
نگاه

به یک نفر با روابط عمومی باال 
نیازمندیم

مالک ش�یخی: چندی پیش یکی از دوس��تان 
دوره دکت��ری که از قضا اکنون مدرس رش��ته 
روابط عمومی است، خواست یادداشتی پیرامون 
»آسیب شناس��ی رواب��ط عمومی ه��ای ایران« 
بنویسم. موضوعات فراوانی برای طرح، در ذهنم 
شکل گرفت؛ از سیاست زدگی روابط عمومی ها تا 
خرده فرمایشات دستوری در این حوزه. در نهایت 
ام��ا موضوع انتخابی ام پرداختن به این مهم بود 
که مقصود جامعه ایرانی از »روابط عمومی باال« 
چیست؟ مطلب نگارش شده به دلیل مخالفت 
مدیرمس��ؤول آن نشریه که مدیر روابط عمومی 
آن دانشگاه بود، چاپ نشد. اکنون در روز روابط 
عمومی تصمی��م گرفتم به ج��ای تبریک های 
کلیشه ای، بخش هایی از آن یادداشت را منتشر 
کنم. امید که این س��یاهه، هدیه ای باشد برای 
دوس��تانم در سازمان هایی که مسؤولیت خطیر 
روابط عمومی بر عهده آنهاست؛ برای آنان که حق 
»مثقال« و حتی »میس کال« را می دانند؛ برای 
آنان که در سایه  مدیرعامل سازمان شان حرکت 
نمی کنند و بوی متعفن بی سوادی را با ادکلن های 
فرانسوی نمی پوشانند؛ کسانی که حقیقت را به 
پای مصلحت و منفعت ذبح نمی کنند؛ آنان که 
لباس شان برند نیست اما کتابخانه شان بِرند است؛ 
لپ تاپ و تبلت و موبایل شان اپل نیست اما شیوه 
مدیریت انگیزش استیو جابز را مطالعه کرده اند؛ 
کس��انی که ساعت روی مچ ش��ان »رولکس« و 
»برمونت« نیست اما تفاوت ساعت 8 را با ساعت 
8:05 بخوبی می دانند؛ همان ها که نان و نام شان 
را از ایمان شان دارند نه از آشفته بازار سیاست در 

بهره برداری از قبیله گرایی. 
در آن مطلب گفته بودم که »روابط عمومی 

باال« چه می تواند باشد و چه نباید باشد!
آدمی که قرار است روابط عمومی باال داشته 
باشد، حداقل ۲ کتاب اصلی »زبان بدن« را باید 
خوانده باشد. باید ۲ جلد ارتباطات انسانی دکتر 
»علی اکبر فرهنگی« را خوانده باشد. او نباید قبل 
از دانس��تن »مبانی زیبایی شناختی و امر زیبا«، 
دانستن فلسفه رنگ ها از »ایتن« یا مطالعه   »تاریخ 
زشتی« از »امبرتو اکو« درباره طرح های گرافیکی 
اظهارنظر کند، چرا که فعالیت روابط عمومی با 
چاپ کردن یک بنر و چند پوستر کامال متفاوت 
اس��ت. آدمی که قرار اس��ت روابط عمومی باال 
داش��ته باشد، اگر سطح زبانش در حد »ok« و 
»cancel« است، حق ندارد خود را متولی امور 
بین الملل نیز بداند. اگر هنوز نظر »حمید نطقی« 
به عنوان پ��در روابط عمومی ایران را درباره این 
رش��ته نمی داند، بهتر اس��ت درباره تئوری های 
روابط عمومی اظهار فضل نکند. موس��یقی یک 

رشته تخصصی هنر است...
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تقدیر  از  
قالیباف

 گفت وگوی »وطن امروز« با علی لطیفی
درباره شکست استقالل در داربی 

هدایت نقدینگی 
به سمت تولید

 ارثیه     نامیمون 

 گام مجلس برای عدالت اجتماعی 
و رفع تبعیض با طرح مالیات بر سوداگری

ناتوانی مدیریت شهری دوره پنجم در اتمام 
پروژه های عمرانی دوره چهارم

بیانیه 240 نماینده در پی پایبندی رئیس مجلس 
به وحدت جریانی 
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صفحه   2

 پیام تسلیت   رهبر انقالب
 در     دام   دوقطبی به   حجت االسالم  آل هاشم

 نیفتیم

  قالیباف: فرصت مناسبی است
تا ایران قوی را بسازیم

 حدادعادل: نیروهای انقالب توان خود رادر پی درگذشت والده امام جمعه تبریز صادر شد
برای پشتیبانی از آیت اهلل رئیسی به کار گیرند

تیترهای امروز

ثمانه اکوان: رس��انه های غربی 
واکنش های تقریبا یکسانی به 
ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران 
داشتند. این رسانه ها با نام بردن از ابراهیم رئیسی و علی 
الریجانی، این ۲ سیاستمدار ایرانی را به عنوان افرادی 
عن��وان کرده اند که احتماال باالترین می��زان آرا را در 
میان نامزدهای فعلی انتخابات ریاست جمهوری دارند. 
شبکه خبری بی بی سی انگلیسی در گزارش خود هر 
۲ نامزد مطرح انتخابات را از طیف محافظه کاران دانسته 
و عنوان کرده است به خاطر اینکه مسائل معیشتی و 
اقتصادی در شرایط فعلی در صدر خواسته ها و نیازهای 
مردم ایران است، نامزدهای انتخاباتی سعی دارند خود 
را به عنوان کس��ی معرفی کنند که می تواند شرایط 

اقتصادی را برای ایرانیان بهتر کند. این رسانه در ادامه 
به صحبت های حجت االسالم و المسلمین رئیسی اشاره 
کرده که قبل از ثبت نام در انتخابات در بیانیه ای گفته 
بود: »من به عنوان فردی مستقل به صحنه آمده ام تا 
در مدیریت اجرایی کشور تغییر به وجود آورم و با فقر، 

فساد، تحقیر و تبعیض مبارزه کنم«.
بی بی س��ی اما الریجانی را نزدیک ترین شخص به 
روحانی دانسته و گفته است این سیاستمدار 63 ساله، 
گفت و  گو کننده سابق هسته ای ایران است که هم اینک 
سال هاست به عنوان مشاور رهبر عالی ایران فعالیت 
می کند و گفته است سایر نامزدهای انتخاباتی قادر به 
درست کردن وضعیت اقتصادی نیستند بویژه آنهایی 

که سابقه نظامی یا قضایی دارند. 

هفته نامه انگلیسی »ویک« نیز با اشاره به کاندیداتوری 
حجت االسالم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری نوشته 
است او به عنوان یکی از منتقدان سرشناس دولت روحانی 
و از متحدان رهبر عالی ایران آیت اهلل خامنه ای شناخته 
می شود. این هفته نامه همچنین نوشته است که نقش 
رئیس��ی در کمپین مبارزه با فساد می تواند او را به فرد 
محبوب در این رقابت تبدیل کند. در عین حال پیش بینی 
می ش��ود اصولگراها در ایران دست برتر را در رقابت های 
انتخاباتی داشته باشند و حمایت آنها از رئیسی می تواند 
شانس وی را برای پیروزی بیشتر کند. با این حال آنطور 
که گلف تایمز گزارش داده است، الریجانی نیز امیدوار است 
بتواند حمایت میانه روها و اصولگراها را به صورت همزمان 

به دست آورد و به پلی میان این ۲ گروه تبدیل شود. 

اندیش��کده ش��ورای آتالنتیک اما در گزارش��ی به 
سرنوشت اصالح طلبی و اصالح طلبان بعد از انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ماه آینده پرداخت��ه و عنوان کرده 
است که اصالح طلبان در شرایط فعلی در حال ارزیابی 
آینده خود بعد از انتخابات ریاست جمهوری هستند. 
این اندیشکده در تحلیل خود آورده است: بسیاری از 
اصالح طلبان و میانه روها در این انتخابات مشغول بحثی 
داغ در کشور هستند. این بحث به این دلیل شکل گرفته 
است که به دلیل نزدیک شدن عده ای از اصالح طلبان 
به نامزدهای جناح محافظه کار، اصالح طلبان حاال بیش 
از پیش درباره هویت و آینده سیاسی خود تردید دارند. 
تعداد بسیار کمی از اصالح طلبان نیز که همچنان به 
دنبال حفظ هویت خود به عنوان نیروهای لیبرال ایران 

هستند، هنوز مشخص نکرده اند که قرار است چطور 
بدون هیچ طرح خاصی، به هدف خود که برگشتن به 

عرصه قدرت در ایران است دست پیدا کنند. 
این اندیش��کده در ادامه مطلب خود آورده است: 
اصالح طلبان با وجود اینکه از س��ال 1997 میالدی 
و ریاس��ت جمهوری خاتم��ی در ۲ دوره متوال��ی در 
ایران قدرت اجرایی را در دست داشتند اما نتوانستند 
س��اختارهای موثری برای ایجاد تغییرات اجتماعی 
در ای��ران ب��ه وج��ود بیاورن��د وص بع��د از ۲ دوره 
ریاس��ت جمهوری خاتمی و بعد از آن رئیس جمهور 
میانه رو ایران، حسن روحانی، هم اینک در حال از دست 

دادن هویت خود نیز هستند. 
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با  مه�دی گرگان�ی: همزمان 
تش��دید فش��ارهای داخلی و 
منطق��ه ای علیه رژی��م صهیونیس��تی و بحران های 
پی در پی که این رژیم مجعول با آن دست به گریبان 
است، تل آویو اقدامات تهاجمی خود را علیه فلسطینیان 
بش��دت افزایش داده است. از زمان شروع ماه مبارک 
رمضان، نظامیان صهیونیس��ت دسترسی مسلمانان 
فلس��طینی را به مسجداالقصی شدیدا محدود کرده 
و زمینه وقوع درگیری های نظامی و اعتراضات شدید 
فلسطینی ها را در اطراف مسجد االقصی بویژه دروازه 
دمش��ق )باب العمود( فراهم کردند. صهیونیس��ت ها 
همچنین در اقدام تهاجمی دیگر سراغ محله »شیخ 
جراح« رفته و با صدور یک حکم فرمایشی در دادگاهی 
در این رژیم، خواستار اخراج فلسطینی های ساکن محله 
ش��یخ جراح و غصب این محل��ه قدیمی در نزدیکی 

مسجداالقصی شدند. 
1- تشدید وحشیگری های رژیم صهیونیستی در قدس و 
کرانه باختری درست پس از آن کلید  زده شد که گروه ها 
و احزاب مختلف فلس��طینی در اقدامی که زمینه ای 
برای وحدت ملی فلسطینی هاست، تصمیم به برگزاری 
انتخابات پارلمانی و ریاستی فلسطین با مشارکت تمام 

گروه ها و طرف ها گرفتند. 

آخرین انتخابات فلسطین سال ۲006 برگزار شد که 
حماس در آن انتخابات به پیروزی رسید اما در نهایت 
با کارشکنی صهیونیست ها و همچنین جنبش فتح، از 

حضور در قدرت بازماند. 
ت��رس و واهمه صهیونیس��ت ها از پیروزی مجدد 
حماس و روی کار آمدن دولتی که از بنیان با اشغالگری 
و حتی طرح ۲ دولتی مخالف اس��ت، باعث شد رژیم 
صهیونیس��تی با بی ثبات سازی قدس- که مرکز ثقل 
انتخابات پیش رو به ش��مار می رود- شرایط برگزاری 
انتخابات را مختل و آن را لغو کند. در نهایت محمود 
عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطینی، انتخابات 
پارلمانی را به دلیل ممانعت صهیونیست ها از برگزاری 
انتخابات در قدس ش��رقی به تعویق انداخت. عباس 
تاکید کرده انتخابات تنها در صورتی برگزار می شود 
که اسرائیل به فلسطینی های ساکن در اراضی اشغالی 

بیت المقدس شرقی اجازه شرکت در آن را بدهد. 
2- بحران های پی در پی داخلی در رژیم صهیونیس��تی 
از دالیل دیگر اقدامات تهاجمی و سیاست های افراطی 
تل آویو است. رژیم اشغالگر از ۲ سال پیش در تشکیل 
کابینه ناکام مانده و شکاف عمیق میان بنیامین نتانیاهو 
و حزب لیکود با احزاب دیگر صهیونیست، تاکنون منجر 
به برگزاری 4 انتخابات پارلمانی شده است. با این حال 

همه تالش ها برای تشکیل یک کابینه نصفه و نیمه با 
شکست مواجه شده است. اختالفات بر سر تشکیل کابینه 
در سرزمین های اشغالی به قدری عمیق و ریشه ای است 
ک��ه حتی »رووین ریولین« را در یک جلس��ه به گریه 
انداخت که نشان دهنده وخامت اوضاع رژیم صهیونیستی 
است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو که همواره گزینه 
اصلی تشکیل کابینه صهیونیست ها به شمار می رود با 
پرونده های متعدد فساد، تبانی و دریافت رشوه و اعتراضات 
فزاینده خیابانی ساکنان اراضی اشغالی علیه خود مواجه 
است و پس از یک ماه موفق به تشکیل کابینه نشد تا 
»یائیر الپید« رئیس یش عتید �  رقیب و از چپ گرایان � 

مأمور تشکیل دولت بعد صهیونیست  ها شود. 
تجربه نشان داده است نتانیاهو هر گاه با بحران ها 
و فش��ارهای داخلی مواجه است با ایجاد بحران های 
خارج��ی مثل حمله به نوار غزه یا تش��دید حمالت 
علیه فلسطینیان ساکن کرانه باختری یا قدس، تالش 
می کن��د افکار و اذه��ان را از نقاط ضعف داخلی این 
رژیم منحرف کند. به زعم نتانیاهو، بحران سازی علیه 
فلسطینی ها که همواره مقاومت شدید آنها را نیز در 
پی دارد باعث نوعی وحدت میان صهیونیست ها برای 
پاسخ به فلسطینی ها خواهد شد و این بار نیز با تشدید 
اوضاع سعی دارد الپید موفق به تشکیل کابینه نشود. 

اما این بار جنبش های حماس، فتح و جهاد اسالمی 
ب��ا اتخاذ مواضع��ی هماهنگ، بر ض��رورت رویارویی 
تمام عیار با صهیونیس��ت ها و شکس��ت طرح اشغال 
مس��جداالقصی و مقابله با تجاوزات علیه محله شیخ 
جراح تاکید کرده و عمال با هم متحد شده اند. در سایه 
این تنش ها، برگزاری انتخابات فلسطینی ها تا مدت ها 
دور از دسترس خواهد بود و نتانیاهو در صورت موفقیت 
در به شکست کشاندن الپید در تشکیل دولت، می تواند 
در این شرایط زمان بیشتری برای حل و فصل بحران های 

داخلی رژیم صهیونیستی بخرد. 
3- اکنون که رژیم صهیونیستی در بحرا ن های متعدد 
غرق شده، فلسطینیان می خواهند با یک انتفاضه جدید 
و تغییر شرایط در کرانه باختری، اقدامات صهیونیست ها 
را خنثی کرده و شرایط را برای آزادسازی قدس شریف، 

بیش از پیش فراهم کنند. 
از نظر منطقه ای و بین المللی نیز شرایط برای این 
مهم فراهم است. دیوان کیفری بین المللی در حال آغاز 
روند تحقیقات جنایت علیه بشریت صهیونیست ها است، 
معامله قرن به محاق رفته و روند عادی سازی اسرائیل 
با اعراب با تغییر شرایط بین المللی، بشدت کند شده 
و به حاشیه رفته است. از سوی دیگر به دستور عالمه 
»سیدحسن نصراهلل«، نیروهای حزب اهلل در مرزهای 

فلس��طین اش��غالی به حالت آماده باش صددرصدی 
درآمده اند که از زمان جنگ 33 روزه در س��ال ۲006 
تاکنون بی سابقه است، گردان های عزالدین قسام در نوار 
غزه فعالیت های خود را علیه رژیم صهیونیستی تشدید 
کرده و بارها تل آویو را موشک باران کردند و نیروهای 
مقاومت در س��وریه، عراق و یم��ن نیز آماده هر گونه 
حمایت از مقاومت فلسطین هستند. همین شرایط باعث 
شده ارتش رژیم صهیونیستی بزرگ ترین رزمایش خود 
طی دهه های اخیر که در آن به شبیه سازی برای مقابله 
با موشک های مقاومت در لبنان، سوریه، فلسطین، عراق 
و یمن پرداخته را برگزار کند، چرا که می داند جنگ 
بع��دی نبردی تک جبهه ای نخواهد بود و این رژیم از 

جبهه های مختلف آماج حمالت قرار خواهد گرفت. 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر حکیم انقالب 
اسالمی در سخنرانی مهم شان در روز قدس بر این مهم 
تاکید کردند و با تاکید بر مقاومت در داخل فلسطین و 
حمایت مقاومت منطقه، آینده درخشانی را در قدس 
ش��ریف نوید دادند. ایش��ان فرمودند: »۲ عامل مهم، 
تعیین کننده  آینده است: اول- و مهم  تر-تداوم مقاومت 
در داخل سرزمین های فلسطین و تقویت خط »جهاد 
و شهادت«، و دوم، حمایت جهانی دولت ها و ملت های 

مسلمان در سراسر جهان از مجاهدان فلسطینی«. 

رسانه های غربی درباره نامزدهای انتخابات ایران چه می گویند؟

انتفاضه سوم چگونه آغاز شد؟

گزارش

دیدگاه
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 کاندیدا های دولتی با ایجاد دوقطبی های کاذب به دنبال فرار از پاسخگویی درباره عملکرد 8 ساله 
و تغییر آرایش جبهه انقالب از حالت مطالبه گری به حالت تدافعی هستند

زنگ خطر  دوقطبی
جریان انقالبی باید در سنگر مردم مطالبه گری را گسترش داده و راهکار های خروج کشور از موقعیت کنونی را تبیین کند

راهپیمایی و تظاهرات مردم  40 کشور دنیا در حمایت از غزه 

غزه، جان جهان

صفحه   7

 تضعیف استقالل
وحانی  در  دولت ر


