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مشارکت�مردم�در�امور�و�حمایت�مردم�از�دستگاه�ها�
و� فعالیت�ها� از� اطــالع� به� موکول� نظام� کلیت� یا� و�
دستاوردهایی�است�و�در�حقیقت�مشارکت�مردم�
و�حمایت�مردم�از�یک�دستگاه�در�جهت�پیشبرد�
است� برخوردار� بسیاری� اهمیت� از� هر�دستگاهی�
گاهی� که�برای�جلب�این�مشارکت،�اطالع�رسانی�و�آ
بــه�این� بــایــد� حــرف�اول�را�مــی�زنــد�و�دســتــگــاه�هــا�
مسئله�اهمیت�بسیار�باالیی�دهند�و�طبیعتًا�برای�
اطالع�رسانی�نیاز�به�رسانه�های�گروهی�است؛�لذا�کار�
با�رسانه�های�گروهی�و�استفاده�از�فضای�آن�ها�برای�
بــرای�جلب� زیــادی� از�اهمیت�بسیار� اطالع�رسانی�
مشارکت�عمومی�برخوردار�است�و�روابط�عمومی�
هر�دستگاه�کانال�ارتباطی�آن�دستگاه�با�رسانه�های�
گروهی�نیاز�به� کار�با�رسانه�های� گروهی�است،�زیرا�
آشنایی�با�تکنیک�ها،�نیازها�و�امکانات�و�تأثیرگذاری�
رسانه�ها�دارد،�شکار�فضای�رسانه�ای�برای�انعکاس�
مطالب،�از�ارزش�و�اهمیت�بسیار�باالیی�برخوردار�
کند� ــالش� ت بــایــد� دستگاهی� هــر� طبیعتًا� و� اســت�
بیشترین�فضای�ممکن�را�به�خود�اختصاص�دهد،�
که�یک�دستگاه� قالب�خبر�و�مصاحبه�قالبی�است�
کند�برای�انعکاس�مواضع� می�تواند�از�آن�استفاده�
و�عملکرد�و�نیازها�بدون�آن�که�بخواهد�هزینه�ای�را�
که�برخی�روابط� متقبل�شود،�این�در�حالی�است�
عمومی�ها�و�دستگاه�ها�به�دلیل�عدم�تسلط�بر�این�
تجاری� گهی� آ دادن� از�طریق� را� اطالع�رسانی� امور�
گهی� که�تأثیر�آ دنبال�می�کنند،�این�در�حالی�است�
متأسفانه� دارد؛� کمتری� بسیار� تأثیر� خبر� تجاری�
مقامات�دولتی�اغلب�به�اهمیت�رسانه�های�گروهی�
و�هم�چنین�روابط�عمومی�دستگاه�خود�پی�نبرده�
و�نمی�برند�و�لذا�امکانات�مورد�نیاز�آن�ها�را�به��اندازه�

کافی�تأمین�نمی�کنند.
گروهی�به�هم�نیاز�متقابل� دستگاه�ها�و�رسانه�های�
دارند؛�رسانه�های�گروهی�برای�جلب�خواننده�و�نیاز�
آن�ها�به�همکاری�و�کسب�اطالعات�از�دستگاه�های�
ــط�عــمــومــی�هــا�انــجــام� ــ کــه�از�طــریــق�روابـ دولــتــی�

روابــط�عمومی�های� بنابراین� نیازمندند؛� می�شود�
دستگاه�های�دولتی�و�رسانه�ها�به�هم�نیاز�متقابل�
دارند.�برخی�از�دستگاه�ها�به�جای�این�که�از�قدرت،�
از� ببرند� استفاده� گروهی� رسانه�های� تأثیر� و� تــوان�
گروهی�می�ترسند�و�این�ترس� نقدهای�رسانه�های�
موجب�می�شود�که�نتوانند�از�ظرفیت�آن�ها�استفاده�
گروهی� رســانــه�هــای� ــاه� گ دلــیــل� بــه�همین� کنند،�
ابــزارهــای� از� یکی� به�عنوان� مصاحبه� انجام� ــرای� ب
مشکل� دچــار� دولتی� مقامات� با� مطالب� انتقال�
است� دلیل� ایــن� به� ایــن� و� و�محدودیت�هستند�
خبرنگاران� و� رسانه�ها� از� مسئولین� از� بسیاری� که�
ــد�و�به�دلیل�ایــن�تــرس�و�وحشت�از� وحشت�دارن
که�این� خیر�استفاده�از�ظرفیت�رسانه�ای�می�گذرند�
گروهی�ما� یک�اشتباه�بزرگ�است؛�اما�رسانه�های�
نیز�اغلب�دچار�یک�اشتباه�استراتژیک�می�شوند�و�
آن�این�که�رسالت�خویش�را�رساندن�صدای�مردم�
گوش�مسئولین�می�دانند،�این�در�حالی�است� به�
و� اطالعات� دادن� گروهی� رسانه�های� رسالت� که�
افکار�عمومی�است�-یعنی�مخاطبین� گاه�سازی� آ
گوش�مسئولین� خود-�و�رساندن�صدای�مردم�به�
با�تهیه� که� وظیفه�عمده�روابــط�عمومی�ها�است�
بولتن�و�گزارش�مستمر�می�توانند�خواسته�و�صدای�
گوش�مسئولین�دستگاه�متبوع�خود� را�به� مــردم�
رسالت� گروهی� رسانه�های� حقیقت� در� برسانند،�
روابــط�عمومی�دستگاه�های� رسالت� با� را� خویش�
دولتی�اشتباه�می�گیرند؛�به�طور�مثال�رسانه�گروهی�
باید�در�جهت�اصــالح�سبک�زندگی�بر�مخاطبین�
خود�تأثیرگذار�باشد،�قدرت�تحلیل�آن�ها�را�باال�ببرد�

و�بر�رفتار�آن�ها�تأثیر�مثبت�بگذارد.
ما� کشور� در� مدیریت� فکری� سیستم� متأسفانه�
که�مدیران�ما�فکر� شکل�بسته�ای�دارد�به�نحوی�
آن�ها� دستگاه� از� اطــالعــات� کمتر� هرچه� می�کنند�
آنان�است،�در�حالی�که� کند�به�نفع� به�بیرون�درز�
اداری�صورت� شفاف�سازی� و� باشد� برعکس� باید�
گیرد�تا�مردم�به�اطالعات�دسترسی�داشته�باشند�
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مــردم�مبنای�عمل� به� اطــالعــات� کثر� ارائـــه�حدا و�
گیرد�و�بی�جهت�مهر�محرمانه�و�یا�داخلی�به� قرار�
که� دستورالعمل�ها�حک�نشود�و�صرفًا�در�مواردی�
اطالعات�شخصی� یا� و� گیرد� قــرار� امنیت�در�خطر�
آن� از� محرمانه� شکل� بــه� باشد� معرض� در� ــردم� م
کنون�این�گونه� اطالعات�صیانت�شود،�متأسفانه�تا
نبوده�و�نیست�و�تالش�برای�دور�ریختن�این�طرز�
تجربیات� نتیجه� می�طلبد؛� را� کار�مستمری� تفکر�
به� رابــطــه�داشــتــم�منجر� ایــن� در� کــه� و�مطالعاتی�
کتابی�با�عنوان�برنامه�جهاد�اداری،�نجات� انتشار�
کسی�مجبور� گر� ارباب�رجوع�شده�است،�معتقدم�ا
به�مراجعه�به�اداره�ای�شود�و�به�عبارتی�ارباب�رجوع�
او�در�حقیقت�»اسیر«�رجوع�است،�ضمن� باشد،�
مطالعه�وضعیت�موجود�استراتژی�ها�و�راهکارهایی�
امور� در� اطالع�رسانی� امــر� در� باید� ویــژه� به�طور� که�
کرده�ام� کتاب�پیشنهاد� گیرد�در�این� اداری�صورت�
رساله� از� کــتــاب�خــالصــه�ای� ــن� ای در�حقیقت� کــه�
دکتری�اینجانب�در�رشته�علوم�دفاعی�استراتژیک�
گرایش�مدیریت�استراتژیک�با�عنوان�استراتژی� با�
مدیریت�اطالع�رسانی�دستگاه�های�دولتی�از�نگاه�
کتاب� ایــن� بــوده�و�مطالعه� امنیت�ملی� و� توسعه�
کارکنان�دولتی�و�به�ویژه�مدیران�اداری� کلیه� برای�
و�روابط�عمومی�توصیه�می�کنم،�در�شرایط�موجود�
که�تکریم�ارباب�رجوع� برداشت�عمومی�این�است�
به� تا� اداری� یا�دستگاه� و� اداره� به� او� ورود� زمــان� از�
کار�او�در�حداقل�زمان�ممکن�و� سرانجام�رسیدن�
باید� برگزار�شــود،�حــال�آن�کــه� او� در�حفظ�آسایش�
او�به� از�زمان�مراجعه� ارباب�رجوع� مدیریت�تکریم�
که� کرد� �باید�مطالعه� دستگاه�آغاز�نشود�بلکه�اصواًل
می�توان�امور�را�به�نحوی�سامان�داد�که�او�نیازی�به�
کتاب�راهکار�عملی� مراجعه�نداشته�باشد؟�در�این�

ارائه�شده�است.
کل�اخبار� که�اداره� در�معاونت�دفتر�رئیس�جمهور�
و�اطالعات�نیز�زیر�نظر�اینجانب�بود،�تالش�داشتم�
که�در�دولت�یا�شوراهای�عالی�اتخاذ� تا�تصمیماتی�
کوتاه�ترین�زمان�ممکن�در�اختیار�افکار� می�شود�در�
عمومی�قرار�بگیرد؛�زیرا�هرچه�فاصله�تصمیم�گیری�
تا�اطالع�رسانی�عمومی�بیشتر�باشد،�زمینه�رانت�و�
که�از�این�تصمیم�ها� فساد�فراهم�می�گردد�و�کسانی�
بهره�ها� اطــالع� ایــن� رانــت� از� می�توانند� مطلع�اند�
گسترده�ای�را�انجام� ببرند؛�لذا�در�این�زمینه�تالش�
رئیس�جمهور� توسط� دادیــم،�ضمنًا�بخشنامه�ای�

وقت�-آقــای�رفسنجانی-�در�آن�زمــان�صــادر�شد�
که�برای�تصویب�به�هیئت�دولت� که�هر�طرحی�را�
ــا�شـــوراهـــای�عــالــی�مــی�بــرنــد�بــایــد�یــک�پیوست� ی
با�چنین� آن�تصمیم� و� باشد� اطالع�رسانی�داشته�
این� البته� که� رسد� تصویب� به� هم�زمان� پیوستی�
امر�در�اواخر�دولت�بود�و�به�فراموشی�سپرده�شد،�
هم�چنین�درصدی�از�بودجه�هر�دستگاه�می�باید�
ــی�و�جلب�مــشــارکــت�عمومی� امـــر�اطــالع�رســان بــه�
بودجه� وقتی� مثال� به�طور� می�یافت.� اختصاص�
کــشــور�جــذب�پـــروژه�هـــای�عــمــرانــی�مــی�شــود�مثاًل�
ولی� می�شود� هزینه� زمــان�ساخت� در� ســدســازی�
که�اختصاص�بودجه� بهره�ای�از�آن�برده�نمی�شد�
برای� آن� کردن� هزینه� امکان� عمرانی�ظاهرًا� برای�
کاهش�می�دهد�برای�این�که�مردم�این� رفاه�مردم�را�
کنند�باید�بدانند�بودجه�ها�در� سختی�ها�را�تحمل�
کجا�هزینه�می�شود،�این�امر�به�آن�ها�آرامش�داده�
کنار� و�حس�مشارکت�را�تقویت�می�کند؛�لذا�باید�در�
ساخت�سد�اطالع�رسانی�راجع�به�فواید�آن�صورت�
برابر� �40 به� نزدیک� چیزی� کرخه� سد� مثاًل� گیرد،�
کرج�ظرفیت�دارد�و�صدها�هزار�هکتار�زمین�را� سد�
از�تحوالت�این�موضوع� کشت�آبی�می�برد،�اطالع�
اذهان،� آن�که� برای�عموم�مردم�الزم�است�ضمن�
به� را� خصوصی� بخش� سرمایه�گذاری� و� برنامه�ها�
کشت�آبی� که�بتواند�از�زیر� سمتی�سوق�می�دهد�
رفتن�صدها�هزار�هکتار،�بهره�الزم�را�در�امور�مختلف�
ببرد؛�یعنی�برنامه�ریزی�در�بخش�خصوصی�نباید�
موکول�به�نتیجه�دادن�سد�باشد،�قبل�از�آن�باید�

برنامه�ریزی�ها�صورت�گیرد.
بــنــیــان�گــذار�شـــورای�عالی� بــنــده�در�حقیقت�هــم�
تبلیغات�دولــت�بــودم�و�هم�شــورای�اطالع�رسانی�
کشور� عمومی�های� روابـــط� مجمع� هــم� و� دولـــت�
ریاست�جمهوری� روابــط�عمومی� هم�چنین�دفتر�
دادم؛� ارتقا� کل� اداره� چهار� با� دفتر� معاونت� به� را�
که�همچنان�در�امر� اما�همیشه�احساس�می�کنم�
باید� کار�بسیاری�وجود�دارد�و� اطالع�رسانی�جای�
در�این�زمینه�سرمایه�گذاری�ها�و�اقدامات�بیشتری�
گروهی� رســانــه�هــای� ــه� ب و�شخصًا� گــیــرد� صـــورت�
کشور،� به�عنوان�یک�ستون�قوی�در�تحقق�اهداف�
گر� گروهی�ا نظام�و�اسالم�می�نگرم�البته�رسانه�های�
گر� ا و� بسیار�مؤثرند� باشند� عملکرد�مثبت�داشته�

عملکرد�منفی�داشتند�بسیار�مخرب�هستند.


