
دیپلماسی شهری موضوعی است که اساساً در دوران پس 
از جنگ ســرد و با گســترش فرایند جهانی شدن و اهمیت 
اقتصاد، بازیگــران متعدد دولتی و غیــر دولتی وارد عرصه 

دیپلماسی عمومی شد.
در حقیقت دیپلماسی شــهری بعنوان مکمل دیپلماسی 
رســمی، به عملکرد مدیریت های شــهری بــرای کنترل 
کشــمکش ها و تقویت همکاری های جهانی بین شهری 
ودســتیابی به منافع وعالیق شهری وشهروندی مشترک با 
هدف برقرای وایجاد توســعه پایدار شهری همراه با انسجام 
فرهنگی واجتماعی گفته می شــود. دیپلماســی شهری در 
مقایسه با ســازمانهای مردم نهاد و شرکتهای اقتصادی که 
قلمروزدایی وبی قلمرویی از مشــخصه های آنها ست ، جزء 
بازیگران قلمرو دار مانند دولتهای به شمار می رود که در بستر 
جهانی شدن وفرآینده های مرتبط با آن نشو ونمو یافته است.

دیپلماسی شهری می تواند شکلی از تمرکز زدایی  دولتی  

و انتخاب شــهرها بعنوان بازیگری کلیدی در نظر داشــت. 
دیپلماسی شهری ، ابزاری کارآمد وسودمند در عرصه جهانی 
شدن اســت که نقش شــهرها را بعنوان بازیگران خالق، 
هوشــمند ودانش بنیان در عرصه تعامل بین المللی و ایجاد 
صلح و توسعه اقتصادی و فرهنگی در جهان آشکار می سازد. 
این فرایند را بایستی بعنوان یک ظرفیت جهت تولید ثروت 
برای کشور وشــهر در نظر گرفت . انواع دیپلماسی شهری  
را مــی توان دو جانبه و چند جانبه نام برد. ضرورت شــکل 
گیری دیپلماسی شهری در شهرداری تهران، ابعاد مختلفی 
را در بر خواهد گرفت 1- امنیت : دیپلماسی عموما امنیت آور 
است و شــکل گیری نوع شهری آن نکات و ثمرات مثبتی 
دربر خواهد داشــت. 2- توسعه : دیپلماسی شهری می تواند 
بعنوان عنصر کلیدی در خدمت توســعه باشد.و می تواند به 
رشــد توسعه کشورها کمک کند .  3- اقتصاد : به طور کلی 
رونق اقتصادی  شهروندان و نقش شهرها بعنوان مراکز اصلی 
فعالیتهای اقتصادی به طور فزاینــده محرک اصلی اقتصاد 
کشوراســت ،بخش دیگر آن مراودات اقتصادی گسترده در 
شــهر به راهبری وتحقق توسعه شهر می تواند ، کمک کند. 
بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی شهروندان ،یکی از ثمرات 
اقتصادی مراودات دیپلماتیک شهری بین کشورها می باشد 
.4- فرهنگ:مهم ترین واساسی ترین بخش را در دیپلماسی 
شهری را بازی می کند. دیپلمات های شهری بر پایه مراودات 

فرهنگی بهتر از هر نوع دیپلماســی دیگری در دنیای مدرن 
امروزی در عرصه بین المللی می توانند سفیر صلح ودوستی 
باشند وبرای جامعه تولید ثروت نماید. محور قرار دادن  برنامه 
های اثر بخش فرهنگی موجب حضور گسترده توریست ها و 

، به حرکت در آمدن اقتصاد در شهر می باشد.
5- شبکه های شهری : گســترش دیپلماسی شهری، 
شــبکه های همکاری شهرها در سه سطح ملی، منطقه ای 
وبین المللی  را رشد می دهد ،که شهرداران پایه گذار وتصمیم 

گیر در این عرصه هستند.
تنگناهای دیپلماسی شهری در تهران شامل: 

1-فقدان ساختار سازمانی مشخص ، دیپلماسی شهری و 
بین المللی در شهرداری تهران

2-عدم راهبردها و راهکارهای اجرایی دیپلماسی شهری.
3-کم توجهی مدیران ارشد شهرداری تهران به اهمیت 

دیپلماسی شهری در امور بین الملل
4-عدم استفاده مستمر و مفید از کارشناسان دیپلماسی 

ومتخصصان روابط بین الملل در شهرداری تهران
5-ارتباط ضعیف شــهر تهران با سازمان های تخصصی 

سازمانهای بین المللی سازمان ملل
6-ضعف و یا نبود قوانین مشــخص در زمینه دیپلماسی 

شهری وروابط بین الملل شهرتهران می باشد. 
راه کارهایی برای تحقق این امر مهم بایستی در دستور 

کار شــهردار جدید تهران قرار گیرد ، که شــامل موارد ذیل 
می باشد.

1-ایجاد ســاختار سازمانی منسجم وراه اندازی دبیرخانه 
جهت ایجاد دیپلماسی شهری با کالن شهرها.

2-تعامل با نهادهای تخصصی وباالدستی جهت تفهیم 
اهمیت موضوع وراهبری موضوعات به صورت مشــترک از 

طریق دبیرخانه
3- ایجاد ظرفیت های گفتمانی  و راهبری عملیاتی بین 
دولت )وزارت خارجه (، شــهرداری وســازمانهای مردم نهاد 

جهت تحقق دیپلماسی شهری
4-ارتقــاء فرهنگ وادبیات گفتمانی نزد شــهروندان به 

منظور تحقق دیپلماسی شهری بر پایه منافع فردی وجمعی
5-تقنین مصوبات مورد نیاز وارتباط با بخشهای دخیل در 

راهبری دیپلماسی شهری
6-آغــاز عضویت در ســازمانهای تخصصی غیردولتی 
بین المللی مرتبط با مباحث توسعه پایدار ،شهری و...پس از 
ایجاد دبیرخانه با توجه به مشکالت عدیده شورای اسالمی 
جدید شهر تهران وشهردار آینده تهران ،هیچ راهی جز ایجاد 
واستفاده از ظرفیتهای موجود ومغفول مانده به منظور ایجاد 
ثروت وتامین هزینه های شهر تهران وجود نخواهد داشت.
این کار نیز نیاز به برنامه ریزی واستفاده از تمامی بخشهای 

تخصصی و درگیر اجرایی در کشور 

مدتى اســت حميدرضا جاليى پور در قامت مدافع 
عملكرد شــوراى سياســتگذارى اصالح طلبان ظاهر 
مى شــود و به شــكل اغراق آميزى از فرآيند شــكل 
گيرى ليســت اميد براى شــوراى پنجــم تهران دفاع 
مى كند به طورى كه اگر كســى اطالعى نداشته باشد 
 او را با ســخنگوى شوراى سياستگذارى اشتباه خواهد 
گرفت. اين درحالى اســت كه اساساً جاليى پور نه عضو 
اين شــورا بوده است و نه در جلسات آن شركت داشته 
و نه اطالع دقيقــى از فعل و انفعاالت تصميم گيرى و 
ساختار درونى شــورا داشته، مســئوليتى هم در اين 
ارتباط نداشــته و ندارد. اما چه شده كه ايشان به خود 
اجازه مى دهد از موضع باال و فصل الخطابى با نقدهاى 
جــدى بدنه جريان اصالحات مخصوصاً طيف وســيع 
جوانان اصالح طلــب برخورد آمرانه بكند جاى تأمل و 
تدبر دارد، كه به نظر من نقطه عزيمت اصلى نقد درون 

جريانى اصالحات هم همينجاست. دراين مجال به چند 
نكته اشاره مى كنم و بحث اصلى و جدي تر را به زمانى 
موكول مى كنم كه خود ايشــان يا ديگر مدافعان ساز و 
كار شوراى سياســتگذارى حاضر به مناظره رودررو در 
پيشــگاه بدنه جوان و زحمتكش اصالح طلبان باشند. 
مناظره اى كه هشت ماه قبل از انتخابات از رئيس وقت 
شــوراى هماهنگى جبهه اصالحات )كه شتابزدگى و 
بي تدبيرى او باعث تداوم سازو كارمعيوب شوراى عالى 
شد( خواسته بودم، و عليرغم قول و تعهدى كه درجلسه 
داد از آن طفــره رفت ؛ و نيز از خود حميد رضا جاليى 
پور در روزهاى انتخابات كه بحث كوتاه پيامكى داشتيم 

اين درخواست را كردم. 
پس نكته اول اين است كه اگر ايشان وهمفكرانش 
افرادى دموكراتيک هستند و ساز وكار دموكراسى را باور 
دارند تن به ايــن مناظره رودررو بدهند تاهمه بحث ها 
بى پرده وشــفاف درانظار عمومى مطرح شود، قضاوت 
هم با مردم مخصوصاً عالقمندان به جريان اصالح طلبى 

خواهد بود . 
دوم اينكه همين دفاعيات شتابزده و يک طرفه كاماًل 
دم خروس را آشكار مى كند. يعنى اينكه وقتى شخص 
جاليى پور نه عضو شوراست و نه در ساختار وساز و كار 
آن جايگاه و مســئوليتى دارد چرا اينگونه حكم قطعى 

صادر مى كند؟ آيا همين امر به تنهايى دليلى بر وجود 
ســاز و كار پنهانى وزد وبند پشــت صحنه نيست كه 
اتفاقاً جاليى پور و همراهانش كامالً از آن آگاه بودند و 
جزو صحنه گردانانش ؟!. افرادى هستند كه در شوراى 
سياســتگذارى نبودند ولى ازموضع متولى اصالحات از 
عملكرد شوراى سياســتگذارى و تصميماتش حمايت 
مى كنند. دقيقــاً به همين دليل اســت كه منتقدين 
مى گويند شــوراى عالى صرفاً نقــش روكش حقوقى 
تصميماتى را داشته كه قباًل دربيرون جلسات پخت وپز 
مى شد و توسط برخى از نيروهاى درون شورا كه باجريان 
و تيم تصميم ساز بيرون هماهنگ بودند سير حقوقى و 
تصويبى اين تصميمات در شــوراى سياستگذارى طى 
مى شد.  اين چنين رفتارى غيردموكراتيک ترين وفرصت 
طلبانه ترين رفتار با ظاهر دموكراتيک مى باشــد كه به 

هيچ وجه زيبنده جريان اصالحات نيست.
نكته ســوم كه از قضا بسيار مهم است اين است كه 
درآخرين جلســه شوراى مشورتى جناب آقاى خاتمى 
درهمين هفته گذشته قرارشد كميته اى براى ارزيابى و 
نقد عملكرد شوراى سياستگذارى تشكيل شود و نقاط 
قوت وضعف عملكرد آن  را در انتخابات اخير جمع بندى 
كند. اين ناشكيبايى در حال حاضر شما از چيست كه 
يک تنه و يكطرفه به دفاع اغراق آميز از عملكرد شوراى 

سياستگذارى مى پردازيد؟ به راستى نگران چه هستيد؟ 
چرا با اين حركات باعث قوت گرفتن شايعات مخصوصاً 

درموردخودتان مى شويد؟ 
نكته آخراينكه جريان اصالحات يک طيف وســيع 
و متكثر اســت و تنها محدود به عرصه سياســت هم 
نيســت. عرصه سياســت هم ميدان نبرد حق و باطل 
نيســت به كاربردن ادبيات استالنيستى و تقى شهرامى 
ازقبيل خائن، بدلى، تقلبى در ادبيات و گفتمان اصالح 
طلبى جايى ندارد. برادران جريان وسيع اصالحات را با 
احزاب توتاليتر اشتباه نگيريد. )وقتى چهره هاى بسيارى 
از كانديداهاى اصالح طلب از شنيده شدن اعتراضشان 
در شوراى عالى نااميد شــدند و تصميم گرفتند بدون 
وابستگى به شوراى عالى ليست مجزا اعالم كنند، هيچ 
يک خود را ليست اميد يا ليست مورد تائيد شوراى عالى 
نخوانده بودند اما به نام ليســت تقلبى و بدلى برچسب 

خوردند. 
طبعاً تقلــب و جعلى اتفاق نيفتاده بود اما اتهام زنى 
براى برد صد درصدى و توجيه وسيله براى هدف آغاز 
شد.( خوب اســت بدانيد زماني كه شــما درانگلستان 
مشغول استفاده از بورســيه تحصيلى درمقاطع عالى 
بوديد عده اى دراين مملكت سال ها قبل از دوم خرداد 

٧٦ در تكاپوى اصالحات درحال هزينه دادن بودند. 

دموکراسی را به سخره نکشیم

نگاه  ویژه شهردار جدید تهران به دیپلماسی شهری 

پاسخ به پدرخوانده های شورای عالی سیاست گذاری

صفحه 3

صفحه 2

خرب اول

به مناسبت دوازدهمین سال درگذشت میر مصطفی عالی نسب عصر پنجشنبه 22 تیرماه  بزرگداشتی با عنوان »دیدبانی اقتصاد ملی« برای این پرچمدار تولید ملی در 
مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد و بهزاد نبوی، فرشاد مؤمنی، سید محمد بحرینیان و محمدحسین فاضل زرندی به ایراد سخن پرداختند. بخش هایی از سخنرانی 
بهزاد نبوی به نقل از پایگاه های خبری بدین شرح است: وزیر کابینه میرحسین موسوی چنین گفت:  من با عالی نسب در دوره شهید رجایی آشنا شدم که شهید رجایی 
احترام خاصی برای او قائل بود و جلسات هفتگی منظمی را با عالی نسب داشت که ظاهرا مسائل اقتصادی را به او یاد می داد. ایشان به عالی نسب به عنوان مشاور اقتصادی 
حکم داده بود و عالی نســب به عنوان مشاور نخست وزیر در جلسات ستاد بسیج اقتصادی حاضر می شد. عالی نسب آدم بسیار باهوشی بود و از تجربیاتش خیلی خوب 
استفاده می کرد و من در ستاد بسیج اقتصادی خیلی از تجربیات ایشان بهره بردم. وی بیان کرد: شهید رجایی خیلی از عالی نسب تعریف می کرد. ظاهرا آقای عالی نسب 

پارکینسون داشت و دست هایش می لرزید. شهید رجایی می گفت وقتی دست های عالی نسب می لرزد، روح من می لرزد.  
 ادامه در صفحه 2

ما را دنبال نخود سیاه نفرستید

شکایت علیه ائمه جمعه، فرماندهان نظامی و 
رسانه ها تقدیم قوه قضاییه شد
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محمدرضا عارف ضمن انتقاد به روحانی اظهار داشت: 

مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور:

بهزاد نبوی در دوازدهمین سالگرد 
میر مصطفی عالی نسب در مؤسسه 

مطالعات دین و اقتصاد:

صفحه 2

یادداشت های امروز

 صفحه 2

آتنا فریاد تالش هایي كه به 
سیاه نمایي تشبیه شد 

روانشناسی »روحانی« و 
چینش كابینه

 صفحه 2

 صفحه 3

سخن روزسرمقاله

آقاى حميدرضا جاليى پور ســرانجام به ميدان پاســخگويى از عملكرد 
پر مسئله شورايعالى سياستگذارى در بســتن ليست اميد ورود پيدا كرد. 
وى در يک يادداشت تلگرامى به دفاع تمام قد از سازوكارهاى دموكراتيک 
شــورايعالى سياســتگذارى پرداخت. او در اين يادداشــت همه اقدامات و 
زدوبند شــورايعالى با محوريت اتحاد را امرى مشــروع و قابل دفاع دانسته 

است.
در آينده به تمام نكات مورد اشــاره آقاى جاليى پور به تفصيل خواهيم 
پرداخت. در اين يادداشت تنها به نقطه ضعف بزرگ آقاى جاليى پور اشاره 

خواهد شد.
حميدرضا جاليى پور طبق گفته على شكورى راد دبيركل محترم حزب 
اتحاد معرفى و عامل اصلى ورود بهاره آروين به ليســت اميد براى شوراى 
شــهر تهران بوده است. انتظار داشــتيم جناب جاليى پور ابتدا درباره اين 

موضوع سخن بگويد و سپس از شورايعالى سياستگذارى دفاع نمايد.
اما جنــاب جاليى پور با زيركــى خاص از موضوع بهــاره آروين عبور 
مى نمايد و ســپس با ژســتى حق به جانــب منتقدان شــورايعالى را زير 
رگبــار انتقاد قــرار مى دهد. نگارنده به همان دليلى كــه آقاى جاليى پور 
از ماجــراى آروين گيت تعمداً فرار مى كند، ســعى خواهم كرد ايشــان را 
وارد معركه پاســخگويى نمايم. بهاره آروين در ســال 88 از مخالفان فقيه 
عاليقدر و مهندس موسوى بود، و در برخى از نوشته هاى خويش به مراتب 
از افراطيون دلواپس سرشــناس بى رحم تر عمل مى كرد. من نوشــته هاى 
آروين عليه آيت اهلل منتظرى و محصورين را به مراتب گزنده تر از عبارات 
افراطيونى چون شريعتمدارى، رسايى، كوچک زاده و حسينيان مى بينم. و 
در شــگفتم كه چگونه آقاى جاليى پور دچار اين ظلم فاحش به مظلومان 
88 شده اســت؟ خانم آروين در آن نوشــته هاى ظالمانه مرحوم آيت اهلل 
منتطرى را فردى بى پشــتوانه مردمى مى داند، و مهندس موسوى را فردى 
فتنه گر و عامل تخريــب ارزش هاى انقالب مى خواند. جناب جاليى پور به 
عنوان يک فرد تحصيلكرده و قلم به دســت نمى تواند ادعا كند كه بى خبر 
از آن توهين هاى آزار دهنده بهاره آروين به موســوى و منتظرى است. در 

عصر انفجار اطالعات ديگر كسى اين ادعا را باور ندارد.
اما جناب جاليى پور با ســكوت بر قضيه "آروين گيت" بنا دارد بحث را 
منحرف كند، و با پرداختن به مباحث دفاع از شــورايعالى اين نقطه ضعف 
بزرگ خويش را پنهان نمايد. جاليى پور پدر و پسر عامل اصلى ورود بهاره 
آروين از ســوى حزب اتحاد به ليســت بوده اند. حضور پر مسئله آروين به 
ليست اميد آن قدر تبعات منفى براى حزب اتحاد داشته است كه دبير كل 
اين حزب آشــكارا و با صراحت از بهــاره آروين تبرى مى جويد. نكته ديگر 
اين كه آقاى جاليى پور دچار تناقضى عجيب گرديده است. به خاطر فشار 
افكار عمومى و پرسشگرى شبكه هاى اجتماعى و بدنه هاى اصالح طلبان در 
سراســر كشور، مهندس موسوى را "موســوى عزيز" خطاب مى كند اما از 
طرفــى هم فردى مانند بهاره آروين را به عنوان يک عنصر اصالح طلب! به 
ليست اميد مى آورد تا به شوراى پنجم راه يابد. حال كه آقايان جاليى پور 
در اين زمينه پاســخگو نبوده اند، اينجانب در آينده اى نزديک مطالب بهاره 

آروين عليه مهندس موسوى و آيت اهلل منتظرى را منتشر خواهم كرد.
"آروين گيت" خبط كسانى اســت كه اصالحات را پادگان مى پندارند 
و در اين پادگان ادعاى تيمســارى دارند و الباقى اصالح طلبان را سربازان 

پوستر چسبان مى پندارند!

سکوت سنگین جالیی پور 
در بحران آروین گیت!

محمد آقازاده

محمد آزاد جاللی زاده

آقای عارف برای مردم
 چه كرده اید؟

زهره آشتیانی

اکبر اعلمی

خراب شود باغی  كه 
كلیدش چوب مو باشد

 باید با قلب ها 
بجنگید نه میزها!

اعتراض یاسر هاشمی به روند 
هاشمی زدایی در دانشگاه آزاد:

صفحه 3

علی نظری - سردبیر

احمد حکیمی پور- فعال سیاسی اصالح طلب

عبدالرضا یوسفی میانجی-پژوهشگر

با آمدن ترامپ 
تندروهای 

دو طرف بده 
بستان می کنند


