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وظیفه دانشگاهی خود، در آستانه  برحسببا احترام، 

در  احتماالًکه هیات دولت  جدید اعضای شروع به کار

را  است، مطالبی های گوناگونی داشتهنگاه مردم بازتاب

 شاید مفید افتد:رسانم، به استحضار می

دغدغه انتخاب متخصص  اسالمی ایران، از ابتدای انقالب

فضای  به سمت و سویی هدایت شد که متعهد،

ه چنانک ؛و مخدوش نمود را مبهم ساخت ساالریشایسته

رجاع به شایستگی اخالقی و تعهد ا ،فنیشایستگی  جایبه

، «السالمعلیهم» بیتاهلسنت  در کهدرحالیشد؛ داده می

همواره شرط جدی انتصاب افراد بوده  ،شایستگی فنی

زیادی  هایآسیباز این حیث  که گاهی تا حدیاست؛ 

اما گویا بهتر آن است که  به جامعه اسالمی وارد آمد؛

 و یستگی فنی به کار گمارده شوندشاافراد دارای 

ا اینکه ت دنتحت نظارت دقیق قرار گیر ،پذیرمسئولیت

د و با نی بر سر کار آیشایستگی اخالق انمدعی

به تباهی  ،عه را به نام دینخود، جام هایکاریندانم

 .بکشانند

سپردن کار به بی تخصصان در این دوران،  هرحالبه

مدعی تعهد، دو فاجعه به بار آورد: اول اینکه کار به 

 هایادارهسنت رایج  ،وخطاآزمونکاردان سپرده نشد و 

ما شد؛ دوم اینکه، ادعای موهوم تعهد، ما را از بازرسی 



آنچه همه  ،داشت و اتفاق افتاد بر حذرحین انجام کار 

از خیانت در جبهه و جنگ گرفته تا  ؛دیدیم و شنیدیم

 متوالی! هایدولتدر  المالبیتخیانت به 

 ردیم وسپکار را به کاردانان میشاید شایسته آن بود که 

یان و وامدار مدع افزودیممی ر شفافیت امورب المقدورحتی

 !شدیمنمیی تعهد و بی تخصص مدیریت ب

کشور، بیش از هر چیز  یاداره ارساخت ،در این دوران

ر ؛ جالب آنکه دحوادث تسلسلی آسیب دید گونهازاین

 گونهاین ،حلراه (پس از پایان جنگ) یک برهه از زمان

 اریاد برای کسب تخصص ایعدهداده شد که  تشخیص

گسیل افراد فاقد به خارج از کشور اعزام شوند. 

 ،ال دانش مدیریتقبرای کسب و انت ،هوشمندی الزم

)نظیر  افراد، درگیر واژگانی این سبب شد که

 هشوند ک (سپاریبرونو  سپاریپیمان، سازیخصوصی

ی یهانتیجه هرچند ،کردندجلوه میخوش  برای آنان

 یتجویزهای کار به تا اینکه آوردند! به بارخطرناک 

های های انحرافی از نظریهدر پرتو برداشت خطرناک

ر د جابه ناو سازی افراطی خصوصی انجامید و مدیریت

 و بخش مهمی از منابعقرار گرفت دولتمردان دستور کار 

ان نمای شبه دانشمندان کهدرحالی !نمودرا تلف  کشور

ولتی مدیریت د شبه نظریه»در  «نوین»اژه و مقلد ما، گرفتار

هه د هایسالضی مقت ،که اگر هم جدید بود بودند «نوین

با آغاز نغمه پروستاریکا و  که در غرب بود 9-0991

 مراهت هشوروی کمونیس فروپاشیشیب  شدت یافتن

 هنوز آن را نوین ،وطنی این مدعیان کهدرحالی؛ بود شده

، رویکرد ازاینپسبماند که  !دانندمیو جدید 

در باب حکومت الکترونیک،  رویکردهای متعددی

حکمرانی خوب، خدماتی عمومی نوین، بازآفرینی 



ه ک کارآفرین و حکمرانی سالم مطرح شدندحکومت 

کارگزارن  مدنظر ،ی آزموده شده و برخی نیازمودهبرخ

 وینن. نکته این است که آن اداری کشور، قرار گرفتند

درد امروز اداره و  کارساز برایز نسخه نی هاایننبود و 

ر نیاز داریم که خود د ایما به نظریه حکمرانی ما نیستند.

و  عمل»صریح بر  هایداللتباشد و روند اصالح مستمر 

  .«تعالی گرا و حق مدار» اینظریهداشته باشد؛  «اقدام

در این میان برخی بر ضرورت چرخش از حکومت به 

گری، دخالت دولت و حکمرانی و کاهش تصدی

فرمانفرمایی و افزایش حضور جامعه مدنی، حاکمیت 

افل از نمایند؛ غمی تأکیدقانون، پاسخگویی و شفافیت 

های قدیمی نیز مقتضی شرایط خاص اینکه این نسخه

ها هستند و انطباق آن با کشورهای خاستگاه آن نظریه

ت فنی متخصصان اداره دولت ایشرایط خاص ایران، به در

حکومت  نظریهو حکومت نیاز دارد. در همین امتداد 

 أکیدتگرایی مستمر مدار ارائه شد و بر ضرورت تعالیحق

 .گردید

اید در ها بنکته این است که حاصل کاربست این نظریه

نتیجه و کار و عملکرد شما مالحظه شود؛ همچنین 

برخورداری از نظریه پشتیبان قوی، ضامن موفقیت شما در 

توان پرچالش اداره امور کشور است. البته میمسیر 

فق مو نسبتاًکه دولت شما در دوره اول، ظاهری پذیرفت 

داشت، ولی این موفقیت بیش از اینکه مرهون نیروهای 

تحت امرتان باشد، مرهون اقدامات نابخردانه مخالفانتان 

جایع ف ید ازتوانمیامروز دیگر ن بفرمایید که تأمل بود.

 مرسوم در میان طوربهو ت قبل بگویید دول عملکردی

 ای تحویلویرانه»کارگزاران حاضر، بفرمایید که من 



، دولت خود دولت یازدهم() قبلدولت  ؛ زیرا«امگرفته

 شما بوده است!

در امر اداره و حکمرانی، متخصص دانشگاهی  یمنزلهبه

ما را شو اداره و اجرا در دستگاه  ریزیبرنامهکادر ناظر بر 

یرفت توان پذمی هرحالبهکنم؛ بسیار ضعیف ارزیابی می

نه طرحی جامع بالغ ارائه،  اینظریهنه  ،کادراین  در میان

و نه رویکردی نافذ، به اقتضای حال ایران  پیشنهاد

 ریحاًصاز اینکه  متأسفم. شده است گرفتهپیش ،اسالمی

عمده  طوربهورم بگویم که شما در دولت یازدهم، مجب

ید کردپیشین، موفق جلوه می هایدولتیه ضعف در سا

 .ایدنبودهموفق  چندان اصالتاًو 

اکنون زمان حرکت اصلی شما برای کسب موفقیتی در 

شان ملت بزرگوار و کریم ایران است. هرگاه به خاطر 

 درگیر شدتبهگاهی  کهدرحالیآورم که این ملت می

رنگین مالی  هایوعدهباال و  هاییارانه، به اندبودهفقر 

گفتند، از زندگی در میان آنان بر خود  «نه»رقبای شما 

گویم که اعتماد چنین میتبریک بالم و به شما می

شت روسای نواما مرور سر ؛ایدبزرگانی را کسب کرده

دهد که این اعتماد، به شما هشدار می ،جمهور پیشین

 ان،ایتشعاره ورای، در مردم از شماهمیشگی نیست، زیرا 

شما هنوز در  خاباتیانت هایوعدهانتظار عملکرد دارند. 

 هاآنتحقق  ی کههایوعدهاست؛  اندازطنینگوش جامعه 

یاز ن پر شهامتو  یک هیات دولت و بوروکراسی قویبه 

-، هرگز نمیکارمحافظهادبی و اداری  هایسازهو  دارد

ر با بدانید که اگد. نمفید باش هاآند در جهت تحقق اننتو

لت ر ما متالش نکنید، در براب هاآنقدرت در جهت تحقق 

ایران، مدیون و مسئولید؛ البته، دین شما در برابر پروردگار 

 تر جلوه خواهد کرد!تر و سهمگینمتعال، سنگین



که ما دانشگاهیان دغدغه احیاء زمانی ! کنید تأملاندکی 

 بیشما، آرامشی نسعقالنیت را داشتیم و با انتخاب مجدد 

 طلبفرصت ایعدهکردیم، را برای جامعه طلب می

رفتند گ درپیپیپیروزی  هایجشن ، برای شمااصالتبی

امروز سهم خواهی کنند.  احتماالًکردند تا  هاهزینهو 

ط در میان مخلوقات، فقشما برای این پیروزی بدانید که 

 ملت بزرگی که ون یک گروهید: ملت کریم ایران؛دیم

 ؛کندمیتجربه حیات سختی را  دوراننیز امروز 

 محکم ایستاده است. همچنان کهدرحالی

کار در میان مخالفان لجوج و دوستان  هایدشواریاز 

سیاست مورد ادعا در  هایشکستنادان آگاهم. در باب 

خیلی عالی نبود، ولی  اگرچهشما  ، عملکردخارجی

گرایی و تمرکز بر جبران مافات با واقع ،مرحلهبهمرحله

؛ نقد کردرا  شما توان عملکردمی ،هرحالبه .پیش رفت

 ی که باید با توجه به شرایطنقد ؛نقد عالمانه و مشفقانه

را در نظر  دوران هایواقعیت ،شما لحظه اقدام و عمل

ارجی سیاست خ میراث دارشما بگیرد. باید پذیرفت که 

ش که آرامدانیم اینکه میضمن  اید.بوده پر مصیبتی

ایران، به زیان کسانی است که سود خود را در جنجال و 

ید آرامش نبا دانیم کهکنند. ولی باز میناآرامی رصد می

 به هر قیمت و بدون درایت نسبت به آینده، حاصل شود.

، ایدبودهدر سیاست خارجی پرتالش  زداییتنشاگر در  

و  هارویه وجهچهیبهداخلی،  اداره اموراما در 

 من از مشکالت. اندنبوده ساالرشایستهشما  هایمشیخط

پذیرد که ما میراثی شما آگاهم، ولی عقل سلیم نمی

توجیه »های تسلسلی های باطل و سازههمچنان در چرخه

یم؛ باقی بمان «مبنای عملکرد گذشته عملکرد امروز بر



بل ره قکه عملکرد گذشته این دوره، عملکرد دو ویژهبه

 شماست!

و  0111 اندازچشمبا  شما دستگاه اداریواضح است که 

 یکشما متناسب نیست. شما به  ادعای مورد هایبرنامه

متناسب با وضع موجود و ساختار اجرایی نظریه اداری 

ر را که تعالی و پیشرفت مستم اینظریه نیاز دارید؛کشور 

موفقیت و شکست اداری را  هایتجربهرصد کند و 

حق مدار و  اینه اصالح مستمر خود سازد؛ نظریهپشتوا

اسی با این بوروکر دانیم که شمادانید و می. میتعالی گرا

یچ جا تدبیر، به هو پرهزینه و بی ساالرشایستهموروثی نا

 رسید.نمی

ر شین مدیپی هایدولتدر همه  ،بخشی از کادر اداری شما

اید باگر کاری را به حکمت دریافته بودند،  هااین! اندبوده

 ه سود ازکردند! آخر چی را حاصل میموفقیت تاکنون

 زری اکا، طورجدیبهکه  ایپرتجربهمدیر  کارگیریبه

در منزلت مدیر گذرانده است؟ و فقط زمان را  هپیش نبرد

 یهاوعدهیا  کشور اندازچشم با ،بسیاری از مدیران شما

به تحقق  ،نیستند و بسیاری از آنانهم موافق  شما انتخاباتی

 آید:هم پیش میم سؤالآن امید ندارند؛ پس دو 

خواهید با فوج فوج مدیرانی شما چگونه مییک(  سؤال

بند، یادانند یا عملی نمیشما را صحیح نمی اندازچشمکه 

 به موفقیت برسید؟

 ،چقدر مطمئن هستید که همکاران شمادو(  سؤال

با اهداف شما همسو بوده، به اهمیت اقدامات و  راستیبه

 ضرورت موفقیت شما باور دارند؟

 صفر پاسخ دهید: سؤالبه  ،سؤال دو ازاینپیشالبته 



( و 0111انداز کشور )چشمبه  واقعاًصفر( آیا شما  سؤال

 ضرورت و امکان تحقق آن باور دارید؟!

 0111ر د احتماالًهستید که  شانسخوشالبته شما بسیار 

 توجه کنید که این حالباایننخواهید بود!  جمهوررئیس

 از حزب و جناح ترمهمکشور امانت است؛ امانتی بسیار 

 پشتیبان شما. این مسیر بدون شکو و طرفداران متعصب 

 دشمنان و رقیبانی دارد.

حمایت  و نفرمیلیون  وچهاربیست رأیشما به پشتوانه اما 

 ز میان ملت شریف ایراننفر امیلیون  چهلحدود 

قیر ید دشمنان حتوانمی، (در انتخابات کنندگان)شرکت

مردم به درخواست شما حتم  طوربه مردم را ساکت کنید؛

مشروط  ،خواهند دادپاسخ مثبت نیز برای حمایت بیشتر 

 ردمم بر آنکه در عملکرد شما صداقت و صالحیت ببینند!

 تر در جهتراسخ یانتظار دارند که شما با اقتدار و عزم

های خود تالش کنید. انتظار مردم این است تحقق وعده

 هکدرحالیکه از سخن کم کنید و به عمل بپردازید. 

ها و اعتبار و وجهه موانع کمتری دارید و فرصت ،امروز

 تریقویشما باید هیات دولت  ! پساجتماعی بهتری

 .کردیدطراحی می

بسیار  ،دو قوه دیگر رسالت شما در به نظم کشیدن رفتار

ش ؛ قوه قضائیه باید در نقش اثربخخواهد بود برانگیزتأمل

قننه شود و قوه مظاهر  قوه مقننهو قوه مجریه  ناظر بر رفتار

؛ در اشدب قضاییهو قوه  قوه مجریهنیز باید ناظر بر رفتار 

 ینا رفتار بالغ سازیهماهنگنقش مهم شما در  ،این میان

 بسیار مهم است. ،سه قوه

موجود، نحوه سخن گفتن و اساسی بر اساس قانون 

هبری، هر سه قوه، تحت نظارت عالیه ر گیریموضع

؛ اما آثار کنترل متوازن و حدود و موازین خود را دارد



مندی درفتارها به خر دهیجهتدر  ویژهبهمتقابل سه قوه، 

این  ناکنو کهدرحالی .اندارزشپایدار، بسیار مهم و حائز 

 د!نشومشاهده نمی (کنترل متقابل و متوازن) آثار

-، بازنگری شود، تصور میجانبهسهاگر باید این رابطه  

کنم اقدام اولیه بر عهده شماست و اگر نه، چرا سطح 

 ،ر هر قوهاگکنترل متقابل تا این حد ضعیف و نارساست؟ 

-ینم مجلسنماینده حدود وظایف خود را مرور کند، 

حمیل را تدر باب بودجه خود نامتعارف  هایپیشنهادتواند 

کاهش  ،در امور اداری دولت دخالت نمایندگان کند و

قوه قضائیه از منزلت سخنگوی وزارت خواهد یافت و 

 !نخواهد کردرا مطرح  کشور المللیبینخارجه، مواضع 

 کهوریطبه ؛قوه قضائیه باید با اقتدار و متین ظاهر شود

-واجهه با آنان هراس داشته باشند و بیگناهکاران از م

وه اداره شی شما آن پناه ببرند. سویبه ،گناهان با اطمینان

حدود » و «های اداریهزینه میزان»حیث  از را قوه قضائیه

 چقدر «در امور اجتماعی و سیاسیروا و ناروا های دخالت

 اید؟ارزیابی و بررسی کرده و چگونه

شود که چقدر به اصالح عملکرد قوه  سؤالاگر از شما 

 اید، چه پاسخی دارید؟قضائیه پرداخته

در باب اصالح عملکرد قوه مقننه چطور؟ اگر این کار 

 مهم، ربطی به شما ندارد، پس به کجا ربط دارد و چرا؟

بر  ،لیم خردمبنای تقسیم کار توجه داشته باشید که این

ور دانشمندان کش برمبنای مالحظاتقانون اساسی، اساس 

مگر اینکه در  این ملت، همواره معتبر است؛ تائیدو 

 برای تغییر قانون اساسیجدید عزمی  ،دیگری پرسیهمه

ای هظرفیت مالحظه ایجاد شود؛ پس اکنون شما باید با

 را همین مجموعه قانونی موجود ،عمل و اقدام قانونی



-وقفهایی که ظرفیت ،قرار دهید مورداستفاده درستیبه

در مواردی نیز  ؛ هرچنداندالعاده دست شما را بازگذاشته

پروایی دولت اند؛ ولی بیهایی ایجاد کردهمحدودیت

ریه ، قوه مجمواردتوان در بسیاری از ان داد که میشپیش ن

 های محدودکننده موجود، گذر داد!را از چالش

عالوه بر ضرورت بازپردازی سیستم کنترل متوازن، 

قانونی دیگری نیز بر عهده شماست که تاکنون اقدامات 

ه بودجفرمایید که ب تأملاند. برای نمونه، راکد مانده

 شود وسنتی طراحی می صورتبههنوز  عمومی کشور،

منطق که  توجه بفرماییدیابد. سنتی تخصیص می صورتبه

ه چیعنی تخصیص بودجه چیست؟ این رویه  حاکم بر

پشتیبان شیوه تخصیص بودجه در دولت  ،اینظریه

منتخب خود  هایبرنامهشماست؟ چگونه از اجرای 

 یهاد؟ چقدر اطمینان دارید که اولویتشویمطمئن می

ید؟ ادریافته درستیبهرا در تخصیص بودجه،  کشور

ها ناید فشار روانی سازماچقدر مطمئن هستید که توانسته

ا مهار کنید؟ چقدر و نهادهای گوناگون بلعنده بودجه ر

اره توانید دربمی ،مطمئن هستید که در پیشگاه خداوند

د تا چه ح حجت داشته باشید؟ ،المالبیتنحوه مصرف 

-شمچ ویژهبهو  دوربردهای میان برد و بودجه را با برنامه

 اید؟ساخته نواهمانداز، 

مناسب دوران  ،بندیبودجهشیوه این توجه کنید که 

یم که در بحران هاستدههما  که باور کنیدبحران نیست. 

، این به معنی ایمخوکردهو اگر به زندگی در بحران 

یا آ !و نیل به وضع عادی نیستوضعیت درمان شدگی 

عادی شده در حیات  هایمضیقهو  هاکاستیبرای مهار 

آینده، به  هاینسلدارید؟ آیا به  ایبرنامهطرح و  ،مردم



-دهنسل حاضر اندیشی هاینبیرهو  هانتیجه، هانوهفرزندان، 

ای شما، هتوانید بفرمایید که بر اساس برنامهآیا می اید؟

 زندگی غیر بحرانیقرار است کدام نسل ما در شرایط 

 کند؟

 ،شورکسیستم ارزشیابی عملکرد نکته مهم دیگر اینکه 

 هایتوانید گزارشنمی حتی ناقص است و شما اساساً

 دولتی هایپروژهاضحی از پیشرفت واقعی وشفاف و 

وضاع توانید ادر این شرایط، چگونه میداشته باشید.  خود

 اداری و اجرایی کشور را مدیریت کنید؟

 به نکات زیر توجه بفرمایید:

تعریف  نحوه هنوز اجماعی بر ما ر کشوریک( د

، اکنونهمتا حدی که  ؛وجود ندارد «منافع ملی»

کسب امتیاز  ،نفوذانذی یکی از ممکن است که

 ،و دیگری بدانداقتصادی را در شمار منافع ملی 

کشورمان را اهتمام به مخالف  هایدولتفحاشی به 

 حفظ منافع ملی تلقی کند؛

و در  داننشدهتعریفنیل به منافع ملی،  هایسنجهدو( 

ها و متولیان امور قرار ندارند و نحوه اختیار دستگاه

 جهت نیل به ایندر  هابرنامه بندیاولویتتعریف و 

 منافع روشن نیست؛

 در جهت دولت، ارزشیابی عملکرد هایشاخص( سه

 هایمشیخطها و برنامه کمدستنیل به منافع ملی یا 

 دولتی، روشن و واضح نیستند.

 دادند که تفاوت رأیمردمی به شما توجه بفرمایید که 

هزار تومان برایشان  ویکپنجاهتومان و  هزارپنجاه

هی توجتر بیبود! ولی به وعده یارانه سنگین دارمعنی



ا مشرایط حادی است؛ ولی گویا  ،شرایط کشور کردند!

 بریم.از حداقل هوشمندی برای اداره کردن آن بهره می

از شما انتظار درخشش دارند و  مردمفراموش نکنید که 

مکن با کادر مدیریتی موروثی شما م ،این درخشش

 تجربه چند دهه مدیریت دارند ،برخی مدیران شمانیست. 

نگاه  از .اندهرگز بازدهی قابل قبولی نداشته کهدرحالی

است.  «منصب مدار»بهترین وصف درباره ایشان  من

و  اندیافتهرا  «رازهای بقا»که بهترین  یمنصب مداران

 ،«و قانع کارمحافظه»متوالی،  هایدولتهمچنان در 

 اندخود مانده منصبدر حالی بر سر  هاآن. اندماندهباقی

اند! و در نگاه تخصصی از عملکرد درخشانی نداشتهکه 

 ،ساده سیارب تأملیبا  شایستگی کافی برخوردار نیستند.

توانید تشخیص بدهید که چرا بسیاری از مدیران ما می

 ندتوانمی هاآنچند نفر از  بررسی کنید که. اندناالیق

 ، به پستی نظیر پست امروز خود دست یابند!بدون رانت

ودکان پا است که ک برانگیزتعجبدی حبه  ،لیاقتیبیاین 

در  وپیشرفت  همهاینتعجب از با ه آقایان، دبه سن گذار

خود  هایموفقیت، اقتدار همهاینبرای  توجیه عقالنی نبود

 دهند!نسبت می وغریبعجیبرا به عوامل 

 ضرورتادعای پذیرم که های باال میدر باب حقوق

پرداخت حقوق باال، منطقی است؛ ولی به مدیری که در 

تحت فرمان یا سازمان ، شرکت «رقابت کامل»شرایط 

کرده خود را زیر و رو کرده، درآمد آن را چند برابر 

چند تقاضای آماده  کمدستمدیرانی الیق که  باشد؛

را در  (خارجیهای داخلی یا در شرکت)دعوت به کار 

مدیرانی  ،های مادولتدر  کهدرحالی برنامه خود دارند!

د ناگر از دولت اخراج شوکه  اندکردهحقوق باال دریافت 

ت را از دس (خصلت ذاتی خود مثابهبه)بند و شانس زد و 



-ری میگگرسنه مانده یا مجبور به تکدی احتماالًبدهند، 

 در نزد این چه توان و تخصصی است که فقط! شوند

ی جهان مطلوب دولتیان خریدار دارد و در هیچ جا

 نیست؟

، شما چهار سال بعد باید پاسخگوی ما جمهوررئیسآقای 

 بسیار صریح و جدی خواهیم ،باشید و ما در ارزشیابی شما

این نامه از سوی نسل جدیدی از تحلیلگران اداره  بود.

-خط»که قرار است به  شودنوشته میدولت و حکومت 

ل بپردازند. این نس «مشیآزمایشگاه خط»در  «مشی پژوهی

مشی و اداره، دغدغه اصالح امور گران خطجدید تحلیل

مدنی و  هایظرفیتاداری کشور خود را دارند و از انواع 

مردمی برای ارزشیابی شما استفاده خواهند کرد. از امروز 

یا  «سنج دولت»دهم که سیستم به شما وعده می

ه مگر اینکرا برپای خواهیم داشت؛  «سنج ورجمهرئیس»

بتوانند ریشه ما را  «استکبار جهانی خوارجیره ایادی»

 برکنند.

 بندیاولویتا فهرست و شما ر هایوعده ،از ماگروهی 

خود،  هایوعدهما از شما برای ارزشیابی  خواهند کرد؛

و صریح )نه کلی هایی دقیق خواهیم؛ شاخصشاخص می

د یاز دولت شما این است که بگویما و نه انتزاعی(. انتظار 

د و در چه صورت پیروز یخوردر چه صورت شکست می

ر چه د ،ارزشیابی عملکرد شما بگویید که د شد.یخواه

هرچه این  .خواهد بودزمانی منفی و در چه زمانی مثبت 

 «نیح بیخود مصل»تر باشد، شما از خطای اظهارنامه صریح

 بیشتر در امان خواهید ماند.

در امر اداره  نظرصاحبشما به افرادی واضح است که 

مقلد  ، ناتوان،ضعیف شدتبه شمانیاز دارید؛ کادر قبلی 



 جایبهجلوه کرده است. به خود آیید و  و فاقد نظریه

مشورت با همان افراد، به دانشگاه بیایید. نه برای 

سخنرانی، بلکه با گوش شنوا برای دریافت نظر صریح 

اداره و مدیریت. خود را برای استفاده از حاذق  انپزشک

خود را برای  ،آماده کنید و در ذهن ماداروهای تلخ 

آقای  های دردناک مهیا سازید.پذیرش ضرورت جراحی

ن شده مداحا طبقطبق هایشیرینیول ، تناجمهوررئیس

د نگرایمرگ می سویبه هاای بس است. این جسمحرفه

و شما مسئول درمان خود و درمان قوه مجریه و درمان 

 کشورید!

دادم، در نظر داشتم که  رأیکه به شما  همان هنگاممن 

ه کاین نامه را بنویسم و بگویم  ،در صورت پیروزی شما

دوره پیشین عبرت گرفته،  هایناکامیاز  ،شما امیدوارم

 یدبا عزمی که ؛کار آمده باشید قوی برای امروز با عزم

 ،کارآمد و جدی یهیات مثابهبه ،در انتخاب هیات وزیران

 شماه کرسد اکنون نیز به نظر میولی . گشتمیمتجلی 

 پس بدانید که ؛رویدمسیر چهار سال گذشته را می همان

ید و ما امانت خود را سالم و رو به هست ما دارامانتشما 

ملت ما در دستان های خواهیم. یکی از امانتتعالی می

ا ب اگرچه «فرصت تاریخی امروز» است؛ «فرصت»شما 

هایی همراه است، ممکن است برای روسای دشواری

ی باشد؛ چنانکه دستیاب انگیزحسرت ،جمهور پس از شما

دولت  «دالری 021فروش نفت » ایافسانهبه درآمد 

بیدار  فاًلط برای شما حسرت برانگیز است.امروز پیشین، 

 .ایدایستادهبنگرید که در کجای تاریخ ایران شوید و 

اشته د بر حذرتدبیر  ءما را از سو ،پیامبر عزیز اسالم )ص(

فخر مدبر ولو به مدتی محدود، است و در این کشور، 



 و ته استعلی )ع( حکمرانی داش بشریت، امیر المومنین

 .ایدآمدهشما با شعار تدبیر بر سر کار  امروز

 ستیدربهما را  کشور شرایط بحرانی ،دولت پیش از شما

را  ما اوضاع ،اشادراک نکرد و با رفتارهای نسنجیده

که شما الزامات دوران  امیدوارمتر کرد. اکنون بحرانی

 را درک کنید.ما  کشور بحرانی امروز

ی به رابطه شدتبهنویسم که حالی میاین سخنان را در 

 از شما امافزای تجربه و دانش اعتقاد دارم و آمادههم

آموزش دهم. در چند مورد زیر  به شما بیاموزم و

 درخواست دارم به من آموزش دهید:

ابتدا به من بیاموزید که چگونه منافع ملی،  .0

مصالح ملی، منافع عمومی و مصالح عمومی را 

 ؟کنیدتعریف می

چگونه دستگاه اداری بزرگ خود را به سامان  .2

 خواهید کرد؟

دولتی یا مرتبط با ناتمام  هایپروژهچگونه  .3

 کنید؟می بندیاولویترا دولت 

 و فقیرنشیننقاط  فرسایطاقتچگونه فقر  .1

 ید؟سازرا برطرف میکشور مرزنشینان  ویژهبه

منطق تدبیر شما در صرف بودجه چیست؟  .5

تخصیص و شیوه  ساختار بودجه و نحوه

نظریه  ارزشیابی آن چگونه خواهد بود؟

 ؟کدام است بندیبودجهپشتیبان شما در امر 

ی خود را اید عملکرد وزرتوانمیچگونه  .6

 ارزشیابی کنید؟

را در  بربادرفتهاخالق اداری الزامات گونه چ .7

 ،اندشده ورغوطهکه در فساد  یمیان مدعیان



بازپردازی  دانند،ولی خود را مبنای اخالق می

 خواهید ساخت؟ پاگیرو بازسازی و 

چگونه در همه این مراحل، رابطه خود را با  .9

در جهت منافع ملی  ،های حکمرانیسایر شاخه

 کنید؟تعریف می

وذ نف»اثربخش  العادهفوقظرفیت چگونه از  .9

هره ب «به کشور خدمت نافذتر»برای  ،«رهبری

 گیرید؟می

را به مشارکت دعوت  «ملت» سازوکاریبا چه  .01

مشارکتی عادالنه و ساختارمند و ) کنیدمی

 (؟معطوف به نتیجه ملموس

 خطاکاران منسوب به دولت خود راچگونه  .00

 و ؟کردتنبیه خواهید  رسوا خواهید ساخت؟

 خواهید نمود؟ حذف

ت دول هایتصمیمچگونه جوهر عقالنیت را بر  .02

خود نافذ خواهید ساخت و الگوی خردمند 

 هید شد؟مردم خوا

چگونه با منابع ملی رفتار خواهید کرد؟ ثروت  .03

ملی را چگونه مدیریت خواهید کرد؟ 

ها، اراضی، سواحل دریا، وه، مراتع، کهاجنگل

را چگونه  هاقابلیتو  هافرصتمعادن و سایر 

ذیر چه پبا منابع نفتی پایان گیرید؟به کار می

 خواهید کرد؟

 نفوذانچگونه دست اطرافیان خود و سایر ذی .01

کوتاه خواهید  یها و رانت دولترا از این ثروت

 نمود؟

 اصالح برای جبران آلودگی هوا، آب و غذا و .05

 چه طرحی دارید؟ ،رژیم غذایی ناسالم مردم



چگونه برای دو دهه آینده، وجود آب سالم را 

 کنید؟برای مردم تضمین می

 مبنایسرزمین را  خردمندانه چگونه آمایش .06

 دهید؟عمل و اقدام دولت خود قرار می

 ملی استعدادهایچگونه به آمایش خردمندانه  .07

 ؟پردازیدمی

را به وضعیت جامع و کامل  هادانشگاهچگونه  .09

رسانید و چگونه ساخت و اثربخش می

ی و پزشک هایدانشکده شدهتفکیکنادرست 

 ها را اصالح خواهید نمود؟سایر دانشگاه

مشی خود را قبل از تصویب و اجرا چگونه خط .09

 ازآنپسخواهید آزمود؟ در هنگامه اجرا و 

مشی توجه کنید که در آزمون خطچطور؟ 

، به (outputs)باید عالوه بر خروجی اولیه 

، آثار نهایی (outcomes)پیامدهای بعدی 

(impacts)  و پیامدهای تسلسلی

(consequences) شود! پرداختهنیز  هاآن 

، نهادمردمهای دخالت دادن سازمان چگونه با .21

، امکان غیرمتمرکزهای شوراها و سایر سازه

را فراهم  عامه خردمندی از ظرفیت بهره

خواهید ساخت و از ساختار اداری کشور 

 کنید؟می تمرکززدایی

چگونه بر حاکمیت قانون اصرار و بر اجرای  .20

های قانونی نظارت دقیق قانون اهتمام و بر رویه

 کرد؟ خواهید

چگونه امور اداری کشور را شفاف خواهید  .22

ساخت و چگونه بر احیای سنت شریف 

اهتمام خواهید  حساب پس دهیپاسخگویی و 

 داشت؟



های کاهش تصدی دولت را در چگونه رویه .23

سایه تدبیر و خرد، عادالنه و اثربخش، هدایت 

 خواهید کرد؟

 ، درورهای آینده کشتوجه داشته باشید که سرنوشت نسل

های امروز شماست و واضح است که تصمیم گرو

-هایی را هدف قرار می، موقعیتسؤاالتاز این  ،هریک

-نفوذان مزور و موجنفعان و ذیذی ،هر یکد که نده

یار شما بس بنابراین کار د،نآفرین و آشوب ساالری دار

شما با ادعای غلبه بر  یادتان باشد که ولی دشوار است؛

 اید!آمده ها بر سر کاردشواری

را با همه بدنه کارشناسی مدعی  سؤاالتپاسخ این  اگر 

تعهد و تخصص در اطراف خود بدهید، کمک زیادی به 

 فعالافزایش دانش امثال من خواهید کرد و جامعه علمی 

اما  ؛کشور را رشد خواهید داددر حوزه حکومت و اداره 

یت اهای روزنامه پسند، با رعپاسخ جایبهسعی کنید  لطفاً

دهید پاسخ ب ایگونهبه علمی و تخصصیاخالقی، موازین 

و معتبر  مجامع علمی واقعی دانشمندان صادق را در که

 .سازد متقاعد کشور،

های مدعی دانش در کنم که بوروکراتیادآوری می

 اند! زیراهعاجز بود سؤاالتاز پاسخ به این  ،اطراف شما

 آمدند.پیش نمی سؤاالتاگر عاجز نبودند، امروز این 

ا ر سؤاالتپذیرید که پاسخ این اگر هم متواضعانه می

نمایم که امروز دانش دانید، امیدوارتان مینمی

برای حمایت از پژوهش برای نیل به پاسخ  توجهیقابل

-میاذن قادر متعال، به در دسترس است و  سؤاالتاین 

مشی طخدانشمندان  دانشجویان و شبکه استفاده از باتوان 



 ؤاالتسپاسخ این  در کشور، به مشیخط آزمونگرو  پژوه

 پرداخت.مهم 

 سازشگفتی 0111که پایان کار شما در سال  امیدوارم

را به تحسین و دعاگویی خود  انو مخالف انباشد و موافق

 د.یوا دار

و سایر قوای نافذ در  مشتاق موفقیت شما شدتبهمن 

نم دامی و مندمعالقهکشورم؛ زیرا به کشورم  حکمرانی

مقرون به  ،حکومتنافذ در  شاخهسهاین موفقیت که 

را  انتسربلندیموفقیت ایران است. از امروز دعاگویم و 

و خمودگی و سستی را در  کژرویاما هرگز  ؛خواهممی

ید نخواهم کرد که پیش از شما و بیش از ئدستگاه شما تا

ادف متر ،ظلم در مرام ما تائید»شما، نگران خود هستم که 

حق این ملت، ظلمی کوتاهی در »و  «با ظلم است

که پاسخگویی درباره آن، در پیشگاه  «نابخشودنی است

 داور عادل، بسیار سخت و دشوار خواهد بود.

-ای مناسب برای حکمرانی نیاز دارید؛ نظریهشما به نظریه

مور، به ا دهیاولویتای مملو از تجربه فشرده درباره نحوه 

ور، کش اندازچشمدر  تجدیدنظرشکالت، نحوه مسائل و م

به  معطوف هایبرنامهو نحوه تدوین  بندیاولویتمبانی 

ها و نحوه ارزشیابی ، نحوه اجرای برنامهاندازچشم

ی شاخه اجرای دهندهشکلهای گوناگون عملکرد دستگاه

 کشور.

راه دشوار است و پرمانع! مرد راه، بلد راه و عزم استوار 

 فرماید. ان شاء اهلل. تأییدتانطلبد. خداوند می
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