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روابط عمومی در ایران متأثر از مؤلفه های مختلفی برای کامیابی یا ناکامی در تحقق 
مأموریت های ذاتی و عرضی خود است. با توجه به این که هنوز بخش جدی و غالب کشور؛ 
دولتی یا وابسته به دولت اداره می شود؛ تصمیم گیری های ساختاری و مدیریتی در سطح 
کالن دولت یکی از شاخص های مؤثر بر عملکرد و برنامه ریزی روابط عمومی ها شمرده 
می شود. این سیاست گذاری ها البته در بخش های غیردولتی نیز مؤثر بوده و آثار آن با 

درجه های مختلف تسری یافته است.
آغاز تحول جدی در جایگاه روابط عمومی ها پس از سال ها مهجوری در دولت نهم با 
ابالغ مصوبه هیئت  وزیران )27 تیر 1384( در خصوص آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و 
اختیار های روابط عمومی های دستگاه های اجرایی کلید خورد. این عطف مبارکی بود که 
با مصوبه دیگری که )26 فروردین( 3 سال بعد ابالغ شد انرژی مضاعفی در کالبد روابط 

عمومی ها ایجاد کرد. 
مهم ترین ویژگی برجسته این مصوبه ها ارتقا سطح اداره های کل روابط عمومی دستگاه های 
اجرایی به مرکز و ارتقا اداره های روابط عمومی استانداری های سراسر کشور به اداره کل 

مستقل بود.
هم زمان با آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید انتظار ها از دولت برای حمایت گسترده از حوزه 
روابط عمومی و اطالع  رسانی دو چندان شد. شاید به همین جهت است که ارکان اطالع 
 رسانی در دولت یازدهم به ویژه مراکز روابط عمومی و اطالع رسانی دستگاه های اجرایی 
نسبت به دوره های مشابه قبلی به شدت فعال و منسجم تر فعالیت خود را آغاز کرده و تا 

امروز با اندکی فراز و فرود به مسیر خود ادامه داده اند.
الزام دستگاه های اجرایی به تدوین و اجرا پیوست های رسانه ای برای طرح های مهم از نقاط 
قوت و پشتوانه های محکم برای فعالیت روابط عمومی ها در دولت یازدهم است. هم چنین 
به وزارت خانه ها، مؤسسه ها و شرکت های دولتی و  اول رئیس جمهور  بخشنامه معاون 
استانداری ها از دیگر اقدام های مثبت دولت برای حمایت از روابط عمومی ها تلقی می شود. 
در این بخشنامه از دستگاه های اجرایی خواسته  شده است در انتخاب افراد برای تصدی 

پست های سازمان مرتبط با روابط عمومی ها از نیروهای شایسته و باتجربه استفاده شود.
شوک

اما آن چه ناگهان فعاالن و متخصصان روابط عمومی را با شوک مواجه کرد، شنیده هایی 
از تغییر های ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی ازجمله استانداری ها بود، که جایگاه 
اداره های کل روابط عمومی به بخشی از اداره کل حوزه استاندار تقلیل یافت. هم چنین 
ادغام برخی مراکز روابط عمومی و اطالع رسانی در سایر بخش های بعضی وزارت خانه ها 
و معاونت های رئیس جمهور این نگرانی را تشدید و احتمال تسری آن به همه بخش های 

دولت را تقویت کرد.
این تصمیم عالوه بر واکنش منفی میان صاحب نظران و فعاالن روابط عمومی، در تناقض 
آشکار با بند 4 آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیار های مراکز روابط عمومی و اطالع 
 رسانی دستگاه های اجرایی مبنی بر انتصاب مسئول روابط عمومی توسط باالترین مقام 

روابط عمومی در اغما
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دستگاه اجرایی و فعالیت روابط عمومی زیر نظر مستقیم همان مقام منصوب کننده و نیز 
مصوبه بعدی که سطح اداره های روابط عمومی استانداری ها را به اداره کل ارتقا داده بود، 

قلمداد می شد.
اساس  بر  وزیران  هیئت  قبلی  مصوبه های  که  می دهد  نشان  موضوع  مدقانه  بررسی 
مصوبه جلسه یک صد  و هفتاد و سوم شورا عالی اداری )مورخ 13۹4/3/11( که تحت 
عنوان »ضوابط سازماندهی وظایف و فعالیت های عمومی ستاد مرکزی وزارت خانه ها و 

مؤسسه های دولتی« تصویب شده؛ دچار بازنگری و تغییر شده است. 
از آن جا که مصوبه های شورا عالی اداری از حیث جایگاه حقوقی باالتر از مصوبه های هیئت 
وزیران محسوب می شود اشکال باال که از جهت قانونی مطرح شد منتفی است. با این وجود 

شایسته است جزئی تر به مصوبه مذکور شورا عالی اداری نگریسته شود.
پشتیبان یا اصلی؟

اولین بند مصوبه شورا عالی اداری تعریفی است که از »وظایف و فعالیت هاي عمومي 
وزارت خانه ها و مؤسسه های دولتي« ذکر شده که بر اساس آن وظایف و فعالیت هایي 
عمومی هستند که براي پشتیباني از مأموریت هاي اصلي در ساختار سازماني دستگاه ها 
سازماندهي مي شوند و واحدهایي که این گونه وظایف و فعالیت ها را به عهده دارند واحد 

عمومي نامیده مي شوند. 
طبق بررسی ها، یکی از واحدهای عمومی هر سازمان )از نظر پیشنهاد   دهنده اصلی این مصوبه 
یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( روابط عمومی ها هستند. این که روابط عمومی ها از 
مأموریت های اصلی یک دستگاه پشتیبانی می کنند موضوعی پذیرفته است، اما قطعا تعریف 
جامع و مانعی از وظایف گسترده و انتظار های فوق العاده از این بخش در دستگاه های اجرایی 
نیست چرا که موضوع اطالع رسانی و روابط عمومی امروز از ماهیت گرفته تا روش ها کامال 
دگرگون و متحول شده است و دیگر نمی توان روابط عمومی را صرفا یک واحد عمومی 
پشتیبان سایر بخش ها قلمداد کرد. از این رو به نظر می رسد روابط عمومی ها نیازمند بازتعریف 

و شناسایی به عنوان یک بخش اصلی و جدی در دستگاه های اجرایی هستند.
باید توجه داشت که در عصر حاضر و شرایط کنونی با گسترش اعجاب آور ابزارهای اطالع 
 رسانی به خصوص در فضای مجازی، اطالع  رسانی و روابط عمومی نه یک امر فرعی و 
حاشیه ای بلکه کاری تخصصی و جزو وظایف اصلی هر سازمانی است و طبیعتا از لحاظ 
جایگاه اداری نیز باید جزو ارکان اصلی سازمان در نظر گرفته شود تا به  تبع آن ضمن آن که 
در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های سازمان تعیین کننده باشد بتواند از بودجه و جایگاه 

اداری متناسب با نیروهای تخصصی و حرفه ای نیز برخوردار شوند.
محدودیت بیشتر نیرو انسانی

بررسی بند دوم مصوبه شورا عالی اداری نیز حائز اهمیت است.
در این بخش ضمن برشمردن سیاست هاي ناظر بر تنظیم تشکیالت واحدهاي عمومي بر 
برون سپاري فعالیت هاي عمومي و خدماتي و جلوگیري از توسعه کمي تشکیالت تأکید 

شده که موضوعی در خور توجه و ضروری است. 
در عین حال »کاهش تعداد پست ها و سطوح سازماني سلسله مراتب اداري« از دیگر 

سیاست های شمرده شده در این بخش است. 
هم چنین بر اساس این مصوبه در ستاد مرکزي دستگاه های اجرایی؛ تعداد واحدهاي 

سازماني که عهده دار وظایف عمومي هستند به کل واحدها، نباید از 2۵% تجاوز کند.
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این مصوبه دلیل کاهش تعداد پست ها را  هرچند تصمیم گیران و پیشنهاد دهندگان 
تسهیل در امر تصمیم گیري خوانده اند اما به نظر می رسد با وجود گسترش لحظه ای و 
پیچیده عرصه های گوناگون و متنوع عرصه روابط عمومی و اطالع رسانی و ظرفیت های 
بی انتهایی که از سوی مدیران انتظار کنترل، جهت دهی و حرکت همگام با آن ها را دارند؛ 
نمی توان انتظار کاهش تعداد پست های روابط عمومی را متصور شد. مهم تر این که روابط 
عمومی ها در شرایط فعلی نیز چندان وضعیت شایسته و مطلوبی از جهت نیازهای اولیه 

نیروی انسانی ندارند و اغلب با مشکل های جدی در این حوزه روبه رو هستند.
اما و اگر تجمیع

در بخش دیگری از سیاست های مصرح در مصوبه شورا عالی اداری بر »تجمیع حداکثري 
وظایف و فعالیت هاي متجانس و همسو در یک واحد سازماني « تأکید شده است. 

باور جدی صاحب نظران و فعاالن روابط عمومی این است که تجانس و همسویی چندانی 
میان وظایف و نقش روابط عمومی ها با برخی اداره ها مانند حوزه های ریاست یا معاونت های 
پشتیبانی وجود ندارد. از این رو ادغام روابط عمومی با بخش هایی که ذکر شد امری 
نادرست و مخل وظایف و مأموریت های این حوزه است. از سوی دیگر نوع تصمیم هایی که 

اتخاذ شده یا قرار است اجرایی گردد بیشتر به حذف شبیه است تا تجمیع.
»کاهش تعداد واحدهاي سازماني تحت نظر مستقیم باالترین مقام دستگاه«دیگر سیاستی 
است که در مصوبه شورا عالی اداری به آن توجه شده و البته از مهم ترین دالیلی است که 
برای حذف یا اقدام مشابه درباره مراکز و اداره های کل روابط عمومی و اطالع رسانی به آن 

استناد شده یا خواهد شد.
فارغ از ارزیابی یا تحلیل این سیاست پرسش این جا است که چرا روابط عمومی همواره 
خط مقدم هر هزینه و حذف و اصالحی است و آیا بهتر نیست در تصمیم گیری های سلبی 

مشابه کمی با این حوزه مهربان تر رفتار کرد؟
 اینک به نظر می رسد محدودسازی روابط عمومی ها بعد از سال ها شکوفایی و رونق گامی 
در جهت معکوس حرکت کلی دولت و نیز انتظار های فراوان در این حوزه تلقی شده و قطعا 
لطمه های جبران ناپذیری به جایگاه و انگیزه های فعاالن روابط عمومی در این حوزه خواهد زد.

پرده آخر
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف شده بود تا ضوابط سازماندهي واحدهاي 
عمومي همراه شرح تفصیلي الزم جهت تحقق مفاد این مصوبه را ظرف یک ماه تهیه و 

براي اجرا ابالغ کند. 
وزارت خانه ها و مؤسسه های دولتي هم موظف شدند در اجراي اختیار های تفویض شده، 
حداکثر ظرف مدت 6 ماه پیشنهاد اصالح های ساختاري الزم را براساس مفاد این مصوبه 
و ضوابطي که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ابالغ مي شود اصالح و براي 

بررسي و تأیید به سازمان مذکور ارسال کنند. 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور هم موظف است حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از 

وصول پیشنهاد دستگاه، مطابق مفاد این مصوبه نسبت به تأیید یا رد آن اقدام کند.
مصوبه شورا عالی اداری تیرماه ۹4 ابالغ شده؛ اما اطالع دقیقی از ابالغ سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور و هم چنین پیشنهاد های دستگاه های اجرایی در این خصوص وجود 
ندارد. اگر بنا باشد این قانون بدون بازنگری و اصالح اجرا شود؛ باید تا حدود یک ماه دیگر 

آماده شنیدن اخباری متفاوت در حوزه روابط عمومی ها بود.


