق عبارت است از

  مندي امکانات در منطقه کالنشهري تهران نسبت به کل کشور چگونه است؟بهره
  

  :در پاسخ به سئوال اول تحقيق فرضيه زير مطرح است
هاي اقتصادي کشور در منطقه کالنشهري تهران متمرکز است و موجب ظرفيترسد            به نظر مي:  فرضيه اول 

  .استعدم تعادل فضايي در کشور شده
ملي و  همانگونه که در فصول چهارم و پنجم به تفصيل ذکر شده است با برسي عوامل و مؤلفه هاي اقتصادي مؤتر در قدرت

با استفاده از نمودارها و جداول آماري و همچنين  تا  مقايسه منطقه کالنشهري تهران با کشور در دوره زماني 
به تفکيک  ساير استانهاي کشور با استفاده از جداول آماري و ترسيم  مقايسه تطبيقي منطقه کالنشهري تهران در سال 

، ارزش GDP ، سرانه GDP )(توليد ناخالص داخلي: جزيه و تحليل آمارهاي شاملتEXEL  نمودارها مربوطه در محيط
سرمايه گذاري بخش خصوصي افزوده بخش کشاورزي، ارزش افزوده بخش صنعت، ارزش افزوده بخش خدمات، 

، درآمدمالياتي، جمعيت، تراکم جمعيتي، و هاي شروع شده، نيمه تمام وتکميل شده درنقاط شهريساختمان برحسب
توانمندي بيش از             رتبه بندي منطقه کالنشهري تهران در کل کشور نشان مي دهد منطقه کالنشهري تهران با تمرکز 

  .هاي اقتصادي موجب عدم تعادل فضايي در کشور شده است و مي توان گفت فرضيه اول مورد تأيد نمي باشد
  

  :سئوال دوم تحقيق عبارت است از
در حال حاضر، نقش اقتصادي منطقه كالنشهري تهران در قدرت ملي داراي كاركردي مثبت است يا منفي؟ 

  
  :سئوال دوم تحقيق فرضيه زير مطرح استدر پاسخ به 

رسد در حال حاضر به دليل تمركز چند بعدي بيش از حد در منطقه كالنشهري  به نظر مي:  فرضيه دوم
  تهران، نقش منفي آن در قدرت ملي بيش از نقش مثبت آن است

3
5 

1
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كند و در  رزهاي سياسي تنظيم ميكشور را در درون و برون مو اقتصادي  سياسي - تهران مركزيت اداري ي شهر كالنمنطقه 
تعامل با ساير نقاط جهان در ابعاد مختلف سياسي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي، درجه بااليي از تأثيرپذيري و تأثيرگذاري را در 

هاي زيادي مواجه  سيستم شهري تهران باز و چندوجهي است كه با تعارض و ناپايداري. سازد يك تحليل سيستمي آشكار مي
  . است

با توجه به تعريف قدرت ملي به عنوان مفهومي ژئوپليتيكي يك ويژگي و صفت جمعي براي افراد يك ملت را منعكس 
قدرت وقتي در قالب . كند زمان به عنوان يك صفت فردي در رابطه با يك كشور و يك دولت تجلي پيدا مينمايد و هم مي

بنابراين . شود مي هاي آن جامعه، قدرت عمومي و كلي آن پديدارئيشود، از برآيند توانايك جامعه يا ملت نگريسته مي
باشند كه از  اند داراي قدرتي ميهايي كه تشكيل ملتي را داده كه در شكل يك كشور سازمان سياسي پيدا كرده مجموعه انسان

  ت توان آن را قدرت ملي آن كشور يا ملت دانس آيد و مي مي برآيند قواي تركيب شده آنها بدست

حكومت تك ساخت، دولت مركزي  در باشدساختار كلي نظام سياسي در ايران در قالب حكومتي بسيط و تك ساخت مي
كند به همين دليل تمركزگرايي قدرت  ها را تعيين مي هاي محلي را تحت نظارت خود دارد و ميزان قدرت آن كليه مديريت

هاي جغرافيايي فاقد  ن نظام سياسي متمركز شده است و واحدسياسي و اجرايي به شكلي است كه قدرت سياسي در كانو
به دليل تك ساخت بودن حكومت از يك سو و متمركز بودن بعد سازماني و اداري ، در واقع. قدرت سياسي و اجرايي هستند

بنيادي در شود از آنجايي كه تمركز مشكل  اجرايي در فضاي جغرافيايي كشور توزيع نمي –آن از سوي ديگر، قدرت سياسي
به جاي توليد ثروت  اًهاي متمركز عمدت نظام .اي برخوردار است  پرداختن به آن از اهميت ويژه شود،  اداره كشور محسوب مي

  .دهد در مصرف منابع كوشش كرده و منابع ملي را به دليل بوروكراسي شديد به هدر مي

 اين و است مؤثر ملي اقتصاد رشد و كارايي بر شهري كزتمر بررسي، درجه مورد اقتصادهاي در كه دهد مي نشانمطالعات 

 اوج نقطة يك يابد، به مي افزايش اقتصادي رشد ابتدا در تمركز افزايش ديگر، با عبارت به .است خطي غير صورت به اثر

  .كند مي يافتن كاهش به شروع اقتصادي رشد شهري تمركز تربيش افزايش با سپس و رسد مي

- ها و سياستمداران کشور ناشي ميهاي نادرست و غفلت دولتها بصورت کنترل نشده، از سياستتمرکز همه اين قدرت

است که هم مرکز را نتيجه اين عوامل پيدايش غده سرطاني بدخيمي در پهنه جغرافيايي کشور و ساختار فضايي آن بوده. شود
. استشده) استانها، شهرستانها و بخش ها(مون مرکزهاي فضايي پيراگرفتار ساخته و هم موجب عقب افتادگي و مصيبت اليه

است که رساني و غيره فرو رفتهتهران امروزه در منجالبي از مشکالت زيست محيطي، اجتماعي، سياسي، امنيتي، خدمات
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د بعدي بيش به همين دليل تمركزچن. اندشهروندان، مديران شهري، و دولتمردان بلند پايه کشور توانايي حل آن را از دست داده
  از حد در كالن شهر تهران، نقش منفي آن در قدرت ملي بيش از نقش مثبت آن است

  
 دستاوردها و نتایج تحقيق

- هاي حکومتي در جهان معاصر است که تصميمات، قوانين، شيوه اجرا و فرايند برنامهايران يکي از متمرکزترين نظام

اي مکاني، تنوع قومي و زباني و فرهنگي، شيوه معيشت و غيره بصورت هريزي براي تمام مناطق کشور با توجه به تفاوت
- گردد، اتخاذ مياين شيوه مديريت سياسي فضا در مکاني بدور از مناطقي که مردم و فضا از آن متاثر مي. کامالً متمرکز است

. باشدنمي) ازمان سياسي فضاس/ نظام تقسيمات کشوري(ها متناسب با الگوي فضاييدر نتيجه اين تصميمات و سياست. گردد
باشد که برآيند آن ناهنجاري به عبارت ديگر مديريت سياسي فضا با توجه به الگوي جغرافيايي ايران از تناسب برخوردار نمي

هاي اقتصادي، ناهنجاري در ها، توسعه نامتوازن فضاها، الگوي نامتوازن جمعيتي، نابرابري در فرصتفضايي و افزايش هزينه
افزايش يابد، نواحي کشور دچار نوعي ناهمگوني و در نتيجه الذکر چنانچه تفاوتهاي فوق. ان سياسي فضا و غيره استسازم

شود قلمرو موثر نواحي برخوردار و نواحي محروم باعث مي سطوح متفاوت توسعه نواحي و تقسيم آنها به. شوندشکاف مي
با تداوم چنين روندي . بر نواحي دچار واگرايي کاهش يابدملي يک حکومت به چالش کشيده شود و نظارت حکومت 

  يابد را در درون فضاي يک کشور واقعيت مي و ناحيه حاشيه مفاهيم ناحيه هسته
 منوال همين رشدشهرنشيني به اگر اند، و شهرنشين دنيا مردم از نيمي از بيش اکنون که شهرهاست، چرا قرن يکم و بيست قرن
اي نزديک شهرها که تا آينده. کرد خواهد تغيير سودشهرها به چشمگير نحوي به روستا و شهر بين جمعيتي يابد، تعادل ادامه

اند شهر ها هريک هاي رقابت جهاني براي جذب دانش و سرمايه شدهاکثريت مردم جهان را در خود جاي خواهند داد عرصه
د تا در اين رقابت وارد شوند ، باقي بمانند و ديگر شهرها را هايي از فعاليت بشر هستنبه دنبال معروفيت در عرصه يا عرصه

از اين دست ... مونترال، نيويورک، پاريس، آمستردام، دبي، کواالالمپور، توکيو، سيدني و:  شهرهايي نظير. پشت سرگذارند
  .هستند

اند که به شهرهاي ديگر در داشته هاي آمايش سرزمين سعيکشورهاي پيشرفته در جهان از ديرباز در قالب نظام فدرال يا طرح
در اياالت متحده آمريکا واشنگتن دي سي . مرکزيت دهند ... هاي اقتصادي، سياسي، خدماتي، صنعتي وشماري از فعاليت

اند، صنعت بزرگ فيلم هاي نفتي تمرکز يافتهمرکز سياسي کشور است، نيويورک مرکز اقتصادي آن ، شهر هيوستن شرکت
است، در فرانسه شهرهاي ليون، وگاس به شهر تفريح و سرگرمي تبديل شدهجلس قرار يافته است و السآنسازي در لوس

اين مدل البته به کشورهاي درحال توسعه . اندمارسي و تولوز از جمله شهرهايي هستند که از بار تمرکز در پاريس کاسته
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در . هر رباط است ولي مرکز اقتصادي آن کازابالنکا استبه عنوان مثال، در مراکش مرکز سياسي کشور ش. استتسري يافته
  .  هند نيز دهلي مرکز سياسي کشور است و بمبئي مرکز اقتصادي آن است

هاي سياسي، اقتصادي، صنعتي، اداري کشور و عالوه بر فضاي محلي داراي نقش و اما امروزه تهران محل تمرکز تمام فعاليت
  :تهران امروز مرکز تمامي قدرت از جمله.باشدکارکرد ملي و فراملي نيز مي

هاي مکاني و جغرافيايي آن ونيز نگرش، در پرتو خصلت) تهران(، انحصار قدرت و تمرکز آن در پايتخت قدرت سياسي
هاي حاکم طي يک قرن اخير به شدت به تمرکز، ذخيره سازي و انحصار قدرت روي آورده و در هاي دولترفتار و سياست

اداري کشور در قالب سيستم سياسي بسيط آن در  –قدرت سياسي. قدرت ملي را بلعيده و تصاحب کرده است تمامي ابعاد،
است؛ اين الگو فضاهاي جغرافيايي کشور را بال اراده ساخته و از توزيع فضايي و تهران به شکل يکپارچه و متمرکز درآمده

حالت انحصار قدرت نوعي فرهنگ و باور سياسي را در  تداوم اين. استجغرافيايي قدرت سياسي بشدت جلوگيري کرده
است که بر اساس آن دولتمردان، سياستمداران کادرهاي عالي دولت و شهروندان تهراني خود را صاحب ميان عموم شکل داده

يز و دانند و براي ديگر شهروندان کشور حق تصميم گيري اصولي قائل نيستند؛ بدين لحاظ کليه امور رقدرت سياسي مي
  .درشت اقصا نقاط کشور به تهران گره خورد

نيز همچون قدرت سياسي در تهران متمرکز شده است تمرکز قطب صنعت کشور، شبکه هاي بزرگ بانکي  قدرت اقتصادي
ها، دفتر هاي شرکت ها و کارخانجات کشور و تجارت بزرگ ملي مادر، پول و ارز و عمليات مربوط به آنهابيمه، بازار، کمپاني

 - المللي در تهران سبب شده است رهبري اقتصاد ملي در تهران متمرکز شود و تمرکز اقتصادي و پولي با تمرکز سياسيو بين
  .اداري و تمرکز جمعيتي و خدمات اجتماعي همنوا و همگرا گردد

هاي  ناپايداري، كههاي اقتصادي واحد ملي را در خود جاي داده است به نحوي  شهر تهران تمركز شديدي از فعاليت كالن
 صنعت و خدمات آيد عرصه فعاليت اقتصادي بخش اقتصادي آن به عنوان تهديدي جدي براي امنيت ملي به حساب مي

تنيده است كه اساس تعامل اقتصادي كشور با پهنه ملي و  اقتصاد كشور در تهران بسيار متمركز و شامل چندين اليه درهم
  .فراملي را فراهم آورده است

به طوري كه در روند . استكليدي در رابطه با موضوع تمركز در تهران در واقع روند انباشت سرمايه در پايتخت بودهنكته 
- هاي اجتماعي معين جهت ها، نهادها و اليه زماني، انباشت سرمايه در كل كشور به نفع پايتخت و در پايتخت به نفع شركت

زا نبوده و برخالف آن با توسعه اقتصادي در رشد صنعتي داراي محتواي دروناز سوي ديگر اين تمركز توأم . استگيري كرده
جويي از تسهيالت دولتي و نقدينگي است كه  تمركزي بر مبناي درآمد ارزي نفت، جابجايي ثروت و درآمد، رانت و بهره
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تيازات سياسي، طبقاتي و شده و عمدتاً در جهت مصرف و اممتأسفانه در جهت رشد و توسعه اقتصادي شهر به كار گرفته
داري ايران در نظام اقتصادي جهاني تا حد اقتصاد شهر تهران به ويژه از زمان ادغام سرمايه. استاجتماعي و غيره عمل نموده

به لحاظ تاريخي تمركز بيشتر اشكال فعاليت اقتصادي در تهران تابعي از موقعيت . زيادي به توليد و صدور نفت متمركز است
  .اداري اين شهر نسبت به بقيه گستره پهناور كشور است - لتيمسلط دو

هاي عمده ، مراکز تحقيقاتي، کتابخانه ها ، امکانات علمي، دانشمندان، ، فني و تکنولوژيک نيز درقالب دانشگاهقدرت علمي
کشور شامل کتاب،  از سوي ديگر مرکز توليدات فرهنگي. آوران و کادرهاي عالي متخصص در تهران استقرار يافته استفن

در زمينه . هاي کشور در تهرانندها، تئاتر ها، سينماها، و نگارخانهمهمترين موزه. است... فيلم، موسيقي، هنر هاي تجسمي و 
  .تلوزيون ملي، خبرگزاري رسمي و مطبوعات عمده کشور است - رسانه، تهران محل استقرار راديو

ها پذير وجزء طبيعت يک مرکز سياسي و اداري است؛ ولي تمرکز همه اين قدرتالبته در برخي موارد اين تمرکز اجتناب نا
شهر تهران،  كالناما . شودها و سياستمداران کشور ناشي ميهاي نادرست و غفلت دولتبصورت کنترل نشده، از سياست

ي، اقتصادي و فرهنگي برقرار اسي، امنيتيسياسي كشور را در تعامل با ساير نقاط جهان در ابعاد مختلف س - مركزيت اداري
اي و جهاني را در يك تحليل سيستمي آشكار  كند اين ويژگي ميزان تأثيرپذيري و تأثيرگذاري تهران در مقياس ملي، منطقه مي
اي مواجه است كه توصيف سيستمي از نخست شهر ملي را با  هاي پيچيده شهر در درون خود با چالش كالن اين سازد اما مي

شهرهاي جهان صنعتي داراي همگني دروني در بخشي از قطعات خود هستند نظير مراكز  كالن. كند ادي همراه ميابهامات زي
هايي  هاي كارگري و همانند آن از يك دستي هاي توريستي و خارجي نشين، محله هاي اطراف، محله شهري، محله

تهران . آورد صحبت كنيم اي را نيز پديد مي هاي تازه نيدر مورد تهران بهتر است از يك سيستم ناهمگن كه ناهمگ. برخوردارند
پيچيدگي تهران محصول تكامل . يك سيستم نامتعادل دارد كه به زعم برخي به سمت يك تعادل تجربه شده پويش دارد

و آوايي  هايي كه در آن وجود دارند با يكديگر هم نهادهاي اقتصادي و اجتماعي نيست به همين سبب مجموعه زيرسيستم
تهران يك نظام كامالً باز و در ارتباط . همسازي ندارند سيستم شهري تهران بسيار تغييرپذير و كمتر تكامل پذير است

چندوجهي با فضاهاي بيروني است به اين معنا كه شمار فراواني از مراكز جمعيتي در حول مركزيت خود دارد تهران يك نظام 
هاي فرهنگي، كالبدي، ترافيكي،  هاي مختلف در زيرسيستم باالست كه از جنبهاثربخش با حساسيت بسيار  - شهري اثرپذير

هاي فرعي  گيرد و در عين حال بر سيستم اثر مي) چه داخلي و چه خارجي(اقتصادي و اجتماعي خود، از نظام برون سيستمي 
شهرها و به ويژه  ري و ظرفيت كالندو عنصر پايداري و ظرفيت ايران پيوند عميقي با پايدا .اطراف خود به شدت تأثير دارد

ها در تهران ضعف پايداري و كاهش ظرفيت تحمل را نشان  شهر تهران دارد به نحوي كه نتيجه تراكم حجمي فعاليت كالن
هايي تبديل خواهد شد كه تهديدات  شهري آميخته شود به آسيب دهد اين روند چنانچه با عدم تدبير مديريت فضاي كالن مي
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شهر ملي و  آورد از اين رو بدون تأمين پايداري نهادمند و ظرفيت كافي در كالن س ملي براي كشور فراهم ميجدي در مقيا
چون منابع و توان كشور به جاي قرار . ترسيم كردي براي قدرت ملي كشور توان جايگاه مناسب نقش كاركردي آن، نمي  ارتقاء

هاي موجود در  ها و نارسايي گويي منفعالنه به عوامل و تبعات ناپايداري گرفتن در پشتيباني از اهداف و منابع ملي صرف پاسخ
  .شهرها خواهد شد كالن

اي آن، وزن ژئوپليتيکي  ستانده - سيستم تهران ناموزون، در حال رشد، متعارض و ناپايدار است در چنين شرايطي ارتباط داده
سيستمي با پيرامون، تعامل  - فرهنگي، رابطه متقابل نهاديگيري ابعاد رشد، سمت. دهد كشور را تحت تأثير خود قرار مي

فرآيند توليد قدرت و . آيند امنيتي تهران، مالحظات اساسي در ژئوپليتيک كشور به حساب مي - هاي سياسي اقتصادي، شاخص
رقيب نشان  ها بي شهر تهران را در فضاي ملي قاطع و در بسياري از عرصه زا در واحد ملي نقش كالن هاي امنيت افزايش اليه

  دهد مي

  

  

  :ارائه پيشنهاد

همچنان كانون توجه ) بين دو انبار انرژي شمال و جنوب كشور(ايران به لحاظ قرارداشتن در مركز بيضي انرژي جهان  
گر قرار خواهند داشت در چنين شرايطي برخورداري از مديريت راهبردي  اي و ژئوپليتيک مداخله هاي فرامنطقه قدرت
 - گيري بازتوليد قدرت و آمايش فضايي آن در مقياس ملي ي دروني و بيروني ژئوپليتيک كشور، اساس شكلها عرصه
شهر تهران بوده و  شهرهاي كشور به ويژه كالن هاي ثقيل ژئوپليتيک، كالن ترديد عرصه عملكردي وزنه بي. اي خواهد بود منطقه

. يافته است) تهران(شهر ملي  شهرها به ويژه كالن اري و ظرفيت كالندو عنصر پايداري و ظرفيت ايران، پيوند عميقي با پايد
توانيم به جايگاه مناسبي در  شهر ملي و ارتقاء نقش كاركردي آن، نمي بدون تأمين پايداري نهادمند و ظرفيت كافي در كالن

اني از اهداف و منافع ملي، در زيرا منابع و توان كشور به جاي قرار گرفتن در پشتيب. دست يابيم منطقهمحيط ژئوپليتيک 
روند . شهر تهران مصروف خواهد شد هاي موجود در كالن ها و نارسايي گويي منفعالنه به عوامل و تبعات ناپايداري پاسخ

تمركز شديد در تهران، ظرفيت تحمل فضايي آن را به چالش كشيده و در نتيجه فشارهاي مستمر بر محيط زيست شهري، 
اگر وضعيت موجود همچنان تداوم يابد، مديريت شهري و مديريت ملي با . به شدت كاهش يافته استتوان اكولوژيك آن 

پايداري «چالش ژئوپليتيکي ايران در درون . رو خواهند شد چالش مشروعيت و كارآمدي مواجه و با گسست حمايتي روبه
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به ظرفيت » شهري تجهيز منابع در جوامع كالن«و » آمايش سرزمين«توان با اتخاذ راهبردهاي اثربخش در  است كه مي» نهادمند
  .اي و جهاني افزود بهره مندي از موقعيت و فرصت ژئوپليتيک ايران در مقياس منطقه

شهر تهران، ظرفيت تحمل فضايي  گيري دولت و عدم مشاركت نهادهاي عمومي در توسعه فضايي كالن روند تمركز با تصدي
هاي فضاي  در نتيجه ناپايداري. اي ساختاري، نهادهاي عملكردي را افزايش داده استه را به چالش كشيده و عدم تعادل

و در نهايت به كاهش قدرت   شهري، امنيت داخلي را تضعيف و بازتاب آن را در فضاي ملي به بروز چالش هاي متنوع كالن
  .منتهي خواهد شدملي 

كند و در تعامل با ساير  درون و برون مرزهاي سياسي تنظيم مي سياسي كشور را در - تهران مركزيت اداري ي شهر كالنمنطقه 
نقاط جهان در ابعاد مختلف سياسي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي، درجه بااليي از تأثيرپذيري و تأثيرگذاري را در يك تحليل 

از . يادي مواجه استهاي ز سيستم شهري تهران باز و چندوجهي است كه با تعارض و ناپايداري. سازد سيستمي آشكار مي
تواند مورد  توان به نارسايي عملكردي آن اشاره كرد كه مي هاي تهران در تعامل با وزن ژئوپليتيکي كشور مي ترين ويژگي مهم

رو و  شهر تهران توصيف سيستمي از آن را با مشكل روبه رسد نبود يك كاركرد غالب براي كالن به نظر مي. بررسي قرار گيرد
هاي اقتصادي  تهران محل تجمع ثروت و تمركز فعاليت. كند هاي مدني و دولتي در آن را به شدت تضعيف ميكارآمدي نهاد

  . است كه خود زمينه ساز جذب مهاجرين از ساير نقاط كشور، حتي خارج از آن بوده است
اند که به شهرهاي ديگر شتهکشور هاي پيشرفته در جهان از ديرباز در قالب نظام فدرال يا طرح هاي آمايش سرزمين سعي دا

در اياالت متحده آمريکا  واشنگتن دي سي مرکز سياسي کشور است، . در شماري از فعاليت هاي فوق مرکزيت دهند 
اند، صنعت بزرگ فيلم سازي در لوس آنجلس قرار نيويورک مرکز اقتصادي آن ، شهر هيوستن شرکت هاي نفتي تمرکز يافته

شهر تفريح و سرگرمي تبديل شده است، در فرانسه شهر هاي ليون، مارسي و تولوز از جمله يافته است و الس وگاس به 
به عنوان . اين مدل البته به کشورهاي درحال توسعه تسري يافته است. اندشهر هايي هستند که از بار تمرکز در پاريس کاسته

در هند نيز دهلي مرکز سياسي . کازابالنکا است مثال، در مراکش مرکز سياسي کشور شهر رباط است ولي مرکز اقتصادي آن
توان به  ترين ويژگي تهران در تعامل با وزن ژئوپليتيکي كشور مي از مهم اما. کشور است و بمبئي مرکز اقتصادي آن است

نجر هايي م شهر تهران به پديدارسازي عارضه به نظر نبود يك كاركرد غالب براي كالن. نارسايي عملكردي آن اشاره كرد
خواهد شد كه توصيف سيستمي از پايتخت كشور را با مشكل اساسي مواجه و كارآمدي نهادهاي مدني و دولتي در آن را به 

سياسي است اما با بررسي عملكرد آن در  - رسد نقش غالب تهران اداري در شرايط كنوني به نظر مي. كند شدت تضعيف مي
هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باالتر است اين تأثيرگذاري به ويژه در  در حوزهشهر  كالناين ساير ابعاد ميزان تأثيرگذاري 

  .برانگيز است بعد اقتصادي بسيار چشمگير و تأمل
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شکستن عالمانه اين تمرکز و . بنابراين راهکار نجات تهران و کشور از بن بست موجود، شکستن قدرت چند بعدي آن است 
پهنه و فضاي جغرافيايي کشور، وضعيت مناسبي را براي قرار گرفتن ايران در مسير توسعه توزيع بهينه و همه جانبه آن در 

بيشتر، تحصيل رفاه و آسايش براي ملت و حل بخشي از بحرانهاي اقتصادي، اجتماعي ، سياسي و اداري کشور فراهم مي 
  .ر مي شودندآورد و شهروندان تهراني نيز از شانس بيشتري براي زندگي در شهر سالم برخوردا

 
 


