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دیپلماسی

توگو؛ ابزار یا گفتمان
گف 

عمادافروغ،جامعهشناسو سیاستمداری
اســت که البته این روزها از سیاست ورزی
فاصلــه گرفتــه اســت .در کتــاب «گفتوگــو؛ ابــزار یا
گفتمان» که در آذر  1387توســط انتشــارات ســوره
مهر به چاپ رســید ،به طــور عمده بــه قابلیتها و
ظرفیتهــای نرمافــزاری و معرفتــی و غالبــا مغفول
انقــاب اســامی در ابعــاد خارجــی و بینالمللــی
میپردازد.
دو گفتــار بنیادگرایــی و بحــران معرفتــی غــرب بــه
برخــی واقعیتهــا و زمینههــای مســتعد دریافــت
پیامهــا و ظرفیتهــای انقــاب اســامی در غــرب
میپــردازد .بــه نظــر میرســد انقــاب اســامی در
ســاحت نظــر و معنا ایــن قابلیت را داشــته باشــد تا
پیامی برای مواجهــه بــا ابزارگرایی و توجیــه ابزار به
واســطه هــدف و بحــران معنــا و هویــت موجــود در
غرب داشــته باشــد .البتــه ایــن بدین معنا نیســت
که ما خــود در داخــل نیز کمابیش اســیر گونــهای از
بحرانهای فــوق و لــزوم دریافت این پیام و ناشــی
از قابلیتهــای انقالب اســامی نیســتیم .چه بســا
بد فهمی انقالب نیز به گونهای مشدد بحرانهای
فوق ،به ویژه بحران ناشی از اشــاعه پرا گماتیسم و
ما کیاولیسم از جنس ارزشــی و اخالقی آن در کشور
بوده است .در رویکردی نو به بنیادگرایی و تقسیم
آن به بنیادگرایی ســخت و نرم کوشــش میشود تا
ضمن دفاع از یک نوع بنیادگرایی حقیقی به معنای
دفاع از کرامت و حقوق مبســوط انســانی با عنایت
به شرایط و نیازهای متحول زمانی مکانی و بازتاب
آن بر حقــوق انســانی ،نــگاه ابزارگرایانه از یک ســو و
نگرش مضیق و محدود به حقوق انسانی به قیمت
نا دیده انگاشتن ســایر حقوق از ســوی دیگر ،مورد
نقــد واقــع شــود .منظور
از بنیادگرایــی ســخت یــا
زمخت ،تحجـــرگــــرایی و
قشــریگری و یا تقدیس
ابــزار بــه جــای تقدیــس
نفی ازلی و ابدی غایــات و اهــداف اســت.
در بحــران معرفتی نیز به
بودن حقیقت
طور عمده به سه بحران
و آن را ناشی از
معنــا یا بحران کیســتی و
عقل مفاهمهای
چیســتی انســان غربی و
دانستن چندان
ناشی از افســونزدایی از
سنخیتیبا
عالم ،بحــران مربــوط به
مبانی اسالمی
خــرد ابــزاری و معطــوف
و الیههای آن
بـــــه شــیءوارگــــی تمــــام
ندارد
پــــدیـــــدههای طبیعــــی

و اجتماعــی و در جهــت
بیشــینه ســازی ســود و بهــر هوری و هزینههــای
اقتصــادی و محیطــی ،اجتماعــی و روانشــناختی
آن و بحــران آزادی یا کاهش انتخابهــای فردی و
اجتماعی و وجود نوعی استبداد لین یا نرم ناشی از
فردیت افراطی اشاره میشود.
به دلیل مبانی ذاتگرایانه و حقیقتگرایانه انقالب
اسالمی باید از نگاه نسبیگرایانه گفتمانی و ناشی از
عقل مفاهمهای هابرماسی به گفتوگو و در نتیجه
حقیقت پرهیز کرد و بیشــتر به آن به مثابه یک ابزار
مفاهمــه و احتجــاج نــگاه کــرد .نفــی ازلــی و ابــدی
بــودن حقیقــت و آن را ناشــی از عقــل مفاهمــهای
دانستن چندان سنخیتی با مبانی و اصول اسالمی
و الیههای آن ندارد .به هر حال ،با توجه به شرایط
کنونی جهان ،قابلیتهای نهفته در انقالب اسالمی
و الیههای تو در توی آن و ملزومات فلسفی و نظری
گفتوگــو ،ضــروری اســت در نــگاه خــود بــه جهــان
تغییراتی اساســی به وجــود آوریم و ضمــن وقوف بر
ضرورت گفتوگــو ،به ویژه گفتوگــوی بین ادیان،
قابلیتهــای مزبــور را بــه ر خ کشــیده و در معــرض
داوری قرار دهیم.
در بخشــی از کتــاب گفتوگــو ،ابــزار یــا گفتمــان
میخوانید« :روشنفکران حقیقتگرا و انسانهای
آزاده ،چه تفسیری از این مواضع ،آن هم در شرایط
خاص تاریخی آن میکنند .آیا ا گر بگوییم متاسفانه
ایشان و برخی اصحاب کلیسا تبدیل به ابزار استیال
و تجاوزات استکبار جهانی در پیوند با صهیونیسم
بینالملل شدهاند ،قضاوت نادرست و عجوالنهای
کردهایــم؟ کــدام فیلســوف سیاســی و نظریهپــرداز
اجتماعــی و سیاســی تاییــد میکنــد کــه در برابــر
تجاوزات بیگانه و سلطهطلبیها باید سکوت کرد؟
و ا گر اعتراض و قیامی صورت گرفت ،اصل این قیام
زیر ســوال برود؟ نیم نگاهی بــه آرای نظریهپردازان
ی ستیز در خود غرب کافی است تا توجیهی
اجتماع 
باشــد بــرای ایــن مقاومتهــا و مقابلــهای باشــد با
ایــن مواضــع غیــر اصولــی و غیرواقعبینانــه و البتــه
غیرانســانی .و آیــا ا گــر مســلمانان جهــان تقاضــای
حداقــل یــک عذرخواهــی از جنــاب پــاپ بندیکت
شــانزدهم را داشته باشــند ،تقاضای گزافی است؟
به هر حال ا گر ایشــان و دیگران بر ایــن موضع اصرار
میورزنــد دعــوت عالمــان اســامی را بــرای انجــام
یک گفتوگو بپذیرند و پس از انجــام این گفتوگو
اتخاذ موضع کنند .بماند که عذرخواهی نسبت به
تحریک عواطف و احساسات میلیاردی مسلمانان
در جــای خــود و مســتقل از گفتوگوی فــوق جای
توجیه و تعجیــل دارد ،حداقــل برای پیشــگیری از
عواقب مترقبانه و غیرمترقبانه آن».

نگاه

بیاحترامی گرجستان به فعاالن اقتصادی ایرانی را نمیپذیریم

چگونه می توان یک شهروند
دیپلمات بود؟

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان :روابط دو کشور با احترام متقابل ،قابل توسعه است
مهاجرت قابل توجه ایرانیان در سال های اخیر به
گرجســتان و ســرمایه گذاری ها در این کشور برای
دریافت اقامت و ســپس راهی شــدن به اروپــا ،در طول چند
ماه گذشــته چالش هایی را در روابط میــان تهران و تفلیس
رقم زده اســت .آنچه که موجب شــد همین یک ماه پیش،
گرجســتان از ورود برخی از ایرانــی ها به این کشــور ممانعت
کند .بعد از آن بود که سخنگوی وزارت خارجه کشورمان از از
شهروندانایرانیخواستتااطالعثانویاز سفربه گرجستان
خودداری کننــد .بهرام قاســمی همچنیــن از احضار ســفیر
گرجســتان در ایــران بــه وزارت خارجه و درخواســت توضیح
از او خبــر داد .همین ســوژه دســتمایه رئیــس اتــاق بازرگانی
اصفهان شد تا در دیدار این هفته خود با هیئتی اقتصادی از
گرجستان کنایهایبهآنهابزندوتاکید کند«:روابطاقتصادی

ایرانو گرجستاندر صورتاحتراممتقابل
به ویژه از ســوی دولت گرجســتان توسعه
مییابد ».ســید عبدالوهاب ســهل آبادی
در دیدار رئیسهیئتمدیرهیکهلدینگ
ســاختمان گرجســتان تصریــح کــرد :طی
ما ههــای اخیــر رفتــار ناشایســتی از ســوی
دولــت گرجســتان بــا فعــاالن اقتصــادی و
ســرمایه گــذاران ایرانی صــورت گرفته کــه روابــط اقتصادی
دو طرف را به مخاطره انداخت.او اضافــه کرد :مردم ایران از
نحوهبرخورددولت گرجستانبسیار ناراضیوسرمایهگذاران
ایرانی خواستار ترک این کشور و فروش آپارتمان ها به نصف
قیمتاند .جمهوری اسالمی ایران کشور قدرتمند و توانمند
است که در عرصه بین المللی با آمریکا رو در رو مقابله میکند

وهیچبیاحترامیرابهشهروندانشبهویژه
فعاالن اقتصــادی نمیپذیرد.رئیس اتاق
بازرگانی اصفهان تصریــح کرد:رفتار دولت
گرجستان با ایرانیان پس از روی کار آمدن
سالومهزورابیشویلی،رئیسجمهور جدید
متفــاوت از گذشــته شــده اســت و فعاالن
اقتصــادی ایــران نمــی تواننــد نســبت بــه
بیاحترامی خاموش باشند .سهل آبادی در بخش دیگری
از ســخنان خــود از آمادگــی تشــکیل شــرکت مشــترک بیــن
فعــاالن اقتصــادی اســتان اصفهــان و گرجســتان خبــر داد
و گفت :این شــرکت مــی توانــد نیازهای صنعت ســاختمان
شهــای گرجســتان را تامین کنــد .او با اشــاره به
و ســیار بخ 
اینکه اتاق بازرگانی محــل تجمع تولیدکننــدگان و بازرگانان

اســت،افزود:اتاق هــا مــی تواننــد نقــش مهمــی در معرفــی
فرصــت هــای ســرمایه گــذاری و جــذب ســرمایه گــذار ایفــا
کنند .ســهلآبادی ســرمایه گــذاری ایرانیان در گرجســتان
در ســالهای اخیر را قابل توجه دانســت و گفت:بســیاری از
خریداران ســاختمان هــا در گرجســتان را ایرانیان تشــکیل
میدهنــد .در این دیــدار ،نیــکا مرابیشــویلی ،رئیس هیئت
مدیره هلدینگ ســاختمانی وایزمند گرجســتان خواســتار
همکاریباشرکتهایساختمانیاستاناصفهاندر تامین
مواد اولیه بهویژه مصالح ســاختمانی و معرفی فرصت های
سرمایه گذاریدر بخشساختمانشد.اوبااشارهبهظرفیت
تولیدمصالحساختمانیدر استاناصفهان گفت:آهن،آجرو
سیمانپرمصرفترین کاالهایساختمانیدر گرجستاناند
که عالقه مند به خرید از استان اصفهان هستیم.

دیپلماسیشهری
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آواز قوبرایآثار «ورلدپرسفوتو»
مدیر کل ارتباطات شهرداری :اصفهان با رویدادهای جهانی همچون نمایشگاه «ورلد پرس فوتو» شناخته می شود
رویدادهای جهانی اصفهان
در ابتدای این کنفرانــس خبری ،مدیــر کل ارتباطات و
امور بین الملل شــهرداری اصفهان گفــت :ایده برگزاری
نمایشگاهبهپیشنهادانجمنصنفیعکاساناصفهان
بوده اســت و به چنــد دلیــل برگــزاری این نمایشــگاه در
اصفهان برای شــهرداری ارزش و اهمیت داشته است،
از جملــه اینکه شــهرداری بــه صــورت کالن در برنامهها
به دنبال بــازار یابی شــهری و معرفی شایســته اصفهان
اســت و برای دســتیابی به این هدف ،نیازمنــد برگزاری
رویدادهای جهانیو ارزشمنداست.
ایمانحجتیبابیاناینکهورلدپرسفتو کهبهمددبنیاد
جهانیعکسخبریبرگزارمیشودمعتبرتریننمایشگاه
عکــس جهانی اســت ،افزود :عکاســان بســیاری در این
رقابتواردمیشوندوعکسهایخودراارسالمیکنند.
ازسوییدراصفهانموزههنرهایمعاصرپتانسیلخوبی
بــرای برگــزاری چنیــن نمایشــگاههایی دارد .او گفــت:
در یک ســال گذشــته ،موزه هنرهــای معاصــر اصفهان
رویدادهــا و اتفاقــات خیلــی خوبی را بــه ثبت رســانده و
کارنامهدرخشانینسبتبهسالهایپیشینشداشته
اســت .این نمایشــگاه هــم با همــکاری انجمــن صنفی
یشــود
عکاســان مطبوعاتی ایــران در اصفهــان برگزار م 
و شــهرداری اصفهــان از این اتفــاق خوب به طــور کامل
حمایت می کند .مدیر کل ارتباطــات و امور بین الملل
شــهرداری اصفهان بــا بیان اینکــه عکاســان اصفهان از
هنرمندان پرتالش و پرفروغ اصفهان هســتند ،تصریح
کرد:نمایشگاهمنتخبآثار سهسالجشنوارهورلدپرس
فتو نمایشــگاه خوبی اســت که اصفهــان برگــزار میکند
و معتقــدم عکاســی در اصفهــان تبلــوری خــاص دارد.
عکاسان اصفهانی رتبه های بســیاری کسب کردهاند و
از افتخارات بزرگ ما در حوزه بازاریابی و شهری هستند.
حمایتشهرداریاصفهاناز موزههنرهایمعاصر
در ادامــه ،مهــدی تمیزی ،مدیــر موزه هنرهــای معاصر
اصفهان هم گفت :رســانه ها بــازوان قدرتمنــد و ارگانی
هســتند که برای ســاختن و پرداختن و نقد موضوعات
واردمیدانمیشوند.اوبابیاناینکها گررسانههانباشند
هیچ مرکزی نمیتواند صدای خود را به جامعه برساند و
هیچ چیزی ماندگار نخواهد بود ،تصریح کرد :رسانه ها
صدایمردمرابه گوشمسئوالنمیرسانندومیتوانند
در پشبرداهدافموثرباشند.مدیرموزههنرهایمعاصر
اصفهان گفت :در یک سال گذشته شهرداری اصفهان
از موزه هنرهای معاصــر حمایت کرده اســت و این موزه
تمامتالشخودرابرایمعرفیهنرهایتجسمیمعاصر
در اصفهانداشتهاست.تمیزیتصریح کرد:تالشمابر

 141عکــس 52 ،عکــس بــرای بازدیــد عموم بــه نمایش
در میآید .فرهنگســرای نیــاوران در چیدمــان و فضای
برگــزاری نمایشــگاه  ،بســیار متفــاوت از مــوزه هنرهــای
یهــای خاص
معاصــر اصفهــان اســت و هــر کــدام ویژگ 
خودشان را دارند.

منتخـب آثـار عکاسـان جهـان روی دیوارهـای مـوزه هنرهای معاصـر اصفهـان .این روایت نمایشـگاهی
اسـت کـه امـروز روی پلههای موزه ،دسـتها بـه افتخارش به هم میخورند و افتتاح رسـمی میشـود.
روایتگری  18روزه عکسهایی که مشـارکتی چهارگانه آنها را روی دیوار نشـاند :همکاری اداره کل ارتباطات
و امور بینالملل شـهرداری اصفهان ،موزه هنرهای معاصر اصفهان ،انجمن صنفی عکاسـان مطبوعاتی
زهره
ایـران و سـفارت هلنـد در ایـران .بـرای رسـیدن بـه ایـن رویداد ،منتخب آثار سـه سـال بزرگتریـن جایزه
قندهاری
جهانـی عکاسـی ،ورلـد پـرس فتـو ( ،) World Press Photoبـه اصفهـان رسـید تـا بعـد از حضـور در
پایتخـت و فرهنگسـرای نیـاوران ،چنـد روزی هـم در ایـن شـهر زندگـی کند و بعـد از آن به دیـدار مـرگ رود چراکه طبق
قوانین کپی رایت جایزه جهانی ورلدپرس فتو ،همه آثار به نمایش درآمده معدوم خواهند شد.
این بوده است که بتوانیم با ظرفیت ها و پتانسیل هایی که
وجودداردنمایشگاههاییازدیگر کشورهایدنیابهاصفهان
بیاوریم .او با بیان اینکه موزه هنرهای معاصر برای برگزاری
نمایشگاههادر خارجاز اصفهانتالشمی کند،خاطرنشان
کرد :بهتر است موزهها به معرفی هنرمندان پیشکسوت در
هنرهایمعاصربپردازند.همچنین،اسفندسالجاری این
موزه میزبان آثار گونتر اوکر ،هنرمند مطرح آلمانی است که
قطعارویدادخوبیرابرایهنرمندانرقمخواهدزد.اوبیان
ی تا  ۸بهمن در موزه
کرد:این نمایشــگاه از پنجشــنبه  ۲۰د 
هنرهای معاصر ادامه دارد.
نمایشبدونسانسور
مهدیقاسمی،عضوهیئتمدیرهانجمنصنفیعکاسان
مطبوعاتی ایران دیگر چهــرهای بود کــه در کنفرانس دیروز
میکروفونش را روشــن کــرد و از برنامه ها گفت :از بهار ســال
 1396بــا همکاری بخش فرهنگی ســفارت هلنــد در تهران
پیگیــر میزبانــی از ایــن نمایشــگاه در ایــران بودیــم .اتفاقی

که پس از  18ســال دوباره تکرار شــد .ســالهای متمادی از
برگزاری این نمایشگاه در کشــورمان می گذشت و وقفهای
طوالنی برای برگزاری دوره دیگری از آن افتاده بود.او ادامه
داد :بــا مذا کراتــی که با بنیــاد جهانــی ورلد پرس داشــتیم،
به این نتیجه رســیدیم اوایل خرداد امســال نمایشــگاهی
از عکــس های ایــن مجموعــه را در تهــران برگزار کنیــم .این
مجموعه ســپس در اصفهان به نمایش گذاشــته میشود
سهــا طبق قوانیــن کپی رایــت جایزه
و پــس از آن همه عک 
جهانیورلدپرسفتومعدومخواهندشد.بنابرایناصفهان
آخرینمقصداینعکسهاخواهدبود.قاسمیدر پاسخبه
سوال «اصفهان زیبا» مبنی بر اینکه ورود عکس ها به ایران
تا چه حد با سانســور روبه رو شده اســت و از لحاظ کالبدی
نمایشــگاه تهران با اصفهان چه تفاوت هایــی دارد ،گفت:
بر اســاس قوانیــن ایــران نمــی توانیــم بســیاری از عکس ها
را که با موضوعات خاصی هســتند نشــان دهیم ،امــا الزاما
سانســوری وجود نداشته اســت .عکس هایی که انتخاب
کردیم بر اســاس قوانین کشــور انتخاب شــده و در نهایت از

حضور پررنگعکاسانایرانیدر جایزهجهانی
ایــون شــا ( )Yiwen Hsiaنماینــده بنیــاد جهانــی ورلــد
پرس فوتــو در ایران دیگــران ســخنران کنفرانس خبری
دیروز بود تا از موضوعات و آمار شرکتکنندگان در جایزه
جهانی ورلد پرس فوتو بگوید .او با بیان اینکه عکس ها
در بخشهایمختلف ورزش،طبیعت،محیطزیست،
عکسهای خبــری و زندگــی امروز بــه نمایش گذاشــته
یشــوند ،گفت :نمایشگاه ســاالنه این جایزه که دفتر
م 
اصلــی اش در آمســتردام هلنــد اســت ،شــامل  ۵۴۱اثر و
 ۴۵داســتان مختلــف اســت و هرســال حــدود ســه هزار
عکس برای شــرکت در مســابقه به بنیاد ورلد پرس فوتو
ارسال میشود.
ن شا با بیان اینکه همزمان با نمایشگاه دو ورکشاپ
ایو 
چیدمان اثر و گالریهای هنری برگزار میشود ،تصریح
کرد :ســیفاهلل صمدیان ،یکــی از برگزیــدگان این جایزه
جهانی عصر  21دی در ســالن کتابخانه مرکزی اصفهان
ســخنرانی میکند .او بــا اشــاره به آثار ارســالی عکاســان
ایرانــی گفــت :ســال گذشــته  ۹۶عــکاس ایرانــی در این
نمایشگاه شرکت کردند که گرچه موضوع آثار آنها اغلب
مستندنگاری و به تصویر کشیدن زندگی روزمره بود اما
کیفیت کار آنها در همه زمینهها مطلوب است.ایون شا
عکاسان چینی را در صدر شرکت کنندگان در این جایزه
عنوان کرد و افزود :نمایندگان  128کشــور در نمایشــگاه
ساالنه ورلد پرس فوتو به رقابت می پردازند .به گفته او،
عکاســان آمریکایی و ایتالیایی در رتبه های دوم و سوم
قرار دارند .آنطور که ایون شــا میگوید ،تا کید بنیاد ورلد
پرس فوتو روایــت تفاوت نــگاه ها در به تصویر کشــیدن
موضوعات مختلف توســط عکاســان در سراســر جهان
اســت و داعیــه مطــرح کــردن اســتانداردهای جهانی را
ندارد .اما هدف اصلی نمایشگاه چیســت؟ ایون شا آن
را اینگونه روایــت می کند«:هدف اصلی این نمایشــگاه
ارتباط با مردم است که امیدواریم مردم احساس درون
عکسها را درک کنند .برای مثال ،محیط زیست یکی از
موضوعاتی است که در آثار این نمایشگاه به آن پرداخته
شــده اســت چرا که در ســالهای اخیر رفتارهــای مردم
محیطزیستراخدشهدار کردهوعکاسانبسیاریبرای
به تصویر کشیدن این حوزه متمرکز شــده و برای روایت
تصویری این معضالت تالش کرده اند».

کودکدوستیاصفهانپیشچشمیونیسف
اولین سمینار ملی « شهر دوستدار کودک» در اصفهان برگزار میشود
امــروزه بحــث شــهر دوســتدار کــودک از جملــه
موضوعاتــی اســت کــه مــورد توجــه بســیاری از
فعــاالن حــوزه کــودک و همچنیــن مدیــران شــهری قرار
گرفته است.
در واقع رسیدگی به حقوق شهروندی کودکان و توجه به
نیاز ها و خواســته های آنها درجایــگاه اعضای کوچکی از
یک شــهر که روز به روز هم بــر تعداد آنها افزوده می شــود
از جمله مسائلی است که تاثیر بسیاری بر آینده شهرها و
کشورها خواهد داشت.
ایجــاد و شــکل دهی بــه محیــط پیرامــون کــودکان برای
رشــد فزاینده و هدفمند می تواند اســتعداد ها و توانایی
آنهــا را در جامعه شــکوفا کند و خالق حســی موثــر و مورد
نیاز در آنها شود.
تأمیــن امنیــت جســمی و روحــی کــودک بــرای حضوری
ســالمتر در جامعــه از جملــه شــرایط اولیــه بــرای زندگــی
است که توجه به آنها را می توان در دستور العمل اینگونه
پروژهها قرار داد .به طور کل معنای واقعی شهر دوستدار
کودک این اســت که چگونه می توان شــهرها را بر اساس
عالیق اداره کرد .شهرهایی که رعایت حقوق شهروندان
کوچک خود را دستور کار همه برنامه و پروژه های شهری
قرار می دهند.
اصفهــان مــدت هاســت پایتخت شــهر دوســتدار کودک
در ایــران شــناخته مــی شــود و از ایــن رو پایلــوت و محل
اســتقراری برای دســتیابی به اهداف این مهم اســت که
 25دی ماه امســال میزبان ســمینار ملی شــهر دوستدار
کودک خواهــد بود .رویــدادی که با مشــارکت و همکاری
وزارت کشور ،سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،

شهرداری اصفهان ،دفتر یونیسف در ایران و با محوریت
معاونت شــهر ســازی معماری شــهرداری اصفهان برگزار
خواهد شد.
بــه گفته ســیداحمد حســینی نیا ،معــاون شهرســازی و
معماری شــهردار اصفهان در حاشــیه برگزاری نخستین
ســمینار بینالمللی در حوزه شــهر دوســتدار کودک ســه
کارگاه دو زبانــه آموزشــی  ۵۰نفــره با حضور ســه اســتاد در
حوزه بینالملل برپا میشود و در هر کارگاه تعداد  ۱۵۰نفر،
یک نفر از اعضای شورای شهر ،رؤسا و مسئوالن شهرهای
دوستدار کودک جهان شرکت خواهند کرد.
به روایــت او ،ا کنــون نزدیک به ســه هزار شــهر دوســتدار

کــودک بــه شــبکه شــهرهای دوســتدار کــودک جهــان
پیوستهاند که خاورمیانه ای ها ســهم اندکی از آن دارند
به طوری که فقط عمان و شارجه تنها شهرهای منطقه
هســتند که نام خود را در این شــبکه بین المللی به ثبت
رســانده اند .افقی که اصفهــان نیز در پی دس ـتیابی به
آن است تا نخستین شــهر ایران باشــد که خود را به طراز
بینالمللی در حوزه شهر دوستدار کودک می رساند.
برهمیــن اســاس ،این ســمینار با هــدف نهادینه ســازی
عنوان شهر دوستدار کودک برای شهرداری های کشور و
همچنین بررسی چگونگی استقرار شهر دوستدار کودک
در معاونت های شــهر ســازی ،میزبان  44نفــر ( 32نفر از

روز

مرا کز اســتان ها و  12نفر از اصفهان) از مدیران شهرداری
و نمایندگانی از شوراهای شهر های سراسر کشور خواهد
بود.
حســینی نیا میگوید اصفهان تالش دارد در ســال آینده
عنوان شهر دوستدار کودک را از یونیسف دریافت کرده و
کشــور آبی رنگ در حوزه بینالملل شود«:شهر دوستدار
کودک از این جهت مهم اســت که فصل اول حقوق بشــر
بوده و کشــور ما زیر ذرهبین حقوق بشــر اســت و این برند
میتواند کارنامه خوبی در حوزه بین الملل ایران باشد».
ســمینار شــهر دوســتدار کودک بــا داشــتن برنامــه هایی
همچــون کارگاه های آموزشــی در روز هــای  26و  27دی
ماه با عهده داری یونیسف ایران و اساتید دعوت شده از
کشور های آلمان و سوئیس و همچنین اساتیدی از مرکز
اسکان بشر سازمان ملل متحد ( )UN-Habitatدر هتل
آســمان برای آموزش و اســتفاده از تجربه شــهر اصفهان
بــه شــهرداری هــای اســتان هــای سراســر کشــور برگــزار
می شود.
دیدارهــای جانبــی مدیران یونیســف در روز ســه شــنبه
 25دی مــاه،بــا شــهردار اصفهــان و همچنین جلســاتی
بــا مدیــران شــهرداری و شــورای شــهر در جهــت آموزش
بــرای اقدامــات الزم درشــهر دوســتدار کــودک و بایــد ها
و نبایدهایــی کــه در ایــن راســتا بایــد انجــام داد ،از دیگر
برنامههایی است که در این همایش به چشم می خورد.
همچنین ،بازدیــد از مرا کــز و اما کــن تفریحی ،آموزشــی،
فرهنگــی و تجــاری مختــص کــودکان در شــهر اصفهــان
از جملــه برنامــه هــای ایــن ســمینار بــرای مهمانــان و
شرکتکنندگان است/.گروه دیپلماسی

چشمهایتانراببندیدویکدیپلمات
را تصــور کنیــد .در ذهنتــان از او چه
میبینید؟ آیا او شخصی خوشلباس
با کتوشلواری تیره است که عینکی
ترجمه
هاله
گرد با قابی باریک به چشــم دارد؟ یا
افشاری شاید هم پوشهای بزرگ از نکاتی که
باید در مورد آنها صحبت کند در دست دارد؟ آیا این
دیپلمات مشــغول دســت دادن با همتــای خود در
مقابل یک جفــت پرچم برافراشــته شــده ایســتاده
است؟
خــب حــاال چشــم هایتــان را بــاز کنیــد و بــه آیینــه
نگاه کنید .بله درســت اســت! شــما یــک دیپلمات
هســتید .دیپلماتی بــرای ماموریت دیپلماســی آن
هم از نــوع شــهروندی اش .وقتــی پای دیپلماســی
شــهروندی در میان باشد ،هر شــهروندی می تواند
یک دیپلمات باشد .دیپلماسی شهروندی در این
باور ریشــه دارد که رابطــهای که با فکــری باز صورت
گیرد میتواند اعتماد متقابل را افزایش دهد ،باعث
ایجاد حســننیت بیــن طرفین شــود ،قــدرت نرم را
افزایش دهد و صلح را همچون پلی در سراسر جهان
بگســترد .شــهروندان دیپلمات میتوانند کشورها
و فرهنگها را بــه هم نزدیک کنند ،ا گــر تنها همانی
باشند که هســتند .آنها ا گر برای تحصیل ،تدریس،
کار یا خدمت داوطلبانه به خارج از کشورشان بروند،
بهترینهــای کشــور خــود را ارائــه میدهند .شــکل
دادن روابط قوی میان مردم ایده جدیدی نیست.
پیش از آنکه مارکو پولو بین کوبالی خان(از نوادگان
چنگیــز مغول) و پــاپ ارتبــاط برقرار کند ،شــهرهای
پادربورن واقع درآلمان و لومان در فرانسه در قرن نه
هجری با هم همکاری و مشارکت داشتند.
زمانی کــه فنآوری جدید مســافرتهای ســریعتر و
به مکانهای دورتر را امکانپذیر ســاخت ،تبادالت
میــان شــهروندان کشــورهای مختلــف هــم بیشــتر
شــد .ا گر چــه بســیاری از تعامالت بــه تــراژدی ختم
شــدند ،اما رهبران جهــان به تدریج متوجه شــدند
درک متقابــل بــرای حفــظ صلــح در ســیاره ای کــه
همه جــای آن به هــم متصل اســت ،الزامی اســت و
باید شــهروندان هم برای مشــق دیپلماســی دست
بــه کار شــوند .نمونــه هــای زیــادی از ایــن تبادالت
را مــی تــوان در کشــورهای مختلــف مشــاهد کــرد.
بــرای مثــال ،تــدی روزولــت ،رئیــس جمهور اســبق
آمریــکا به دانشــجویان ممتــاز چینی در رشــته های
علوم ،فناوری ،مهندســی و ریاضیات بورسیه های
تحصیلــی بــرای تحصیــل در دانشــگاههای ایــاالت
متحــده اعطا کرد تــا آنها از ایــن طریق در این کشــور
حضور داشته باشند و دیپلماسی شهروندی میان
چینی هــا و آمریکاییها برقرار ســازند .بعدها ،با باال
گرفتــن تنشهای جنگ ســرد ،دیگر رئیــس جمهور
آمریکا ،آیزنهــاور ،برای قدرت دادن به شــهرروندان
مــردم کاخ ســفید»
دیپلمــات ،همایــش «مــردم بــا
ِ
را در ســال  1956برگــزار کــرد .او همچنیــن ســازمان
خواهرخواندگی بینالمللــی ( )SCIرا تاســیس کرد.
ســازمانی که بیش از  570انجمن را (کــه  2300مورد
مشــارکت و همکاری را در خود جای داده است) در
 150کشور بههم پیوند میدهد.
بــه گفتــه آدام کاپلــن ،معــاون ســازمان خواهــر
خواندگی بینالمللی شهرها « ،برنامههای هدفمند
شــهرها همیشــه تــاش میکننــد تــا شهروندانشــان
جامعه اولین ســفر به خــارج از کشــور را تجربه کنند
و در عیــن حــال ،بــه هیئــت هــا و گروههایــی کــه به
شهرشــان ســفر می کننــد ،بــه چشــم دوســت نگاه
کنند ،نه گردشگر».
دیپلماسیشهروندیدر شهرهایخواهرخوانده
آدام کاپلــن معتقــد اســت ،در خــواهـــرخوان ـــدگی
شــهرها ،رابطه ایده آل رابطه ای اســت که بســیاری
از ســهامداران جامعه مانند مقامهای شــهرداری،
معلمان ،تجار ،جوانان ،هنرمندان ،ســازمانهای
غیرانتفاعــی و ســایر ســازمانهای مدنــی وغیــره را
دخیــل کنــد ،چــرا کــه ایــن افــراد و گروههــا ثبــات،
فرا گیــری و بســیاری دیگــر از زمینههــای احتمالی و
مختلــف را بــرای فعالیت هــای مشــترک و همکاری
فراهم می کنند.
گر چــه بســیاری از کشــورهای سراســر جهــان در
مــورد بســتن مرزهــای خــود و محــدود کــردن نفوذ
خارجــی بحــث میکننــد ،قانــون وضــع مــی کنند و
گارد میگیرند ،اما کاپلن معتقد است که انزوا گرایی
عاقالنه نیســت ،زیرا ایــن کار باعث محروم شــدن از
روابط متقابل سودمند میگردد.
از نظــر او« ،هیــچ کس تــا به حــال بــا نادیــده گرفتن
دیگران نتوانســته اســت دوســتانی پیدا کنــد و این
ایده که مــا میتوانیم خودمــان را از "نفــوذ خارجی"
دور نگاه داریم ،نه تنها غیرعملی اســت ،بلکه باعث
عقب افتادن در آینده نیز میشود».
چگونه میتوان یک شهروند دیپلمات بود؟
یک شــهروند دیپلمات موفق بودن ،شــرایطی دارد
که کاپلــن آن را اینگونــه توضیح می دهــد« :بهترین
شــهروندان دیپلمات اصول احترام متقابل ،توافق
و همکاری را بــه کار میبرنــد .الزمه احتــرام متقابل
این اســت که مردم کشــورهای دیگر را ،صرف نظر از
وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی آنها ،با خود
برابــر بدانیم .الزمه توافق این اســت که شــنوندگان
خوبــی باشــیم ،از قضــاوت کــردن مــردم ،کارهــا و
فرهنگشان پرهیز کنیم .این کار باعث میشود زمان
بیشتری برای آموختن و تامل کردن داشته باشیم.
بــرای این کار حتــی زمانی کــه با یک عمــل فرهنگی
خاصی مخالف هســتیم بایــد تالش کنیــم بفهمیم
چــرا چنیــن عملــی وجــود دارد .منظــور از همکاری
این اســت که تالش کنیــم روابطی بســازیم که برای
دو طرف سودمند باشند و سعی کنیم بفهمیم چه
چیزی از شــریک خود مــی توانیم یــاد بگیریــم و چه
چیزی می توانیــم به آنها یــاد بدهیم تا بــا آن زندگی
خود را بهبود بخشند».

