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ادامه از صفحه اول 

اطالع رسانی ضعیف است!
 مرحله اجماع و اقناع افکار عمومی و فراهم کردن زمینه پذیرش عامه و جلب مشــارکت 
وقتی مورد غفلت قرار بگیرد، اهداف ترسیم شــده تحقــق نخواهد یافت. این نقیصه از جمله 
کاستی های قابل مشــاهده در حال و هوای امروز جامعه است. تصور کنید که بیمار با حال و روز 
بد به پزشک مراجعه کند و طبیب بدون توضیح و حداقل جلب رضایت، بیمار را برای جراحی 
به اتاق عمل رهســپار کند. طبیعی است در این صورت بیمار توجیه و قانع نشده ممکن است 
مخالفت کرده، تن به جراحی ندهد و حتی این برخورد پزشک را توهین و تحقیرآمیز تلقی کند.
توضیح پزشک برای قانع سازی بیمار و آگاهی او از پیامدهای ناخوشایند در صورت تن ندادن 
به درمان ضروری اســت و درعین حال ممکن است در فرایند گفت وگو مسیر درمان به صورت 
دیگر و با رعایت جوانب طرح شــده اصالح یا ترمیم شــود. بنابراین شنیدن شرح حال بیمار در 
مرحله اول و ســپس بیان راه موجود و اقناع ســازی بیمار از سوی پزشک ضروری است؛ حتی 
اطرافیان بیمار نیز باید اقناع شوند و اجماع الزم برای هدایت بیمار به اتاق جراحی فراهم شود. 
اگرچه ممکن اســت در گذشته دور طی چنین فرایندی به دالیل مختلف ازجمله بی سوادی و 
فقر آگاهی، تســلط و قدرت قهرآمیز، اهمیت نداشــتن افکار عمومی و نبود کانال های ارتباطی 
چندان مورد توجه قرار نمی گرفته و هر عمل و اقدامی نیاز چندانی به پاسخ گویی در برابر مردم 
و مراجع نظارتی نداشــته اســت، اما امروز بی توجهی و غفلت از پذیرش و همراه سازی افکار 

عمومی پرهزینه است.
البته اکنون شرایط به گونه ای شده که مسئوالن نیز بر اختالل در اجماع و اقناع سازی اعتراف 

دارند و خود منتقد فضای ارتباطی هستند و بر این باورند که «اطالع رسانی ضعیف است».
گالیه دارند که دســت اندرکاران ارتباطات رســمی و نیز رسانه ها اعم از دولتی و خصوصی 
چندان که باید در همگام سازی و آگاه ســازی افکار عمومی مهارت ندارند، کوتاهی می کنند یا 
کوشش شایسته ای نمی شود. بخشی از این گالیه از سوی مردم و رسانه ها فرافکنی یا پاک کردن 
صورت مســئله توصیف می شود که البته نوعی واکنش تدافعی است و به هر حال راه به جایی 

نمی برد و تکرار آن در دهه های گذشته مالل آور شده است.
غفلت ها در این حوزه ریشــه های بسیار دارد. در کالبدشکافی آن می توان به مواردی 
ماننــد درک ناقــص از فرایند یا الزامات چرخه انتقال پیام در دو ســوی عنصر پیام دهنده 
و پیام گیرنــده، ضرورت های تکثر کانال های ارتباطی آزاد، نبود فضای تحلیل و تفســیر و 
نقد، تقلیل دادن موضوع آگاه ســازی و اقناع به تبلیغ یک ســویه  یا اساسا ایرادهای وارده 
بر خود پیام اشــاره کــرد. بنابراین فهم کم وکیف تولید پیــام، ضرورت های برخورداری از 
رسانه ها و تریبون های حرفه ای و آزاد و تفاوت های حرفه ای میان تبلیغ و اقناع و اجماع، 
کماکان ملموس است و تا این کاستی به صورت صحیح و دقیق فهم نشود یا عزمی برای 
اصالح آن نباشد، هر طرح و برنامه اصالحی صرفا به پای ناکارآمدی یا خطا بودن تمامی 
تصمیمات نوشــته می شــود. حداقل مدیریت کالن در همه سطوح برای آنکه در عرصه 
عمومی بی اعتبار نشود، باید به این نکته دقت کند که شناخت فضای ارتباطی و موقعیت 
کنونی افکار عمومی برای برخورداری از مشروعیت الزامی است و در صورت برخورداری 
از حقانیــت در هر تصمیم بایــد به الزامات آن تن داد. بنابراین جــدا از ایرادات وارده به 
برخــی تصمیم ها که بعضا نیز بنیادین اســت و مســیرهای اندیشــه ورزی را طی نکرده 
اســت، ایرادات آشــکار بر فرایند ارتباطی و اجماع و اقناع نیز پیشبرد طرح ها و برنامه ها 
را دچار نقصان کرده است و بخشــی از بدبینی عمومی حاصل همین کاستی هاست. در 
گام نخســت تهیه طرح جامع و نقشــه راه برای اصالح فضای ارتباطی ضروری اســت 
تا بر اســاس آن حداقل ارتباطات دوســویه تقویت شــود و فضای نقد، تفسیر، تشریح و 
گزارش دهی محترم شمرده شود. رسانه های جمعی با ویژگی استقالل، تکثر و برخوردار 
از آزادی ایجاد و تقویت شــود و فضای گفت وگو و شنیدن تمامی صداها، ارزیابی صحیح 

بازخوردها و در یک کالم فضای ارتباط مؤثر و تأثیرگذار فراهم شود.

 شرق: نخستین ســفر الوروف در دولــت سیزدهم به تهران 
که کم حاشــیه هم نبود، با خبر ســفر پوتین بــه تهران در 
آینده ای نه چندان دور همراه شــد. البته تاریخ دقیقی از این 
سفر در دست نیســت و فقط سخنگوی کاخ کرملین اعالم 
کرد رئیس جمهور روســیه در تاریخی نامشــخص از ایران 
بازدید خواهد کرد. ماریا زاخارووا، ســخنگوی کاخ کرملین 
روز جمعــه با اشــاره به ســفر احتمالی والدیمیــر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه به تهران و شرکت در نشست روند 
آستانه گفت: او قطعا در زمانی به آنجا سفر خواهد کرد، اما 

زمان دقیق آن هنوز تعیین نشده است.
در همین زمینه حســین امیرعبداللهیــان، وزیر خارجه 
کشــورمان، در بخشــی از صحبت هــای خود در نشســت 
مطبوعاتی مشــترک روز پنجشنبه با ســرگئی الوروف، وزیر 
خارجه روســیه، با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه با توجه به 
مهار ویروس کرونا در جهان در آینده نه چندان دور شــاهد 
برگزاری نشســت سران روســیه، ترکیه و ایران در چارچوب 
نشست آستانه در تهران باشــیم، گفته بود: «بخشی از این 
نشست به صورت دو جانبه و بخش دیگر در فرمت آستانه 

برگزار می شود».  این نخستین سفر سرگئی الوروف به ایران 
از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیســی بود و پیش  از  این 
در اسفند سال گذشته، وزیر خارجه ایران در رأس هیئتی به 
مسکو سفر و با سرگئی الوروف دیدار و گفت وگو کرد. پیش از 
سفر عبداللهیان به مسکو، وزیر خارجه اوکراین گفت وگویی 
تلفنــی با وزیــر خارجه ایران داشــت. او در ایــن زمینه در 
توییتی نوشــت از عبداللهیان خواســته پیغام او را مبنی بر 
اینکه روســیه باید از بمباران غیرنظامیان دســت کشیده و 
از اوکراین خارج شــود، به روسیه برســاند. با این حال سفر 
وزیر خارجه ایران در اســفند به مسکو، هم زمان با مذاکرات 
هســته ای ایران، دلیل دیگری داشت. در آن زمان روسیه از 
آمریکا خواســت که تضمینی در جریان مذاکرات ارائه داده 
و روابط تجاری مســکو و تهران را از تحریم ها علیه روسیه 
مستثنا کند. حال سفر الوروف به تهران در حالی انجام شد 
که هم زمان با توقــف چندین ماهه مذاکرات، رفع تحریم ها 
به بن بست احیای برجام رسیده است؛ هرچند جوزف بورل 
در راه تهران است، اما امیدهای کمی برای بازگشت طرفین 
به میز مذاکره وجــود دارد. البتــه در جمع بندی مذاکرات 

الوروف با رئیس جمهــور ایران و وزیر امور خارجه می توان 
تالش برای به سرانجام رســاندن قرارداد ۲۰ ساله میان دو 
کشــور و زمینه ســازی برای دیدار پوتین از تهران را به طور 

برجسته ای دید.
الوروف در این ســفر با رئیســی دیدار مهمی داشت که 
بیش از محتوای جلســه، عدم اســتفاده از ماســک توسط 
الوروف بحث برانگیز شد و سبب انتقاد بسیاری از رسانه ها 
و کابــران فضای مجازی بــه نحوه رفتار او شــد. در حالی 
این میهمــان خارجی برخالف رویه جــاری و پروتکل های 
دیپلماتیــک بــدون ماســک با مقــام باالتر دیــدار کرد که 
پروتکل های ســخت گیرانه روس ها باعث شده بود رئیس 
مجلس ایران در ســفر به روسیه با پوتین دیدار نکند یا وزیر 
خارجه ســابق ایران در سفر به روســیه تلفنی با والدیمیر 

پوتین رایزنی کند.
در این دیــدار رئیس جمهــور پس از گزارش مبســوط 
وزیر خارجه روســیه از آخرین وضعیت میدانی در اوکراین، 
با تأکیــد بر اهمیــت پایان یافتن هرچه ســریع تر این جنگ 
و آمادگــی جمهوری اســالمی ایران برای کمــک به یافتن 
راه حــل دیپلماتیک در این زمینه افزود: تردیدی نیســت که 
تحریکات آمریــکا و ناتو عامل شــکل گیری این درگیری ها 
بوده اســت؛ بنابراین باید نســبت به تالش هایــی که برای 
گســترش نفوذ ناتو در هریک از مناطــق جهان از جمله در 
غرب آســیا، قفقاز و آســیای مرکزی صورت می گیرد، فعال 
بود. رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت همکاری کشورهای 
همسایه در حوزه دریای خزر، بر ممنوعیت هرگونه حضور 
نظامــی بیگانه در این منطقه و به ویژه وضعیت اســتثنائی 
سواحل جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد. وزیر امور خارجه 
فدراســیون روســیه نیز در این دیدار توضیحات مشروحی 
درباره ابعاد همکاری های تهران و مسکو ازجمله در حوزه 
اقتصــادی ارائه و بر آمادگی و عالقه مندی کشــورش برای 
ارتقای ســطح همکاری ها با جمهوری اســالمی ایران به 
ســطح راهبردی تأکید کرد. وزیر خارجه روسیه با اشاره به 
اهمیت عضویت ایران در ســازمان همکاری های اقتصادی 
شانگهای، بر حمایت کشورش از گسترش نقش آفرینی ایران 

در سازمان های منطقه ای و بین المللی تصریح کرد.
عبداللهیان که با عالیجناب خطاب کردن پوتین خود به 
حاشیه مهم این سفر بدل شد نیز با مثبت ارزیابی کردن سفر 
وزیر امور خارجه روســیه، در توضیح دستاوردهای این سفر 
گفته اســت: در حوزه های منطقه ای، تحوالت افغانستان، 
ســوریه و یمن و اجالس سران کشور های حوزه دریای خزر 
در هفتــه آینده را مورد گفت وگو قرار دادیم. از کشــور های 
دوست روسیه و چین تشکر می کنیم که مخالفت خود را با 
قطع نامه اخیر در شورای حکام اعالم کردند. از حمایت های 
مســتمر روســیه در ادامه کار در آژانس در قبال حمایت از 
منافع و مواضع منطقی ایران تشکر می کنیم. روابط ایران و 
آمریکا و کشــورهای اروپایی که به دلیل توقف در مذاکرات 

برجــام و کاهش امید برای احیای برجــام و رفع تحریم ها 
در شــرایط خوبی قرار ندارد، از دیگــر صحبت های این دو 
وزیــر بود که امیر عبداللهیان در این زمینه هم گفته اســت: 
با الوروف بار دیگر بر سر این موضوع گفت وگو کردیم که در 
صورت ادامه گفت وگو ها که امیدوارم در آینده نزدیک از سر 
گرفته شود و برنامه ریزی هایی در دستور کار وزارت خارجه 
اســت، با واقع بینی طرف آمریکایی بتوانیم در آینده نزدیک 
به نقطه نهایی توافق برســیم. در این چارچوب الوروف بر 
حمایت از مواضع سیاســی ایران در مذاکرات و در صورت 

رسیدن به نقطه توافق بر حمایت روسیه تأکید کرد.
الوروف در این نشســت که در وزارت امور خارجه برگزار 
شد، با اشاره به پیشــنهاد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری 
ایران، درخصوص گسترش مناســبات میان تهران و مسکو 
تأکید کــرد که با همتــای ایرانی خود به توافق رســیده تا 
کارشناسان دو کشور سندی برای شراکت استراتژیک ایران و 
روسیه در ۲۰ سال آینده تهیه و تنظیم کنند. الوروف همچنین 
با اشاره به اینکه تحریم های آمریکا و کشورهای وابسته به 
آن دلیل عدم توسعه روابط میان ایران و روسیه شده، اضافه 
کرد تهران و مسکو وظیفه دارند روابط فی مابین را گسترش 
دهند. او با اشــاره به اینکه تجارت میان ایران و روســیه در 
سال گذشته با افزایش ۸۰ درصدی، به حدود چهار میلیارد 
دالر رســیده، تأکید کرد که دو کشور می خواهند مسیرهایی 
را برای توســعه همکاری ها در بخــش انرژی، حمل ونقل، 
کشــاورزی، فاینانس و گمرکی پیدا کنند. او همچنین وعده 
داد که مســکو در توســعه فاز دوم و ســوم نیروگاه بوشهر 
فعالیت می کند. دیپلمات ارشــد روس در ادامه با حمایت 
از ورود ایران به ســازمان شانگهای تأکید کرد که قرار است 
به زودی تفاهم نامه ای امضا شــود تا روند حقوقی پیوستن 

ایران به سازمان را تبیین کند.
رعایت نکردن پروتکل های بهداشــتی تنها حاشیه سفر 
الوروف نبود و حاشــیه بعدی نحوه پوشــش ســخنگوی 
وزارت امــور خارجه روســیه بود که بی توجــه به ضرورت 
رعایت حجاب اسالمی در ایران برای خارجی ها، با پیراهنی 
کوتاه و البته شالی رها در ســر و مانتویی جلو باز در وزارت 
امور خارجه ما حاضر شــده بود. گویــی همه پروتکل ها و 
ســخت گیری هایی که درباره حجاب زنان خارجی در ایران 
وجــود دارد، درباره اتباع روس جاری نیســت و همین امر 
سبب خشم کاربران فضای مجازی شد و توییت های بسیاری 
در نقــد رفتار دوگانه با خارجی هــا حتی دیپلمات ها درباره 
نحوه پوشش آنها منتشر شــد. پیش تر نیز سفیر روسیه در 
تهران در مصاحبه با روزنامه ایزوستیا چاپ مسکو گفته بود 
که مــن بار ها و با صراحت به ایرانی ها گفته ام دو مســئله 
عمده مانع ورود شــهروندان روس و نه تنها گردشگران به 
ایران می شود؛ یکی مسئله دستورالعمل پوشش زنان است 
که امروزه حجــاب حتی در گرما در همه جای این کشــور 
اجباری است و دیگری اینکه مشروبات الکلی ممنوع است.

ماحصل سفر  الوروف؛ «پوتین به تهران می آید»

برتری حواشی یک سفر 
دیپلماتیک بر متن


