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هشتادو دومين شماره كرگدن منتشر شد

نماد گفت وگوي ملي 
گذش��ته  روز  نشس��ت 
س��ران س��ه قوه ك��ه به 
تعبي��ر رييس جمهوري، 
از نظ��ر گرده��م  آوردن 
همه مديران ارشد قواي 
سه گانه زير سقف »خانه 
ملت« بي س��ابقه بود؛ در 
فضايي همدالنه و به دور از هرگونه تنش و ناآرامي 
برگزار شد و شخصا معتقدم اگر قرار باشد عنواني 
براي اين نشس��ت بگذاريم، بايد از آن به عنوان 
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جلسه روز گذش��ته س��ران قوا كه به ميزباني 
مجل��س ش��وراي اس��امي و ب��ا حض��ور 
حجت االسام حسن روحاني رييس جمهوري، 
علي الريجاني رييس مجلس شوراي اسامي 
و همچنين آي��ت اهلل ص��ادق آملي الريجاني 
برگزار ش��د، نشس��تي صميمي و دوس��تانه، 
با تاكيد بر ل��زوم همدلي همه قواي س��ه گانه 
براي حل مش��كات بود. نكته جالب توجه در نشس��ت بع��د از ظهر 
روز گذشته س��ران قوا، حضور تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي 
اس��امي، وزرا، معاونين پارلماني وزارتخانه هاي مختلف و تعدادي از 
مس��ووالن و همچنين برخي مديران ارشد و مسووالن قوه قضاييه در 
اين جلسه بود؛ به ويژه آنكه بنابر هماهنگي هايي كه پيشتر انجام شده 
بود، قرار شد نمايندگان هركدام از 3 فراكسيون سياسي مجلس يعني 
فراكسيون اميد، فراكسيون مستقلين واليي و فراكسيون نمايندگان 
واليي در فرصتي كه در اختيارش��ان قرار گرفت، ب��ه بيان ديدگاه ها و 
نقطه نظرات خود بپردازند كه بر اين اس��اس، بنده و آقاي محمدرضا 
تابش از فراكسيون اميد، كاظم جالي از فراكسيون مستقلين واليي 
و حميدرضا حاجي بابايي نيز به عنوان رييس فراكسيون نمايندگان 
واليي از جانب اين فراكسيون صحبت كرديم و روند برگزاري جلسه 
نيز از اين قرار بود كه ابتدا نماينده هاي فراكسيون هاي سياسي صحبت 
كردند، س��پس علي الريجاني در جايگاه رياست قوه مقننه اظهاراتي 

را مطرح كرد كه به ش��خصه معتقدم نطق خوبي بود 
و نكات مهمي را مدنظر ق��رار داد. در ادامه نيز آيت اهلل 

صادق آملي الريجاني، رييس دستگاه قضا و درنهايت نيز حجت االسام 
حسن روحاني به عنوان رييس قوه مجريه سخنراني كردند. 

مشكالت زنان نيازمند همدلي سه قوه 
سياست

پروانه   سلحشوري

براس��اس پژوهش هاي تاريخي، انسان در آغاز 
عصر نوس��نگي براي در امان ب��ودن از گرما و 
سرما و برف و باران و گزند جانوران، »پناهگاه« 
و آلونك مي ساخته اس��ت. در اين زمان هنوز 
تخصص در حرفه ها ش��كل نگرفته بود. اما در 
هزاره شش��م قبل از مياد كه تك تك خانه ها 
در پاره اي از بخش هاي اي��ران پديد آمد و آجر 
نيز در هزاره سوم قبل از مياد ساخته ش��د، افراد خاصي از انسان، به 
ساختن خانه و كاش��انه روي آوردند كه ش��ايد بتوان آنها را در تاريخ، 
نخستين بنايان و معماران برشمرد. معماران همواره در تاريخ جايگاهي 
خاص داش��ته اند. واژه عربي معمار كه صيغه مبالغه فرهنگي دارد به 
معناي بس��يار عمارت كننده اس��ت. معماري را بايد فرصتي دانست 
براي شناخت انسان از محيط پيرامون خود، معماري را بايد آفرينش 
مكاني دانست كه بر پايه باور و انديشه است براي رفع نياز. معماري هنر 
سازماندهي فضاس��ت و اين هنر از راه ساختمان بيان مي شود. برخي 
نيز معماري را هنر ساختن و هدف كلي آن را محصور كردن فضا براي 
استفاده بش��ر تعريف مي كنند. عده اي نيز به معماري به عنوان هنر 
محصور كردن فضا جهت استفاده بشر مي نگرند. اما در كامي كلي، 
معماري يعني تبديل ذهني��ت به كالبد عيني در قال��ب فرم، محتوا 
و عملكرد. در نگاهي كلي مي توان هم عامل محيط را در ش��كل دهي 
به معماري موثر دانس��ت و هم عامل انساني يا به بياني ديگر مخاطب 

معماري. توج��ه به محيط از آن جنبه مهم اس��ت كه 
بستر طراحي به عنوان عاملي هويت بخش به معماري 

مي تواند و بايد مطرح باش��د. همچنين تامين امنيت و آسايش مردم 
جامعه به عنوان مخاطبان معماري نيز ...

به بهانه روز معمار 
اقتصاد

طاهره   نصر

زمان زيادي به پايان مهلت اولتيماتوم ترامپ 
جهت خروج از برجام در صورتي كه اروپاييان 
انتظارات وي را برآورده نس��ازند، نمانده است. 
هرچه به پايان اين زمان نزديك تر مي ش��ويم 
نگراني ها و بحث ه��اي بيش��تري در رابطه با 
اين موضوع مطرح مي شود. در خود امريكا نيز 
س��ردرگمي وجود دارد. دموكرات ها و بخش 
قابل توجهي از جمهوريخواهان و حتي بعضي از اف��راد دولت ترامپ 
نيز معتقدند فش��ارها بايد بر ايران افزايش يابد ولي خ��روج ترامپ از 
برجام به صاح امريكا نيست. تقريبا تمام كشورهاي اروپايي خواهان 
حفظ برجام هستند ولي سه كشور مهم اروپايي يعني آلمان، انگليس 
و فرانس��ه معتقدند كه بايد تحريم هايي را بر ايران وضع كرد تا بتوانند 
ترامپ و امريكا را در اين موافقتنامه بين المللي حفظ كنند. اين در حالي 
است كه اكثريت كش��ورهاي اروپايي به ويژه در شمال، شرق و جنوب 
اين قاره اعتقاد دارند تحريم هاي بيشتر نه تنها نمي تواند موثر باشد بلكه 
اوضاع را خراب تر مي كند. آنها نظرش��ان بر اين است در صورت فشار 
تحريمي بيش��تر بر ايران و بي اثر كردن برجام ممكن است جمهوري 
اسامي ايران از توافق خارج و غني س��ازي را ازسربگيرد. ضمن اينكه 
معلوم نيست اگر ايران با تحريم هاي بيشتري مواجه شود رييس جمهور 
امريكا به توافق هسته اي با ايران پايبند باشد. عاوه بر آن، مساله روابط 
اقتصادي اروپا با ايران نيز حائز اهميت اس��ت. بع��د از نزديك به يك 

دهه اقتصاد اروپا از ركود خارج و با رش��د همراه شده 
اس��ت. اتريش و ايتاليا قراردادهايي ب��ا خط اعتباري 

چندميليارد دالري با ايران امضا كرده اند؛ لذا اكثر كشورهاي اروپايي 
نمي خواهند فرصت هايي كه ...

ترامپ، اروپا و عاقبت برجام
جهان
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عبدالرضا   فرجي راد

موضوعاتي مانند اسيدپاشي صرفا حاصل رفتار 
يك فرد نيس��تند بلكه اين اتفاق��ات را بايد در 
چارچوب پديده هاي اجتماعي درك و تحليل 
كنيم. در اين صورت مي ت��وان پيامدها و ابعاد 
اين اتفاقات را هم تحليل كنيم كه معموال از اين 
موضوع غفلت مي كنيم. اسيدپاشي نمادي از 
خشونت عليه زنان است و يك پيام فوري دارد: 
اسيدپاش��ي يعني با زني كه در تصرف و تملك مردي قرار دارد يا قرار 
بوده كه در تصرف او قرار بگيرد طوري برخ��ورد مي كنند كه در ادامه 
زندگي اش به دليل آسيب ديدگي چهره اش نتواند در تصرف و تملك 
فرد ديگري قرار گيرد. اين در واقع از يك منظر نشان دهنده نگاه كااليي 
به زن است و از منظر ديگر نشان دهنده خشونت ساختاري عليه زنان 
و اتفاقا قوانين ما به نوعي اين خشونت را تبليغ مي كند. براي مثال در 
قوانين ما مرد نسبت به زن از اختيارات بسيار زيادي برخوردار است و 
سلب اختيار كردن از او هم بسيار دشوار است. پسر بچه هايي هم كه در 
چنين بستري بزرگ مي شوند همين نگاه كااليي به زن را فرا مي گيرند. 
متاسفانه در جامعه ما براي شكس��تن اين چرخه تقريبا كاري انجام 
نشده اس��ت. حتي در جامعه نس��بت به ارايه برخي موارد آموزشي 
به كودكان مقاومت وجود دارد. مثا وقتي از لزوم آموزش جنس��ي 
كودكان س��خن مي گوييم فورا در برابر ارايه اين آموزش ها مقاومت 
جدي ش��كل مي گيرد و جنج��ال به پا مي ش��ود. اينه��ا نمودهاي 

پيچي��ده اي از فرهن��گ پدر س��االرانه اس��ت ك��ه 
برخي ش��ان منجر به بروز فاجعه مي ش��ود. ش��ايد 

به همين دليل خش��ونت عليه زنان همواره زماني م��ورد توجه قرار 
مي گيرد كه اتفاقاتي مانند اسيدپاشي روي مي دهد. 

جاي خالي قوانين ترميمي 
جامعه - 1

سيامك  زند رضوي 

 ب��ا گس��ترش اينترنت در كش��ورها و رش��د 
فناوري هاي نوين در عرصه اطاع رساني، شاهد 
استفاده از شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها، 
تحولي مثبت در فضاي رس��انه اي هس��تيم و 
از اين رو بايد به آينده فضاي رس��انه اي اميدوار 
بود تا از اي��ن فرصت در جه��ت بهبود فضاي 
اطاع رساني اس��تفاده كنيم. روابط عمومي ها 
در دستگاه هاي دولتي از يك س��و بايد هم حافظ منافع سازمان و هم 
وكيل مدافع مخاطبان خود باشند و چتر ارتباطي با مخاطبان خود را از 
فضاي رسمي رسانه اي »پورتال و نشريات دولتي« به فضاي غيررسمي 
»پيام رس��ان هاي اجتماعي« هم بگستراند. رش��د فضاي غيررسمي 
رسانه اي در عرصه اطاع رساني، گوي سبقت در اين عرصه را از ديگر 
رسانه هاي رسمي ربوده اس��ت و بيم آن مي رود كه مديران رسانه ها و 
مس��ووالن روابط عمومي ها در اس��تفاده از اين فرصت عقب بمانند 
ونتيجه آن چيزي جزكاهش اعتماد مخاطبين وعدم تحقق برنامه هاي 
دستگاه ها از طريق روابط عمومي ها نخواهد بود. روابط عمومي ها براي 
مواجهه صحيح و منطقي با پيام رسان ها و استفاده بهينه از اين ظرفيت 

در تبيين برنامه ها و گزارش ها ضرورت دارد به چند نكته توجه كنند: 
1- مهم ترين اصل در موضوع مواجهه با پيام رس��ان ها، اصل مبارزه با 
تك صدايي يا انحصار خبري است؛ به اين صورت كه روابط عمومي ها 
در اطاع رساني برنامه ها، فقط از يك پيام رسان خاص استفاده نكنند؛ 

به عبارت ديگر تم��ام تخم مرغ هاي خب��ري خود را 
در يك س��بد خاص قرار ندهند تا درصورت مش��كل 

براي يك پيام رس��ان، پنجره ارتباطي اش با مردم را از دست ندهد، لذا 
سياستگذاري درباره مواجهه با پيام رسان ها ...

روابط عمومي ها و پيام رسان ها
جامعه - 2
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