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گفتوگو
| حسن هانى زاده كارشناس مسائل خاورميانه  با اشاره به آخرين خبرها از 
انتخابات پارلمانى عراق، گفت: برآيند گزارش هاى اوليه از انتخابات پارلمانى عراق 
نشان مى دهد كه جريان السائرون وابسته به مقتدى صدر باالترين كرسى هاى 
پارلمانى را در اختيار گرفته اســت. انتخابات عراق با اقبال كمترى نســبت به 
گذشته مواجه شده است. 44درصد از مردمى كه واجد حضور در انتخابات هستند 
نسبت به گذشته كمتر شده و اين نشــان مى دهد كه مردم عراق در چندسال 
اخير بــه دليل ناامنى هاى، كاهش خدمات و رفاه عمومــى و ... با نااميدى پاى 

صندوق هاى راى بيايند. 
هانى زاده، با تشريح داليل كاهش مشاركت در انتخابات پارلمانى عراق، گفت: 
در چندسال گذشــته عراق درگير پاك سازى اين كشــور از وجود داعش بود و 
حيدرالعبادى هم نتوانســت خدمات رفاهى مورد نياز را به مردم عراق را تامين 
كند. شرايط كنونى عراق نسبت به گذشته بسيار پيچيده تر شده است و رقبت 
زيادى براى شكل دهى دولت آينده عراق در مردم ديده نمى شود. از سوى ديگر 
عربستان سعودى نيز فوق العاده در تشديد اختالفات جريان هاى سياسى عراق 
نقش تعيين كننده اى داشته است، به همين دليل آمريكا و عربستان سعى دارند 
انتخابات عراق را مديريت و در آينده طيف هاى ليبرال شــيعى را حاكم كنند تا 
با ايران نيز زاويه داشته باشند. به اين دليل به نظر نمى رسد در آينده اختالفات 

و چالش هاى جدى در خصوص شيعيان نزديك به ايران وجود داشته باشد.
هانى زاده ادامه داد: جريان صدر با اســتفاده از شــرايط موجود و طرح شعار 
مبارزه با فساد در واقع توانست نظر مردم عراق خصوصا مردم فرودست را جلب 
كند، به نظر مى رسد ســقف چانه زنى اين جريان در آينده براى تشكيل دولت 

ائتالفى افزايش خواهد يافت. مطالبات جريان السائرون متعلق به مقتدى صدر 
براى گرفتن وزارت خانه هاى كليدى مثل وزارت دفاع، خارجه، كشــور و وزارت 
اقتصاد تالش مى كند و از همين رو دســت باالى جريان صدر در پارلمان آينده 

عراق كامال مشهود خواهد بود. 
اين كارشــناس، با بيان اينكه ايران دخالت هاى مستقيمى در انتخابات عراق 
نداشته است، تصريح كرد: برخى از كشورهاى عرب منطقه مانند عربستان تالش 
كردند ميان جريان هاى شــيعى اختالف ايجاد كنند. از سوى ديگر هزينه هاى 
تبليغاتى و پمپاژ دالرهاى نفتى باعث شده تا وضعيت انتخابات عراق با گذشته 
تفاوت پيدا كند و جريان مقتدى صدر كه صدر در راس آن به عربستان نزديك 
شده  نيز مزيد بر علت شود. به نظر مى رسد با چنين شرايطى نفوذ ايران در اين 
كشور قطعا كاهش پيدا خواهد كرد.اين تحليلگر مسائل خاورميانه با بيان اينكه 
اكنون ميان دولت حيدرالعبادى و جريان السائرون اختالفات جدى وجود دارد، 
خاطرنشــان كرد: جريان صدر، حيدرالعبادى را به فســاد و رانت خوارى متهم 
مى كند و به دنبال اين هستند كه اياد عالوى به عنوان نخست وزير انتخاب شود. 
يعنى جريان مقتدى صدر بيشــتر به طيف ليبرال شيعه نزديك است تا جريان 
نصر و انتظار مى رفت الفتح كه وابســته به جريان الحشدالشــعبى است بتواند 
كرسى هاى بيشترى را در پارلمان به دست بياورد. اين موضوع نشان مى دهد كه 
قدرت هاى منطقه اى و فرامنطقه اى در تقابل با جريان هاى شيعه ايران هستند 
و از اين رو به نظر مى رسد تشــكيل دولت و كابينه آينده عراق با تاخير صورت 
بگيرد.هانى زاده با تاكيد بر اينكه ســپاه ايران نقشى در انتخابات عراق نداشته 
است، يادآور شد: نقش سپاه در سركوب گروهك هاى تكفيرى داعش در موصل 

و ساير مناطق سنى نشين كامال مشهود بوده است. نقش ايران و سپاه پاسداران 
در كمك به حشدالشعبى و سازمان دهى حشدالشعبى در مقابل تروريست هاى 
داعشى مشخص بوده است اما ســپاه هيچ گاه در مسائل سياسى و داخلى عراق 
دخالتى نداشته اســت. زيرا اين موضوعات مربوط به احزاب داخلى عراق است 
و صراحتا بايد اعالم كنيم كه ايران هيچ گونه نقشــى در مهار يا تعيين انتخابات 
عراق نداشته است. بالعكس عربستان سعودى با پخش ميليون ها دالر سعى كرد 
تا جريان هاى همسو با خود را در اين انتخابات پيروز كند. اين كارشناس مسائل 
خاورميانه، ادامه داد: درست است كه عربستان توانسته با حمايت هاى كه انجام 
مى دهد، جريان صدر را در انتخابات باال بياورد، اما در خصوص ساير جريان هاى 
ليبرال مثل طيف اياد عالوى، نتوانست كرسى هاى زيادى را به دست بياورد. به 
نظر مى رسد عربستان عالرغم هزينه هاى سنگينى كه انجام داده نتوانسته موثر 
واقع شود. اما به هرحال بخشى از طيف هاى اهل سنت در حاكميت آينده عراق 
نقش خواهند داشت و عربستان نيز كماكان سعى مى كند كه نفوذ خود در اين 
كشور را حفظ كند.هانى زاده با اشاره به جايگاه كنونى ايران در عراق و ميان  مردم 
اين كشور، گفت: نفوذ ايران در عراق بســيار باال است. شيعيان اين كشور نگاه 
ويژه اى به ايران دارند و مى دانند كه بدون ايران امكان ندارد كه بتوانند حاكميت 
را در اختيار داشته باشند. به همين دليل عربستان سعودى و برخى از كشورهاى 
حوزه خليج فارس تالش كردند طيف هاى ديگر را وارد پارلمان كنند، اما موفق به 
اين كار نشدند. نفوذ ايران در عراق يك نفوذ معنوى است و جريان مقتدى صدر 
كه اكنون ارتباط تنگاتنگى با عربستان دارد، بيشترين كرسى را به دست آورده 

است كه اين موضوع در آينده مى تواند چالش بزرگى براى ايران باشد. 

ســرمقاله
روز جهانی ارتباطات 

معنی دارد؟
| عبداهللجاویدی- از گذشته 
تا به حال ارتباطات همــواره به عنوان 
يكى از موضوعات بسيار مهم براى بشر 
محسوب مى شده اســت. در گذشته 
هاى دور دوندگان مســئوليت حمل و 
انتقال پيام هاى فرمانروايان و اشخاص 
مهم را بر عهده داشــته انــد. دود، نور 
و پرچــم نيز از ديگر اشــكال برقرارى 
ارتباط و فرســتادن پيام بوده كه اغلب 
از نقاط بلنــد و مرتفع و يــا برج ها به 
اين منظور استفاده مى گرديده است. 
استفاده از كبوتران نامه بر و اسبها نيز 
از ديگر روش هاى متداول براى ارسال 
پيام بوده اند كه نمى شــده فيلترشان 
كرد مگر شكار!تاريخچه ايجاد ارتباط 
به شكل امروزى به اوايل قرن نوزده با 
كشف الكتريسيته و خاصيت انتقال آن 
بصورت سيگنال و عالمت، برمى گردد 
كه از طريق آن براى اولين بار يك پيام 
با سرعتى افزون تر از سرعت هر انتقال 
دهنده ديگرى فرســتاده شد. تلگراف 
اولين وســيله اى است كه براى ارسال 
اين شــيوه از پيام در دنياى مخابرات 
استفاده شد.در17 مه 1865 ميالدى 
«اتحاديــه تلگرافى بيــن المللى» در 
پاريس تشكيل شد. ازآن تاريخ به بعد 
نام اين اتحاديه دستخوش تحول شد و 
سرانجام در 30 اكتبر 1906 ميالدى در 
كنفرانس «اتحاديه تلگرافى بين الملل» 
تصميم گرفته شد كه «اتحاديه راديو و 
تلگرافى بين الملل» نيز تشكيل شود. 
در 9 دسامبر ســال 1932 ميالدى به 
موجب «عهدنامــه مادريد» با وحدت 
دو اتحاديه ياد شده فوق، «اتحاديه بين 
المللى ارتباطات دور» شروع به كار كرد. 
در واقع روز جهانــى ارتباطات يادآور 
تأسيس اين اتحاديه ها براى پيشرفت 
ارتباطات است.سابقه عضويت ايران در 
«اتحاديه تلگرافــى بين المللى» بيش 
از يكصد سال اســت. نهاد مذكور پس 
از جنگ جهانى دوم و تشكيل سازمان 
ملل، به موجــب تصميــم كنفرانس 
عمومى نمايندگان دولتهاى عضو، اين 
اتحاديه به صورت نهاد تخصصى سازمان 
ملل درآمــد و از آن زمان تاكنون، جزو 
مؤسسات ويژه سازمان ملل متحد بوده 
است. از اواخر ســال 1970 ميالدى، 
كشورهاى جهان ســوم از طريق اين 
اتحاديه كوشــش هاى وســيعى براى 
رسيدن به دو هدف مشخص در پيش 
گرفتند: سعى در تقسيم و توزيع عادالنه 
امــواج راديويى؛ و كوشــش در توزيع 
عادالنه كانالهــاى تلويزيونى ماهواره 
اى پخش مســتقيم درسراسر جهان.
اقدام مهم ديگــر اين اتحاديه كمك به 
كشــورهاى جهان ســوم براى توسعه 
ارتباطات و كاربرد هرچه بيشتر آن در 

توسعه ملى اين كشورها بوده است.

ایران در 
عراق نفوذ 
معنوی دارد

داستان آرامش
مرد دهه هشــتادى جوانى كنار نهر آب نشســته بود و 
غمگين و افسرده به سطح آب نگاه مى كرد. دانايى كه نمى 
دانم اصالح طلب بود يا اصولگرا از آنجا مى گذشت. او را ديد 
و متوجه حالت پريشانش شد و كنارش نشست. مرد جوان 
وقتى دانا را ديد گفت: عجيب آشفته ام و همه چيز زندگيم 
به هم ريخته. نيازمند آرامشم و نمى دانم اين آرامش را كجا 
پيدا كنم؟دانا برگى از شاخه افتاده روى زمين كند و آن را 
داخل نهر آب انداخت و گفت: بــه اين برگ نگاه كن وقتى 
داخل آب مى افتد خود را به جريان آن مى سپارد.ســپس 
دانا ســنگى بزرگ را از كنار جوى آب برداشت و داخل نهر 
انداخت. سنگ به خاطر ســنگينى اش داخل نهر فرو رفت 
و در عمق آن كنار بقيه سنگ ها قرار گرفت.دانا گفت:اين 
سنگ را هم كه ديدى. به خاطر ســنگينى اش توانست بر 
نيروى جريان آب غلبه كند. به من بگو آيا آرامش سنگ را 
مى خواهى يا آرامش برگ را؟مرد جوان گفت: اما برگ كه 
آرام نيست. الاقل سنگ مى داند كجا ايستاده و با وجودى 
كه در باال و اطرافش آب جريان دارد اما محكم ايســتاده. 
من آرامش ســنگ را ترجيح مى دهم.دانا گفت: پس چرا 
از ناماليمات جارى زندگيت مى نالى؟ اگر آرامش سنگ را 
برگزيده اى پس تاب ناماليمات را هم داشته باش.دانا اين 
را گفت و بلند شد تا برود. مرد جوان كه آرام شده بود از جا 
برخاست و مسافتى با دانا همراه شد. موقع خداحافظى مرد 
جوان از دانا پرسيد: شما اگر جاى من بوديد آرامش سنگ را 
انتخاب مى كرديد يا آرامش برگ را؟دانا گفت: من نه اصالح 
طلبم و نه اصولگرا. بلكه اعتدالى هستم و تمام زندگى خودم 
را با اطمينان به رودخانه هستى به جريان زندگى سپرده ام 
و چون مى دانم در آغوش رودخانه اى هســتم كه به سوى 
هدفى مى رود پس از افت و خيزهايش هرگز دل آشوب نمى 

شوم. من آرامش برگ را مى پسندم.

کاتومات
نویسنده:کیشمیش

درستایش 
روابط عمومی 

ســال ها تالش و پيگيرى دســت اندركاران روابط 
عمومى و جامعه ، روابط عمومى ايران به ثمر نشست و 
جامعه روابط عمومى ايران را صاحب روز ملى كرد. 27 
ارديبهشــت ماه روزى كه درسطح جهانى نيزبه عنوان 
روزارتباطات وجامعه اطالعاتى نامگذارى شــده است، 
به عنوان روز روابط عمومى و ارتباطات تعيين گرديد.
اين روز فرصتى است تا نقش و جايگاه روابط عمومى را 

بعنوان هنر هشتم مرور كنيم.
امروزه نقش روابط عمومى هــا در كمك به تصميم 
گيرى هاى مديريتى و استراتژيك يك سازمان نقشى 
قابل توجه اســت. نقش روابط عمومى بــه عنوان ابزار 
مديريتى براى فعاليتهاى حرفه اى، علمى و الكترونيكى،  
از مشخصه هاى جديد روابط عمومى در عصر ارتباطات 
اســت. بنا بر اين،  از نقاط برجسته و ممتاز در مديريت 

اســتراتژيك، تأكيد بر محيط برون ســازمانى و حتى 
جهانى اســت و در واقع،  منظور از وظايف استراتژيك 
روابط عمومى، دخالت در روند تصميم گيرى سازمان 
است.اهميت جايگاه روابط عمومى در عصر ارتباطات 
و در دورانى كه اطالع رســانى در همه عرصه ها پيشتاز 
اســت، دوچندان شده اســت به گونه اى كه موفقيت 
سازمان ها، ادارات و شــركت ها و دوامشان در عرصه ها 
و فعاليت هاى تخصصى به عملكرد روابط عمومى هاى 
آن ها وابسته است.روابط عمومى مدون و برنامه ريزى 
شده يكى از ابزارهاى قوى مديريت افكار است، روابط 
عمومى به عنوان اصلى ترين حلقه ارتباط بين مديران 
و كاركنان، مســئوليت خطيرى در فرآيند دسترسى 
مديران و افكار جمعى كاركنــان دارند به همين دليل 
توجه ويژه به روابط عمومى، بــه عنوان نهادى كه مى 

تواند به صورت نظام مند، برنامه ريزى شده و سنجيده 
در جهت ايجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مديران 
با كاركنان اقدام كند، بســيار حائز اهميت است.آنچه 
اهميت دارد اين اســت كه كار روابط عمومى تسهيل 
و خدمت به مديريت اســت نه مدير. براى آنكه محور 
اساسى كار روابط عمومى كسب منافع براى كل سازمان 
است نه براى شــخصى كه در رأس هرم سازمانى قرار 
گرفته است. بنابراين بايد به روابط عمومى و كاركردهاى 
آن، بهتر و منطقى تر نگاه كرد. در اين صورت است كه 
روابط عمومى مى تواند در ســازمان موفق عمل كند.
بهرحال نگاه حاضر به روابط عمومــى و جايگاه روابط 
عمومى در كشور با اجرايى شدن اين توجهات مى تواند 
گام هاى بلندى را در حركت روبه رشد نظام ارتباطى و 

روابط عمومى دركشور بردارد.

ت
ش
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سروابطعمومی
شنا

محجمودسرابی:کار

درگفتوگوباابراهیمرزاقیکارشناسمسائلاقتصادیبیانشد:

دالر 4200 تومانی به دست کسانی می رسد که می خواهند 
ثروتشان را از کشور خارج کنند

| ابراهيم رزاقى كارشناس مسائل اقتصادى با اشــاره به خروج آمريكا از برجام و تاثير آن بر اقتصاد 
ايران خصوصا بازار ارز، گفت: نوسان هاى ارزى متعلق به چند وقت اخير نيست، از زمانى كه بانك مركزى سود 
سپرده ها را كاهش داد، دولت نيز به يك نيروى انهدامى اجازه حركت در بازار ارز را داد و بخشى از پول هايى كه 
در دست مردم بود به سمت بخش هايى رفت كه حدس مى زدند قيمت آن باال مى رود، مانند بازار ارز و سكه.
رزاقى ادامه داد: در پى اين اتفاق چند هزار قطعه سكه و ميزان بااليى ارز از سوى مردم و دالالن خريدارى 
شد و همين موضوع باعث شد  قيمت ارز و سكه به شدت باال برود. به نظرم اين حركت سوداگرانه و قماربازانه 
است لذا به نظرم نوسان هاى بازار ارز و سكه اصال هيجانى نبود بلكه ناشى از سوء مديريت و عملكرد نامناسب 
دولت و تيم اقتصادى دولت است.اين كارشــناس با بيان اينكه دولت خواهان ادامه اين رويه است، تصريح 
كرد: از لحاظ سيستم بانكى مدت هاست كه تحريم شده ايم اما دولت حاضر نشد دالر را از مبادالت تجارى 
مانند ساير كشورها حذف كند، اين به معناى اين است كه دولت نيز به ادامه اين شرايط تمايل دارد. بعد از 
مدتى دولت اعالم كرد كه مى خواهيم دالر را حذف و به جاى آن از يورو استفاده كنيم، خب فرق دالر با يورو 
چيست؟  يورو نيز مانند دالر زير سلطه آمريكا قرار دارد. دولت به اميد دل بستن به اروپا، اعالم كرده كه قرار 

است يورو را جايگزين دالر كند. اروپا هيچ تفاوتى با آمريكا ندارد و منافعى كه دارند در اولويت  قراردارد.  
رزاقى با بيان اينكه دولت تالش خود براى كنترل بازار ارز را انجام داده است، تصريح كرد: دولت هم دالر 
فروخت و هم ســكه، اما اين روش بى نتيجه بود. اما اگر دولت سياست هاى ارزى و مبادالت تجارى را تغيير 

بدهد و نقش دالر را از بازار تجارى كاهش دهد، حتما مى تواند تا حد بااليى ثبات را به بازار ارز برگرداند. 

فاطمهذوالقدرخبرداد؛

استقبال شورای نگهبان از دیدار با زنان مجلس
| نماينــده مردم تهــران از پيگيرى لوايح 
رسيدگى به حقوق زنان در فراكسيون زنان مجلس 
خبر داد. فاطمه ذوالقــدر در خصوص طرحى كه 
اخيرا در مورد اشــتغال زنان بدون اذن همسر بعد 
از ازدواج مطرح شده بود، گفت: اين طرح مختص 
به افرادى اســت كه قبل از ازدواج شــاغل بودند و 
همسرشان نيز در جريان اين امر بوده است. در اين 
صورت بعد از ازدواج فرد نمى تواند جلوى كار كردن 
همسرش را بگيرد. اين طرح به امضاى فراكسيون 

زنان رسيده است.
وى در پاسخ به سئوالى مبنى براينكه امكان دارد 
شرعا و قانونا شوراى نگهبان مانع اجراى اين طرح شود گفت: طى صحبت هايى با آقاى كدخدايى داشتيم 
فعال بعيد مى دانم مشكلى وجود داشته باشد. ضمن اينكه فراكسيون زنان قرار است به زودى با شوراى نگهبان 

نشست داشته باشد، اتفاقا آقاى  كدخدايى از اين نشست بسيار استقبال كرده است.
نماينده تهران گفت:  طرح هايى كه در حال پيگيرى آنها هستيم، طرح كودك، همسرى و تابعيت ها است. 
اما از جمله لوايحى كه ديروز به صحن مجلس رســيد ، اليحه حمايت از حقوق كودك و نوجوان بوده است 
كه ما ديــروز به آن فوريت داديم و 64 امضا از نمايندگان جمع آورى شــد. اين ماده با امضاى نمايندگان ، 

امروز به صحن رسيد.
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| قاسم افشار گوينده با ســابقه صداوسيما در حالى كه 9 
ســال بود در هيچ برنامه خبرى حضور نيافته بود، دار فانى را وداع 
گفت. افشار كه از ســال هاى اول انقالب، گويندگى در بخش هاى 
خبرى راديو و تلويزيون را بر عهده داشــت و در بحبوحه سال هاى 
دفاع مقدس بارها اخبار مربوط به پيروزى هاى رزمندگان اسالم را به 
اطالع هموطنان رسانده بود، بامداد امروز بر اثر ايست قلبى دارفانى 
را وداع گفت.او از سال 1388 در تلويزيون حضور نيافت.  افشار يكى 
از خوش نام ترين مجريان و اخبارگويان دهه 60 بود. او از 9 سال قبل 
ديگر خبرى در تلويزيون نخواند و به گفته خود كال اين كار را رها 
كرد. او 13 آبان سال 1330 در تهران به دنيا آمد و دوره ابتدايى و 
متوسطه را در تهران و قصرشيرين تحصيل كرد و سپس به مدرسه 
عالى پارس رفت و در رشته روانشناسى ادامه تحصيل داد. در مقطع 

انقالب فرهنگى تحصيالت دانشــگاهى او نيمه تمام ماند. ولى بعد 
از بازگشايى دانشگاه ها كارشناسى روانشناسى را از دانشگاه عالمه 
طباطبايى دريافت كرد. او سپس كارشناسى ارشد خود را در همين 
رشته از دانشگاه آزاد اسالمى اخذ كرد.او در دهه 60 به عنوان يكى از 
گويندگان مهم اخبار شناخته مى شد، سعيد فانيان مديرسابق شبكه 
سوم سيما در سايت شخصى خود از افشار به عنوان چهره شاخص 
خبر سيما نام برده كه در كار خود مسلط بود. حدود 9 سال قبل از 
درگذشت اين اخبارگو، تصوير او در قاب تلويزيون نقش نبسته بود. 
او سه سال قبل در يك گفت و گوى كوتاه كه در ديدارى اتفاقى بين 
افشار و يك خبرنگار صورت گرفت، او به اين پرسش كه آيا درست 
است بعد از انتخابات 88 و آن اتفاقات، از صدا و سيما بيرون آمديد؟ 

به صراحت چنين پاسخ داد: «كال كار را ول كردم.»

پنجشنبه
27اردیبهشت1397

اولرمضان1439
17می2018
شماره3180

8صفحه
1000تومان

www.kaenat.ir

مرگمجریخوشنامیکهسکوتاختیارکرد؛

2
ت

س
سیا

أین تذهبون؟ 
روحانیخطاببهمنتقدانبرجام:
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