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اهللالرّحمنالرّحیمبسم







«مهدزایتلودرداصالحساختاراجراییهمانرب»

 «وحكومتیهايآندررفتارهايفردي،اجتماعیوتالشبرايتسرّيشاخص«عملصالح»و«ایمان

 الزمهتحققجامعهموفّقومتعالیاست

 هدایت؛کارویژهممتازنظامسیاسیاسالم 

 هاستمهمترینکارویژهرئیسجمهور،کارآمدکردنقوهمجریّهوپاالیشآنازعیب 

 طراحیسازوکارالزمبراياینهمكاريافزاییسهقوهوهم 

 اسالمی،اهدافانقالب،فرصتهاوتهدیداتروزمتناسبکردنساختاراجراییکشوربااندیشه 

 ماشیندولتبایدسریع،چابک،کممصرفوبادوامباشد 

ایمان» اجتماعیوحكومتیالزمهوتالشبرايتسرّيشاخص«عملصالح»و« هايآندررفتارهايفردي،

تحققجامعهموفّقومتعالیاست وتالش(«ونكفرببعضنومنببعض»)هايدینیپرهیزازگزینشارزش.

.هايایمانوعملصالحوظیفهمشتركدولتوآحادجامعهاستبرايانجاموبهفرجامرساندنتمامشاخص

دستگاهدولتیبایدمتناسبساختاروسازوکارهر.گیريباشددمنطبقبااینجهتهايدولتبایتمامکارویژه

هايتعالیوپیشرفتدرحوزهکاريمربوطوپاالیشازهرزمینهفراهمکردن.باچنینهدفیبازطرّاحیشود

است مهم این مانع که دستگاهرفتاري همه اصلی وظایف جمله از هاست، وزارت. ازخانهغربالگري ها

سوقدادنآناقدام هايمختلفو مردم بهسرعتدادنبهخدمتبه تعریفباال)ها با اولویّتاساسیو(

.ديدولتاستفوریّتراهبر
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 هدایت؛کارویژهممتازنظاماسالمی

کارویژهنظام داراي مختلف سیاسی مبانیهاي بویژه فكري نظام از برگرفته که هستند مختلفی هاي

انسانهستی شناختیآنهاستشناختیو این. در اینمیاناندیشهسیاسیاسالمنگرشورویكرديممتاز در

هايسیاسیمثلحلمنازعات،مقابلهکهبهبسیاريازکارویژهايعامنظاماسالمدرعینحالی.خصوصدارد

باجرمومجازاتمجرمین،مقابلهبادشمنوآمادگیدفاعی،برقراريعدالتوامثالآنتوجهدارد،دارايیک

.کارویژهممتازنظامسیاسیاسالمیاستکهالزمهتحققنیکفرجامیاست«هدایت».کارویژهممتازنیزهست

یابدکهتمامیمراحلهستیاعمازمرحلهدنیاوبعدفرجامیوقتیتحققمیهايقرآنینیکباتوجهبهآموزه

:فرجامیراصرفاًدرایندنیامحققسازندکافینیستندهاییکهنیکآنراشاملشودوکارویژه

. وَکَمْأَهْلَكْناقَبْلَهُمْمِنْقَرْنٍهُمْأَحْسَنُأَثاثًاوَرِءْیًا

.وچهبسیارازمردمیکهبهترازشماازامكاناتومواهبیبرخورداربودندوهالكکردیم

.هايدولتدرراستايتحققهدایتبازتعریفشودکارویژهوگیريازاینروبایدجهت

 دولتماشین

قوه سالمتماشینمجریّه مهمترینموضوعاطمیناناز راه مسیر تعیینهدفو قبلاز استو حرکتنظام

تواندپرمصرف،دودزا،پرهزینهوکندباشدکهتماماینماشینمی.است...هايآنوماشین،سرعتآن،هزینه

پرسرعت،کممصرفباکمترینتواندتواننظاممصروفآنشدهولیچندقدمبیشترنرودویابرعكسمی

ماشین.ساعتوکمترطیکند2 شدهدرساعتطیمی02آلودگیوبیشترینسرعتباشدوراهیراکهدر

.دولتبایدسریع،چابک،کممصرفوبادوامباشد

بیشازهانیزموفقیتدربرخیدولت.توانمطلوبارزیابیکردمتأسفانهدرحالحاضرماشیندولترانمی

اندبهزوراینماشینراآنكهمرهونمطلوبیّتاینماشینباشدمرهونتالشدولتمردانیاستکهسعیکرده

ايبرايسرگرمکردنوبلكهايبرايرساندنبههدفباشدوسیلهاینماشینبیشازآنكهوسیله.جلوببرند

ورتداردیکباربرايهمیشهاینماشینبهضر.تلفکردنوقتوتواندولتمردانبهاینوسیلهشدهاست

                                                           
 47مريم  -  
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بهوسیله وآنرا مهمترینابعاديکهبایددر.ايکارآمدوکمهزینهتبدیلکردشكلاساسیپرداختهشده

:اصالحساختارقوّهمجریّهموردتوجهقرارگیرد،ازاینقراراست

 ازتصویبتااجرا 

مصوباتشوراهايمختلفمثلشورايعالیامنیتملی یا و بخشنامه چه قانون مصوباتچه بسیارياز

مصوباتارزشمنديهستندکهسعیشدهپاسخبهنیازکشورباشد،امابااینحالبسیاريازمصوباتبهفرجام

رسدنمی . مانعبودنآنمهماست، نوشتنیکمصوّبهتوجهبهجامعو اینكهموجبسوءچرا؟در توجهبه

امایکنكتهدراینمیانمغفولاست(شودکهنوعاًبهایننكاتتوجهمی)استفادهنشودمهماستونظایرآن

بسیارخوبینوشتهشودامااجرانشودچهارزشیدارد؟دریکمصوّبهبایداست،اگرمصوّبه«قابلیّتاجرا»وآن

دید وضوح به آن شودقابلیتاجراي ه . در زماناگر بینبنديیکمصوبه هماهنگی وعده آن، فاعل آن،

مجموعه و دارند را مسئولیتاجرايمصوبه هاییکه مصوّبه... نشود، بیروشن گنگو و فرجامايمجهول

ازاینروضرورياستدرنوشتنوتنظیمیکمصوّبههمانمیزانکهبرايمحتوايآنوقتگذاشته.خواهدبود

شودبرايتدبیرنحوهاجراورفعموانعاجرايآننیزفكرشودوراهحلالزمتدبیروهمراهبامصوّبهابالغیم

 :لذادریکمصوبهبایدبهنكاتذیلتوجهداشت.شود

o هاباشدمصوباتمتناسببانیازهاواولویت

o مصوباتبایدبدونابهامباشد

o مصوباتقابلیتاجراداشتهباشد 

o تعریفسازوکاراجراییالزمبرايتحققهرمصوبهوسیاستلزوم 

o سرعتدراجرايکارهايمهم 

 دیوانساالري 

توانستدربرابرعراقبایستدوتحلیلدشمننیزهمینضعفدردفاعمقدّسساختارسنّتیارتشنمی

ساختارارتشبرايدفاعالزمبود غافلگیرکردایجادیکساختارجد. یدوانقالبیدرآنچهدشمنرا
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اکنوننیزدشمنباتحلیل.هايبزرگبهدستآوردسپاهبرايدفاعبودکهباکارآمديتوانستپیروزي

.کندهاياقتصاديدنبالمیضعفساختاراداريکشوربرخیاهدافبراندازانهرابخصوصدرتحریم

دراینراستا.هاستارآمدکردنآنالزمهمقابلهموفقبادشمناصالحانقالبیساختارهايموجودوک

 :بایدمحورهايذیلموردتوجهقرارگیرد

o هااصالحساختاراداريوسازوکاراداريدردستگاه

o هاينظاماداريوارائهساختارجدیدوچابکوکارآمدشناساییضعف 

o بهمنظوررفعایرادهايهردستگاهسفرهاياستانیايدرکنارخانهسفرهايوزرات

o برداشتنموانعاساسیاداريدردستگاهها

o هايغیرضروريحذفبخشنامه

o کمکردنوبهحداقلرساندنضوابط

o ساالرينهمانعتراشیبیشترتسهیلکنندهبودندیوان

o استفادهحداکثريازتجاربدیگرکشورها

o هاها،بخشنامهتنقیحقوانین،آییننامه 

o هايکلیباتوجهبهشرایطارائهپیشنهادبهمقاممعظمرهبريبهمنظوربازنگريدرسیاست

 جدید

o کندواصالحآنبهنحويکههمشناساییخألهايقانونیکهبسترسوءاستفادهرافراهممی

 استفادهشودوهمموجبسختیبرايمردمنشودمانعسوء

o فناورياطالعاتوفناوري)ازرایانهدرمناسباتاداريدولتالكترونیکواستفادهحداکثري

(اطالعاتوارتباطات

o هاتوجهبهنتیجهمحوريدرکناروظیفهمحوريدستگاه

o استانداردزمانیکارهابهازايهفتهبهروزوازروزبهساعتتبدیلشود 

o هاکاريتوجهبهجزئیات،ظرائفکاروریزه 

o محوريمحوريوپروسهپروژه 
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هايموجودامیديبهفرجاممتأسفانهمادامکهموضوعیتبدیلبهپروژهنشدهدرپروسه

باید.اینمعضلوجوددارد...درامورامنیّتی،اقتصادي،سیاسی،فرهنگی،.وجودندارد

ها،تعددبزرگتعریفشدنپروسه.هارابرطرفکردموانعتحقّقبهفرجامرسیدنپروژه

گس کردنوخالصهشلوغشدنپروسهاهداف، نرسیدنترده بهفرجام موانععمده از ها

چشم.هاستآن برنامه از تعریف5انداز جاي به حقیقت در باید ساله یک و ساله

بهسمتاهدافسوقهايمنطقیباتعییناهدافعینیومشخّص،پروسهپروژه هارا

 .هکوچککردتاازآنانتظارنتیجهداشتهارادرحدّپروژدهندبهعبارتیبایدپروسه

 

 اصالحفرهنگکار 

کارآمدکردنآنبیشترسراغاصالحساختارمی و اجراییکشور اصالحساختار رونداگرچهساختار،در

اگراینسازوکارها.اصالحاساسینیازدارداماآنچهمهمتراستسازوکارهايحاکمبراینساختاراست

سازوکارهايموجوددرنظاماجراییکشورنوعاً.الحوتغییرساختاربهتنهاییکافینیستاصالحنشوداص

پیش آنكه از هستنددنبرقبل مانع باشند ه و. برداشت میان از هستند مانع که را سازوکارهایی باید

شود شكلدادکهموجبپیشرفتامور سازوکارهاییرا اصالح. از استآنچهحتیبهتر بحثسازوکار

فرهنگ استاصالح کشور اجرایی ساختار بر حاکم . دید ظرفیتباید چیز معطّچه را نظام لهاي

توانندسهمیدراینهرکدامازعواملمی...ساختار؟ناهماهنگی؟عدمبرنامهریزي؟نبودکند؟می

هاينظامظرفیتامامهمتریننكتهکهامروزدرآنمستقیموباعثمعطلشدن.مهمداشتهباشند

خصلتمی استشود فردي غلط اقدامی.هاي خود از منیّتبسیاري حسادتها، تنگها، ها،

زندکهقابلمقایسهلطماتیبهکارمی(ولوباانگیزهمثبت)هايکاريهايذاتی،فزونخواهینظري

وبانقاطیچوننبودساختار ناپبهتبعاینخصلت.نیست... هاچونیموضوعسندفرديبرخها

پنهان.موجبلطماتجديکاراست(اعمازفردیاسازمان)،غیبت،توجهبهعیبدیگرينمام

ایرادهايبقیهازمهمترینموانعرفعهايدیگرانوبزرگنماییضعفشدنپشتسرضعف هاو

عیب استهايخود اینمسائل. کنار اهمیدر مذمتسربافرهنگغالببایدبر و تکار بودنر مردم
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استوارشود با.کندهايمقطعینیزبرايهمانمقطعکفایتمیحرکت.شوداینامرباشعارمحققنمی.

بلكهبایدساختار،سازوکارو،نبایدصرفاًدنبالافراديبودکهامیدداشتبهشكلصالحعملکنداینهمه

دراصالح.لحنیزنتوانندغیرصالحعملنمایندايشكلدادکهحتیافرادغیرصافرهنگحاکمرابهگونه

:فرهنگکاربایدمحورهايزیردردستورکارقرارگیرد

o اهمیتکارومذمتسربارمردمبودن

o فرهنگبرنامهمحوريوعدمبلندپروازيوشلوغکاريوکارنمایشی

o بی کار ده از رساندنبهتر فرجام به را یککار نتیجهرساندنکار، حدفبه حرکتدر رجام؛

بندي؛عدمحسادتآحادمردمبهیكدیگروخوشحالشدنازپیشرفتدیگرانظرفیت؛اولویت

o فرهنگرسیدگی 

o انجامدرستوبهموقعکار

o پاالیشنظامازافراديکهعلیرغمپرادعاییهیچفایده،پرادعایی،جلوگیريازتملق،دوروییو

ارزش به باوري و اعتقاد نظام هزینههاي کوچكترین نمیندارند نظام براي تماماي در کنند

مفاسدهمهدولتدولت ناکارآمديو اینكهدر بعالوه دارندو آخرینحضور اولینتا از هاها

 .هاهستنداین

o هاياحتمالیادعا،کمهزینه،پرفایده،سالم،صالحالبتهباضعفشناسایینیروهايتوانا،بی 

o جوییفرهنگصرفه 

 

 آفاتمدیرانومدیریتکشور

ازاینروالزماست.هادارايوظایفراهبرديهستند،امامدیرانآنهافاقدنگاهراهبرديهستندبرخیدستگاه

تااجرانندوبهروندانجامکارهاازتصویبحرکتک(وظایفاصلیراهبردي)مدیراندرراستايجهتگیري

مطالبهنظارت داشتهباشندمستمروپیگیري، هايهاياقتصاديوچندشغلهبودنازآسیبورودبهفعالیت.

است مهممدیریتکشور این. بر ايتلفمیوقتمفیدمدیرانبهامورحاشیهعالوه گاهینیز و دچارشود

:توانبهمواردذیلاشارهکردازجملهآفاتمدیریتیمی.شوندروزمرگیمی
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o فعالیتاقتصادي 

o ولیتراهمزمانداشتنچندمسئ 

o تدریسوتحصیل

o نوشتنکتاب؛ازوقتخود،ازسرمایهدستگاه،ازنیروهايموجود

o سخنرانی،مصاحبه،مالقاتوسفرهايغیرضروري

o (پروتكلی-اداري)فایدهوغیرمفیدجلساتبی 

 سازيبرايپیشرفتدرفعالشدنسازوکاراجراییکشوروشاخصگزارشعملكرد 

شودرئیسدولتوقتدرجلسهکارگزارانبامقاممعظمرهبريکهمعموالًدررمضانبرگزارمیهرسال

می ارائه دولت عملكرد از هددگزارشی گزارش. پیشرفتاین به ناظر سایهها در استکه نهایی

قابلتقدیرمی آنكههابیشازبهویژهکهاینپیشرفت.باشدزحماتدولتمحققشدهاستوانصافاً

...حاصلیکسازوکارمنظموتعریفشدهاجراییباشدمحصولتالشهايفرديمدیراناجراییو

است اینپرسشاساسیمطرحمی. اینمبنا حاصلتالشمدیرانبر اینپیشرفتها اگر که شود

است،چنانچهتمامظرفیتیکدستگاهباشكلسیستمیفعالشودحاصلچهخواهدبود؟چهباید

د؟کر

ترباشدوزمینهرابرايفعالشدنآحادکشورفراهمسازدظرفیتیهرمیزانسازوکاراجراییکشورسالم

شودخواهدبودورادرکشورآزادخواهدکردکهاینپیشرفتهاچندینبرابرآنچههرسالگزارشمی

فزاريکشوراستقراررشدپیشرفتکشوردرترازآنچهشایستهظرفیتهاينرمافزاريوسختا

نسبتبهسالگذشتهباالتراعالم بهعنواننمونههرسالرشدصادراتغیرنفتیرا خواهدگرفت،

میمی خوشحال ساله ده یکروند در فعالً استو موجبخوشحالی که تالشکنیم با که شویم

ماپرسشاینجاستچراومیلیارددالرسیدهاستا02میلیاردبه02هايبعديازمضاعفوپیگیري

میلیاردصادرات02اندچندینبرابرهمینچگونهکشورهاییبایکچهارممساحتکشورماتوانسته

دهدبیشتراززحمتوتالشیکهداشتهباشندنگاهیبهتالشسیاستمدارانومدیرانآنهانیزنشانمی
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مسایهدرهمینموضوعموفقیتبیشتريدارندنیستچراحتیبرخیکشورهايهمدیرانمامبذولمی

هابرايارائهگزارشعملكرداینهدفوشاخصراکندروسايدولتاینمهمایجابمی.اندداشته

تعریفکنندکههرسالهردستگاهاجراییتوانستهاستچهمیزانظرفیتهايکشوررابیشازسال

:اینراستابایدبهاینسهمحورتوجهویزهداشتدر.گذشتهدرجهتکارویژهآندستگاهفعالسازد

o سازيبومیودینیبرايپیشرفتوکنارگذاشتنشاخصهاينظاماستكباريشاخص

o سازيبرايپیشرفتدرمیزانفعالشدنسازوکاراجراییکشوروارائهگزارششاخص

o آمار تقاطعدادهبانکاطالعاتو بانک، و تدوینپروتكلهايموجود و هاياطالعاتیکشور

 هاياطّالعاتومدیریّتآنایجادمرکزیّتبرايبانکهابایكدیگروارتباطاینداده

 نظامپاسخگویی 

نظامپاسخگوییدرساختاراداريبهچهمعناست؟معموالًاینمفهومدرحدپاسخگویییکبایگانیتنزل

پاسخگویییکدستگاهیعنیآندستگاهخودراموظفبدانددرحوزهکاريکهداردحداکثر.شودمیداده

می کسانیکه تمام به نمایدخدماترا ارائه ببرند اینخدماتبهره از توانند و. رسانیصادقانه اطالع

ماتممكنیکهبههراطالعرسانیوبلكهتوجیهوتبیینتمامخد.عادالنه،شاخصاینپاسخگوییاست

می دستگاهشهروند وظیفه نمود ارائه هاستشود تمام. براي بلكه مراجعین براي تنها نه خدمت این

بردارانممكنازآندستگاهبایدارائهشودبهره بایدازوسایلارتباطجمعیبهمددفن. هايآورينهتنها

ابتدا خود باید دستگاهها بلكه شود میارتباطیاستفاده کسانیکه سراغ به نیز اینخدماتئاً از توانند

کنندبروند استفاده کشاورزيبایدخودسراغکشاورزانرفتهتولیدوبهعنوانمثالدستگاه. هايمرتبطبا

نمایند ارائه دستگاه خدماتآن درباره را رسانیالزم اطالع بازرگانیو. صنعت، درباره همینامر نیز...

صادقاست آموزشوهم. درمان، چنانكهدربارهخدماتیمثلبهداشت، نیزبایدبههمینروشدرباره...

خوشبختانه.اطالعرسانیالزمصورتگرفتهوخدماتارائهشود...حقوقافرادنسبتبهموضوعسالمتو

مثلنظامايتعریفشدهووجوددارد،هايتجربهشدههاشاخصدربارهپاسخگوییدربسیاريازپرونده

هاییهانیزبایدچنینشاخصدرسایرحوزه.هابایدعملیاتیواجراشوداینشاخص.پاسخگوییسالمت

دستگاه آناز انجام مطالبهشودتعریفو سويدیگرچوندستگاه.ها هستندتااز وظیفهمحور عمدتاً ها



 

11 

 

خودراسپريکنند،موردسؤال«وظیفه»کهشدندهرگونهنتیجهمحورولذابراساسنتیجهکارارزیابینمی

نمی گیرندقرار . دستگاهها ارزیابیعملكرد در استتا الزم اینرو محوري»از نتیجه » درکنار وظیفه»نیز

.موردتوجهقرارگیرد«محوري

o بردارانممكنبهرههمهرسانیصادقانهوعادالنهبهمراجعینواطالع 

o اساسنتیجهارزیابیعملكرددستگاههابر 

o ومطالبهآنازدستگاههاهادرهمهحوزههايپاسخگوییعملیاتیکردنواجراکردنشاخصه 

 هايمختلفسازيدرحوزهمدل 

درعرصه.تعریفشودودینیبومیهايکاريبایدیکمدلجدید،کارآمد،عرصهبرايهریکاز

 لحاظ به کاريفعلیچه مدل ساختاري»سیاستخارجی » لحاظ به چه سازوکار»و ناکارآمد،«

در.صاستخارجیفقدانیکمدلکارآمدمشخّبازرگانیعرصه.پرهزینهوبسیارکمفایدهاست

قیراکهموفّآیامدلبرخیمدارسغیرانتفاع.ارائهیکمدلجدیدضرورياستآموزشوپرورش

دروزارتبهداشتباانبوهپزشكانمدلارائهخدماتتوانبرايتمامکشورتعمیمداد؟یاندنمبوده

شود ارائه شكل بهترین به سالمت و ظرفیّت.بهداشتی تمام از استفاده براي کشاورزي هايدر

بایدصنعتدرائهنمود؟تواناریچهمدلیرامیکشاورزيکشوراعمازآبوزمینونیرويانسان

بهاینمدلدردستیابی.فراگیرشودتبادانشمدلپیوندکیفیّ هايتكراريچاربحثددنبایهااوالً

هاصرفاًتغییرنباشدقاینمدلثانیاًتحقّبردارياست،شدوتیجهکهبیشترکپینیونوعاًبیشفرسای

مرد  افزایشخدمتبه با مثبتو یکتحول باشدبلكه و.م خبرگان و نظراتکارشناسان ثالثاً

قنظردلسوزاندرعرصهبهبهترینشكلاخذشدهامابهآنبسندهنشودوبااهدافمدلکهتحقّ

شودبهره استمنطبق مثال.برداران عنوان کارشناسانبه کشاورزي، کارشناسان نظر کشاورزي در

اندباهمجمعالزمرنجبردههاازعدمارائهامكاناتلورزانیکهساتیبایددرکنارنظرکشامدیریّ

.شود
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 هاکاريتوجهبهظرائفوریزه 

بسیاري.هاوجزئیاتاستکاريهاياساسیاکتفاءبهکلیاتوعدمتوجهالزمبهریزهیكیازضعف

ندارد را الزم نتیجه اما عیناتقان در راهبردهاينظام ظرائفوآنیکدلیلعمدهکهاز غفلتاز

مانیمکهازاهمیتبعضیمسائلگاهیچناندرکلیاتمی.هادرپیگیريمسائلمهماستکاريریزه

تواندمانعازتحققحالآنكهگاهیکموضوعبسیارکوچکمی.شویمبهبهانهکوچکبودنغافلمی

بزرگشودبسانخورويگرانقیمتیکهبایدتجهیزاتکو بسیار کندتایککار چکآندرستکار

عظمت.شودحرکتکندوگرانونوبودنخودرومادامکهسوختتمیزنشودموجبراهافتادنآننمی

پیامحضرتضمن.هاستافتاسالمبهمالکاشتردرتوجهبهاینکارهاوظر(ع)فرمایشامامعلیه

ریزوظرائفیاستکههرکدامهبهنكاتداردامامملوازتوجیوراهبرديکلیرابیانماینكهاصول

 .رابهشكلفعالراهبیاندازدپرقدرتیتواندنیرومحرکهمی


