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»مردم محوری و بهره مندی از ظرفیت های مردمی در دولت سیزدهم«

گفتگو با آقای سید احمد عبودتیان دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت

● در ابتدا از این که دعوت دبیرخانه فصلنامه »مطالعات و 
پژوهش های اداری« را پذیرفتید، سپاسگزاریم. برای ورود 
در  دولت  مردمی سازی  از  منظور  بفرمایید  لطفا  بحث،  به 

گفتمان دولت سیزدهم به چه معنا است؟

سالم  علیکم و رحمه اهللا؛ بنده هم متشکرم از شما بابت در نظر 
گرفتن این فرصت برای بحث مردمی سازی دولت؛ همان طور که 
مستحضر هستید امروزه در همهی دولت های دنیا لزوم مشارکت 
مردم در حل مسائل ملی و محلی به عنوان یک پایه اساسی در 
انقالب  مکتب  در  مردم  نقش  اما  می آید؛  حساب  به  حکمرانی 
باره  این  در  می شود.  دنبال  عمیق تری  به صورت  ایران  اسالمی 
در اندیشه و رهنمودهای امامین انقالب اسالمی مطالب و نکات 
بسیار مهمی وجود دارد که برای مقدمه بنده به چند جمله کلیدی 
از رهبر معظم انقالب اشاره می کنم؛ ایشان در تاریخ 96/3/14 در 
خصوص اصل پیروزی انقالب می فرمایند: «اسباب ظاهرِی این 
پیروزی عبارت بود از اینکه امام توانست جامعه  کشور را، همه   آحاد 

مردم و به خصوص جوان ها را وارد صحنه کند.» این عبارت «همه 
آحاد مردم» بسیار مهم و مورد تاکید است که حتی با بسیاری از 
انقالب های دنیا که آنجا هم طبعا با حضور بدنه اجتماعی و مردمی 
یک حرکت مهم اتفاق افتاده است متفاوت است. این تفاوِت در 
جنس حضور و گستردگی حضوِر مردم در انقالب اسالمی ایران با 
دیگر انقالب ها را نیز رهبر انقالب و هم دیگر صاحب نظران  داخلی 
و خارجی اشاره کرده اند. با این همه ممکن است گفته شود حضور 
مردم برای تحقق انقالب امری الزم و بدیهی است؛ اما آنچه غیر 
قابل خدشه می باشد آن است که در انقالب اسالمی این حضور 
مردمی فقط به مرحله  پیروزی انقالب محدود نشده و شامل مرحله 
تشکیل نظام جدید هم می شود؛ حضرت امام خمینی )ره( در پیام 
تاریخی خود به ملت ایران به مناسبت پیروزی جمهوری اسالمی 
جمله پرمعنایی را عنوان می کنند: «من در این روز مبارک، روز   
  امامت امت و روز فتح و ظفر ملت، جمهوری اسالمی ایران را اعالم 
می کنم.» یا به عنوان نمونه رهبر معظم انقالب در تاریخ 1401/6/3 
می فرمایند: «ملّت ایران یک پیام جدیدی داشت، یک حرف نویی به 
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دنیا عرضه کرد. جمهوری اسالمی یک حرف نو است. مردم ساالری 
دینی یک حرف جدید است، یک ترتیب تازه برای زندگی است، 
یک سْبک جدید برای زندگی ملّت ها است.» در واقع غیر از آنکه 
جایگاه اراده مردم در نظریه انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی 
معین و مشخص است در اجرا و نحوه استقرار جمهوری اسالمی 
سهم  مردم  هم  اساسی  قانون  اصالحیه  حتی  و  اساسی  قانون  و 
قابل توجهی داشته و نقش موثری ایفا کرده اند؛ حال می بایست در 
اینجا به این نکته هم اشاره کرد که از منظر امام خامنه ای شکوفایی 
مراحل  شامل  اسالمی  نهضت  یک  برای  تمدن  به  دست یابی  و 
«جامعه  اسالمی»،  «دولت  اسالمی»،  «نظام  اسالمی»،  «انقالب 
اسالمی» و «تمدن اسالمی» می باشد. ایشان در تاریخ 98/2/18 
یعنی بعد از صدور بیانیه گام دوم می فرمایند: «ما منتظریم که دولت 
اسالمِی به معنای واقعی و سپس جامعه اسالمِی به معنای واقعی 
و سپس تمّدن اسالمِی به معنای حقیقی به وجود بیاید.» باتوجه به 
مطالبی که عرض شد طبیعتا دولتی اسالمی  است که باید قادر باشد 
الگوی حکمرانی متناسب با حاکمیت اسالمی و مبتنی بر نظریه  
جمهوری اسالمی را محقق سازد. الحمدهللا دولت سیزدهم ناظر به 
این ماموریت عظیم، با شعار «دولت مردمی» و با هدف به میدان 
آوردن مردم برای اجرای حکمرانی مردمی بر سرکار آمد. البته این 
نکته بسیار مهم است که خوش بختانه شخص حضرت آیت اهللا 
رئیسی اعتقاد ویژه ای به موضوع مردمی سازی دارند و این موضوع 
هم در اندیشه ایشان و هم کارنامه ایشان مشخص است، دیدیم که 
رهبر معظم انقالب هم در همان روز تنفیذ حکم سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری به ایشان و افراد حاضر در جلسه جمالت مهمی 
را درباره حضور مردم فرمودند: «مسئله اصلی، کلید اصلی، اینجا 
است: حضور مردم در همه  مسائل، حل کننده  مشکالت است. آن 
چیزی که حضور مردم را تأمین کند، مردم را تشویق به حضور در 
عرصه و در میدان کند - میدان های مختلف مورد ابتالی کشو ر- 
مغتنم است و حضور مردم هیچ جایگزین دیگری ندارد؛ هنر اصلی 
انقالب هم همین بود؛ هنر اصلی انقالب این بود که مردم را از یک 
مجموعه و توده  منفعل و مصرفی و فاقد یک نگاه ملّی و عمومی 
به یک مجموعه  ُپرانگیزه، عالقه مند، هّمت دار، هدف دار، آرمان خواه 
در  ایشان  بود.»  این  انقالب  بزرگ  کار  کرد؛  میدان  وارد  و  تبدیل 
همان جلسه و دیگر جلسات با حضور اعضای دولت سیزدهم از 
لزوم «مردمی بودن» مسئوالن و جلوه های آن و مشارکت مردم در 
«تصمیم سازی»، «تصمیم گیری»، «اجرا» و «نظارت» نیز سخن به 
میان آورده اند و به ابعاد مختلفی از موضوع اشاره کرده اند. در طی 
یک سال و اندی که بر دولت گذشت، وقتی به صحبت ها و نظرات 
رده های  در  مسئوالن  و  دولت مردان  از  بسیاری  و  رئیس جمهور 
گوناگون دولت و حتی دیگر دستگاه ها نگاه می کنیم، گفتمان و 

زاویه  چنین  با  مردمی سازی دولت  خصوص  در  نیز  آن ها  دغدغه 
نگاهی است؛ یعنی منظور ما وقتی از مردمی سازی دولت سخن 
به میان می آوریم صرفا بحث تسهیل گری یا تنظیم گری یا حتی 
مشارکت اجتماعی و این سبک موضوعات نیست، سعی ما بر این 
است که قرائت ما همان قرائت اصیل انقالب اسالمی و در راستای 
تحقق دولت اسالمی به عنوان یک مرحله از زنجیره تمدن سازی 
باشد و این سبک نگاه به حکمرانی مردمی همان قدر با دیگر نگاه ها 
و نظریات در این موضوع تفاوت های ریشه ای دارد که جمهوری 
اسالمی با دموکراسی های رایج دنیا؛ فلذا می توان اذعان کرد که 
گفتمان دولت سیزدهم در موضوع مردمی سازی دولت، یک گفتمان 
اصیل و با نگاه حداکثری است. حال اینکه دقیقا نوع زمامداری و 
حکمروایی در دولت اسالمی و در انقالب اسالمی چیست و نسبت 
آن با دیگر ارکان نظام و حاکمیت چگونه می باشد بحث های مهم 
دیگری است که در این مجال نمی گنجد و نیاز به فرصت دیگری 
دارد؛ البته الزم به ذکر است که ما در اینباره از همان ابتدا 5 سوال 
اساسی و 20 سوال جزئی طرح و به اندیشمندان و نخبگان عرضه 
کردیم. همچنین نشست ها و جلساتی هم با حضور صاحب نظران 

برگزار شد که الحمدهللا مطالب خوبی هم تهیه و آماده گردید.

● آیا اقداماتی در راستای استفاده از ظرفیت های مردم در 
دولت های گذشته انجام شده است؟ این اقدامات چه بوده 

است؟ چه نواقصی داشته است؟

بله. همان طور که عرض شد اساس پیروزی انقالب اسالمی با حضور 

مردم بوده است؛ فلذا ما از همان ابتدای انقالب و خصوصا سال های 
اول انقالب که نهاد انقالبی مردم پایه – در یک جا مستقیما با فرمان 
امام خمینی )ره( و یک جای دیگر به صورت خودجوش و نهایتا با 
موافقت حضرت امام - بنا گزارده شد را داریم. کمیته های انقالب، 
جهاد سازندگی، نهضت سواد  آموزی، سپاه پاسداران و بسیاری از 
نهادهای مردمی و انقالبی که دست آوردهای خیره کننده ای هم در 
مدت خدمت خود داشته اند از تجربیات موفق ما است، یا خود مسئله 
جنگ و دفاع مقدس که در موضوع ظرفیت های مردمی مورد توجه 
همگان است؛ اما متاسفانه پس از جنگ هشت ساله و دفاع مقدس 
با تغییر در فضای مدیریت سیاسی و حضور دولت سازندگی اتفاقات 
دیگری افتاد و این روند هر چقدر که در دولت های بعدی ادامه پیدا 
کرد منجر به ضعیف تر شدن نقش مردم در حکمرانی شد. البته در 
دولت نهم تالش های قابل توجهی برای تقویت نقش مردم انجام 
شد. مثل سهام عدالت، صندوق مهر امام رضا )ع(، نوع و سطح 
ارتباط گیری مسئوالن با مردم و ... اما در ادامه شاهد بودیم که باز 
هم همان روند قبلی ادامه پیدا کرد – خصوصا در دهه گذشته- تا 
االن که تغییر نسبت به آن سال ها به مراتب سخت تر شده و کار 
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دولت سیزدهم در این باره خصوصا باتوجه به شرایط خاصی که دولت 
را تحویل گرفته است دشوار می باشد. اگرچه باید توجه داشته باشیم 
که بخش مهمی از اقدامات انجام شده در دولت های قبل هم با نیت 
مشارکت و حضور مردم بوده است؛ اما بیشتر آنها هر کدام به دالیلی 
دچار انحراف شده است. حاال یا از ابتدا نسبت به خط انقالب اسالمی 
هم خوانی نداشته یا در اجرا دچار انحراف می شود. مثال نوع مدیریت 
ماجرای جهاد سازندگی و ادغام آن، یا مسئله مدارس غیرانتفاعی، یا 
موضوع گفتمان جامعه مدنی یا همین مسئله مهم خصوصی سازی، 
مدیریت صحیح تعاونی ها و گسترش بخش عمومی از جمله مواردی 
هستند که قابل بررسی و محل دقت  هستند و این روزها هم حسابی 

مورد توجه و مطالعه صاحب نظران قرار گرفتند.

● حوزه های کلیدی استفاده از ظرفیت و توان مردم در دولت 
کدام است؟

اگر بخواهیم حداکثری به این سوال پاسخ دهیم که به نکات زیادی 
باید اشاره کرد. اگر هم بخواهیم عرصه های حضور را نام ببریم که 
همان «مشارکت و حضور مردم در تصمیم سازی»، «تصمیم گیری»، 
«اجرا و نظارت» می باشد. اما من اینجا یک جمله می خواهم بگویم 

که سعی شده مطابق با همان نگاه اصیل و انقالبی باشد:
هر حوزه، عرصه، موقعیت و... که امکان نقش آفرینی در آن برای 
نقش  دولت  و  کرده  واگذار  مردم  به  را  کار  باید  دارد  وجود  مردم 

تسهیل گری و پشتیبان دهنده را ایفا نماید. 
به نظر ما اصل مسئله اینجاست. همان موضعی که از ابتدا حضرت 
امام خمینی )ره( هم در نسبت با مالکیت و اختیارات دولت و ملت در 

پیش برد امور داشتند.

● برای استفاده از ظرفیت های مردمی در دولت چه پیش 
 نیازهایی می بایست فراهم شود؟

مهم ترین پیش نیاز، لزوم اعتقاد یکایک مسئوالن دولت به اهمیت 
نقش مردم و حضور مردم برای انجام امور است که باز در کنار این 
اعتقاد به مردم، اتحاذ سبک زندگی مردمی هم، از سوی مسئوالن 
بسیار حائز اهمیت است، این دو اگر به عنوان پیش نیازهای اصلی مورد 
توجه و اقدام قرار بگیرند خود به خود در نحوه مدیریت و مانع زدایی 
از حضور مردم اثرگذار خواهد بود؛ آن زمان است که می توان با خیال 
راحت به سراغ بروکراسی های زائد و فرایندها و قوانین دست و پاگیر 

و اصالح ساختار رفت.

●  در حال حاضر تا چه حد این پیش نیازها وجود دارد؟به 

عبارت دیگر، وضعیت پیش نیازها و تسهیل گرهای استفاده 
از ظرفیت های مردمی در دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟

محترم  ریاست  شخص  اعتقاد  دولت  این  در  ظرفیت  مهم ترین 
جمهور و بخشی از کارگزاران دولت است. نشانه های آن از شعار 
و  دولت»  تحول  تدوین «سند  تا  مردمی»،  دولت؛ «دولت  تشکیل 
ایجاد ستادی برای پیگیری مسئله  «مردمی سازی دولت» آغاز و سیر 
گفتمان سازی و بسترسازی برای تحقق آن شروع شده و این ابتدای 

مسیر است. 

●  از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون در راستای مردمی سازی 
دولت، چه اقداماتی انجام شده است؟

با روی کار آمدن دولت سیزدهم از همان ابتدا رئیس جمهور مانند 
دوره حضورشان در قوه قضائیه دستور تهیه سند تحول دولت را دادند 
و مجموعه ای از نخبگان برای تهیه این سند تالش کردند که خود 
این ارتباط با نخبگان از اقدامات است. بخش قابل توجهی از اقدامات 
دولت در یک سال گذشته مطابق با سند پیش رفته یا سعی شده تا 
مطابق با سند پیش برود. البته این شروع کار بوده و کارهای زمین 

مانده و انجام نشده در این راستا بسیار است. 
در کل باتوجه به اینکه اتفاقی در برچیده شدن تحریم های ظالمانه 
از  بسیاری  حداقل  توانسته  دولت  حال  عین  در  و  نیفتاده  خارجی 
مسائل را مدیریت و کنترل نماید یا حتی در برخی موارد محصول 
مناسبی را هم به دست بیاورد؛ به دلیل همین رویکرد تحولی در تغییر 
مدیریت کشور به نفع مردم و تغییر نگاه به مردم و ظرفیت های داخل 
است که به خاطر شرایط خاص سال های گذشته به هر حال به 
صورت تدریجی در حال پیش رفتن است. این حجم از حضور میان 
مردم در استان ها طی یک سال؛ انجام برخی تدابیر با حضور و کمک 
خود مردم، برخی شفافیت های اعمال شده، گزارش عملکردها به 
مردم، راه اندازی چندین طرح در بخش های مختلف دولت با هدف 
و  حلقه های میانی  و  مردم  ظرفیت  از  بهره مندی  و  مردمی سازی 
بسیاری از اقدامات دیگر که مرحله اولیه آن آغاز شده است؛ البته این 
جدا از انجام اقدامات و فعالیت های برخی از فرمانداران و مسئولین 
استانی در نقاط مختلف کشور است که اتفاقا گزارش های شنیدنی در 
این باره وجود دارد و برخی از مسئوالن حقیقتا ابتکارات خوبی را برای 

بهره مندی از ظرفیت های مردمی به کار برده اند.
ما در سه ماهه اول اقداماتی نظیر برگزاری اولین رویداد هم افزایی 
مدیریت ایران که تعداد زیادی از مسئولین و مجموعه های مردمی در 
آن شرکت کردند، را شروع کرده و همچنین سعی داشتیم در مراسم 
عظیم اربعین که یک رویداد بین المللی مردمی است نقش موثری 
در کنار مسئوالن ذی ربط ایفا کنیم و در این مورد از ظرفیت گروه 
مردمی و جریان های حلقه های میانی نیز استفاده شد. در حال حاضر 
هم به حول قوه الهی در حال تالش برای استقرار دستیاران مردمی 

در سراسر کشور و دولت هستیم.
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● چشم انداز مردمی سازی دولت را در پایان چهار سال چگونه 
ترسیم می کنید؟ به عبارت دیگر، انتظار دارید در پایان دوره 
چهار ساله دولت سیزدهم، چه تغییراتی در زمینه استفاده از 

ظرفیت مردمی در دولت به وجود آمده باشد؟

در سند تحول دولت چرخش های تحول آفرینی ذکر شده که چند 
دولت محوری  از  است:  مردمی سازی  با  مرتبط  کامال  آن  از  مورد 
از  عدل؛  اقامه  در  مردم  میدان داری  به  عدالت گستری  در  صرف 
مشتری پنداری مردم در نگاه دولت به میدان داری آحاد مردم در اداره 
کشور؛ از دولِت متصدی، ارائه کننده و تولیدکننده خدمات به دولِت 
ارزش آفرین، تسهیل گر، تنظیم گر و تضمین کننده خدمات و منافع 
عمومی؛ از تصمیم گیری متمرکز متکی صرف بر توان کارشناسی 
دولت به مسؤولیت سپاری و مشارکت گروه های نخبگانی و نهادهای 
مردمی در حل مسائل محلی و ملی؛ تالش و انتظار ما برای تحقق 

این چرخش های مهم و تحول آفرین است.

● ضمن تشکر مجدد از، اگر نکته و سخن پایانی در این زمینه 
وجود دارد، برای خوانندگان این شماره از فصلنامه بفرمایید. 

مجددا تشکر می کنم بابت فرصتی که برای این بحث قرار دادید. 
امیدوارم که مطالبی که عنوان کردیم مورد استفاده خوانندگان محترم 
قرار گرفته باشد. نکته پایانی اینکه به عمل کار برآید به سخندانی 
نیست؛ رهبر معظم انقالب این نکته را بارها به مسئوالن فعلی و 
مسئوالن در دوره های قبل گوشزد کردند که وقت مسئولیت کم 
است و تا چشم به هم بگذاریم این مدت مسئولیت به پایان می رسد؛ 
لذا همه باید مطابق آن حدیث شریف فرصت ها را غنیمت بشمریم 
و از خداوند متعال بخواهیم تا ما را در انجام مسئولیت ها و تعهدات 

یاری کند.
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