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آنچه رسانه ها نیاز دارند
پیش شرط اقبال مخاطب به رسانه

 رسانه در همه اشکال و انواع، زمانی به معنای واقعی رسانه خواهد بود که 
مخاطبانی داشــته باشد که خوراک خبری و رسانه ای خود را از آن ارتزاق کنند؛ 
یعنی رسانه تا آنجا می تواند به حیات واقعی خود ادامه دهد که مخاطب او را 

در ادراک و فهم خود از محیط اطراف و مسائل جاری سهیم کند.
اگر هدف غایی رسانه را اقناع مخاطب و تغییر فکر و رفتار وی در نظر بگیریم، 
این مســئله رخ نخواهد داد مگر با پیش شرط اعتماد مخاطب به رسانه که این 
نیز از طریق مقبولیت رســانه حاصل خواهد شــد. واژه مقبولیت را که از فلسفه 
سیاسی گرفته شده است، می توان به قانونی بودن (به معنای آنچه مورد قبول و 

اتفاق همگان است) و با اندکی تساهل به مقبولیت معنا کرد.
امروزه در مدیریت بازاریابی، شــاخص وفاداری مشــتری یکی از مهم ترین 
چالش هاست. حال اگر رسانه را بنگاه فروش پیام در نظر بگیریم و مخاطب را 
هم مشــتری، این عنصر وفاداری است که به عنوان مهم ترین شاخص این بازار 
در میزان مقبولیت رسانه محسوب می شود؛ عیاری که بدون شک دستیابی به 

آن مســتلزم وجود شاخص هایی همچون صداقت، حق مداری، یک رویه بودن، 
توجه به افکار عمومی، مردمی بودن و... اســت. در بررســی ساختار مقبولیت 
رســانه، با رابطه ای دوطرفه بر ســر مقبولیت داشتن و مقبولیت بخشی مواجه 
هســتیم. بــه عبارتی رســانه می تواند بــه بســیاری از امور ازجملــه باورها، 
سیاســت ها، دوستی ها، دشمنی ها و حتی دولت ها مقبولیت ببخشد، اما پیش 
از آن خود نیز باید واجد مقبولیتی باشــد تا به اعتبــار آن به امور مدنظر خود 

اعتبار دهد.
به دیگر ســخن می توان گفت رسانه تا زمانی پابرجاست که سرمایه ارزشمند 
مقبولیت را داشته باشد؛ در غیر این صورت، ولو اینکه دستگاهی عریض و طویل 
باشد، صرفا یک سیستم انتشار است بدون آنکه عملش نتیجه ای هرچند کوچک 
داشــته باشد. اینجاســت که عنصر ارزیابی عملکرد که اغلب وجود ندارد، قادر 

است رسانه را از بیراهه سقوط به طریق مقبولیت بازگرداند.
در رابطــه مخاطب با رســانه این نکته را واقف هســتیم که هــر مخاطبی با 

پیش زمینه های ذهنی، دست به گزینشگری می زند. حال اگر رسانه ای در فضای 
ذهنی مخاطب، مقبولیت زدایی شده باشد، دست انتخابگر او دیگر به سمت آن 
رســانه نخواهد رفت. با نگاه به وضعیت رسانه ها و آسیب شناسی کارکرد آنها، 
این گونه عنوان می شــود که کم رنگ شدن مرجعیت رســانه، یکی از بحران های 
پررنگ رســانه های رسمی اســت که یکی از دالیل اصلی بروز این بحران، افول 

مقبولیت رسانه است.
البته بایــد اذعان کرد که مقبولیت صرفا در محدوده داخلی رســانه حاصل 
نمی شــود، بلکه مجموعه ای از عوامل درونی و بیرونی رسانه ازجمله عملکرد 
دولت ها، سیاست گذاری رسانه ای کشور و همچنین نحوه تعامل وسایل  ارتباطی 
با مخاطبان، میزان مقبولیت رســانه را تعیین می کند. رســانه می تواند ســرمایه 
اجتماعــی یک جامعــه را حفظ و افکار عمومی را هدایت کند و شــرایط ذهنی 
جامعــه را برای پیشــبرد سیاســت ها و برنامه های دولت ها آمــاده کند، اما این 
توانمندی منوط به داشتن مخاطبانی اســت که به واسطه مقبولیت، مرجعیت 

رســانه را پذیرفته باشــند؛ موضوعی سخت و ســهل که بر عهده مدیران رسانه 
و سیاســت گذاران کشــور اســت.  یکی از زمینه های تحقق مقبولیت رســانه ها، 
خارج شدن آنها از قید و بندهای سیاســت گذاری نامعتبر دولت هاست. امروزه با 
توجه به رشــد فزاینده تکنولوژی های نوین ارتباطی و بسترهای متنوع پیام رسان 
که هر پیامی را در کســری از ثانیه به میلیون ها مخاطب بالقوه ارســال می کند، 
قیود سخت گیرانه دولت ها بر رسانه ها صرفا عرصه را برای تک تازی رسانه های 
به اصطالح موبایلی فراهم کرده اســت؛ بنابراین رســانه های رســمی که ماهیتا 
دانش و توانایی بیشتری دارند، در حصارهای تنگ کج سلیقگی مدیران می مانند. 
در جهان سایبری و جریان های اطالعاتی، اگر رسانه از چارچوب های سنتی خود 
خارج نشــود و همچنان با نگرش های بســته و دروازه بانی های سخت گیرانه و 
مصلحت اندیشــی های حقیقت کش ســعی در مدیریت خودمحــور اخبار کند، 
نه تنها قافیه را خواهد باخت، بلکه ســرمایه اجتماعی کشور و جامعه مخاطبان 

خود را تقدیم رسانه های رقیب خواهد کرد.
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سال بیستم      شماره ۴۴۶۵

فعال سیاسی اصولگرا:
او ابتدا باید «حکمرانی نو» را تعریف کند

رئوفیان گفت:  صحبت های قالیباف شــائبه ای به وجود می آورد که ایشــان می خواهند در انتخابات نامزد شــوند یا برای راهیابی به یک 
کرسی یا مسئولیت خطیر در نظام جمهوری اسالمی کار جدیدی را شروع کردند. به گزارش ایلنا، غالمرضا رئوفیان، فعال سیاسی اصولگرا، 
در پاســخ به این پرسش که آقای قالیباف در روزهای گذشــته صحبت از حکمرانی نو را مطرح کرده ، در حالی که در گذشته واژهایی مانند 
ســوپرانقالبی و نواصولگرایی از جمله واژه های پرتکرار رئیس مجلس بوده اســت، تحلیل شــما درباره این صحبت ها چیست، گفت: ما در 
ارتباط با خلق واژه های سیاســی که در ادبیات سیاســی ما جا می گیرد، معموال در قالب پیشــنهاد یا انتقاد، کلیدواژه هایی را به کار می بریم 
مانند آنچه آقای قالیباف در گذشــته از عنوان نواصولگرایی یا اخیــرا نوحکمرانی مطرح کردند. وی افزود: خلق این نوع کلیدواژه ها قاعدتا 
صرف بیان موضوع کفایت نمی کند، بلکه مهم تر از بیان موضوع، باید به جهت رســیدن به یک هدف روشــن یا تبیین راهبرد برای دستیابی 
به آن هدف غایی و نهایی باشــد و اگر غیر از آن باشــد، فقط بیان کردن یک موضوع اســت. در حالی که خود آن مســئله باید به عنوان یک 
موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و منجر به حل مســئله و در نهایت دســتیابی به آن هدفی که از تبیین آن راهبرد استفاده می کنیم، 
شــود. بنابراین خیلی این موضوعات کارگشا نیســت. رئوفیان تصریح کرد: این نوع اظهارات بیشتر کار پژوهشگران، محققان و کسانی است 
که به عنوان کاوشــگران در حوزه های مختلف فعالیت می کنند و با هدف حل مشــکل و مسئله راهکاری ارائه می کنند. مسئله امروز ما در 
جامعه چیســت؟ مسئله امروز ما نارضایتی مردم و افزایش میزان نرخ نارضایتی از نحوه حکمرانی است. ما باید این معضالت را به عنوان 
یک موضوع با حضور اندیشــمندان، متفکران و کســانی که می توانند بعد از بررسی ها و تجزیه و تحلیل ها نتیجه بگیرند، در دستور کار قرار 

دهیم و بعد از آن نتیجه خروجی راه حلی برای حل مشکالت باشد.

اخـبـار  بـرگـزیـده

واکنش عضو دفتر حفظ و نشر آثار 
رهبری به اهانت های نشریه فرانسوی

عضو دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر معظم انقالب اسالمی 
به توهین های اخیر یک نشــریه فرانسوی واکنش نشان داد 
و آن را با اســتناد به اهانت های قبلی این نشــریه به پیامبر 
اســالم، عجیب ندانســت. مهدی فضایلی در توییتر نوشت: 
نشــریه ای که روزی بــا وقاحت و به نــام آزادی بیان پیامبر 
عظیم الشأن اســالم را مورد هتک قرار داد، اهانت امروزش 
بــه رهبر انقالب کــه پرچمدار و تداوم بخــش مکتب و راه 
پیامبر اسالم است عجیب نیست؛ چراکه این جریان در حال 
اضمحالل اســت و مصداق الغریق یتشبث به کل حشیش! 

..َواهللاَُّ ُمِتمُّ ُنوِرِه.

مرندی، مشاور تیم مذاکره  ایران در مذاکرات برجامی:
متولد آمریکا هستم

محمد مرندی گفت: بعد از انقالب به کشور برگشتم و دوباره 
برای ادامه تحصیل در دانشــگاه به خارج از کشــور مهاجرت 
کردم. به گزارش خبرگزاری دانشجو، محمد مرندی، مشاور تیم 
مذاکره  ایران در مذاکرات وین گفت: «من نه پاسپورت آمریکایی 
دارم و نه سوگند وفاداری برای آمریکا خورده ام. من فقط متولد 
آمریکا هســتم؛ زیرا پدرم در ســال ۴۲ به زندان رفتند و پس از 
این ماجرا برای خوانــدن درس به آمریکا مهاجرت کردند. بعد 
از انقالب به کشــور برگشــتم و دوباره بــرای ادامه تحصیل در 

دانشگاه به خارج از کشور مهاجرت کردم».

امام جمعه اردبیل:
سخنرانی رهبری برای بانوان یکی 
از شاهکارهای بزرگ علمی، فنی و 

خطابی بود
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امام جمعــه اردبیل 
گفت: ســخنرانی مقــام معظم رهبری بــرای بانوان یکی از 
شــاهکارهای بزرگ علمی، فنی و خطابی بود. سید حســن 
عاملــی ۱۶ دی در خطبه های این هفته نماز جمعه شــهر 
اردبیل با اشــاره به فرمایشــات اخیر مقام معظم رهبری در 
جمع بانوان اظهار کرد: سخنرانی مقام معظم رهبری برای 
بانوان در این هفته یکی از شــاهکارهای بزرگ علمی، فنی و 
خطابی بود. وی با بیان اینکه برهان، استدالل، احاطه تضلع 
جامعیت، نکات و دقائق مطالب بکر در این ســخنرانی موج 
می زد، افزود: هزار  یک ایــن احاطه در هیچ رئیس جمهور و 
پادشاه وجود ندارد و بین ایشان و سایر رؤسا از جهت علمی 

قطعا فرسخ ها فاصله است.

تکذیب ترور قاضی صلواتی
مدیرعامــل خبرگزاری قــوه قضائیه با تکذیــب ترور قاضی 
صلواتی نوشــت: او در صحت و سالمت است و بعد از تماسی 
که داشــتم متوجه ترور خود شد. مهدی کشــت دار در توییتی 
نوشت: دروغ، دروغ، دروغ. تنها دستاورد قابل ذکر معاندین در 
این روزها همین خبرهای کذب در فضای مجازی اســت. شهر 
فتح می کنند، پادگان می گیرند، ترور می کنند، اعتصاب سراسری 
پیش می برند و... . قاضی صلواتی در صحت و سالمت است و 

بعد از تماسی که داشتم متوجه ترور خود شد.

کارشناس رسانه و ارتباطات
 احمد افروز

 وحیده کریمی: رئیس مجلس که مدت هاست با اصطالح «حکمرانی 
نوین»، واژه جدیدی در ادبیات سیاســی کشــور وارد کرده است، این 
روزها ســعی در تبیین ابعاد این مبحــث دارد، هرچند توضیحات او 
منبعــث از مکان و فضایی که در حال ســخنرانی یا گفت وگو در آن 
است، متفاوت می شود؛ مثال وقتی سال گذشته در همایش سه جانبه 
وزارت اطالعات، ســازمان اطالعات ســپاه و اطالعات ناجا ســخن 
می گفت، با انتقاد از سرکشــی عنان نظام اجرائی کشور توضیح داد: 
«امروز نظام اجرائی و اداری کشــور تبدیل به اسب سرکشی شده که 
عنــان آن در اختیار کســانی که باید در حوزه خــود حکمرانی کنند، 
نیســت. نظام اداری و اجرائی کشــور هیچ نسبتی با مبانی باورهای 
انقالب اســالمی ندارد و این چالش بزرگی برای کشور است که باید 
آن را اصــالح کنیم». او با تأکید بر اینکه در عرصه حکمرانی نیاز به 
یــک تحول و انقالب و یک حکمرانی نــو داریم، تصریح کرد: «نظام 
اداری و اجرائی کشور هیچ نسبتی با مبانی باورهای انقالب اسالمی 
ندارد و این چالش بزرگی برای کشــور اســت کــه باید آن را اصالح 
کنیم». قالیباف با بیان اینکه نظام اجرائی و اداری کشور باید مبتنی بر 
آرمان های امام یعنی خداباوری و مردم باوری باشد، خاطرنشان کرد: 
«ما امروز وظیفه داریم کارآمدی دین در جامعه را نشان دهیم تا اثر 

آن در زندگی مردم و رفع مشکالت دیده شود».
قالیبــاف وقتــی هم که در هفتم آذر ســال جاری به مناســبت 
فرارســیدن سالروز تشــکیل بسیج مســتضعفان در مجلس سخن 
می گفــت، حکمرانی نو را به تفکر بســیج گره زد و گفت: «نســخه 
شفابخش فرهنگ بســیجی تکیه بر مردم و باور بر سنت های الهی 
بود و بر همین اساس اســت که تصریح می کنم تا زمانی که این دو 
باور در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاســی مبنای 
برنامه ریزی و اقدام قرار نگیرد، نخواهیم توانســت چالش های این 
عرصه ها را حل کنیــم. لذا تأکید می کنم تنها راه برون رفت کشــور 
از مشــکالت پیش رو، مخصوصــا در حوزه اقتصاد، نوســازی نظام 
حکمرانی با بازگشــت بــه مردم و تأکید بر خدابــاوری به عنوان دو 
رکن اصلی فرهنگ بســیجی اســت که باید مورد توجه مســئوالن 
قرار بگیرد». او همچنین در همایش ملی مســئولیت اجرای قانون 
اساسی، یکباره حکمرانی نوین را به اجرای قانون اساسی و نه حتی 
اصــالح بخش هایی از آن گره زد و گفت: «در بحث حکمرانی نو که 
نکاتی را بعضا خدمت مردم در سال های قبل تا به امروز گفته ام، بر 
همین نکته تأکید داشته ام که آنچه نیاز به تغییر دارد، نگاه ما و نحوه 
اجرای قانون اساســی بوده و حل مشکالت در تغییر قانون اساسی 
نیســت». رئیس مجلس ادامه داد: «باید بدانیم حکمرانی یک امر 
ملی بوده و شعار جناحی نیست که با خواستن یا نخواستن یک گروه 
یا یک حزب، تعیین تکلیف شود و باید بدانیم کارآمدی ارزش کانونی 
حکمرانی است». حال نیز قالیباف در برنامه «ملک سلیمان» که به 
مناســبت سالروز شهادت سردار شهید ســلیمانی تدارک دیده شده 
بود، از حکمرانی مردمی یاد کرده که خواست شهید سلیمانی بود و 
گفته است: در مسائل سیاسی داخل کشور آنهایی که خودشان را از 
بقیه انقالبی تر یا سوپرانقالبی می دانند، برخی مواقع نقدهای جدی 
به حاج قاســم داشــتند. بعضی وقت ها نیز دیگر ایشان را انقالبی 
نمی دانســتند و تصــور می کردند حاج قاســم از ارزش های انقالب 
عقب نشینی کرده است. نه! ما باید حتما ارزش های انقالب را حفظ 
کنیــم، اما مردم را نیز مانند صحبتی که درباره حرم شــد، باید حفظ 
کنیم و این وظیفه ما اســت. ما باید خودمان را درســت کنیم. امروز 
بخشــی از مشکالت به ما مسئوالن برمی گردد که مسئول حکمرانی 
هستیم. مدیریت در بخش های مختلف دست ماست، لذا اشکاالت 
بیشــتر به مــا باز می گردد. او افزوده اســت: «حکمرانی که شــهید 

سلیمانی به آن ایمان داشــت که ما متولیان همه باید به آن ایمان 
داشته باشــیم، همان حکمرانی مردمی بود. در جمهوری اسالمی 
حکمرانی باید مردمی باشد». قالیباف افزود: «اگر به عنوان متولیان 
و کســانی کــه در حال حکمرانی بــوده به دنبال ایجــاد حکمرانی 
مردمی هســتیم و قصد داریم تحول و نوسازی در حکمرانی ایجاد 
کنیم کــه بعد از این حوادث باید انجام گیــرد، باید این حکمرانی را 
به جنس حکمرانی حاج قاســم و به نــوع حکمرانی برگردانیم که 
مردم را محترم بشماریم. باید فهم کنیم که اگر ما بخواهیم جامعه 
را منسجم کنیم و ارزش ها را حفظ کنیم، الزم نیست تالش کنیم آنها 
را بسازیم، بلکه باید تالش کنیم خودمان را بسازیم». رئیس مجلس 
شــورای اســالمی یادآور شد: «مســئولیتی را که مسئول آن هستیم 

به درســتی انجام دهیم. حضرت آیت اهللا العظمی جوادی آملی به 
موضوعی اشــاره کردند که ظاهر مردم، باطن مســئوالن آن جامعه 
اســت؛ خیلی مهم است. اگر اشکال یا نقدی به جامعه یا بخشی از 
آن داریم، به باطن ما بازمی گردد. همین جامعه نشــان داد که وقتی 
فردی مثل حاج قاســم، صادق اســت و صداقت دارد، آدم هایی که 
صداقت دارند خود صداقت اخالص تولید می کند. خود صداقت و 
اخالص، قدرت تولید می کند». سردرگمی در تعریف حکمرانی نوین 
در مباحث مختلف رئیس مجلس موج می زند، هرچند نباید قضاوت 
پیش از واقعه داشت و شــاید در نهایت طرح یا متنی مدون در این 
باب منتشر شــود که قابل بررسی و حتی دفاع باشد، اما این سخنان 
نتیجه واضحی برای افکار عمومی نداشته و به نظر می رسد فقط بر 

ضرورت تالش برای برون رفت از شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی با 
اصالح حکمرانی تأکید دارد. از این رو این سخنان به برنامه تبلیغاتی 
قالیباف برای انتخابات سال آینده مجلس و با نیم نگاهی به انتخابات 
ریاست جمهوری دوره بعد تعبیر می شوند و این گونه تاکنون از سوی 
افکار عمومی جدی گرفته نشده، هرچند در بین اصولگرایان به شدت 
مورد نقــد و واکنش قرار گرفته اســت. با اینکه مخاطب ســخنان 
قالیباف به وضوح مشــخص نیست، اما بخش مهمی از اصولگرایان 
همین ســخنان گنگ و مملو از ابهــام را برنتابیده و حمالت به او کم 
نبوده اســت. برای نمونه رجانیوز، رســانه نزدیک به جبهه پایداری، 
در گزارشــی اظهارات قالیباف را در راســتای جذب «بدنه خاکستری 
جامعه» و «حفظ ایشــان در دامان انقالب» توصیف کرد و نوشــت: 
«خواه عقب نشینی در برابر خواسته های ناحق شورشیان باشد، خواه 
همکاری با ظریف و وزیــر خارجه بالقوه قلمدادکردن وی. اصال هم 
اهمیتی ندارد که در این مسیر و در آینده چه بالیی بر سر کشور خواهد 
آمد». در این گزارش آمده است: «نئولیبرال های اصالح خواه ابایی از 
افتادن به ورطه سکوالریســم نیز نداشته و اگر شرایط اقتضا کند، این 
مطالبه را نیز علم کرده و خواهان جدایی دین از سیاست شده و حتی 
حکومــت پارلمانی را نیز مطالبه می کنند. فرقی هم ندارد شــومنی 
چون ضرغامی باشــد یا تکنوکراتی چون قالیباف»، البته پیش از این 
رجانیوزی هــا از لفظ «تکنوکرات» بــرای حمله به طیف های نزدیک 
به هاشمی رفسنجانی اســتفاده می کردند و این روزها تکنوکرات به 
کلیدواژه حمله به رئیس مجلس تبدیل شده است. هفته نامه صبح 
صادق متعلق به معاونت سیاســی سپاه پاســداران هم از قالیباف 
خواست تا منظورش از حکمرانی نو را بگوید و تنها به تکرار مکررات 
نپردازد: «برای آنکه دچار تکرار نشــوند، باید به طرح عنوان و جعل 
واژه کفایــت نکــرده و مختصــات و ابعاد آنچــه را «حکمرانی نو» 
خوانده اند، ترســیم کنند». این ارگان مطبوعاتی از قالیباف، مشاوران 
و همفکرانش خواســته اســت: «ایده ای منســجم، عملیاتی و قابل 
پذیرش در افکار عمومی ارائه دهند و آن گاه برای تکمیل نزد نخبگان 
و صاحب نظران ارائه کنند». البته گزارش هایی از این دست بی پاسخ 
هم نماند و روزنامه «خراســان» در واکنش بــه حمله پایداری ها به 
رئیس مجلس نوشت: «برخی تحلیلگران معتقدند این اقدام رجانیوز 
نشان می دهد رویکردی که بخش قابل توجهی از اردوگاه اصولگرایی 
در پیــش گرفته اند، بــه مذاق جریان پایداری خوش نیامده اســت». 
وب ســایت فردانیوز نزدیک بــه قالیباف در جواب رجانیوز نوشــت: 
«رویکرد دوقطبی سازی و خالص سازی نیروهای انقالب از شگردهای 
طیف نزدیک به پایداری بوده که ضربات سختی در سطح اجتماعی 
بــه این جریان وارد کرده و موجب سوءاســتفاده جریان رقیب شــده 
اســت. اکنون هم این سایت با سیاســی کردن مطالبات مردم از روی 
خواسته های اقتصادی و معیشتی عبور کرده و آن را نادیده می گیرد. 
بهبود شرایط معیشتی و بازکردن گره های اقتصادی و تغییر شیوه های 
حکمرانی را که در پی کارآمدسازی نهادهاست، نمی توان با انگ های 

قدیمی و سوخته نادیده گرفت».
همان طور که اصولگرایان نزدیک به طیف قالیباف که تعدادشان 
هم کم نیســت این روزها روی برد انتخاباتی سال آینده برای حرکت 
به سمت پاستور حساب ویژه باز کرده اند، طیف های دیگر اصولگرایی 
به خصــوص تندروهــا و پایداری ها برای مقابله بــا این تالش ها در 
تکاپو هســتند و همین برنامه برای اصالح نظام حکمرانی دستاویز 
حمله و دفاع بین اصولگرایان شده است که نشان از نبود همگرایی 
و ائتــالف بین اصولگرایان برای اصالح وضــع موجود دارد و مردم 
معترض به وضع موجود تنها فراموش شدگان این ناهماهنگی ها که 
قرار بود در قدرت یکدست شــده اصولگرایان محو شود، هستند؛ زیرا 
تعابیر و هدف گــذاری طیف های مختلف اصولگرایی برای تغییرات 
ضروری، بسته به منافع و مصالح جناح های خود آن هم از دستیابی 
به کرسی های مجلس دوازدهم و رسیدن به ریاست جمهوری آینده، 
متفاوت و بعضا در تضاد منافع با ســایر اصولگرایان است. نه دیگر 
خبری از یکپارچگی اصولگرایان اســت و نه شعارهایی از این دست 
می تواند برای انتخابات آینده نجات بخش آنها باشد و بنابراین ارگان 
اصولگرایی نیازمند طرحی نو در تعریف خود از ائتالف و یکپارچگی 

و البته اصالح حکمرانی است.

محمدباقر قالیباف با «حکمرانی نوین» به دنبال چیست؟
هدف گذاری انتخاباتی یا یافتن راهی برای اصالح

 گزارشــی با عنوان «ناخشنودی مجلس از بدعت دولت» مورخ  ۱۴۰۱/۱۰/۱۲در 
روزنامه «شرق» منتشر شده است که با واکنش سازمان برنامه وبودجه مواجه شده 
و جوابیه ای از سوی مرکزاطالع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان 
به تحریریه «شــرق» ارسال شده است؛ بنابراین در راستای اجرای قانون مطبوعات 

این جوابیه عینا منتشر می شود.
در ایــن جوابیه آمده اســت: بودجه و برنامــه هفتم اقدام مشــترک دولت و 

مجلس/ تالش کم نظیر دولت برای تدوین دو الیحه مهم و هم زمان:
نویســنده گزارش در  حالی مدعی فرصت دوساله دولت در ارائه برنامه هفتم 
و تأخیر در ارائه الیحه بودجه شــده که نشــان می دهد یا اطالعی از روند قانونی 
در ارائه برنامه هفتم ندارد یا از اقدامات انجام شــده در دولت بی خبر اســت و یا 
اینکه هدفــی جز حمله به دولت به هــر قیمتی ندارد؛ زیرا که جلســات متعدد 

مطالعات تدوین برنامه هفتم توســعه از آبان ســال ۱۴۰۰ و به دستور میرکاظمی 
رئیس سازمان برنامه وبودجه با محوریت دو بازوی پژوهشی سازمان یعنی «مرکز 
پژوهش های توســعه و آینده نگری» و «مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت 
و برنامه ریزی» برگزار و مطالعات و محاســباتی در سطوح کالن انجام و در نتیجه 

«۲۹ مطالعه جامع و کاربردی» تهیه شد.
با توجه به  ضرورت تدوین الیحه برنامه هفتم توســعه بر اساس سیاست های 
کلــی، دولت می بایســت الیحه بودجه ســال آتی را با این سیاســت ها هماهنگ 
می نمــود. اما برنامه مدت زمان زیادی در مجمع تشــخیص مصلحت نظام مورد 
بررســی و اصالح قرار گرفت و در تاریخ ۲۰ شــهریور سال ۱۴۰۱ بنا بر بند یک اصل 
۱۱۰ قانون اساســی، رهبر معظم انقالب سیاست های کلی برنامه هفتم را که پس 
از مشــورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم 

با عدالت تعیین شــده بود را به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و 
رئیس ستاد  کل نیروهای مسلح ابالغ کردند.

به محض ابالغ سیاســت های کلی برنامه هفتم، رئیس جمهور محترم یک روز 
پس از ابالغ مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۱ شهریور سال ۱۴۰۱ دستور آغاز فرایند 

تدوین برنامه هفتم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور را صادر کرد.
دولت که اســناد پشــتیبان و مطالعات پژوهشی را از آبان ســال ۱۴۰۰ تکمیل 
کرده بود، در نهایت در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۱ اولین جلســه ستاد تدوین برنامه هفتم 
توســعه با حضور رئیس ســازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، رئیس کمیســیون 
برنامه و بودجــه مجلس و دیگر اعضا ســتاد برنامه هفتم توســعه تشــکیل داد 
و در تاریــخ ۲۸ آبان جلســه هم اندیشــی برنامه هفتم با حضور رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه و رؤســای امور و ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها برگزار و 

کارگروه های ویژه تدوین برنامه هفتم برای جمع بندی متن نهایی آغاز به کار کرد.
از ســوی دیگر نمایندگان مجلس طرح اصالح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) آیین نامه 
داخلی مجلس شــورای اســالمی را به صورت دوفوریتی تصویــب نموده اند که 
بر اســاس این طرح، نحوه تدوین و ارائه لوایح بودجه ســنواتی به مجلس تغییر 
خواهد نمود و الیحه بودجه در دو مرحله مورد رســیدگی قرار خواهد گرفت، لذا 
با توجه به اینکه دولت خود را برای اجرای طرح مذکور در صورت تأیید شــورای 

نگهبان نیز آماده نموده بود، ایجاد تأخیر در ارائه الیحه اجتناب ناپذیر می نمود.
با توجه به اینکه فرایند تدوین الیحه برنامه هفتم نیز به طور موازی و هم زمان 
در سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان است، لذا می بایست هماهنگی الزم بین 
دو الیحه مذکور نیز ایجاد شــود به  نحوی  که الیحه برنامه هفتم به بلوغ نســبی 

رسیده تا بتواند اثرگذاری الزم بر الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ را داشته باشد.

واکنش سازمان برنامه و بودجه به یک گزارش
بازتاب
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