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بسماهللالرّحمنالرّحیم





«برنامهاصالحساختاراجراییدردولتیازدهم»
« ایمان»و«عملصالح»وتالشبرايتسرّيشاخصهايآندررفتارهايفردي،اجتماعی وحكومتی
الزمهتحققجامعهموفّقومتعالیاست
 هدایت؛کارویژهممتازنظامسیاسیاسالم
 مهمترینکارویژهرئیسجمهور،کارآمدکردنقوهمجریّهوپاالیشآنازعیبهاست
همافزاییسهقوهوطراحیسازوکارالزمبراياینهمكاري
 
 متناسبکردنساختاراجراییکشوربااندیشهاسالمی،اهدافانقالب،فرصتهاوتهدیداتروز
 ماشیندولتبایدسریع،چابک،کممصرفوبادوامباشد
«ایمان»و«عملصالح»وتالشبرايتسرّيشاخصهايآندررفتارهايفردي،اجتماعیوحكومتیالزمه
پرهیزازگزینشارزشهايدینی(«نومنببعض ونكفرببعض»)وتالش

تحققجامعهموفّقومتعالیاست.
برايانجاموبهفرجامرساندنتمامشاخصهايایمانوعملصالحوظیفهمشتركدولتوآحادجامعهاست.

دمنطبقبااینجهتگیريباشد.ساختاروسازوکارهردستگاهدولتیبایدمتناسب

تمامکارویژههايدولتبای

زمینههايتعالیوپیشرفتدرحوزهکاريمربوطوپاالیشازهر
باچنینهدفیبازطرّاحیشود.فراهمکردن  
خانهها از
رفتاري که مانع این مهم است ،از جمله وظایف اصلی همه دستگاههاست .غربالگري وزارت 
اقدامهاي مختلف و سوق دادن آنهابه سرعت دادنبه خدمتبه مردم (با تعریف باال) اولویّت اساسی و

فوریّتراهبرديدولتاست.
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 هدایت؛کارویژهممتازنظاماسالمی
نظامهاي سیاسی مختلف داراي کارویژههاي مختلفی هستند که برگرفته از نظام فكري بویژه مبانی

شناختیوانسانشناختیآنهاست.دراینمیاناندیشهسیاسیاسالمنگرشورویكرديممتازدراین


هستی
کهبهبسیاريازکارویژهايعامنظامهايسیاسیمثلحلمنازعات،مقابله

خصوصدارد.اسالمدرعینحالی
باجرمومجازاتمجرمین،مقابلهبادشمنوآمادگیدفاعی،برقراريعدالتوامثالآنتوجهدارد،دارايیک
کارویژهممتازنیزهست«.هدایت»کارویژهممتازنظامسیاسیاسالمیاستکهالزمهتحققنیکفرجامیاست.
فرجامیوقتیتحققمییابدکهتمامیمراحلهستیاعمازمرحلهدنیاوبعد


هايقرآنینیک

باتوجهبهآموزه
هاییکهنیکفرجامیراصرفاًدرایندنیامحققسازندکافینیستند:


آنراشاملشودوکارویژه
وَکَمْأَهْلَكْناقَبْلَهُمْمِنْقَرْنٍهُمْأَحْسَنُأَثاثًاوَرِءْیًا .
وچهبسیارازمردمیکهبهترازشماازامكاناتومواهبیبرخورداربودندوهالكکردیم.
کارویژههايدولتدرراستايتحققهدایتبازتعریفشود.

ازاینروبایدجهتگیريو

 ماشیندولت
قوه مجریّه ماشین  حرکت نظام است وقبلاز تعیین هدف ومسیرراهمهمترینموضوع اطمیناناز سالمت
اینماشینمیتواندپرمصرف،دودزا،پرهزینهوکندباشدکهتمام

ماشین،سرعتآن،هزینههايآنو...است.

تواننظاممصروفآنشدهولیچندقدمبیشترنرودویابرعكسمیتواند پرسرعت،کممصرفباکمترین

ساعتطیمیشدهدر 2ساعتوکمترطیکند.ماشین

آلودگیوبیشترینسرعتباشدوراهیراکهدر02
دولتبایدسریع،چابک،کممصرفوبادوامباشد.
موفقیتدربرخیدولتهانیزبیشاز

متأسفانهدرحالحاضرماشیندولترانمیتوانمطلوبارزیابیکرد.

آنكهمرهونمطلوبیّتاینماشینباشدمرهونتالشدولتمردانیاستکهسعیکردهاندبهزوراینماشینرا
ايبرايرساندنبههدفباشدوسیلهايبرايسرگرمکردنوبلكه


اینماشینبیشازآنكهوسیله
جلوببرند.
تلفکردنوقتوتواندولتمردانبهاینوسیلهشدهاست.ضرورتداردیکباربرايهمیشهاینماشینبه
 -مريم 47
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شكلاساسیپرداختهشدهوآنرابهوسیلهايکارآمدوکمهزینهتبدیلکرد .مهمترینابعاديکهبایددر

اصالحساختارقوّهمجریّهموردتوجهقرارگیرد،ازاینقراراست:
 ازتصویبتااجرا
بسیاري از مصوبات چه قانون چه بخشنامه و یا مصوبات شوراهاي مختلف مثل شوراي عالی امنیت ملی
مصوباتارزشمنديهستندکهسعیشدهپاسخبهنیازکشورباشد،امابااینحالبسیاريازمصوباتبهفرجام
نمیرسد.چرا؟درنوشتنیکمصوّبهتوجهبهجامعومانعبودنآنمهماست،توجهبهاینكهموجبسوء

استفادهنشودمهماستونظایرآن(کهنوعاًبهایننكاتتوجهمیشود)امایکنكتهدراینمیانمغفولاست
وآن«قابلیّتاجرا»است،اگرمصوّبهبسیارخوبینوشتهشودامااجرانشودچهارزشیدارد؟دریکمصوّبهباید
قابلیت اجراي آن به وضوح دیده شود .اگر در یک مصوبه زمانبندي آن ،فاعل آن ،وعده هماهنگی بین
مجموعههایی که مسئولیت اجراي مصوبه را دارند و  ...روشن نشود ،مصوّبهاي مجهول و گنگ و بیفرجام

خواهدبود.ازاینروضرورياستدرنوشتنوتنظیمیکمصوّبههمانمیزانکهبرايمحتوايآنوقتگذاشته
ی شودبرايتدبیرنحوهاجراورفعموانعاجرايآننیزفكرشودوراهحلالزمتدبیروهمراهبامصوّبهابالغ
م 
شود.لذادریکمصوبهبایدبهنكاتذیلتوجهداشت:
مصوباتمتناسببانیازهاواولویتهاباشد

o
 oمصوباتبایدبدونابهامباشد
 oمصوباتقابلیتاجراداشتهباشد
 oلزومتعریفسازوکاراجراییالزمبرايتحققهرمصوبهوسیاست
 oسرعتدراجرايکارهايمهم
 دیوانساالري
دردفاعمقدّسساختارسنّتیارتشنمیتوانستدربرابرعراقبایستدوتحلیلدشمننیزهمینضعف
ساختارارتشبرايدفاعالزمبود.آنچهدشمنراغافلگیرکردایجادیکساختارجدیدوانقالبیدر
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سپاهبرايدفاعبودکهباکارآمديتوانستپیروزيهايبزرگبهدستآورد.اکنوننیزدشمنباتحلیل

هاياقتصاديدنبالمیکند.


ضعفساختاراداريکشوربرخیاهدافبراندازانهرابخصوصدرتحریم
ارآمدکردنآنهاست .دراینراستا

الزمهمقابلهموفقبادشمناصالحانقالبیساختارهايموجودوک
بایدمحورهايذیلموردتوجهقرارگیرد:
اصالحساختاراداريوسازوکاراداريدردستگاهها

o
شناساییضعفهاينظاماداريوارائهساختارجدیدوچابکوکارآمد

o
خانهايدرکنارسفرهاياستانیبهمنظوررفعایرادهايهردستگاه
سفرهايوزرات 

 o
 oبرداشتنموانعاساسیاداريدردستگاهها
حذفبخشنامههايغیرضروري

o
 oکمکردنوبهحداقلرساندنضوابط
تسهیلکنندهبودندیوانساالرينهمانعتراشیبیشتر

o
 oاستفادهحداکثريازتجاربدیگرکشورها
ها،بخشنامهها


تنقیحقوانین،آییننامه
o
ارائهپیشنهادبهمقاممعظمرهبريبهمنظوربازنگريدرسیاستهايکلیباتوجهبهشرایط

o
جدید
شناساییخألهايقانونیکهبسترسوءاستفادهرافراهممیکندواصالحآنبهنحويکههم

o
مانعسوءاستفادهشودوهمموجبسختیبرايمردمنشود

 oدولتالكترونیکواستفادهحداکثريازرایانهدرمناسباتاداري(فناورياطالعاتوفناوري
اطالعاتوارتباطات)
توجهبهنتیجهمحوريدرکناروظیفهمحوريدستگاهها

o
 oاستانداردزمانیکارهابهازايهفتهبهروزوازروزبهساعتتبدیلشود
کاريها
توجهبهجزئیات،ظرائفکاروریزه 

o
پروژهمحوريوپروسهمحوري

o
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متأسفانهمادامکهموضوعیتبدیلبهپروژهنشدهدرپروسههايموجودامیديبهفرجام

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

موانعتحقّقبهفرجامرسیدنپروژههارابرطرفکرد .
تردهکردنوخالصهشلوغشدنپروسههاازموانععمدهبهفرجامنرسیدن

اهداف،گس
چشمانداز از برنامه  5ساله و یک ساله باید در حقیقت به جاي تعریف
آنهاست  .

پروژههايمنطقیباتعییناهدافعینیومشخّص،پروسههارابهسمتاهدافسوق

دهندبهعبارتیبایدپروسههارادرحدّپروژهکوچککردتاازآنانتظارنتیجهداشت.

 اصالحفرهنگکار
دراصالحساختاراجراییکشوروکارآمدکردنآنبیشترسراغاصالحساختارمیرونداگرچهساختار،

اصالحاساسینیازدارداماآنچهمهمتراستسازوکارهايحاکمبراینساختاراست.اگراینسازوکارها
اصالحنشوداصالحوتغییرساختاربهتنهاییکافینیست.سازوکارهايموجوددرنظاماجراییکشورنوعاً
قبل از آنكه پیشبرنده باشند مانع هستند .باید سازوکارهایی را که مانع هستند از میان برداشت و
سازوکارهاییرا شكلدادکهموجب پیشرفت امور شود .آنچه حتی بهتراز اصالح سازوکار است بحث

اصالح فرهنگ حاکم بر ساختار اجرایی کشور است .باید دید چه چیز ظرفیتهاي نظام را معطّل
هرکدامازعواملمیتوانندسهمیدراین

میکند؟ نبودساختار؟ناهماهنگی؟عدمبرنامهریزي؟ ...

ظرفیتهاينظام

مهمداشتهباشند  .امامهمتریننكتهکهامروزدرآنمستقیموباعثمعطلشدن
میشود خصلتهاي غلط فردي است .بسیاري از خود اقدامیها ،منیّتها ،حسادتها ،تنگ

لطماتیبهکارمیزندکهقابلمقایسه

هايذاتی،فزونخواهیهايکاري(ولوباانگیزهمثبت)


نظري
یموضوعهاچون

بهتبعاینخصلتهاناپسندفرديبرخ

بانقاطیچوننبودساختارو...نیست .
نمام،غیبت،توجهبهعیبدیگري(اعمازفردیاسازمان)موجبلطماتجديکاراست .پنهان
هايدیگرانوبزرگنماییضعفهاوایرادهايبقیهازمهمترینموانعرفع


شدنپشتسرضعف
عیبهاي خود است .در کنار این مسائل فرهنگ غالب باید بر اهمیت کار و مذمت سربار مردم بودن

6

هايمقطعینیزبرايهمانمقطعکفایتمیکند .با


حرکت
اینامرباشعارمحققنمیشود.

استوارشود.
اینهمه نبایدصرفاًدنبالافراديبودکهامیدداشتبهشكلصالحعملکند،بلكهبایدساختار،سازوکارو
فرهنگحاکمرابهگونهايشكلدادکهحتیافرادغیرصالحنیزنتوانندغیرصالحعملنمایند.دراصالح

فرهنگکاربایدمحورهايزیردردستورکارقرارگیرد:
 oاهمیتکارومذمتسربارمردمبودن
 oفرهنگبرنامهمحوريوعدمبلندپروازيوشلوغکاريوکارنمایشی
 oبه نتیجه رساندنکار ،یک کاررا به فرجام رساندنبهتراز دهکار بیفرجام؛ حرکت در حد
ظرفیت؛اولویتبندي؛عدمحسادتآحادمردمبهیكدیگروخوشحالشدنازپیشرفتدیگران

 oفرهنگرسیدگی
 oانجامدرستوبهموقعکار
 oجلوگیريازتملق،دوروییوپرادعایی،پاالیشنظامازافراديکهعلیرغمپرادعاییهیچفایده،
اعتقاد و باوري به ارزشهاي نظام ندارند کوچكترین هزینهاي براي نظام نمیکنند در تمام
دولت هاازاولینتاآخرینحضوردارندوبعالوهاینكهدرناکارآمديومفاسد همهدولتها

اینهاهستند.

ادعا،کمهزینه،پرفایده،سالم،صالحالبتهباضعفهاياحتمالی


شناسایینیروهايتوانا،بی
o
فرهنگصرفهجویی

o
 آفاتمدیرانومدیریتکشور
برخیدستگاه هادارايوظایفراهبرديهستند،امامدیرانآنهافاقدنگاهراهبرديهستند.ازاینروالزماست

مدیراندرراستايجهتگیري(وظایفاصلیراهبردي)حرکتکنندوبهروندانجامکارهاازتصویبتااجرا
هاياقتصاديوچندشغلهبودنازآسیبهاي


ورودبهفعالیت
نظارت،مطالبه وپیگیري مستمر داشتهباشند.
ايتلفمیشودوگاهینیزدچار


وقتمفیدمدیرانبهامورحاشیه
مهممدیریتکشوراست.عالوهبراین
ازجملهآفاتمدیریتیمیتوانبهمواردذیلاشارهکرد:

روزمرگیمیشوند.
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 oفعالیتاقتصادي
 oچندمسئولیتراهمزمانداشتن
 oتدریسوتحصیل
 oنوشتنکتاب؛ازوقتخود،ازسرمایهدستگاه،ازنیروهايموجود
 oسخنرانی،مصاحبه،مالقاتوسفرهايغیرضروري
جلساتبیفایدهوغیرمفید(اداري-پروتكلی)

o
وشاخصسازيبرايپیشرفتدرفعالشدنسازوکاراجراییکشور

 گزارشعملكرد
هرسالدرجلسهکارگزارانبامقاممعظمرهبريکهمعموالًدررمضانبرگزارمیشودرئیسدولتوقت
گزارشی از عملكرد دولت ارائه میدهد .این گزارشها ناظر به پیشرفت نهایی است که در سایه
بهویژهکهاینپیشرفتهابیشازآنكه

زحماتدولتمحققشدهاستوانصافاًقابلتقدیرمیباشد.
حاصلیکسازوکارمنظموتعریفشدهاجراییباشدمحصولتالشهايفرديمدیراناجراییو...
است .بر این مبنا این پرسش اساسی مطرح میشود که اگر این پیشرفت ها حاصل تالش مدیران
است،چنانچهتمامظرفیتیکدستگاهباشكلسیستمیفعالشودحاصلچهخواهدبود؟چهباید
کرد؟
هرمیزانسازوکاراجراییکشورسالمترباشدوزمینهرابرايفعالشدنآحادکشورفراهمسازدظرفیتی

رادرکشورآزادخواهدکردکهاینپیشرفتهاچندینبرابرآنچههرسالگزارشمیشودخواهدبودو

رشدپیشرفتکشوردرترازآنچهشایستهظرفیتهاينرمافزاريوسختافزاريکشوراستقرار
خواهدگرفت،بهعنواننمونههرسالرشدصادراتغیرنفتیرانسبتبهسالگذشتهباالتراعالم
می کنیم که موجب خوشحالی است و فعالً در یک روند ده ساله خوشحال میشویم که با تالش

مضاعفوپیگیريهايبعدياز02میلیاردبه02میلیارددالرسیدهاستاماپرسشاینجاستچراو

چگونهکشورهاییبایکچهارممساحتکشورماتوانستهاندچندینبرابرهمین 02میلیاردصادرات

داشتهباشندنگاهیبهتالشسیاستمدارانومدیرانآنهانیزنشانمیدهدبیشتراززحمتوتالشیکه
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مدیرانمامبذولمیدارندنیستچراحتیبرخیکشورهايهمسایهدرهمینموضوعموفقیتبیشتري

کندروسايدولتهابرايارائهگزارشعملكرداینهدفوشاخصرا


اینمهمایجابمی
داشتهاند.

تعریفکنندکههرسالهردستگاهاجراییتوانستهاستچهمیزانظرفیتهايکشوررابیشازسال
گذشتهدرجهتکارویژهآندستگاهفعالسازد.دراینراستابایدبهاینسهمحورتوجهویزهداشت:
شاخصسازيبومیودینیبرايپیشرفتوکنارگذاشتنشاخصهاينظاماستكباري

o
شاخصسازيبرايپیشرفتدرمیزانفعالشدنسازوکاراجراییکشوروارائهگزارش

o
 oبانک اطالعات و آمار ،تقاطع دادههاي موجود و بانکهاي اطالعاتی کشور و تدوین پروتكل

ارتباطایندادههابایكدیگروایجادمرکزیّتبرايبانکهاياطّالعاتومدیریّتآن

 نظامپاسخگویی
نظامپاسخگوییدرساختاراداريبهچهمعناست؟معموالًاینمفهومدرحدپاسخگویییکبایگانیتنزل
میشود .پاسخگویییکدستگاهیعنیآندستگاهخودراموظفبدانددرحوزهکاريکهداردحداکثر
داده  
خدمات را به تمام کسانی که میتوانند از این خدمات بهره ببرند ارائه نماید .اطالع رسانی صادقانه و
عادالنه،شاخصاینپاسخگوییاست.اطالعرسانیوبلكهتوجیهوتبیینتمامخدماتممكنیکهبههر
شهروند میشود ارائه نمود وظیفه دستگاههاست .این خدمت نه تنها براي مراجعین بلكه براي تمام
آوريهاي
نهتنهابایدازوسایلارتباطجمعیبهمددفن 

بهرهبردارانممكنازآندستگاهبایدارائهشود.

ارتباطی استفاده شود بلكه دستگاهها باید خود ابتدائاً نیز به سراغ کسانی که میتوانند از این خدمات
بهعنوانمثالدستگاههايمرتبطباکشاورزيبایدخودسراغکشاورزانرفتهتولیدو

استفادهکنندبروند.
اطالع رسانی الزم را درباره خدمات آن دستگاه ارائه نمایند .همین امر درباره صنعت ،بازرگانی و ...نیز
همچنانكهدربارهخدماتیمثلبهداشت،درمان،آموزشو...نیزبایدبههمینروشدرباره
صادقاست .
حقوقافرادنسبتبهموضوعسالمتو...اطالعرسانیالزمصورتگرفتهوخدماتارائهشود.خوشبختانه
هايتجربهشدهايتعریفشدهووجوددارد،مثلنظام


هاشاخص

دربارهپاسخگوییدربسیاريازپرونده
هانیزبایدچنینشاخصهایی


درسایرحوزه
اینشاخصهابایدعملیاتیواجراشود.

پاسخگوییسالمت.
تعریف وانجام آناز دستگاههامطالبه شود .از سوي دیگر چون دستگاهها عمدتاً وظیفهمحور هستند تا
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نتیجهمحورولذابراساسنتیجهکارارزیابینمیشدندهرگونهکه«وظیفه»خودراسپريکنند،موردسؤال

قرار نمیگیرند .از این رو الزم است تا در ارزیابی عملكرد دستگاهها «نتیجه محوري» نیز درکنار «وظیفه
محوري»موردتوجهقرارگیرد.
بهرهبردارانممكن
اطالعرسانیصادقانهوعادالنهبهمراجعینوهمه 

o
 oارزیابیعملكرددستگاههابراساسنتیجه
درهمهحوزههاومطالبهآنازدستگاهها

عملیاتیکردنواجراکردنشاخصههايپاسخگویی

o
سازيدرحوزههايمختلف


مدل


عرصههايکاريبایدیکمدلجدید،کارآمد،بومی ودینی تعریفشود.درعرصه

برايهریکاز
سیاست خارجی مدل کاري فعلی چه به لحاظ «ساختاري» و چه به لحاظ «سازوکار» ناکارآمد،
پرهزینهوبسیارکمفایدهاست.عرصهبازرگانیخارجیفقدانیکمدلکارآمدمشخّصاست.در
آموزشوپرورشارائهیکمدلجدیدضرورياست.آیامدلبرخیمدارسغیرانتفاعیراکهموفّق
یتوانبرايتمامکشورتعمیمداد؟دروزارتبهداشتباانبوهپزشكانمدلارائهخدمات
بودهاندنم 

بهداشتی و سالمت به بهترین شكل ارائه شود .در کشاورزي براي استفاده از تمام ظرفیّتهاي
یچهمدلیرامیتوانارائهنمود؟درصنعت باید

کشاورزيکشوراعمازآبوزمینونیرويانسان
چاربحثهايتكراري

بهاینمدلهااوالًنباید د

مدلپیوندکیفیّتبادانش فراگیرشود.دردستیابی 
قاینمدلهاصرفاًتغییرنباشد

تیجهکهبیشترکپیبردارياست،شدوثانیاًتحقّ

فرسایشیونوعاًبین
بلكه یک تحول مثبت و با افزایش خدمت به  مردم باشد .ثالثاً نظرات کارشناسان و خبرگان و
دلسوزاندرعرصهبهبهترینشكلاخذشدهامابهآنبسندهنشودوبااهدافمدلکهتحقّقنظر
بهرهبرداران است منطبق شود .به عنوان مثال در کشاورزي نظر کارشناسان کشاورزي ،کارشناسان

الزمرنجبردهاندباهمجمع

مدیریّتیبایددرکنارنظرکشاورزانیکهسالهاازعدمارائهامكانات 
شود.
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کاريها
توجهبهظرائفوریزه 


کاريهاوجزئیاتاست.بسیاري
هاياساسیاکتفاءبهکلیاتوعدمتوجهالزمبهریزه 


یكیازضعف
از راهبردهاي نظام در عین اتقان اما نتیجه الزم را ندارد که یک دلیل عمده آن غفلت از ظرائف و
گاهیچناندرکلیاتمیمانیمکهازاهمیتبعضیمسائل

کاريهادرپیگیريمسائلمهماست.
ریزه 

حالآنكهگاهیکموضوعبسیارکوچکمیتواندمانعازتحقق

بهبهانهکوچکبودنغافلمیشویم.

یککاربسیاربزرگشودبسانخورويگرانقیمتیکهبایدتجهیزاتکوچکآندرستکارکندتا
حرکتکندوگرانونوبودنخودرومادامکهسوختتمیزنشودموجبراهافتادنآننمیشود.عظمت

افتهاست.پیامحضرتضمن
فرمایشامامعلیه(ع)اسالمبهمالکاشتردرتوجهبهاینکارهاوظر 
یداردامامملوازتوجهبهنكاتریزوظرائفیاستکههرکدام
اینكهاصول وراهبرديکلیرابیانم 
میتواندنیرومحرکهپرقدرتیرابهشكلفعالراهبیاندازد.
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