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 چکیده  
مختلف  يها سازمانشدن و ارتباطات فراملی با   المللی بینبراي  اي راهبردي ویژهامروزي سند  يشهرها کالن

محور و مرکز  تواند میایران و یکی از شهرهاي بزرگ و مدرن خاورمیانه، پایتخت  عنوان بهند. شهر تهران دار
تحلیل اسناد فرادستی  ،پژوهشاین خاورمیانه باشد. هدف اصلی  همنطققطب و  کشور المللی بینتعامالت 
فعالیت المللی، در رابطه با  بینو  اي منطقه مرکزيبه  شهر کالناین  در مورد تبدیلشهر تهران  المللی بینارتباطات 

اصلی پژوهش  هاي شدن تهران است. پرسش شهر جهانغیردولتی، بر مبناي الگوي  المللی بین يها سازمان
 و چیست؟تهران  شهر کالندر  غیردولتی المللی بین يها زمانسامزیت اصلی فعالیت  .1اند از:  عبارت

ها چگونه بر توسعه شهري در تهران تأثیر خواهند داشت؟ براي پاسخگویی به این  . افزایش این فعالیت2
ارتباطات مربوط به بررسی و تشریح اسناد فرادستی شود تا با  ها از روش تحلیل محتواي کیفی استفاده می پرسش

شدن تهران و تبدیل  المللی  بین خصوصدر  غیردولتی المللی بین يها سازماننقش تعامالت  ،تهرانشهر  لیالمل بین
با افزایش  ها سازمانشود که فعالیت این  در فرضیه پژوهش استدالل می واکاوي شود.شهر  شدن آن به جهان

المللی سبب  اي و بین ایر کنشگران منطقهالمللی شهر تهران، سپس ارتباطات تعاملی بین ایران و س هاي بینمراوده
فعالیت بین  رابطهپژوهشی خود،  دستاوردالمللی خواهد شد. نگارندگان در  افزایش نفوذ کشور در نظام بین

در تهران  المللی بین هايهراودرا از راه کمک به ارتقاي سطح م در شهر تهران المللی غیردولتی هاي بین سازمان
 . کنند تبیین می جمهوري اسالمیمرزي  بروننفوذ و گسترش  ،نیو جها اي منطقهح وسط
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tA1مقدمه . 

روندهاي تمدنی، شرایط و مقتضیات اجتماعی و  تأثیرتولید اجتماعی است که تحت ، شهر
و  دارند ينقش و اثر فرایندهریک از بازیگران شهري در این  .شود میفرهنگی خاص، تولید 

، به خلق شرایط اجتماعی ساز زمینهراهبردي و ساختارهاي  -وجود زمینه اجتماعی در صورت
ها و اوضاع عمومی اجتماعی قابل  پردازند که این شرایط در چارچوب شاخص و فرهنگی می

شرایط اجتماعی و فرهنگی تمدنی مقتضیات و  براساس شهرها درك و شناسایی است.
گسترش یا کاهش مناسبات خود  سببپردازند و  خودشان به تعامالت درونی و بیرونی می

کند و این  هاي درونی آن را به سمت جهان باز می شهري افقشوند. گسترش مناسبات هر  می
آن شهر را نیز  المللی شود و برند بین مسئله سبب افزایش مراودات درونی و بیرونی آن شهر می

این مسئله سبب گسترش پهنه شهري و تبدیل  ).Sizoo & Musch, 2008: 23( دهد یمگسترش 
مفهوم جدیدي است که در نیمه دوم سده بیستم در  شهر جهانشود.  یم شهر جهانآن شهر، به 

را  شهرها جهانهاي فراملی شکل گرفت.  یدایش شهرهاي جهانی و بازیگري آنها در عرصهپپی 
شمار آورد که از راه آنها مناطق وسیعی از جهان به  هایی به ها و موقعیت منزله مکان بهتوان  یم

). این شهرها Acuto, 2012; Chakravarty et al., 2021پیوندند ( فضاي انباشت جهانی سرمایه می
کارکرد  تواند موجد آیند که پیوندهاي آنها با سرمایه می می شمار بههاي اصلی شبکه جهانی  گره

هاي مختلف  المللی و حضور سازمان ي بینها شرکتها و  آنها باشد. در واقع، جذب سرمایه
شود  یمي در یک شهر شهر جهانالمللی دولتی و غیردولتی سبب گسترش کارکردهاي  بین

)Lindborg, 1992: 10 ،اینکه شرایطی فراهم شود تا شهري بتواند در  به محض)، بنابراین
ها و  گذاري در کارخانه یهسرماتوانند با  ي فراملی میها شرکتور یابد، شبکه جهانی حض

مراتب  ها، یک شهر را در ساختار سلسله ي بالعوض یا یارانهها کمکتأسیسات جدید و اعطاي 
 ,Logisterروي شهروندان آن قرار دهند (  ي فراوانی را پیشها فرصتجهانی ارتقا داده و 

2007: 171 .( 
دهنده قدرت است که آن نیز در  بیش از هر زمانی نشان ت کنونی، دانشدر عصر اطالعا

ویژه در خدمات  تمرکز دانش به .)322:1395توحیدفام و دلیلی، ( جاي گرفته است شهرها جهان
هاي بانکی و مالی، بیمه، حقوق و  یتفعالهمچون حسابداري، تبلیغات،  اي پیشرفتهتولیدي 
ست تا اقتصاد جهانی در عملکرد بسیار توانا جلوه کند هاي مدیریتی، سبب شده ا مشاوره

)Taylor, 2004b: 7.( هاي مکانی ساختار شبکه اقتصاد جهانی  در واقع، شهرهاي جهانی پایه
مراتب  هاي مکانی در ساختار سلسله گاه واسطه این تکیه ها به یانجرآیند که تمامی  می شمار به

). حضور نهادهاي Taylor, 2004a: 267-268; Haddad, 2020گیرند ( شکل می ها شبکه
نفوذ بیشتر  آن شهر و متعاقب آن المللی بین المللی در شهرهاي بزرگ موجب گسترش برند بین
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شدن و کوچک شدن دولت، نهادهاي   . در عصر جهانیشود یم المللی بینآن کشور در عرصه 
هاي جهانی نهادهاي  گذاريیاستسو سبب تغییر در اند  یافته اي یندهفزاقدرت  المللی بین
المللی  ). در این زمینه گسترش قدرت نهادهاي بینKarns, 2009: 19( اند شدهالمللی نیز  بین

هاي ملی و جهانی بیشتر نمود  یاستسیرگذاري بر روند تأثغیردولتی در زمینه سیاستگذاري و 
ها  این سازمان ها و روندهاي یاستسی بر ده جهت). نفوذ و 10: 1389محمدي، ( کرده است

المللی شهرها و کشورهایی شود که با این  یرگذاري بینتأثتواند سبب گسترش پهناي نفوذ و  می
پژوهش پیش  ).Betsill & Corell, 2001: 67کنند ( ها همکاري و بر آنها اعمال نفوذ می سازمان

المللی شدن و  را بر بینالمللی، تأثیر آن  هاي غیردولتی بین رو نیز قصد دارد تا با بررسی سازمان 
 :شوند مطرح می ي پژوهشی زیرها مبنا، پرسش شدن تهران ارزیابی کند. بر همین شهر جهان

 و تهران چیست؟ 1شهر کالنالمللی غیردولتی در  هاي بین . مزیت اصلی فعالیت سازمان1
راي خواهد بود؟ ب یرگذارتأثها چگونه بر توسعه شهري در تهران  . افزایش این فعالیت2

شود تا با بررسی و  ها از روش تحلیل محتواي کیفی استفاده می به این پرسش گوییپاسخ
هاي  ، نقش تعامالت سازمانتهرانالمللی شهر  تشریح اسناد فرادستی مربوط به ارتباطات بین

واکاوي  2شهر جهانالمللی شدن تهران و تبدیل شدن آن به  بین زمینهالمللی غیردولتی در  بین
ها با افزایش مراودات  شود که فعالیت این سازمان استدالل می پژوهشر فرضیه . دشود
المللی  اي و بین المللی شهر تهران، سپس ارتباطات تعاملی بین ایران و سایر کنشگران منطقه بین

 الملل خواهد شد. افزایش نفوذ کشور در نظام بین سبب
 
 یک؛ بررسی تئورغیردولتیي ها سازمانشناسی  مفهوم. 2

مشارکتی خودجوش، رسمی و مستقل از دولت، ویژگی متمایز زندگی  هاي گسترش شبکه
» هاي مستقل چشم«هاي اجتماعی به  از انجمن 3اجتماعی معاصر است. الکسی دوتوکویل

شوند. آنها به شهروندان کمک  کند که سبب بیداري و هوشیاري جامعه می جامعه تعبیر می
 & Vig لت و سایر افراد تأثیرگذار بر زندگی آنها مطلع شوند (هاي دو یتفعالاز کنند تا  می

Axelrod, 1999: 204کنند تا دولتمردان بتوانند با مردم  اي را فراهم می ها زمینه ). این سازمان
ریزي و اجراي  ي دولتی و غیردولتی در برنامهها بخشي توسعه مشورت و ها طرحدرباره 

طور  به. بسیاري از کشورهاي جهان سوم )Clark, 1995: 521ي توسعه همکاري کنند (ها طرح
 هاي یتفعالرو هستند که خود را براي انجام تمامی امور و  ههایی حجیم روب با دولت عمومی

ها از باال به پایین و متمرکز انجام ریزي ر برنامهبیشت ،دانند. بنابراین مورد نیاز جامعه موظف می

1. Mega-city 
2. Megalopolis 
3. Alexis de Tocqueville 
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ي ها سازمانهاي مردمی و مشارکت تشکل يبه معناکتی (مشار هگیرد و به دیدگاه توسعمی

. برخی کشورها نیز شود یمتوسعه) کمتر توجه  يها برنامهو اجراي  یاستگذاريسدر  غیردولتی
هاي مردمی فراهم  یتظرفمنظور استفاده از  هاي الزم را به موضوع پی برده و زمینهبه اهمیت 

هاي مردمی  گیري سازمان اس، این امر موجب شکل. بر همین اس)130: 1382(سعیدي، اند  کرده
هاي غیردولتی در  المللی شده است. سازمان غیردولتی در درون کشورها و سپس محیط بین

. )29: 1381(شفیعی،  اند شدهالمللی  بازیگرانی فعال وارد عرصه بین عنوان بهعصر جهانی شدن 
توان تعریف خاص، دقیق و جامعی  یمهاي غیردولتی مفهومی است که نه  کلی، سازمان طور به

گونه  سابقه این براي آن قائل شد و نه تاریخچه پیدایش معینی دارد. با این حال، رشد بی
ي تا حدهاي اخیر سبب شده است که ساختار آن از مفهومی  ویژه در دهه ها، به سازمان

ابد و به بازیگري انگیز تغییر ی اي شگفت گونه ناشناخته با حیطه وظایف ثابت و محدود به
 . )Willetts, 2012( المللی تبدیل شود قدرتمند در عرصه ملی و بین

هاي  موضوع مهم دیگر در این زمینه، گستردگی و در نتیجه شفاف نبودن مفهوم سازمان
در برخی مواقع با عبارات دیگري چون  »ان.جی.اُ«که واژه  یدرحالاست.  1غیردولتی (ان.جی.اُ)

معاوضه » جامعه مدنی«و » هاي کالن گروه«، »هاي اجتماعی جنبش«، »میهاي مرد سازمان«
. )23: 1385پژوه،  (گلشنکدام از اینها نیستند  یچهنهاد در حقیقت  هاي مردم شود، اما سازمان یم

اند که براي توانمند  اي از افراد محلی شده یسازماندههاي  طور عمده گروه هاي مردمی به سازمان
اند، و تنها برخی از  وجود آمده د و فعالیت در زمینه موضوعات خاصی بهساختن اعضاي خو

و  ها سازماناین  . تنوع)Ghere & Frederickson, 2012: 34( اند هاي مردمی آنها، سازمان
 .)Lewis, 2014: 15(طالعات نظري و میدانی زیادي باشد مبناي م تواند میخود  2تعاریف آنها

 گردد؛ یبازمبه چند عامل  هاي غیردولتی و متعدد سازمان فاوتمت يها نامریشه تعاریف و 
نها و هاي آ تنوع در ویژگیدلیل  به غیردولتیي ها سازمانناشی از ماهیت چندبعدي  نخست،

 .)Logister, 2007: 168 ( استاین ابعاد  وتحلیل یهتجزو  ينامگذاردر خصوص نظر  اتفاق نبود
ادبیات  ،کلی طور به .شود یممربوط  غیردولتیي ها سازمان ادبیات اي رشته بینابه ماهیت  ،دوم

پلی بین تمام علوم اجتماعی کاربردي و محض و بسیاري از طور تقریبی  به ها سازماناین 

1. Non-Governmental Organization (NGO) 
المللی،  ینب ولتییردغ هاي المللی، سازمان ینبزرگ ب یردولتیغ يها سازماناند از:  هاي غیردولتی و مردمی عبارت نواع سازمانا. 2

 هاي ، سازمانتوسعه هاي ، سازمانتوسعه المللی ینتعاون ب سساتؤی، ممال يها کمک اعطاکننده المللی ینب یردولتیغ هاي سازمان
یردولتی، شبه غ هاي ، سازمانشمال يکشورها یردولتیغ هاي ، سازمانوابسته به دولت یردولتیغ هاي ، سازمانتوسعه یردولتیغ

 یامدادرسان هاي یی، سازمانروستا یمردم هاي ی، سازمانمردم هاي ی، سازمانمحل هاي ی، سازمانمحل ردولتییغ هاي سازمان
 یرفاه هاي سازمان و یتحول اجتماع هاي ی، سازمانخدمات عموم یردولتی، پیمانکارانغ یامدادرسان هاي ی، سازمانمردم

  ).251 :1383 ،ينقل از محمد به  (Vakil, 1997یساهاکلوابسته به 
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هاي نظري و فنی خاص  دیدگاه. چون هریک از این علوم بر مبناي است سیاست هاي حوزه
. ارائه چارچوبی )Ahmed, 2006: 34-35( اند ها پرداخته خود به بحث در خصوص این سازمان

آید. در نهایت، ماهیت  نظر می ها مشکل به وتحلیل این سازمان یهتجزي و نامگذارکلی براي 
هاي غیردولتی خاص که در طی مراحل توسعه خود درگیر  چندبعدي شماري از سازمان

ها در قالب ، سبب شده است شناسایی آناند شدهي متفاوت ها بخشهاي مختلف در  یتفعال
 . )Marcussen, 1996: 409(سادگی میسر نباشد  ي مشخص بهبند طبقه

ویژه با توجه به  هاي غیردولتی، به با رجوع به اسناد سازمان ملل مرتبط با بحث سازمان
شوراي اقتصادي و  هاي و قطعنامه الملل ینبحقوق  مؤسسه 1950و  1923هاي  نویس پیش

کنوانسیون  1و همچنین با عنایت به ماده  1968و  1950ي ها سالاجتماعی سازمان ملل در 
 کرد: ه ئغیردولتی ارا المللی بیني ها سازمانسه معیار عمده را براي  توان یماستراسبورگ،  1986

 
 المللی غیردولتی هاي بین . معیارهاي اصلی سازمان1 جدول

 خصوصی بودن .1
 

دن است و این ها داراي ویژگی خصوصی بو سند مؤسس این سازمان
 1شوند. ها با ابتکار افراد خصوصی ایجاد می سازمان

 المنفعه بودن عام .2
 

نبود  ،المللی غیردولتی هاي بین ترین معیار شناخت اغلب سازمان عمده
 2آنان است. هاي یتالمنفعه بودن فعال سودبري، داوطلبانه بودن و عام

 المللی بودن بین .3
 

المللی  بین ،بیش از یک کشور فعالیت داشته باشد هر سازمان غیردولتی که در
 3آید. شمار می به

 Alesani & Missoni, 2013: 11-12) 3؛ 34-38 :1389 زاده، موسی 2؛ Hercus, 2013: 91( 1منبع: 

 
 اي تاریخی یچهدر. شهر تهران؛ 3

گذرد.  سال می 200پایتخت یا مرکز سیاسی ایران بیش از  عنوان بهاز انتخاب شهر تهران 
نشین، نقش  آباد، گاه پایتخت و گاه حاکم يشهر عنوان به» ري«یش از آن شهر پ هرچند
کرد و تهران امروزي  را در پهنه جغرافیایی و در ارتباط با سایر شهرهاي ایران بازي می يا عمده

در بیشتر متون تاریخی سابقه سکونتگاهی تهران را بسیار  ؛بزرگ نبود اي یهقرچیزي بیش از 
قاجار بنیان  محمدخانپایتخت سلسله قاجاریه توسط آقا  عنوان بهکه این شهر  یشتر از زمانیب

دانند. تهران در این زمان با جمعیتی حدود پانزده هزار نفر حیات پایتختی خود  گذاشته شد، می
خر تا اوا ، اماقاجار گسترش یافت تهران در زمان پایتخت شدن .)63: 1390شهبازي، (را آغاز کرد 

حکومت قاجاریه هنوز جمعیت آن از شهر تبریز که ولیعهدنشین و مرکز حساس نظامی و 
سده ، اندکی کمتر بود و در آخر آمد شمار می بهارتباطات بازرگانی با روسیه، ترکیه و اروپا 

. با شد هزار نفر بالغ می 200ت آن به چهاردهم هجري شمسی جمعی سدهنوزدهم میالدي یا 
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ملت نوین تبدیل شد که -تدریج به مرکزیت یک دولت مدرن، شهر تهران به دولت گیري شکل

بانک ملی و دانشگاه شکل گرفت.  ي،رکلشدر آن مجلس ملی، دیوانساالري متمرکز کشوري و 
 بر این، دولت مرکزي خواهان پیشگامی صنعتی تهران نیز بود و به این امر همت گذاشت افزون

) حدود 1309جمعیت تهران که در ابتداي حکومت پهلوي (. )40-43: 1388، دیگران نصر و(
سرعت افزایش یافت.  به 1300هاي بعدي سده  نفر برآورد شده است، در طول دهه 250.000

) جمعیت شهر تهران به بیش از 1335در نخستین سرشماري رسمی نفوس و مسکن کشور (
) شد. 4533000ی سه برابر (طور تقریب ) به1355سال ( 20نفر رسیده بود. در طول  1512000

نفر بود،  13.267.637) معادل 1395جمعیت تهران براساس سرشماري نفوس و مسکن کشور (
). شهر تهران در 1395ي مرکز آمار ایران، سرشماراسناد سال حدود سه برابر شد ( 40یعنی در مدت 

ه در کانون مراکز ارتباط با شهرهایی ک سبب تاکنون به 1300ویژه از  هو ب ها سالاین  طول
شهرهاي بسیاري از  قدرت و ثروت جهان قرار داشتند، همواره در شبکه شهري جهان همانند

مشخص بسط  طور بهیابی تولید و  تحوالت ناشی از سازمانشدت از  ، بهیافتهن توسعهکشورهاي 
ترین  مجموعه شهري تهران، مهم .)176: 1391(قورچی، شده است  متأثرداري پیرامونی  سرمایه

کیلومتر مربع است و با آنکه از نظر  615کانون جمعیتی کشور است که مساحت آن حدود 
دهد، براساس واپسین سرشماري رسمی نفوس  یمدرصد از کشور را تشکیل  14/1وسعت تنها 

درصد از جمعیت کشور را در خود جاي داده است  03/19) در حدود 1395و مسکن کشور (
 .)41: 1396ت و ارتباطات شهرداري تهران، (سازمان فناوري اطالعا
 جمعیت کل استان تهران و 79926270ر معادل ، جمعیت کل کشو1395در سرشماري 

درصد از ساکنان کشور را تشکیل  5/16نفر گزارش شده است و بیش از  13267637برابر با 
در  1396در تهران شهر  همین سرشماري، جمعیت براساس. )1395(مرکز آمار ایران، داد  می

میلیون خانوار، و  2.9، شمار خانوارها بیش از نفر یلیونم 8.7شهر حدود  ینا يسالنامه آمار
، تهران يو ارتباطات شهردارالعات اط يسازمان فناور(هکتار برآورده شده بود  61562مساحت آن 

1396 :41(. 
 
 شهري يها طرحشدن تهران در اسناد فرادستی و  المللی . بین4

یک مکان شهري در جهت  انداز چشمدهنده افق و  هر شهر در اسناد فرادستی، نشان جایگاه
رسیدن به اهداف کالن در مقیاس ملی است. اسناد توسعه شهر تهران و برخی اسناد فرادستی 

در توسعه شهر تهران دارند، این اسناد به  اي کننده یینتع، نقش اند شدهکه در مقیاس ملی تهیه 
بررسی این  ،. بنابراینکند ریزي تا توسعه مناسبات فراملی خود را برنامه دهند یمتهران اجازه 

. سازدتهران را در ورود به فضاهاي فراملی آشکار  شهر کالنوضعیت  تواند میاسناد همواره 
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، اسناد فرادستی المللی بینبراي درك درست از وضعیت کنونی و آینده شهر تهران در ارتباطات 
 .شود میاز انقالب بررسی  پسو  یشپر د شهر کالناین 

 
 . طرح فرمانفرمائیان4.  1

با کمک عبدالعزیز  یرتأخاز مدت زیادي  پس1345 طرح جامع شهر تهران در شهریور نخستین
 ها طرحو به تصویب رسید. این طرح همانند سایر شد مجري طرح نهایی  عنوان بهفرمانفرمائیان 

 نخستینمهم است، در این طرح براي  آنچهبود. اما  کردهرسی با ابعاد مختلفی شهر تهران را بر
در نظر گرفته شده  گذاري یهسرماحیات هسته شهري و  گیري آباد جهت شکل عباس هاي بار تپه

 هاي سالنن محل احداث یبه طراحان لزوم تعی 1345دولت وقت در آذرماه سپس  ،بود
بر تعیین  افزوناست. در این طرح  کرده دآورمناسب را یا هاي و مهمانخانه المللی بینکنفرانس 

آباد و  عباس هاي شدن تپه المللی بینی از های کاربري اراضی محدوده شهر تهران، به جنبه
بر  افزوناشاره شده است.  المللی بینهمچنین وضعیت فرودگاهی شهر تهران براي پروازهاي 

 شهر کالن ، اماد باقی خواهد ماندشده است که فرودگاه مهرآباد در محل فعلی خو یدتأک ،این
طرح جامع در نیازمند است.  يتر و مدرن تر بزرگ المللی بینرودگاه فتهران در آینده به 

با اختراع هواپیماهاي مافوق صوت، فرودگاه احتیاج به «فرمانفرمائیان چنین ذکر شده است که 
این طرح، یک فرودگاه در  رو، ینزااي خواهد داشت. تر بزرگتر و محل توقف  باند وسیع

مافوق سرعت پیشنهاد شده است. این فرودگاه در ضلع جنوبی  هاي بزرگ براي پرواز جت
ها ارتباط کافی در نظر گرفته  راه بین فرودگاه جدید و شبکه شاه، و شهر قرار خواهد داشت

دگاه المللی واقع خواهد شد، و فرو بینهواپیماهاي  مورد استفادهشده است. فرودگاه جدید 
در این طرح . )45: 1381پور و زرآزوند،  (مدنی» شود یممهرآباد به پروازهاي داخلی اختصاص داده 

المللی یعنی  المللی شهرها و ورود آنها به فضاهاي بین هاي بین طراحان به جنبه هرچندجامع 
است ید است، توجهی نداشتند، اما آشکار تأکشدن معاصر مورد  امروز در فضاي جهانی  آنچه

هاي بلندپروازانه حکومت پهلوي و موقعیت ژئوپلیتیک ایران در آن زمان بر طراحی  که ایده
 .)145: 1391(قورچی، بوده است  اثرگذار، تهرانشهر 
 

 . طرح شهستان پهلوي4.  2
به نام شهستان پهلوي با دستور رئیس حکومت وقت،  اي یژهوطرح توسعه شهري  1353 در

اي اداري کشور، شهرداري، ه ه در آن بناهایی براي دستگاهمحمدرضا شاه تهیه شد ک
 طور به. بودشده گرفته  در نظر المللی بینپذیرایی و فضاهاي  ي،تجار ی،فرهنگ هاي یتفعال

 :مطرح شده بود، چند نقشه اساسی براي شهر تهران در این طرحخالصه 
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ان در مقیاس تهر روزافزونکه براي برآورده ساختن احتیاجات  يا نمونهشهرك   -

  .صورت یک مرکز متجانس ساخته شود فراملی به
شهر از سمت شمال به سمت توسعه که قادر به نقش هدایت  ونقل حملیک مرکز  -

پیشنهاد شده بود. فضاي نیز ین نقشه در طرح جامع فرمانفرمائیان ؛ اغربی باشد -محور شرقی
دیگر را در  هاي یتفعالتغال و اش ی،زندگشهستان پهلوي نخستین مرکز مدرن ایران بود که 

نقلیه ارجحیت خواهد  یلوساپیاده به ترافیک  عابرانکه در آن حرکت  يمحوطه خوشایند
مهم  يها وزارتخانهو  ها سازمانشده بود تا  ریزي آورد. در این طرح برنامه گرد همداشت، 

میدان شاه و ملت به شهر  هاي بناهاي یادبود استقرار یابند و فواره در کناردولتی در مرکز جدید 
 این شهر متناسب باشد. المللی بینکه با اهمیت روزافزون  دهندتهران تصویري 

 ایجاد یک مرکز مدرن و فعال شهري که در موارد زیر ایجاد توازن کند. -
ایجاد تعدادي فضا، ساختمان و بناهاي یادبود تشریفاتی که مناسب پایتخت  -

 .باشد المللی بین
هاي دول خارجی  تان پهلوي به بناهاي مسکونی سفارتخانهآخرین قسمت شهس -

کرد  المللی شدن طرح کمک می هاي بین اختصاص یافته بود که استقرار آنها در این فضا به جنبه
 .)76: 1388؛ عاملی و میرغیاثی، 1388(قورچی و امانی، 

ري، طرح شهستان پهلوي با میدان بزرگ شاه و ملت، کاربردهاي متعدد سیاسی، ادا -
ها و  ها، مرکز تجارت جهانی، فروشگاه خدماتی، فرهنگی، تاالرهاي موسیقی، تماشاخانه

ها و  هاي مترو داشت که هدف آن ارائه تصویر جدیدي از تهران براي نمایش توانایی ایستگاه
 .)167: 1391(قورچی، ي جهانی از پایتخت بود ا چهرهدستاوردهاي نوین کشور و ساختن 

که طرح شهستان پهلوي نخستین طرح در کل منطقه خاورمیانه بود که  شاید بتوان گفت
ساخت  ي موردنظر طراح فراهم میانداز چشمهاي  شدن تهران را در افق شهر جهانهاي  زمینه

 . )121: 1383(ایمانی، 
 

 1386. طرح جامع تهران مصوب 4.  3
می با مشکالت و سقوط حکومت پهلوي، جمهوري اسال 1357از انقالب اسالمی در  پس

از آن نیز کشور با تجاوز  پسو  ،بودرو  روبهآمده در اثر انقالب وجود بهسیاسی و اقتصادي 
ین دالیلی بود که تر جنوب غرب ایران مواجه شد. این تحوالت شاید عمده عراق در غرب و

 ريیگیپاز انقالب  پسي ها سالدر زمان پهلوي در  شده یهتهبلندپروازانه  يها طرحموجب شد 
تهران نیازمند طرح جدید شهري بود تا مسائل و مشکالت این شهر با  ،بر این افزونشود. ن

روزمره درباره فضاهاي  هاي گیري تصمیمجنبه کارشناسی به خود بگیرد و از هدایت این طرح 
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شهري رها شود. با توجه به این تحوالت بود که تهیه طرح جامع جدید را به مرکز مطالعات و 
 در نهایتشهر تهران واگذار کردند و این طرح پس از مطالعه و بررسی کارشناسی  ریزي برنامه

 تصویب شد.شوراي عالی شهرسازي  درساختاري  -سند راهبردي عنوان به 1386 ماهدر آذر
 ند از:ا شدن تهران در این طرح عبارت شهر جهانشدن و  المللی بینهاي  جنبه ترین مهم

هوشمند و ، هري دانش پایه (دروازه ورودي ایران به عصر اطالعات)تهران به ش شدن تبدیل. 1
ها و ارتباطات الزم در آن براي  فضا و زیرساخت . تأمین2؛ اقتصاد مدرن جهانی با افزایش سهم

(سند طرح جامع مرکز  اي منطقهپذیري شهر در سطح جهانی و  پذیري و فعالیت ارتقاي زیست

، به محیط فراملی توجه 1386در سند طرح جامع مصوب  اقع،ودر . )1386مطالعات شهر تهران، 
، مقیاس و میزان جانبه همهبر ضرورت توسعه  یدتأکزیادي شده است. این سند از یک سو با 

وابط از سوي دیگر ضرورت تعامل را موضوع جدي ر سنجد، میآن را با محیط فراملی 
تهران در سند جامع  شهر کالنرد جهانی عملیاتی کردن عملک منظور دهد. به یمالمللی قرار  بین

 شدن شهر تهران پیشنهاد شده است:  المللی بینچهار محور اصلی براي 
با توجه به سابقه این مرکز که برجستگی  :شهر تهران يفناور-يا رسانهمرکز  )الف

کشور و وجود  یمايصداوسمرکز  داشتن قرارواسطه  دارد و به يا رسانهعملکردي آن جنبه 
و فناوري آن تقویت شده است. این  يا رسانهدر محدوده غربی، ویژگی  المللی بینشگاه نمای

صنعتی و فناوري در ایران مدرن بوده، به  تعملکرد که طی چهار دهه گذشته، پشتیبان تحوال
(استقالل و  المللی بینوجود دو هتل  نمادي شهري در تاریخ مدرن ایران تبدیل شده است.

در شمال آن،  المللی بینهاي  راکز پذیرایی مکمل در کنار مرکز همایشو دیگر م ،آزادي)
در شمال غربی آن، گواه روشنی بر  کم يا فاصلههمچنین قرارگیري دانشگاه شهید بهشتی با 

 است. این پهنه ارزشمند  المللی بینعملکرد بسیار قوي ملی و 
آباد در قلب شهر  اضی عباسپهنه ارفرهنگی شهر تهران:  –المللی اجتماعی  ب) مرکز بین
ظرفیت بسیار مهم توسعه فراشهري در  عنوان بهمیلیون مترمربع وسعت  6تهران با حدود 

 -هاي اجتماعی یتفعالاي برخوردار است و مرکز  یژهومقیاس ملی و فراملی از اهمیت 
، اکنون هم. )42: 1390(پورموسوي و دیگران، آید  شمار می المللی تهران به فرهنگی، ملی و بین

نهادهاي دولتی همچون فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایران، کتابخانه ملی، سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی، مجتمع امام خمینی، ساختمان استانداري تهران، ساختمان 

هاي بنیاد مستضعفان  ج.ا. ایران و ساختمان آهن راهکشتیرانی جمهوري اسالمی ایران، ساختمان 
 .)86-87: 1386ریزي شهر تهران،  (مرکز مطالعات و برنامهن اراضی استقرار دارند درون ای

، همراه با محور بعثتپهنه اراضی بین محور شوش و ج) ایجاد مرکز اقتصاد جهانی تهران: 
ذخیره توسعه  هاي ترین پهنه بزرگاز  یکی عنوان بهمرغی در مجموع  فدائیان و محدوده قلعه
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شهر این هاي ارزشمند  است و یکی از ثروت اي یژهوهاي مکانی  جد مزیتبراي شهر تهران، وا

براي  ،آنتوسعه  هاي لیامکان استفاده از پتانسمحل، هاي این  مزیت ینتر از عمده. است
ایجاد یک مرکز شهري  باچهره جنوب شهر تهران و ارتقاي عملکردي آن  سازي دگرگون

ی یهمچنین ایجاد فضا ،اقتصادي منطقه يو ارتقا توانمند و اثرگذار در مناطق جنوبی تهران
اي ه نوین ارتباطی، قادر به جذب بنگاه هاي مبتنی بر فناوري يفعالیت سایبرمناسب براي 

براي استقرار  المللی بینبه مرکز ملی و  تواند میو  است،اقتصادي و صنعتی شهر تهران 
فشرده حوزه و مرکز شهر بیش از این  يها در پهنهاقتصادي که امکان استقرار آنها  هاي یتفعال

مثابه  جنوبی شهر تهران به -با تعدیل دوگانگی شمالی. در نتیجه، وجود ندارد، تبدیل شود
انتقال کانون توسعه به جنوب  رو، ینازا. است شدهبخش، براي شهر تهران معرفی  نیروي تعادل

مناطق سبب ارتقا و بهبود عملکرد  تهران شهر کالنتهران و تبدیل پهنه جنوبی به یکی از مراکز 
 .آورد و جهانی فراهم می ،براي استقرار خدمات برتر در سطح ملی را و بستر الزم ،جنوبی شده

 فرایندمد در پی خواهد داشت و با ااین امر توسعه پایدار محیطی را در چارچوب فضایی کار
کانون جذب  عنوان بهو امن فضایی مناسب  راه،د. از این کرشدن تهران مقابله خواهد قطبی

 يها فرصتوجود خواهد آمد، که سبب ایجاد  خارجی در شهر تهران و کشور به هاي سرمایه
تهران خواهد  شهر کالنو سرانجام در  پهنهدر این  يافزار نرمشمار مبتنی بر توسعه  شغلی بی

 .)1391؛ قورچی، 1386ریزي شهر تهران،  (مرکز مطالعات و برنامهشد 
مرکز جهانی  عنوان بهکه  يا محدوده: ماندهی مرکز ارتباطات جهانی برج میالدساز )د

واقع شده و از شمال به بلوار پونک، از  2شده، در درون مرزهاي منطقه  یادمان در نظر گرفته
، از جنوب به بزرگراه شهید حکیم و از شرق به بزرگراه چمران مغرب به بزرگراه یادگار اما

 المللی بیني ها سازمانمرکز ارتباطات جهانی با  عنوان به تواند میمرکز  شود. این منتهی می
و دولتی مطرح شود و مقر اصلی ارتباط شهرداري تهران و نهادهاي دولتی با  غیردولتی

 ی باشد.لالمل ي غیردولتی بینها سازمان
 
 1404و افق  انداز چشمجایگاه شهر تهران در سند . 5

 شهر کالن، 1404تهران در افق  شهر کالنهاي راهبردي  گیري هتو ج انداز چشمسند  براساس
اقتصاد  هاي یتفعالدرصد تولید ناخالص داخلی آن به  50تهران در وضعیتی خواهد بود که 

محور بودن اختصاص خواهد  هاي اقتصادي بر مبناي دانش و تحکیم زیرساخت محور دانش
وزش و پژوهش به تولید علم و دانش خواهد محور) که با آم بنیان (دانایی شهري دانشیافت. 

 ریزي دانش را در تمامی شئون زندگی خود، از امور مدیریت و برنامه وین علم پرداخت؛ و ا
شهري که سنگ بناي  ؛گیرد می کار بهاجتماعی و فرهنگی  –اقتصادي  هاي یتفعالشهر گرفته تا 
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مندي از علم و  آن مرهون بهرهدهد و رفعت و اعتالي  میآن را تولید علم و دانش تشکیل 
هاي  بر این ایده افزون). 1391(مرکز مطالعات شوراي شهر تهران، دانش روز در تمامی شئون است 

ید شده تأکبر هفت مورد زیر  1404تهران در افق  شهر کالن انداز چشمبلندپروازانه، در سند 
ه براي رشد و تعالی انسان اسالمی (شهري ک -تهران شهري با اصالت و هویت ایرانی. 1است: 

. تهران، شهري 3پایه، هوشمند و جهانی؛  دانش. تهران، شهري 2یابد)؛  و حیات طیبه سامان می
تهران، شهري امن و . 4 ؛هاي عمومی متنوع و گستردهسرسبز و زیبا، شاداب و سرزنده با فضا

تهران شهري پایدار و  . 5؛ و سوانح هاهو مقاوم در برابر مخاطر  یبآسمقاوم در برابر انواع 
تهران شهري روان با رفاه . 6؛ منسجم با ساختاري مناسب براي سکونت، فعالیت و فراغت

عادالنه کلیه حقوق  تأمینها و  هاي مناسب، همراه با تعدیل نابرابري عمومی و زیرساخت
زیت با عملکرد ملی و جهانی و با اقتصادي مدرن و مرک يشهر کالنتهران . 7؛ و شهروندي

یکی از سه شهر مهم و برتر  کم دستپژوهشی و سیاسی در سطح کشور و  -امور فرهنگی
 .)32: 1391(مرکز مطالعات شوراي شهر تهران، منطقه آسیاي جنوب غربی 

و تهران  دارند یدتأکالمللی  بینرد دوم و هفتم  بر مبنایی امو شود، یمکه مالحظه طور همان
ساله شهرداري تهران نیز بر مناسبات  در برنامه پنج ،ن زمینهدر ای دانند. را شهري جهانی می

شده است. این طرح توسعه  یدتأک المللی بینو نهادهاي  ها سازمانشهرداري تهران با  المللی بین
 ها سازماننمایندگی . 1 شهرداري تهران را در موارد زیر ملزم ساخته است: المللی بینارتباطات 

 ها اجالسن در رقراري ارتباط، حق عضویت، هماهنگی حضور مسئوال: بالمللی بینو نهادهاي 
ها، هماهنگی هتجربالمللی: برگزاري جلسات تبادل  ارتباط بینمدیریت . 2؛ و سمینارهاي آنها

. جذب 3المللی؛ و  هاي بین یگیري مناسبات میان تهران و دیگر سازمانپمبادالت فرهنگی، 
 عنوان به، شهرداري تهران اساس. بر همین )1388ري تهران، (شهرداالمللی  مالی بین هاي حمایت

هاي  المللی شهر تهران با سازمان مرکز حکومت محلی شهر تهران، در زمینه مناسبات بین
المللی شهرداري  المللی اهداف کالنی را ترسیم کرده است که مرکز معاونت ارتباطات بین بین

آن هستند. نظام مدیریت شهري و همچنین یگیر این اهداف و ترسیم نقشه راه پتهران 
هاي  توانند کانون اصلی دیپلماسی شهري و ارتباطات با سازمان یم، شهرها کالنشهرداري 

المللی  هاي تهران براي بین . با توجه به زمینه)32-34: 1384(اسمیت،  المللی غیردولتی باشند بین
المللی شدن  ید بر بینتأکاي، و  شدن و حرکت به سمت تبدیل شدن به شهري جهانی و منطقه

نظام جمهوري  المللی بین هاي یتفعالمبنا و اهداف رسمی  ي شهر تهران، بایدها طرحآن در 
 همکاري و ارتباطات تهران با روشن شود که تا شوداسالمی در اسناد باالدستی نیز مرور 

د. این اهداف کالن و مبناي ی استوار باشهای در چه زمینه یدبا المللی بین غیردولتیي ها سازمان
 ترسیم کند. غیردولتی المللی بیني ها سازمانارتباط شهر تهران را با  تواند میسیاستگذارانه آنها 
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 المللی بینمناسبات  زمینهبرنامه پنجم توسعه در  هاي یاستس. 6
در ارتباطات  ،رسید ببه تصوی 1389 توسعه که در برنامه پنجم هاي یاستس ،کلی طور به
گسترش همکاري با کشورهاي منطقه جنوب غربی . 1 :کند می یدتأکبر موارد زیر  المللی ینب

اي و  ، منطقهدوجانبههاي  تقویت همکاري. 2؛ و فناوري گذاري یهسرماآسیا در تجارت، 
 ؛تقویت روابط سازنده با کشورهاي غیرمتخاصم. 3؛ لویت کشورهاي همسایهوبا ا المللی ینب

مشترك براي ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادي، سیاسی و  سازماندهی تالش. 4
حضور فعال و . 5؛ عدالت، صلح و امنیت جهانی تأمیناي و جهانی با هدف  فرهنگی، منطقه

هاي موجود  اي و تالش براي ایجاد تحول در رویه المللی و منطقه هاي بین هدفمند در سازمان
ش مدیریتی ایران در توزیع، ترانزیت انرژي، افزایش نق يارتقا. 6؛ هاي اسالمی ارزش براساس
هاي پیشرفته، کمک به استقرار نظام پولی، بانکی  ي صادراتی، جذب سرمایه و فناوريها فرصت
اي و اسالمی و دوست با هدف کاهش وابستگی به  اي مستقل با کمک کشورهاي منطقه و بیمه

 ). 1389، لس شوراي اسالمیهاي مج مرکز پژوهش(سیستم پولی نظام سلطه و غیره 

شدن جمهوري اسالمی ایران و  المللی بینوتی بر برنامه پنجم توسعه در محورهاي متفا
در نظام  کشورکرده است. حضور پرنفوذ  یدتأک المللی بین در نظامافزایش قدرت و نفوذ آن 

 هاي همکاري صلح و عدالت جهانی، تقویت تأمین، المللی بین، سازماندهی مناسبات المللی بین
و همکاري با نهادهاي مالی قدرتمند دنیا و اصالح ساختار سازمان ملل  اي منطقهو  المللی بین

همکاري و نفوذ بر  ،ممکن نیست. بر همین اساس المللی بیني ها سازماني با ربدون همکا
با  شد.در برنامه پنجم توسعه را عینیت بخ موردنظراهداف  تواند می ها سازماناین  هاي یاستس

مزایا و معایب در ادامه شدن تهران در اسناد فرادستی،  شهر جهان المللی بینتوجه به اهداف 
 بررسی خواهد شد. شدن المللی بینشهر تهران براي 

 
 شدن المللی بینکلی شهر تهران براي و معایب  مزایا. مقایسه 7

فعالیت شهر و  به جهانترین نقاط قوت و ضعف تهران براي تبدیل شدن  مهمدر نمودار زیر 
 نشان داده شده است. المللی هاي غیردولتی بین سازمان
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 المللی شدن ترین مزایا و معایب تهران براي بین . مهم1نمودار 

 مزایا
 هاي قوي در زمینه توسعه شهري؛  وجود زیرساخت .1
تواند مرکز فعالیت  ورمیانه که میزده خا موقعیت خاص ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران در منطقه بحران .2

 المللی در منطقه خاورمیانه و آسیاي مرکزي باشد؛ هاي بین سازمان
گاهی شهري با مزیت سوخت  یک مکان گره عنوان بهتواند  تهران در شبکه شهرهاي جهانی می شهر کالن. 3

  ؛)⁑هاي غیردولتی داشته باشد ( المللی با سازمان ، در ترانزیت هوایی نقش مهمی در زمینه ارتباطات بینارزان
تواند  المللی و همچنین کشورهاي منطقه می دانشگاهی و مدیریتی تهران در زمینه ارتباطات بین هايهتجرب .4

 ؛شودالمللی  هاي بین بین تهران و سازمان دوجانبههمکاري  سبب
 نوب غربی و آسیاي مرکزي باشد؛المللی به منطقه آسیاي ج هاي بین تواند دروازه ورود سازمان تهران می .5
هاي  دانشگاه هايههمکاري و تبادل تجرب سببتواند  تهران می شهر کالنتمرکز نظام دانشگاهی ایران در  .6

 ؛)∗( شودها  ایران با این سازمان
اي که امنیت کاالي کمیابی است، و جنگ و  ها در منطقه محیط امن ایران براي فعالیت این سازمان .7 

 م در آن پدیدار شده است؛تروریس
 هاي ینهزمتبار در خارج از کشور در  ها ایرانی و ایرانی .. امکان استفاده از سرمایه انسانی ارزشمند میلیون8
 ).♦(المللی ینب

 معایب

 ینهزمیت ارتباطات و دیپلماسی شهري در اهمالمللی تهران به  ي ارتباطات بینها بخشی مسئوالن توجه کم. 1
 ي غیردولتی؛ها سازمان

 المللی؛ هاي بین ی سازمان ملل و دیگر سازمانتخصصیف شهر تهران با نهادهاي ضع. ارتباط 2
 هاي غیردولتی؛ توجه به دیپلماسی شهري و تربیت دیپلمات شهري با استفاده از سازمان نبود. 3
المللی  هاي بین یتفعاله وپاگیر بوروکراتیک در زمین در ایران و ساختار دستنهاد  هاي مردم سازمانضعف . 4

 )؛☼هاي غیردولتی ایران ( سازمان
 المللی؛  هاي غیردولتی بین هاي سازمان ینهزمي در راهبردی و علمي ها پژوهشی به توجه کم. 5
 المللی تهران؛ ینبي و روابط شهریپلماسی دهاي  ینهزمی در محلي ها حکومتین مشخص قوان. ضعف و نبود 6
 ی؛فراملي ها عرصهالمللی و  ینبي ها سازمانیوستن شهر تهران به پی در خصوص ملام . نبود تفاهم و انسج7 
داري و  هاي نظام سرمایه گیري ایدئولوژیک نظام جمهوري اسالمی ایران و تعارض آن با ارزش . جهت8

 المللی و اقتصادي آن؛ انزواي بین
هاي  کلی سازمان طور بهمدنی جهانی که امنیتی از تهران در اذهان جامعه  -. تصویرسازي منفی و سیاسی9

 غیردولتی در واقع ابزار جامعه مدنی جهانی است.
 منبع: نگارندگان

) ☼)؛ (49-50: 1390(امانی، ) ♦()؛ 49:1390) (امانی،∗)؛ (132: 1386): (بهزادفر، ⁑ها: ( یادداشت
 )141: 1386نژاد،  طباطبایی(
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 غیردولتین و ارتباط با سازمانی شدن تهرا المللی بینحرکت جدي به سمت براي 

که است،  نیاز علمی و عینی ی،مکانساختار  و طراحی و ترسیم یک نقشهبه  ،لیلالم بین
نظام سیاسی  راهو از این  هدرا افزایش د غیردولتی المللی بیني ها سازمانمناسبات تهران با 

، راهبردهاي . در این زمینهباشدموثر و بیشتري داشته  تأثیر المللی بینبتواند بر نهادهاي  ایران
  :شود یمپیشنهاد  المللی بیني ها سازمانبا ایران همکاري براي زیر 
 
 المللی و تمرکز  هاي بین هاي مکانی براي گسترش همکاري با سازمان ایجاد زیرساخت

المللی شهر تهران یا طراحی  مکانی آنها در ایران: در این زمینه ایجاد مرکز ارتباطات بین
تواند سبب دید  المللی غیردولتی می هاي بین ان مناسب و واگذاري آنها به سازمانمک

هاي مکانی  یتفعالها شود. در صورت تمرکز  مثبت و گسترش همکاري این سازمان
تواند براي شهر تهران مزایاي  اي در ایران می ها با ایجاد دفتر مرکزي منطقه این سازمان

آزاد  ي، فضایرانها در ا سازمان ینا یندگینما یجادا و يهمکارفراوانی داشته باشد. 
د روکرد و و یجادا کشور يبرا المللی ینرا در سطح مناسب ب یو تعامل یزآم صلح

 کرد. یلرا تسه یفرامل يها به مکان یرانا یردولتیغ يها سازمان
 ي تواند سبب ترسیم نقشه راهبردي توسط نهادها المللی می هاي بین همکاري با سازمان

 .)Buxton, 2009: 45(گیري شود  تصمیم
 تواند به ایجاد تصویرسازي سیاسی  ها می همکاري و گسترش ارتباطات با این سازمان

 يها با سازمان يدر صورت همکار المللی منجر شود. مثبت از ایران در نظام بین
تهران به  یتیامن -یاسیس یرو تأثیر مثبت شهر تهران بر آنها، تصو المللی ینب یردولتیغ

  .شود یم یلتبد ياقتصاد يبا محور یجو در صلح جهان مشارکت يشهر یرتصو
 المللی آنها در  هاي بین یتفعالالمللی غیردولتی و  هاي بین حمایت مالی از سازمان

 خاورمیانه، آسیاي جنوبی و مرکزي. 
  ی به قدرت حکومت محلی تهران (شهرداري) براي همکاري و ده ساختایجاد و

 المللی غیردولتی. هاي بین ه با سازمانمواجه
 هاي غیردولتی براي حضور فعاالنه  در اختیار گذاشتن نیروي کار بومی ایران در سازمان

 هاي غیردولتی قدرتمند دنیا. در مناطق مختلف دنیا و نفوذ در سازمان
 هاي  طراحی منشور دیپلماسی شهري و تربیت کادر دیپلمات شهري در سازمان

 المللی. هاي بین یران براي سازمانغیردولتی ا
 هاي نظام  هاي ایدئولوژیک نظام ایران و تعارض آن با ارزش سبب ویژگی به

المللی غیردولتی در غرب قرار  هاي بین داري و با توجه به اینکه بیشتر سازمان سرمایه
هاي داراي نفوذ زیاد جهانی  ارتباط درست، این سازمان نبوددارند، در صورت 

 المللی باشند. صورت ابزاري براي فشار بر ایران در نهادهاي بین نند بهتوا یم
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  هاي غیردولتی حقوق بشري، به دلیل اتکاي این  ارتباط نداشتن ایران با سازمان
دار به  هاي جهت به ارائه گزارش کشورهاي مخالفان خارج از  ها به دیدگاه سازمان
هاي ضد ایران منجر شده است  و تحریمها  المللی و تصویب قطعنامه هاي بین سازمان

 یدبانو د الملل ینعفو بیی مانند ها سازمانحضور  .)203: 1385، کدخدا(صبوري و 
تهیه ا ب شود یم موجب یرانر ادسازمان ملل  يحقوق بشر یندگانحقوق بشر و نما

کمتر شده و  کشورفشار بر  یران،از ا يتر مثبت یرسازيوتر و تص واقعی يها گزارش
 شود.ها فراهم  سازمان ینادر  یرانمشترك و نفوذ ا يهمکار هاي نهیزم
 ابعادهاي غیردولتی با یکدیگر و تشریح  سازي مفهوم ارتباطات فراملی سازمان نهادینه ،

هاي ملی و همچنین در  جانبه در سطح دستگاه جامع و همه طور بهکارکرد و جایگاه آن 
 تهران. شهر کالنسطح نظام مدیریت شهري 

 منظور ارزیابی و اجرایی  یجاد حساسیت الزم در نظام شهري و حکومت محلی بها
هاي الزم  هاي غیردولتی و دادن آموزش المللی سازمان ساختن دیپلماسی شهري و بین

 .)Van Hemert, 2008(آنها به 
 المللی  هاي بین اي و جهانی سازمان هاي مشترك و گردهمایی منطقه برگزاري کنفرانس

 در دنیا در تهران و ایجاد تسهیالت گسترده براي آنان. غیردولتی
  ک ایران از یخاورمیانه و آسیاي جنوب غربی در محیط ژئوپلیت زده بحرانوضعیت

ي داخلی در عراق، افغانستان، پاکستان و ها جنگي امنیتی و ها بحرانجمله ادامه 
واند مکان مناسبی سوریه و... سبب شده است تا تهران با توجه به امنیت مطلوبش، بت

هاي غیردولتی  المللی سازمان اي و بین هاي منطقه براي ایجاد دفتر مرکزي و هماهنگی
 گیري درباره این کشورها و کمک به آنها باشد. در زمینه تصمیم

  هاي مختلف  که ظرفیت همکاري و ایجاد ارتباط فراملی را در زمینه» ها سمن«شناسایی
 مالحظات امنیتی. نظر گرفتنارند، با در المللی د هاي بین با سازمان

 هاي  منظور واگذاري اختیارات گسترده دولت ملی در زمینه همکاري سازمان تالش به
غیردولتی به دولت محلی براي ایجاد جایگاه قانونی و حقوقی و طراحی سند همکاري 

 هري. المللی و ایجاد جامعه مدنی ش هاي غیردولتی بین المللی آنها با سازمان بین
 هاي غیردولتی مهم که  ي مدنی از سازمانو نهادهاهاي مالی ایران  گسترش حمایت

 المللی دارند. گیري نهادهاي بین یرگذاري در سیاستگذاري و تصمیمتأثنقش 
 منظور رصد و گردآوري اطالعات مورد نیاز شامل  ایجاد مراکز مطالعاتی تخصصی به

حضور  .)Papisca, 2008: 12( مللی غیردولتیال هاي بین ترین تحوالت در سازمان تازه
 یدانشگاه یتظرف یشافزا سبب تواند یم یردولتیغ يها گسترده با سازمان يو همکار

 تهران شود. يها دانشگاهالمللی  علمی بین يمکارو ه
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 المللی غیردولتی هاي بین هاي همکاري تهران با سازمان. مزیت8

ارد، و به رفع برخس ها مزایایی قابل توجه دربرد زمانگسترش همکاري شهر تهران با این سا
 شوند: ها شامل موارد زیر می ترین مزیت مشکالت شهري کمک خواهد کرد. مهم

 
المللـی و   هاي غیردولتی از ایران در محیط بـین  هاي فرهنگی و سیاسی سازمانحمایت •

 المللی. و بیناي  هاي ایرانی به محیط منطقه سمن ورود بسترسازي در راستاي تسهیل
المللـی   هـاي بـین   المللی سـازمان  هاي غیردولتی شهر تهران به شبکه بین اتصال سازمان •

 المللی. غیردولتی و متعاقب آن اتصال شهر تهران به نهادهاي بین
اشتراك  در حوزه مدیریت شهري، در بهفعال المللی  هاي بین سازمانکه  از آنجایی •

از دیپلماسی شهري و  برداري کنند، بهره ایفا می يمؤثرشهري نقش  هايهگذاشتن تجرب
شدن تهران  شهر جهانبراي موفقی  تجاربتواند به کسب  یمآنها تعامالت گسترده با 

 . کمک کند
مد و آگاه توسط اها و تربیت نیروهاي کار هاي مشترك با این سازمان برگزاري دوره •

هاي میان این  توانند همکاريالمللی غیردولتی براي شهر تهران که ب هاي بین سازمان
 ها و شهر تهران را گسترش دهند.  سازمان

و تعاملی  یزآم صلحفضاي  تواند یمها در ایران،  همکاري و ایجاد نمایندگی این سازمان •
المللی براي جمهوري اسالمی ایران ایجاد کند و ورود  مناسبات بین در سطحرا 

 املی را تسهیل کند.فر يها مکانهاي غیردولتی ایران به  سازمان
همکاري مشترك با  راهاز  یتیچندمل يها شرکتالمللی  بین هاي یهسرماجذب  •

 .هاي غیردولتی سازمان
در سطح  یمل يدستاوردهاشناساندن  يبرا المللی ینب یردولتیغ يها سازماناستفاده از  •

 .یردولتیغو  یدولت المللی ینب يها سازمانو در سطح  یجهان
 يشورااز  یمشورتکسب مقام  سببها  سازمان گونه ینار د یتفعالو  یتعضو •

 .شود یم یردولتیغ المللی ینب يها سازمانسازمان ملل در قالب  یاجتماعو  ياقتصاد
شهر تهران در نظام  یگاهجا يارتقاو  یجهانو  يا منطقه یحکمرانشدن در  یمسه •

 .الملل ینب
 

اند، با  ها در آنها فعال ي مختلفی که این سازمانها تواند در زمینه شهر تهران می ،بر اینها افزون
هاي  ي که اساس کار سازمانا محورانه مردم مسائل ی،کل طور بهآنها همکاري داشته باشد. 

توانند مبناي همکاري تهران و این  المللی و در حوزه دیپلماسی شهري هستند، می غیردولتی بین
 اند از: ها عبارت ها باشند. این حوزه سازمان
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مشترك در کنترل انتشار کربن، حفظ و  ها یتفعالوهوا و  آب یآلودگشامل  زیستی:  امور محیط 
، مدیریت پسماندها، مدیریت آب و فاضالب با توجه به زیست یط محتوسعه 
 . المللی در زمینه کمبود آب آشامیدنی و کشاورزي و... آینده بین يها بحران

و امور مربوط به مسائل  لنق و پاك و تجدیدپذیر، امور حمل هاي مانند انرژي : یرساختیزامور 
 هاي پیشرفته. فناوري دهنده توسعههاي  ساختمانی، همکاري با سازمان

کنترل اعتیاد، کنترل ایدز، مانند شهري،  هاي يناهنجارهمکاري در زمینه کاهش  اجتماعی: -امور فرهنگی
 هايالمللی و موضوع کودکان کار در شهرهاي بزرگ، مقوله مهاجرت بین

م فرهنگی و سقدیمی، توری يها بافتفرهنگی و اقتصادي مرتبط مانند حفظ 
فرهنگی) و  همکاري در زمینه تساهل فرهنگی (تنفرزدایی بین علمی در تهران،

شهري با توجه به تنوع فرهنگی در شهر تهران، توسعه  یزآم مسالمتهمزیستی 
هاي اجتماعی و کاهش  در زمینه لیهاي غیردولتی داخ سازمان هاي یتفعال
 . اجتماعی و... هاي یبآس

هاي اقتصادي  المللی در راستاي جذب سرمایه هاي بین استفاده از ظرفیت رایزنی : خارجی  گذاري یهسرما
 و فنی الزم براي توسعه شهري تهران.

 
 غیردولتی المللی بیني ها سازمانتواند مبناي همکاري شهر تهران با  باال می هايموضوع

هاي محلی فعالیت  حکومت الملل ینببا بخش  تهاي شهري که در ارتباطا دیپلمات باشد و
با استفاده از دیپلماسی شهري، ارتباطات فراملی را در این زمینه با  توانند یم، کنند می

 کمک کنند.به تهران  ها زمینهبرقرار کنند تا آنها بتوانند در این  المللی بیني ها سازمان
 
 

 یجه نت. 9
 و تاریخچه شهر تهرانغیردولتی،  يها سازمان هاي گیشناسی ویژ این پژوهش مفهوم در

مزایا و معایب مکانی و فرهنگی تشریح شد؛ سپس شدن آن  المللی  بینشهري براي  يها طرح
ین و مزایاي فعالیت مکانی و ارتباطی ا المللی، بیني ها سازمانشهر تهران براي فعالیت 

 المللی بیني ها سازمان. حضور مطرح شدو جمهوري اسالمی ایران  شهر این براي ها سازمان
براي شهر  المللی بینساختار جدیدي در زمینه ارتباط  گذار یهپا تواند میبر اینکه  افزون غیردولتی
لی المل بینقدرت ملی و  تواند میسان نیز  آن شود، به همان غیردولتیي ها سازمانتهران و 

 گذاري یهپا ،شک یافزایش دهد. ب المللی بیني ها در سازمانو  اي منطقهرا در سطح  کشور
سیاسی تهران  -ضمن اصالح تصویر امنیتی تواند می ها سازمانارتباطی با این  مناسبساختار 

این شهر را نیز  المللی بینمحور، برندهاي  و تبدیل آن به تصویري صلحنظام جهانی در 
 شهر جهانشهر را به سمت این تهران و ایران،  المللی بینو ضمن افزایش نفوذ  ،گسترش دهد

در تهران و ایجاد محیطی امن براي همکاري و ارتباطات  ها سازمانشدن پیش ببرد. حضور این 
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تصویري امن از  تواند می اي منطقهبا آنها و فراهم آوردن امکانات و حمایت از آنها در سطح 

در اقتصاد فراملیتی و خصوصی  يها شرکت المللی بین هاي سرمایهبه جذب  وتهران ایجاد کند 
ایران را  بر المللی بینفشار  تواند می ها سازماناین  درنفوذ  ،بر این افزون. کشور منجر شود

 دارند. المللی بین ي تأثیرگذارنهادهابر  چشمگیرينفوذ  ها سازماناین  یرازکاهش دهد، 
گذاري خارجی در  سرمایهافزایش  سبب تواند یمدر تهران  المللی ینب يها سازمانحضور 

. بسیاري از شودهاي شغلی در این شهر  تهران و گسترش فرصتهاي مختلف اقتصادي  بخش
توصیه  یا با ،شغلی و کارآموزي پیدا کنند هاي ، فرصتها سازمان یندر ا توانند یمجوانان ایرانی 

 المللی ینب يها سازماندر  ها استخدام شوند. حضور ایرانی للیالم ینبدر نهادهاي  ها سازماناین 
بر این، از لحاظ  افزونرا گسترش دهد.  المللی عرصه بیننفوذ ایران در  تواند یمغیردولتی  مهم

تعامالت مرکز تحوالت سیاسی، اقتصادي و فرهنگی منطقه باشد و  تواند یم، تهران يا منطقه
مدیریت و  هاي زمینه تواند یم شدن تهران، تقویت شود. قطب  سازنده بین ایران و همسایگانش

ایران همکاري  باکه  طوري ، بهکند یمنیز فراهم  يا منطقههاي  در بحران گیري ایران را میانجی
شدن تهران  المللی ینب. در کنار عوامل سیاسی، ها فراهم شود بحراناین حل بسیاري از امکان 

د. حضور بینجاممعماري، هنري و فرهنگی مختلفی  هاي القیتخ ایجاد و تقویتبه  تواند یم
به ساخت مراکز هنري و  تواند یمگذاري  خارجی در تهران و افزایش سرمایههاي  سازمان

گسترش حضور  سبب تواند یممنجر شود. این تحول فرهنگی خاص متناسب با فرهنگ ایرانی 
بزرگ هنري، سینمایی و  هاي ارهونو فرصت برگزاري جش ،گردشگران خارجی در تهران شود

زیبا براي  هاي به شهر خاطره تواند یم شدن المللی  ینبفرهنگی را در تهران مهیا کند. تهران با 
حسی که دیگر تنها  ؛و نوعی حس چندفرهنگی را به مخاطبان القا کند ،گردشگران تبدیل شود

دنبال آن  سایر شهرهاي بزرگ و نباید در پاریس، لندن، شیکاگو، دوبی، سئول، پراگ، بارسلونا
احساسات مثبت به  القاکننده تواند یمخاورمیانه نیز  قطبعنوان  بهبود، بلکه تهران 
مدرنیته و -و براي آنها یادآور خاطرات و احساسات مثبت از ترکیب سنت ،بازدیدکنندگان باشد

 المللی بین يها سازمانافزایش تعامالت با  اسالمی باشد.-خاص فرهنگ ایرانی هاي زیبایی
شک  یند، ببیشتري دارآنهایی که در نهادهاي سیاستگذاري جهانی اعتبار ویژه  ، بهغیردولتی

 یانه،خاورماصلی چهارراه  به شدن یلتبدو  ،شدن شهر جهان سوي بهرا حرکت تهران  تواند می
  شدن آن شود. المللی بین سببآسیاي مرکزي و قفقاز تسریع بخشد و 

 
 تعارض منافعبیانیه نبود 

از  زیکه تعارض منافع وجود ندارد؛ و تمام مسائل اخالق در پژوهش را که شامل پره ندنک یاعالم مگان سندینو
 يساز ها، منبع جعل داده ای يساز داده گران،یبار مقاله، تکرار پژوهش د کیاز   شیارسال ب ایانتشار و  ،یادب يدزد
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 تیکامل رعا طور به شوند، یم رهیرفتار و غشونده، سوء پژوهش ایسوژه  ي انهناآگاه تیو جعل منابع، رضا
 .اند کرده
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مدت توسعه در  ي میانها برنامهي غیردولتی در ها سازمانمشارکت «، تابستان) 1382. (محمدرضاسعیدي،  .9

 . در: 129 -150: 6، نامه پژوهش فرهنگی» ایران،
 https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/4049/147/text )28  1400مهر( 

ي غیردولتی در فرایند ها سازماني غیردولتی و جهانی شدن (بررسی نقش ها سازمان) 1381( .نوذرشفیعی،  .10
 نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران. پایان جهانی شدن)،

 .تهران: نشر ثالث هایی از تاریخ تهران. برگ) 1390شهبازي، داریوش. ( .11
 گستر. تهران: انتشارات سخن ي غیردولتی و حقوق بشر.ها سازمان) 1385. (داکدخصبوري، منیژه؛ فاطمه  .12
. تهران: مرکز تحقیقات سومالمللی در هزاره  ي بینها سازمانایران و ) 1386ی. (علنژاد، سید  طباطبایی .13

 .استراتژیک
 . تهران: آواي قلم.تهرانشهر جهانی ) 1388عاملی، سعیدرضا؛ ربابه میرغیاثی. ( .14
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی  )1389هاي مجلس شوراي اسالمی. ( هشمرکز پژو .15

 ). 1400مهر  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196 )21 . در:یرانا

https://novinshahrsaz.ir/
http://laws.tehran.ir/Law/TreeText/5498
https://tmicto.tehran.ir/Portals/0/Document/Amarname/NEW_PDF/AmarShahr/96-TehranStatisticalYearBook.pdf
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شدن  شهر جهانید بر پیشنهاد راهبرد کتأگیري شهرهاي جهانی با  شکل تبیین) 1391ی. (مرتضقورچی،  .16

 نامه دکترا در جغرافیاي سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. ، پایانتهران
(مرکز  مجله دانش شهر »،دیپلماسی شهري در فرایند جهانی شدن) «1388. (قورچی، مرتضی و محمد امانی .17

 https://rpc.tehran.ir/Default.aspx?tabid=93 . در:7ریزي شهر تهران)، شماره مطالعات و برنامه
 ).1400مهر  21(

 . تهران: موسسه مطالعات ابرار معاصر تهران.یردولتیغي ها سازمانراهنماي ) 1385( .رضاپژوه، محمود  گلشن .18
ید بر خدمات پیشرفته پشتیبان تأکي جهانی: با کارکردهاي اقتصادي شهرها«، پاییز) 1389( یرضا.علمحمدي،  .19

 https://www.noormags.ir/view/fa/magazine: . در 8-25: 7اقتصاد شهر، » تولید،
/number/32993  )21  1400مهر.( 

مطالعات » ي غیردولتی،ها سازمان): NGOsي (بند طبقهتعاریف و «، بهار و تابستان) 1383. (محمدمحمدي،  .20
 https://jmsd.atu.ac.ir/article_4772.html )21. در: 247 -264: 41-42 مدیریت بهبود و تحول،

 ).1400مهر 
ریزي  . تهران: شرکت پردازش و برنامهشهر کالنتهران، ظهور یک ) 1381پور، علی؛ حمید زرآزوند. ( مدنی .21

 شهري.
در: . آمار یدرگاه مل» ،1395نفوس و مسکن  یعموم يسرشمار جینتا) «1395. (رانیمرکز آمار ا .22

https://www.amar.org.ir/ )27  1400مهر.( 
تهران در  شهر کالنهاي راهبردي  گیري و جهت انداز شمچسند  )1391مرکز مطالعات شوراي شهر تهران. ( .23

 . تهران: مرکز مطالعات شوراي شهر تهران.1404افق 
. تهران: مرکز مطالعات و برنامهتهرانسند طرح جامع شهر ) 1386. (تهرانریزي شهر مرکز مطالعات و برنامه .24

 ریزي شهري.
 .ن: میزان. تهراالمللی ینبي ها سازمان) 1389( .زاده، رضاموسی .25
 . تهران: نشر کتاب مرجع. فرهنگتهران: جغرافیا، تاریخ، ) 1388نصر، حسین؛ و دیگران. ( .26
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Abstract 
Expanding the external relations of a capital city will create opportunities for a 
country to internationalize and take advantage of the interactions with the 
state and non-state actors in the international system. Global cities today are 
the centers for the spread of different cultural and economic ideas; and they 
can  promote specific brands and  positive images of the countries to which 
they belong. The presence of non-governmental organizations (NGOs) in the 
big cities would help the international diffusion  of the unique brand of that 
city. A non-governmental organization, which has no definite history of 
origin, is a concept that cannot be defined precisely, accurately, and 
comprehensively. Nevertheless, the undeniable fact is that the growth of 
these organizations and the gradual expansion of their role have been 
indicators of globalization. NGOs are increasingly becoming involved in 
providing assistance to governments to find solutions to  many problems 
ranging from economic decline to the rising threats to public health and 
other issues regarding socio-economic development at all levels.  It is 
assumed that the presence of international organizations in major cities can 
help countries to become more international. Today, a metropolis must have 
its own strategic document for internationalization aimed at encouraging 
transnational communication with different organizations. Tehran, as the 
capital of Iran and one of the largest and most modern cities in the Middle 
East, can be the center of international interactions between Iran and other 
countries; and considering its geostrategic location, it could eventually be the 
hub of the Middle East.  

The main purpose of this study is to analyze the consequences of the 
expansion of the activities of international non-governmental organizations 
in Tehran for the transformation of this metropolis into a regional and 
international center. The key research questions are as follows: 1. What are e 
n  
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the main advantages and disadvantages of encouraging more activities of 
international non-governmental organizations in the metropolis of Tehran?  
2. How will the increase in these activities affect urban development in 
Tehran? To answer these questions, the method of qualitative content 
analysis is used to examine and explain the official documents related to 
Tehran’s international relations, the effects of interactions of international 
non-governmental organizations in the internationalization of the city of 
Tehran.  The research hypothesis illustrates the authors’ assertion that the 
activities of the international NGOs will increase Iran’s influence in the 
international system by facilitating international relations of Tehran at 
regional and global levels, and even the country’s bilateral and multilateral 
relations with other actors.  

There were attempts to formulate and adopt a flexible and forward-
looking strategy for the urban development of  Tehran based on dynamic 
documents, which would take into account changing environmental and 
social conditions of the city, particularly the rapid growth rate of the 
population. Urban development documents in Iran before and after the 1979 
Islamic Revolution have repeatedly emphasized the internationalization of 
Tehran through the presence and activities of international organizations. 
Farmanfarmaian Urban Development Plan (FUDP) was one of the first 
urban plans in Tehran, which was approved in 1966. For the most part, 
FUDP recommended  policies to regulate land-use in Tehran, elucidated 
some aspects of the internationalization of Abbasabad hills, and also 
determined the appropriate location of the international airport in Tehran. 
Pahlavi’s Shahestan plan was another pre-revolution attempt at city 
development in Iran and was meant to provide the groundwork for the 
globalization plan of Tehran which was the first such plan in the entire 
Middle East region. The first post-revolution urban development plan in Iran 
was approved in 2007. The long-term vision plan of Tehran municipality 
was designed in line with the country's 20-year Vision 2025 document, and 
aimed at turning Tehran into a global city by promoting activities of regional 
and international scope. The most important aspects of internationalization 
of this urban development plan of Tehran include: 1. Transforming Tehran 
into an information city (Iran's gateway to the information age); 2. Turning 
Tehran into a smart and global city with increasing share of modern 
economy; 3. Providing space, infrastructure and necessary communications 
in Tehran to promote the viability and activity of the city globally and 
regionally.  

The city planners are aware that they must act swiftly to provide the basic 
services for the residents, and thus they are advised to rely on collaborations 
with the influential NGOs to confront the  common health, environmental 
and socio-economic crises, and more urgently deal with the adverse  impacts 
of climate change through formal and informal interactions. According to the 
vision document, by 2025 Tehran will be in a situation where 50% of its 
GDP will be allocated to knowledge-based economic activities. Tehran's 
advantages for internationalization include: 1. It has good infrastructure;     
2. The city enjoys a valuable geostrategic location because Iran can be the 
center of regional activities for international organizations in the Middle East 
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and the Persian Gulf; 3. Tehran can also act as a gateway for such activities 
in Southwest Asia and Central Asia; 4. Tehran is located in a country with 
relative stable and secure environment for the activities of these 
organizations in a region where many countries are subjected to internal 
security threats, wars and terrorism. In contrast, the disadvantages of 
internationalization of Tehran by relying on the NGOs activities are as 
follows: 1. The poor communication between Tehran and specialized UN 
agencies and other international organizations; 2. Lack of sufficient attention 
to scientific research in the field of international NGOs; 3. Weakness of local 
governments’ specific laws and regulations for urban diplomacy and 
international relations of Tehran; 4. Lack of national understanding and 
consensus about Tehran’s collaboration with international NGOs; 5. the 
clash between ideological orientation of the Islamic Republic and the 
capitalist value system; 6. Anti-Iran  sanctions aimed at its economic- 
political isolation. In their research findings, the authors explain the 
relationship between the activities of international non-governmental 
organizations in Tehran by helping to improve the level of Tehran's 
international relations at the regional and global levels, and expanding the 
Islamic Republic's foreign influence. 
 
Keywords: Tehran, NGOs, Non-Governmental, Internationalization, Mega 
City 
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