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تنــش و درگیری ما بین کشــورهای عربی در حال فزونی اســت. ترامپ که از 
قراردهای تسلیحاتی در خاورمیانه سرمست شده بود، از وقایع 24 ساعت گذشته مات 
و مبهوت شــده است. در این شرایط او صالح را در این دیده که توجه اش را به وقایع 
لندن معطوف کند و به خاورمیانه اهمیتی ندهد. عربســتان و متحدانش در خواب هم 
نمی دیدند که کشــور کوچکی مانند قطر ماهیت تفکر اســتراتژیک آنها را با چالش 
مواجه کند. از همین امروز تجار ایرانی به فکر صادرات مواد غذایی به قطر هســتند. 
کشــورهای مســتقل هم واردات گاز و نفت از قطر را برای خود غنیمت می شمارند و 
به هیچ وجه حاضر به چشــم پوشی از آن نیســتند. اگر کسی تصور کند که ایران در 
این اتفاقات بدون بهره می ماند ســخت در اشتباه است. بهره ی ایران فقط محدود به 
تجارت و اقتصاد نخواهد بود. آنچه که در این شــرایط موجب اســتهالک سالح های 
نظامی عربستان می شــود، دیپلماســی فعال و منحصر به فرد فرهنگی ایران است. 
دیپلماســی که نه به افراد ربطی دارد و نه مختص امروز و دیروز است. بازبینی تاریخ 
سیاســی ایران نشان داده که آغوش باز ایرانیان برای پذیرش اقوام و مردم مختلف با 
آداب و آدیان و ســنن متفاوت در این شرایط راهگشای بسیاری از مسائل بوده است. 
این ســنت که ریشه در شیوه ی حکم رانی ایران باستان دارد بستر مناسبی برای ماوا 
گرفتن مردم خاورمیانه بوده اســت. تنوع فرهنگی در نجد ایران موجب شــده که در 
کنار واژه سیاســی ایران، از ایران فرهنگی نیز نام برده شــود. این تنوع فرهنگی نه 
تنها موجب افزایش ظرفیت سیاسی برای تعامل با دیگران شده بلکه تداوم حضور در 
کلیه تعامالت منطقه ای را شــکل داده است. دولتمردان عربستان گمان می کردند که 
با توافق هســته ای ایران از یک سو و خرید سالحهای فوق پیشرفته توسط خودشان 
از ســوی دیگر موازنــه قدرت در منطقه را به نفع خــود برگردانده اند. آنها هیچ وقت 
نمی توانند درک درســتی از ماهیت فرهنگی ایران در منطقه داشــته باشند. احترام 
و به رســمیت شناختن کلیه سنتها و فرهنگهای زیســتی مردم منطقه که در تجربه 
تاریخی دیوانســاالرهای ایرانی نهفته ، از هر سالح و قراردادی با نفوذتر و باثبات تر 
است. حاکمین عربســتان هیچگاه خارج از دریچه قبیله  گرایی امکان درک تحوالت 
بین المللی را نداشــته اند. به همین دلیل اختالفات پیش آمده میان آنها و قطر به هیچ 
عنوان برای آنها قابل هضم نیســت. در این شــرایط ایران باید نشان دهد که از چه 
ظرفیتــی برای حل مناقشــات منطقه ای برخوردار اســت. ظرفیتی که نه به چرخش 
ســانتریفوژها ربطی دارد و نه اشخاصی خاص هدایت آن را به عهده دارند. این یک 

خصلت فرهنگی تاریخی نزد ماست. 

آموزش یکی از حقوق اساسی تمام انسان ها است
یادداشت روز  روشنگري دکترمحمدعلی نجفی ، وزير پيشين آموزش و پرورش درباره سند2030

                     سير زندگی در فضا

 محمد علی نجفی وزیر پیشین آموزش و پرورش در خصوص 
سند 2030 به ایراد توضیحاتی مبادرت کرده است. وی گفت: 
در سند2030 برای توسعه ی پایدار17 هدف اصلی و 169هدف 
جنبی مشخص وهدف چهارم وپنجم تضمین آموزش با کیفیت، 
فراگیر و مادام العمر برای همه و دســتیابی به تساوی جنسیتی 
و توانمندســازی زنان ودختران عنوان گردیده و برآموزش به 
عنوان عامل موثردر رسیدن به اهداف سند با تاکیدبرحاکمیت 
و اولویت ها و ظرفیت های ملی، تمامیت و اســتقالل ارضی 
کشورها و عدم تعارض با ویژگی های هرکشور لحاظ شده است.

اینچئون کره جنوبی نیز با حضور 120 وزیر از 160 کشور با 
محوریت آموزش به عنوان اصلی ترین هدف وبه صورت کیفی، 

برابر و مادام العمر برای همه بیانیه ای توســط یونســکو تهیه 
وتنظیم و شناخت آموزش به عنوان مهمترین پیشران آموزش 

وپرورش و محورتوسعه پایدارمدنظرقرار می گیرد.
دکترنجفی با یادآوری این نکتــه که آموزش یکی ازحقوق 
انسان ها برای توانمند شدن است افزود: اختصاص الاقل 4تا6 
درصدGDPکشــورها به آموزش از اهداف 2030 است ودر 
ســال 2017 به طور متوســط 5درصدGDP و 13.7درصد 
بودجه عمومی دولت ها به آموزش اختصاص داشته که درایران 
 GDP از لحاظ اختصاص بخش دولتی به 13.7 نزدیک ودر

کمتر می باشد.
مشــاور رئیس جمهــور دربخش دیگری از ســخنانش کم 
اطالعی از محتوای ســند 2030 درسطح جامعه و عدم تبیین 
مناسب این سند توســط وزارت آموزش وپرورش ودولت را از 
مواردی خواند که عمدتا دست آویز سوء استفاده ابزاری از این 
سند شده است و گفت: اهمیت تســاوی جنسیتی در آموزش 
که به یک مانع جدی در امرآموزش کشــورها تبدیل شــده و 
سوء اســتفاده از 246 میلیون دختر و پســر در داخل واطراف 

مدرســه در دنیا که بخش عمده ای دختران می باشند و لزوم 
احساس امنیت زنان ودختران موجب شد آموزش جامع جنسی 
مبتنی برآگاهی بخشی وپیشــگیری منطبق بر مسائل ملی و 
محلــی با تاکید براین که درآموزش، محتــوا و... هیچ اجباری 
وجود ندارد درسال 95 به صورت سندملی 2030 توسط یونسکو 
 تهیــه و درآن در دوجا صرفا به صورت تنظیم خانواده اشــاره 

شود.
وی افزود: معتقدم بســیاری از منتقدین هیچ کدام از 4ســند 
را)هزاره ســوم،2030 ســازمان ملل،بیانیــه 2015اینچئون و 
سندملی یونسکو( رانخوانده وسوءاستفاده ای که از موضوع سند 
شــد حاکی از بی اخالقی بخصوص در هنگامه انتخابات بود. 
الزم به ذکر اســت در هیچ جاي سند ادعاهاي مطرح شده در 
داخل مانند لزوم آموزش همجنسگرایي و خودارضایي و مسائلي 
از این دســت وجود ندارد و حتي در کل سند یک بار هم چنین 
کلماتي نیامده است ولي در ایران گروهي این مسائل را ساخته 
و با سوءاستفاده از این واقعیت که اکثر مردم سند را نخوانده اند، 
چنین موضوعات ناروایي را مطرح مي کنند.                                             

جامعه را که می نگری و مردم را که نگاه می کنی، 
همه را آویخته بر نشانه های بی نشانی می بینی که در 
فضا و زمانی بریده از مکان، شناورند. تو گویی خاک 
دیگر بی ثمر گشــته و و تنه ها خشکیده اند و مردمان 
چون برگ های خزان با هر نسیمی از بوته ای به روی 

بوته ای دیگر می افتند. 
گویی خون ها دیگر بی اثر شده اند و همگان بریده 
از ریشــه، گمنام و بی نشان هستند. علقه ها از زمین 
کنده شده و بر فضا بسته شده اند. بی خانمانی تقدیر 
این جماعت روشــنفکرنمای جهان وطن اســت. در 
جهان بودن و باشــیدن در جهــان، جای خود را به 
ســیر کردن در فضا داده است. دیگر ستارگان را نه 
در باالی سرمان بلکه در روبرویمان و در پرده سینما 

مشاهده می کنیم. 
جــدای از فضاهای همگانی چون ویترین مغازه ها 
و فضاهای عمومی شــهری و نقش هــا و تصاویر، 
هر کســی برای خودش فضایــی خصوصی جدای 
از دیگــران و بریده از مکانی کــه در آن قرار دارد، 
درست کرده اســت؛ در اتوبوس و مترو هر کسی با 
یک هندزفری فضای شــخصی خودش را دارد؛ هر 
فردی در ماشینی با شیشه های دودی و آهنگ های 
دلخواهــش فضایی بــرای خودش درســت کرده 
اســت. اتوبوس هر چقدر قراضه و خراب باشد مهم 
نیســت؛ صندلی ها هر چقدر نامناســب باشند اصال 
ایرادی نــدارد؛ راننده هر طوری که می خواهد براند، 
تنها چیزی که مهم اســت این هســت که باطری 
گوشی مان خالی نشــود تا مبادا از فضایی که برای 

خودمان درست کرده ایم خارج شویم. 
هوای داخل مترو هر چقدر نامطبوع و گرم باشــد 
برای مان قابل تحمل اســت؛ از ازدحام جمعیت اگر 
نفس مان بند بیاید باز شــکایتی نداریم به شــرطی 
که فضای خودســاخته مان به هم نریزد؛ خیابان های 
شلوغ و کثیف را نمی بینیم چشم مان فقط به ویترین 
مغازه ها و صورتک های نقاشــی شــده دور و برمان 

است. 
دیگر کســی نمی گوید وطن من! ســرزمین من! 
دیار من!، همه می گویند نت من، کانال من، وبالگ 
من، ســایت دلخواه من. دیگر کسی نمی گوید اینجا 
کشــور من اســت و باید خودم درستش کنم؛ دیگر 
کسی دلشوره آب و خاکی که در آن زندگی می کند 
را ندارد؛ کســی از بازگویی حماســه های نیاکانش 
و جریــان خون آنها در وجودش، بــه وجد نمی آید؛ 
 دیگر کســی برای همبســتگی ایل و تبارش کاری 

نمی کند. 
از این روی دغدغه های مان نه کم آبی، نه آلودگی 
هوا، نه خشــک شــدن دریاچه ها و تاالب ها، بلکه 
ســرعت پایین اینترنت، وضوح تصاویر، قطع نشدن 

جریان انتقال نشانه های مصرفی و ... هستند. 
قصد من از نوشــتن این یادداشت تأکید بر نوعی 
از رابطــه با محیط و محل زندگــی و نیز با دیگران 
اســت که تحت عنوان رمانتیسم از آن یاد می شود. 
رمانتیسم جنبشی بود که در مقابل عقل گرایی شکل 
گرفت. در برابر عقل گرایی که بر خرد انســانی تاکید 
دارد، رمانتیســم بر نقش احساسات در زندگی انسان 
اهمیت می دهــد و از راه های ناآزموده و غیر معمول 
برای حل مسائل حمایت می کند. رمانتیسم بر تجربه 
شــورمندانه زندگی و باال بردن غنــای آن اهمیت 
فراوان می دهد. رمانتیســم انسان را دارای رابطه ای 
انداموار با محیط زندگی و طبیعت و دیگر هم نوعان 
می بیند و آنها را دارای یــک روح واحد می داند. در 
سیاست، رمانتیسم بر ملی گرایی و خاص بودگی روح 
ملی، اجتنــاب از توده گرایی و احترام به آب و خاک 

تاکید دارد. 
رمانتیســم سیاســی به دلیل برخــی تجربه های 
تاریخی به مانند آلمان نیمه اول قرن بیســتم چهره 
چندان موجهــی از خود برجای نگذاشــته، اما باید 
یادآوری نمود که از هر ایده ای می توان استفاده های 
گوناگونی بــرد و از این روی ایده هــا و آموزه های 
سیاسی و اجتماعی را باید در نسبت با هر موقعیت و 
عملی که در آن به کار برده می شوند مورد سنجش 
قرار داد. صرف یک یا چند تجربه تاریخی نامناسب 
نمی تواند دلیلی بر کنار گذاشــتن میراثی از اندیشه 

بشری باشد. 
در طــول تاریخ ایران ما کمتر مقطعی را شــاهد 
بوده ایم که ارتباط بــا اجتماع و محل زندگی مبتنی 
بر رابطه ای رمانتیکی باشــد اگر هم چنین رابطه ای 
بــوده، اختصاص به محیــط محلی زندگــی افراد 
داشــته و نه جامعه و کشــور در ابعاد کلی آن. حتی 
در طول جنگ هشت ســاله ایران و عراق نیز دفاع 
از آب و خاک کشــور براساس عقیده دفاع از اسالم 
و حکومت اســالمی بود نه براساس رابطه رمانتیکی 
با کشــور و اجتماع کلی. با ایجاد شدن شرایط جدید 
و جدایی فضا و زمــان از مکان، و جایگیری زندگی 
 در فضای بریده از مکان، این مســاله حادتر شــده 

است. 
به نظر می رسد برخی از مشــکالت اجتماعی ای 
که جامعه امروز ما با آنها دســت به گریبان اســت 
نمی توانند بدون ایجاد روحیه ملی و احســاس تعلق 

خاطر افراد به کشور، قابل حل باشند. 
اختالس ها و دزدی ها، نبــود وجدان کاری، ضرر 
رســاندن به اموال عمومی، عدم توجه به مشکالت 
زیســت محیطی، بی عالقگی نسبت به آینده کشور 
و غیــره، تماما به این دلیل شــکل می گیرند که ما 
خودمان را جزئی از جامعه تلقی نمی کنیم و کشور را 

متعلق به خودمان نمی دانیم. 

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص 
رویکرد این وزرات خانــه در مورد فعالیتهای خبرنگاران گفت: 
رویکرد اصلی این وزارتخانه در ســال جــاری فراهم کردن 
زمینه ای مناســب برای ارتقای سواد رســانه ای خبرنگاران 
سراسر کشور است. در همین راستا در سال جاری کالس های 
آموزشــی رایگان به صورت آنالین برای تمامی اعضای خانه 
مطبوعات سراسر کشور برگزار می شود تا همگان از این فضای 
آموزشی به وجود آمده اســتفاده کنند. به گزارش خبر آنالین 
وی یکی از دالیل خانه به دوشی خبرنگاران نبود رابطه بیمه ای 

ثابت با مدیران مطبوعات دانست و گفت: رسانه های مکتوب و 
مجازی همچون خبرگزاری ها موظف به بیمه کردن خبرنگاران 
خود هســتند، اگر مدیران خبرگزاری بــرای بیمه کردن اقدام 
نکردند، خبرنگاران موضوع را پیگیری و از ابزار قانون استفاده 
کنند. وی افزود: از مدیران رســانه ها خواسته ایم تا خبرنگاران 
خــود را بیمه کنند و هزینه آن را از وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی با عنوان یارانه بیمه دریافت کنند؛ این مطلب به معنای 
امر و نهی از ناحیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیست، بلکه 
این وزارت خانه از عملیاتی شدن این مهم حمایت خواهد کرد.

حسين انتظامی معاون مطبوعاتی وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

رويکرد اصلی وزارت ارشاد ارتقای سواد رسانه ای خبرنگاران است

جواد شقاقی - روزنامه نگار 

علیرضا زاکانی نماینده ســابق مجلس شورای اســالمی در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی، با اشــاره به »محکومیت ایران به پرداخت جریمه ی یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون 
دالری به کشــور ترکیه و صدور حداقل 14 ماه گاز مجانی به این کشــور«، خواســتار ورود جدی و اثرگذار 

مجلس به این موضوع شد.

زاکانی خواستار ورود جدی 
مجلس به موضوع »محکوميت 

گازی ايران« شد

چند وقتی است که مباحث زیادی حول سند 2030 سازمان 
جهانی یونســکو در گرفته که موجب کنجکاوی زیادی برای 
دانستن مفاد این سند شده است. به همین منظور خالصه ای از 
این سند برای آگاهی خوانندگان روزنامه مستقل درج می گردد.

خالصه سند 2030 
سند مقدمه ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر 
آن هستند که تا سال 2030، به فقر،گرسنگی ،خشونت، فساد، 
قاچاق و ... پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، 
رعایــت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گســترش 
بهداشــت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان 
و دختران، محترم شــمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشــار 
آسیب پذیر، مردم ساالری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق 
روستایی، توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای، ترویج 
تفاهم، اشتغال زایی و نظایر این ها حرکت کنند. سپس بر لزوم 
تالش همه دولت ها برای رسیدن به اهداف توسعه ای 2030 

تأکید شده است.
بعــد از آن 17 هدف اصلی ســند 2030، بیان شــده اند که 

عبارتند از: 
1-پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا

2-پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود 
تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار

3- تضمین زندگی ســالم و ترویــج رفاه برای همه در تمام 
سنین

4- تضمیــن کیفیت آمــوزش فراگیر و عادالنــه و ایجاد 
فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه

5-دســتیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان 
و دختران

6-تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضالب 
برای همه

7-تضمین دسترســی به انــرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، 
پایدار و مدرن برای همه

8-ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد 
و شغل مناسب برای همه

9- ایجاد زیرســاخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی ســازی 

فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری
10- کاهش نابرابری در درون و میان کشورها

11- تبدیل شهرها و سکونت گاه های انسانی به مکان های 
همه شمول، مقاوم و پایدار

12- تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار
13- اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن

14- حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی 
برای توسعه پایدار

15- حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های 
زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف 
و معکوس نمودن فرســایش زمین و توقف از بین بردن تنوع 

زیستی
16- ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توســعه پایدار، 
دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخ گو 

و فراگیر در تمام سطوح
17- تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای 

توسعه پایدار

ادامه از صفحه اول                                                                                                            
  به این ترتیب گام دوم عدم شــفافیت هم در موضوع سهمیه بندی و سلب اختیار از نامزدها برای 
آنکه خودشــان تخصص شان را متناسب با رزومه ای که دارند انتخاب کنند برداشته شد. اما عالوه بر 
سهمیه های تخصصی، مقرر شده بود 6 کرسی از لیست به جوانان و 6 کرسی به زنان اختصاص یابد 
که دو نفر آنها در دختران جوان مشــترک بود و باید 10 نفر در مجموع به این ســهمیه ها اختصاص 
می یافت. نکته مهمتر اینکه هیات رییسه شورایعالی تعمداً تا پایان اعالم لیست نهایی 21 نفره مشخص 
نکرد که قرار است این 10 سهمیه سنی و جنسیتی به کدام تخصص ها اختصاص یابد )شاید برای اینکه 
در مهندسی نهایی دست بسته نباشند( و بعد از اعالم لیست مشخص شد که 4 سهمیه اختصاصی 
زنان )غیرجوان( به تخصص های امور اجتماعی )یک کرسی از دو کرسی(، معماری و شهرسازی )یک 
کرسی از سه کرسی(، محیط زیست )یک کرسی از دو کرسی( و بهداشت و درمان )تنها کرسی موجود( 
اختصاص یافته و 2 سهمیه دختران جوان به امور اجتماعی )تنها کرسی باقیمانده( و امور فرهنگی و 
آموزشی )یک کرسی از دو کرسی( تعلق گرفت. برای 4 سهمیه آقایان جوان هم تخصص های امور 
مالی و بودجه )یک کرسی از دو کرسی(، محیط زیست )تنها کرسی باقیمانده(، معماری و شهرسازی 
)یک کرســی از دو کرسی باقیمانده( و شهر هوشمند )تنها کرسی موجود( انتخاب شده بودند. واضح 
اســت که با این تقسیم بندی از قبل اعالم نشده عمال شانس افراد زیادی از نامزدها به طور کامل از 
بین رفت. برای مثال شانس نامزدهای احتمالی مرد در امور اجتماعی و بهداشت کال حذف شد، مردان 
غیرگرچه شاید الزامی که به رعایت این سهمیه ها وجود داشت در نهایت این روند را اجتناب ناپذیر کرده 
بود اما به هر حال پنهان نگهداشتن این موضوع از دید نامزدها در خوش بینانه ترین حالت و شاید هم 
انتخاب این تخصص ها متناسب با افراد مشخص موجود در هر تخصص در بدبینانه ترین حالت، دست 
هیات رییســه شورایعالی را برای مهندسی لیست نهایی کامال باز گذاشت و اعتراضهای بیشماری را 
موجب شد. اما صرفنطر از مشکالت سیستمی و فرآیند غیرشفاف تهیه لیست که به آنها اشاره شد، به 
نظر می رسد مهندسی لیست در مصادیق هم به گونه ای بوده که از بین 42 نفر راه یافته به مرحله آخر، 
تا 80 درصد لیست 21 نفره قبل از رای گیری نهایی در صحن شورایعالی مشخص بوده اند که ضمن 
احترام به نامزدها و احزاب یا افراد حامی آنها به ناچار برای شفاف شدن بیشتر موضوع و ایجاد زمینه 

الزم برای پاسخگویی هیات رئیسه شورایعالی ذیال به برخی موارد اشاره می شود.
الف( در چهار کرسی مدیریت شهری با اینکه بیشترین سهم را در کرسی های تخصصی داشت اما 
کاماًل سهم نامزدهای مرد غیرجوان شده بود و عماًل زنان و جوانان از رقابت در این سهمیه بازمانده 
بودند، آقایان الویری )نزدیک به کارگزاران(، رباطی )مجمع نمایندگان ادوار(، میرلوحی )اتحاد ملت(، 
حق شناس )اعتماد ملی(، تندگویان )مستقل(، ساالری )همبستگی(، صمدی )اراده ملت(، خون چمن 
)حزب جوانان( و مهرعلیزاده )بنیاد باران( برای رقابت در دور نهایی انتخاب شدند که البته آقای صمدی 
به دلیل تایید نشــدن صالحیت از ورود به لیســت جا ماند. به نظر می رسد شورایعالی در تعریف این 
تخصص تالش کرده بود تمام افراد مطرح و صاحب نامی که به نوعی به مدیریت اجرایی در سطح 
وزارت کشور یا عضویت در شورای شهر اشتغال داشته اند وارد این سهمیه نماید که از این منظر ایرادی 
به آن وارد نیست اما قرار دادن نام افرادی مثل آقای تندگویان که فاقد مدافع مستقیم در بین احزاب 
و اشخاص حاضر در جلسه نهایی بود و همچنین آقای خون چمن که مشخص است در رقابت با سایر 
ژنرالهای این حاضر در این تخصص شانسی ندارد عمال تکلیف افراد نهایی را تا حد زیادی مشخص 
می کند ضمن اینکه قرار گرفتن نام آقای ساالری هم در این سهمیه در حالی که می توانست به راحتی 
در کرسی معماری و شهرسازی شانس بیشتری برای ورود به لیست داشته باشد تا حدی غیرمنطقی 
است اما در مجموع آقایان الویری، میرلوحی، حقشناس و ساالری توانستند از این سهمیه به لیست 
نهایی راه یابند. مهمترین حذف شده این بخش هم البته آقای مهرعلیزاده است که با توجه به اینکه 

احتماال در خود بنیاد باران مدافع چندانی نداشته غیرمنطقی به نظر نمی رسد.
ب( تکلیف سه کرسی معماری و شهرسازی با سهمیه بندی انجام شده برای زنان و جوانان تا حد 

زیادی مشخص بود. برای کرسی زنان در این تخصص خانمها نژادبهرام )انجمن روزنامه نگاران زن( و 
ملیحه باقری )مستقل( معرفی شدند. نکته جالب در این کرسی حضور خانم نژادبهرام با مدرک دکترای 
علوم سیاسی در تخصص معماری و شهرسازی در کنار خانم ملیحه باقری با مدرک دکترای معماری 
بود که البته با توجه به اینکه کامال قابل پیش بینی بود که فرد دوم فاقد مدافع مستقیم در جلسه نهایی 
است ورود خانم نژادبهرام از این سهمیه به لیست نهایی مسجل بوده است. رقابت برای کرسی دوم 
معماری که به جوانان اختصاص داده شــده بود بین آقایان علی اعطا )اتحاد ملت( و حسین احمدی 
)مستقل( شکل گرفت. در این کرسی آقای اعطا دارای مدرک تخصصی معماری بود اما در کنار آقای 
احمــدی با مدرک تخصصی عمران قرار گرفته بود که علی القاعده باید در تخصص عمران و حمل 
و نقل قرار می گرفت. در این کرســی هم مشخص بود که آقای احمدی با اینکه عضو سابق انجمن 
اسالمی دانشگاه تهران بود اما به دلیل اینکه فاقد مدافع مستقیم در جمع نهایی است شانسی برای 
رقابت با آقای اعطا که مورد حمایت حزب اتحاد بود ندارد و شاید هم تعمداً از تخصص عمران به این 
سهمیه آورده شده بود تا پیروزی نامزد مورد حمایت حزب اتحاد را تسهیل کند. اما آقایان غیرجوانی 
که در تخصص معماری بودند این شانس را داشتند که در یک کرسی باقیمانده رقابت کنند که به این 
ترتیب آقایان حبیب زاده )حزب کار( با نوذرپور )مستقل( برای رقابت در نظر گرفته شدند. از نکات جالب 
این کرسی باقیمانده هم مدرک مهندسی مکانیک و دکترای علوم سیاسی آقای حبیب زاده است که 
علی القاعده باید در سهمیه تخصصی دیگری قرار می گرفت با این حال چنانکه قابل پیش بینی هم 
هست ایشان به راحتی و با رای باال آقای نوذرپور را که مانند بسیاری از افراد دیگر در جمع نهایی فاقد 

مدافع مستقیم بود پشت سر گذاشت. 
ج( از سه کرسی امور اجتماعی یک کرسی به زنان و یک کرسی به دختران جوان اختصاص داده 
شــده بود. در کرسی زنان یکی از جالب ترین رقابتها شکل گرفت و خانمها امانی و میرساردو )هر دو 
عضو کارگزاران( با هم رقابت کردند که کامال درون حزبی بود و به عبارتی باید گفت این کرسی نه 
به زنان اصالح طلب که به شاخه زنان کارگزاران اختصاص داده شده بود. رقابت بر سر کرسی دختران 
جوان هم بین خانمها آروین )نزدیک به اتحاد ملت( و رضایی )اتحاد ملت( شکل گرفت که ظاهرا این 
سهمیه هم به شکل طبیعی برای اتحاد ملت در نظر گرفته شده بود. در کرسی سوم امور اجتماعی هم 
رقابتی نابرابر بین آقایان مسجد جامعی )بنیاد باران( و فرنیان )حزب کار( برگزار شد. اگر این کرسی به 
جوانان اختصاص داده شده بود شاید آقای فرنیان شانس بیشتری داشت اما در هر حال رقابت با فردی 
مثل مســجدجامعی چندان برای وی نتیجه بخش نبود و به این ترتیب تکلیف کرسی هفتم شورای 

شهر هم مشخص شد.
د( از دو کرسی امور فرهنگی و آموزشی هم یک کرسی سهم دختران جوان بود که رقابت بین خانها 
فخاری )عدالت و آزادی( و بهروزآذر )اتحاد ملت( هر دو با تخصص کارآفرینی شکل گرفت که نماینده 
ســازمان عدالت و آزادی موفق به حضور در لیســت نهایی شد. در کرسی دوم هم یک رقابت درون 
گروهی بین آقایان خلیل آبادی و الحسینی )هر دو عضو انجمن اسالمی معلمان( برگزار شد و به نظر 

می رسد کرسی نهم از قبل برای انجمن اسالمی معلمان رزرو شده بود.
ه( رقابت برای دو کرسی عمران و حمل و نقل که به آقایان غیرجوان اختصاص داده شده بود بین 
آقایان محسن هاشمی )کارگزاران(، تقواییان )مجمع دانش آموختگان(، سرخو )حزب کار( و علیخانی 
)حزب جوانان( شــکل گرفت که در نهایت محســن هاشمی و علیخانی هر دو با تخصص حمل و 
نقل انتخاب شدند و دو نماینده عمران از راهیابی به لیست نهایی بازماندند. با اینکه تقواییان شانس 
کمتری برای رای آوری در جمع نهایی داشت اما این هم از عجایب سهمیه بندی و اوج هنر دوستان 
اصالح طلب بود که در نهایت تخصص مهم عمران هیچ سهمی از لیست شورای شهر نیافت! شاید 
اگر این دو تخصص از یکدیگر تفکیک شده بودند الاقل در مجموع نتیجه تخصصی بهتری حاصل 
می شد. حذف سرخو از این سهمیه یکی از مهمترین دالیل انتشار لیستهای موازی بعدی توسط حزب 

کار بود.

و( اما از جلوه های جالب مهندسی لیست دو سهمیه تخصصی محیط زیست است که قبال به زنان 
و جوانان اختصاص داده شــده بود. در سهمیه زنان این تخصص خانم صدراعظم نوری )اتحاد ملت( 
با مدرک تخصصی محیط زیســت باید با فردی نســبتاً گمنام یعنی خانم طاهره طاهریان )از زنان 
اصالح طلب( و دارای تخصص مدیریت ورزشی رقابت می کرد که مشخص بود رقابت سختی ندارد. 
به همین ترتیب در سهمیه جوانان هم آقای آرش میالنی )اتحاد ملت( با تخصص مدیریت منابع آب 
باید با فرد گمنام دیگری یعنی آقای زمانی نوری )مستقل( که دارای دکترای عمران گرایش آب بود 
و احتماال هیچ حامی مستقیمی در جمع نهایی نداشت رقابت می کرد که نتیجه این رقابت هم معلوم 
بود. بنابراین در حالی که بسیاری از نامزدهای مطرح و بنام در حوزه محیط زیست شانس قرار گرفتن 
در 42 نفر نهایی را نیافته بودند چنین ترکیبی این ظن را تقویت می کند که در هیات رییسه شورایعالی 

توافق شده بود دو سهمیه محیط زیست برای حزب اتحاد کنار گذاشته شود.
ز( از نکات جالب دیگر در لیست تخصص امور مالی و بودجه است که یک سهمیه آن به جوانان 
اختصاص یافت و آقای حجت نظری )اعتماد ملی( با مدرک کارشناســی حقوق در کنار آقای ایوب 
فرامرزی )مســتقل( با دکترای آمار قرار گرفت که به شکل طبیعی چون آقای فرامرزی فاقد مدافع 
مستقیم در جمع نهایی بود حذف شد. در سهمیه دیگر هم آقای رسولی )بنیاد امید( با مدرک دکترای 
مدیریت، رقابت سختی با حکیمی پور )اراده ملت( و دارای دکترای حقوق داشتند که در نهایت به حذف 
حکیمی پور انجامید. حضور افراد بدون توجه به مدرک تحصیلی آنها در این سهمیه و بخصوص قرار 
گرفتن سوال برانگیز نام آقای حکیمی پور در این تخصص در حالی که می توانست در تخصص خودش 
یعنی حقوق شانس بیشتری داشته باشد از نکاتی است که پاسخگویی به آنها می تواند ابهامات موجود 

را درباره کرسیهای هفدهم و هیجدهم شورای شهر برطرف نماید.
ح( کرســی نوزدهم شــورا به امور حقوقی اختصاص داشت و آقایان امینی )اعتماد ملی( و علیزاده 
طباطبایی )کارگزاران( هر دو با تخصص مرتبط، جدی ترین رقابت را برای کسب این کرسی در جمع 
نهایی شــکل دادند که در نهایت کارگزاران احتماال برخالف پیش بینی اولیه یک کرسی مهم را به 
اعتماد ملی واگذار کرد. با این حال کارگزاران بر خالف حزب کار این قدر خویشتن دار بود که به خاطر 
یک کرسی بازی را به هم نزند. در این کرسی البته بسیاری از زنان و جوانان شایسته به دلیل اینکه 
این کرسی به مردان غیرجوان اختصاص داشت شانس خود را برای حضور در لیست نهایی کامال از 

دست داده بودند.
ط( براســاس توافق انجام شده در هیات رییســه شورایعالی کرسی بهداشت و سالمت به خانمها 
اختصاص یافته بود و خانم خداکرمی )نزدیک به اتحاد ملت و بنیاد امید( با خانم مروتی )اعتماد ملی( 
احتماال رقابت سختی داشتند که در نهایت برخالف کرسی حقوقی این بار اعتماد ملی توفیقی به دست 
نیاورد و خانم خداکرمی به لیست نهایی راه یافت. در این تخصص چنانکه گفته شد آقایان کاندیدا اعم 

از جوان و غیرجوان هیچ شانسی برای حضور در لیست نداشتند.
ی( آخرین کرسی شورای شهر به خدمات پیشرفته و شهر هوشمند اختصاص داشت جایی که آقایان 
فراهانی )ندای ایرانیان( و نادمی )بنیاد امید( باید با هم رقابت می کردند و در این رقابت البته نماینده بنیاد 
امید شانس زیادی برای موفقیت نداشت چون باید با تنها کاندیدای بازمانده حزب ندای ایرانیان مواجه 

می شد که بعد از سهمیه بندی های غیرشفاف اکثر آنها حتی به جمع 150 نفره هم راه نیافته بودند.
نتیجه گیری: به نظر می رسد اولین تجربه جدی اصالح طلبان برای ائتالف فراگیر با وجود کاندیداهای 
بسیار زیاد علیرغم پیروزی در نتیجه اما در فرآیند با مشکالت و ابهامات زیادی مواجه بوده که برخی 
از آنها اجتناب ناپذیر اما بیشتر آنها با درایت و به شرط اعالم قبلی قابل مدیریت بوده است. برای مثال 
سهمیه بندیهای شفاف و دقیقاً متناظر با تخصص های افراد، در نظر گرفتن سهمیه های سنی و جنسیتی 
به شکلی که باعث حذف قطعی بخشی از داوطلبان نشود و درنهایت مالک قرار گرفتن امتیازات کسب 
شده در مرحله مقدماتی به جای گزینش افراد گمنام و فاقد شانس برای رقابت صوری با کاندیداهای 

صاحب نام و دارای حامی از مواردی است که باید در موارد مشابه بعدی مد نظر قرار گیرد.
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ديپلماسی فرهنگی و استيصال رقصندگان با شمشير

خبر

تارنمای روزنامه الحیات وابسته به عربستان به نقل از برخی از منابع شورای همکاری خلیج 
فارس تاکید کرد که موضوع میانجیگری جهت ازسرگیری روابط عادی عربستان با قطر در 

حال حاضر منتفی است.
به گزارش نامه نیوز، روزنامه الحیات چاپ لندن به نقل از این منابع که نام آنها را ذکر نکرد، 
نوشــت: الزمه ازسرگیری مناسبات میان قطر از یک سو و عربستان، امارات، بحرین و مصر 
از ســوی دیگر آن است که دوحه سیاســت های خود را تصحیح کرده و به وعده هایی که 
به کشــورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس داده بود، عمل کند. این روزنامه سعودی 
همچنین به نقل از یک منبع مصری افزود: عادل الجبیر وزیر امور خارجه ســعودی و سامح 
شکری همتای مصری وی امروز در حاشیه نشست های کمیته مشورتی دوجانبه، پیامدهای 
بحران به وجود آمده بر اثر اظهارات اخیر شیخ تمیم بن حمد امیر قطر و همچنین شانه خالی 
کردن دوحه از تعهداتش در بیانیه اجالس عربی، اسالمی، آمریکایی ریاض را مورد بحث و 
بررســی قرار خواهند داد. وزیران امور خارجه مصر و عربستان همچنین درباره تالش برخی 
از کشورها جهت پادرمیانی به منظور حل و فصل بحران یاد شده تبادل نظر خواهند کرد. بر 
اساس توافق به عمل آمده میان مصر و عربستان، تغییر سیاست های قطر در مورد ایران و 
حمایت مادی و معنوی دوحه از سازمان های تروریستی و حضور سران گروه اخوان المسلمین 
و تندروها در این کشور، شرط اصلی پذیرش وساطت های به عمل آمده جهت حل و فصل 

بحران میان قطر با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و مصر به شمار می آید.

رياض پذيرش ميانجيگری با قطر را رد کرد

شریفی: اصالح طلبان روندهای اعتمادسوز را متوقف کنند


