
بـــــــــــــــــــــــــــــــــه 

نــــــــــــــــــــــــــــــــام

خـــــــــــــــــــــــــــــــدا





انحالل نظام تدبیر
 

فتح اله  آقاسی زاده



انحالل نظام تدبیر
فتحالهآقاسیزاده

طرح جلد: حسن کریم زاده
 چاپ اول: 1394

 شمارگان: 900 نسخه
 قیمت: 39500 تومان

 چاپ و صحافی: شادرنگ
 آدرس: خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی جنوبی، پالك 202، طبقۀ 3، انتشارات روزنه

نمابر: 86034359 تلفن: 88853730   
 ISBN: 978-964-334-524-2   978-964-334-524-2 :شابك

  متام حقوق برای نارش محفوظ است

: آقاسی زاده، فتح اله، 1349 - رسشناسه   
: انحالل نظام تدبیر / فتح اله آقاسی زاده. عنوان و نام پدیدآور 

: تهران: روزنه، 1394. مشخصات نرش 
: 736 ص.: مصور )بخش رنگی(، جدول )بخشی رنگی(. مشخصات ظاهری 

978-964-334-524-2 : شابك  
: فیپا وضعیت فهرست نویسی 

: منایه.  یادداشت  
: ایران -- سیاست و حکومت -- 1384 - موضوع  

: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع  
: ایران. ریاست جمهوری. دوره نهم موضوع  

DSR 1720 / 1651393  8الف : رده بندی کنگره 
955/0844 : رده بندی دیویی 
3642938 : شامره کتابشناسی ملی 



فهرست

7 اشاره  

9 پیش گفتار  

17 بخش 1: از آرامش تا انحالل 

19 فصل اول: آخرین سکان دار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  

127 فصل دوم: انحالل، مهندسی اقدامات: شلیک به بهارستان و پس از آن 

175 فصل سوم: انحالل: ورود برقعی با مأموریت مشخص 

217 بخش 2: انحالل: چرایی 

219 فصل چهارم: موشکافی دالیل انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی -آیا سازمان برنامه،  آمریکایی بود؟ 

فصل پنجم: موشکافی دالیل انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی -آیا سازمان برنامه طاغوتی، غیرانقالبی و 

273 غربی بود؟  

فصل ششم: موشکافی دالیل انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تأکید بر مبانی برنامه چهارم و طرح اتهام 

281 دوری از نگرش های اسالمی 

327 فصل هفتم: موشکافی دالیل انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی -اخالل در پیرشفت و مانع دستگاه های اجرایی  

فصل هشتم: موشکافی دالیل انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی- مخالفت ها،  کار کارشناسی، خلق وخوی 

345 مغرورانه، فساد و ...  

353 بخش 3: انحالل: ابعاد و عرصه های تغییرات ساختاری  

355 فصل نهم: تغییرات: شوراها و شورای اقتصاد  



367 فصل دهم: انحالل: تغییرات تشکیالتی و مدیریتی  

447 فصل یازدهم: تغییرات: سبک سازی نیروی انسانی و ساختامن ها  

481 فصل دوازدهم: تغییرات: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی  

519 بخش 4: مهندسی تدوین و تصویب بودجه - بودجه های ساالنه 1385/1386/1387/1388  

521 فصل سیزدهم: انحالل: تغییرات در ماکت و محتوای بودجه ساالنه  

713 بخش 5: انحالل: نقش آفرینان  

715 فصل چهاردهم: نقش آفرینان 

 



درك  واسطۀ  به  كه  است  ایران  اداری  سازمان های  معدود  از  برنامه ریزی،  و  مدیریت  سازمان 
درستی شكل یافت. انسجام در برنامه ریزی كالن كشور، فلسفه اولیه تشكیل این سازمان بود. 

سخنی گزاف نیست اگر بگوییم سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا سازمان برنامه و بودجه، نماد 
نظام تدبیر در ایران بوده است.

در كشور  تدبیر  استقرار  برای  مأموریت یافته  را  این سازمان خویش  كه  است  دیدگاه  این  از 
می داند و از این حیث به نوعی تشّخص و استقالل در خویش، باورمند شده است. 

این باور به هویت مستقل، گاه موجبات مرگ و اضمحالل سازمان را نیز فراهم می آورد. زیرا 
از دو سو مورد تهدید قرار می گرفت. سویی در فرا كه استقالل را برای مادون نمی پسندید... 
و سویی در فرو كه به توهِم هویِت مستقل، گرفتار می شدند، و بی اعتنا به فرا، راه خویش پی 
می گرفتند... مادونیان كه گاه خویش را مستقل و با هویت ملی و كالن می پنداشتند، خود نیز در 

استبداد رأی، گرفتار می شوند. 
و این البته داستان كهنه استبداد رأی تاریخی و ایرانی ماست... عرصه ای كه به طور تاریخی 

دیكتاتوری مطلق و استقالل مطلق در آن، عمومًا مطلوب نیست و دوام ندارد. 
محمود احمدی نژاد، یكی از كسانی بود كه در سودای نادیده گرفتن مطلق )و نه كمرنگ سازی(، 
هویت مستقل این سازمان كهن بود و دقیقًا بدین سبب بود كه به واسطه اختیاری كه قانون اساسی 
طرح  گرفت،  دست  در  را  استخدامی  و  اداری  امور  و  بودجه  و  برنامه  اختیار  بود،  داده  او  به 
ویژه ای درافكند و این سازمان را به حاشیه راند. طرحی كه عمومًا پیچیده، غیرشّفاف و در پناه 

فضاسازی هایی ویژه، اجرایی می شد. 
برنامه ریزی است. كندوكاوی است در  این كتاب، داستان احمدی نژاد و سازمان مدیریت و 

چرایی انحالل و نیز برشماری ابعاد و وجوه مهم تغییرات در این سازمان. 

اشاره
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در توصیفی دیگر، فرایند انحالل را می توان "مهندسی اقدامات یك مهندس در اجرای پروژه 
انحالل نظام تدبیر در ایران" نام نهاد كه البته به همت مهندسان دیگر و مدیران كارمند تابع، به 

اجرا در می آمد!
البته باید اشاره كنم كه به واسطه برخی محدودیت  ها، این كتاب تنها به بازۀ زمانی كوتاهی از 
دوران احمدی نژاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی )از دوره فرهاد رهبر تا پایان دورۀ امیرمنصور 

برقعی(، محدود شده است. 
شاید در فرصتی دیگر بتوان به انتشار آنچه بر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در دورۀ 

ابراهیم عزیزی و بهروز مرادی گذشت، پرداخت. 
نگارنده صمیمانه سپاس خویش را از آقایان دكتر صادق زیباكالم، اصغر محمدزاده دانشجوی 

ارجمند ایشان، و به ویژه جناب آقایان صدرا و آرش بهشتی اعالم می دارد. 



پیشگفتار

اما  است،  شده  نشر  و  نگاشته  حرف ها  خیلی  برنامه ریزی،  و  مدیریت  سازمان  انحالل  دربارۀ 
تكفیر،  تقدیس،  قدرت،  در فضای سیاست،  زیرا  است.  نشده  هنوز روشن  ماجرا  ابعاد  به نظرم 

محافظه كاری، و عافیت اندیشی امكانی برای درك حقیقت وجود ندارد. 
حب و بغض های جناحی و شخصی را هم باید به اینها افزود. گاه هم عدم اشراف افراد بر 
وجوه مسئله و گاه فقدان داده های میدانی و مستقیم، برای تصویرسازی های دقیق، مانعی جدی 

بوده است. 
كنكاش و تفحص نگارنده اما چیز دیگری است: متمایز و مخصوص. 

پژوهنده اما در این باب، تالش بسیار كرده كه دركی مقرون به درستی و صحت از اوضاع، 
مستند به شواهد و قرائن مؤّید، مقابل دیدگان مخاطبان و عالقه مندان قرار دهد. 

حضور هر روزه در ساختمان بهارستان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سابقه 17 ساله در 
آن سازمان، مزیت بزرگ محقق است كه این امكان را فراهم ساخت تا بتواند داده های رسانه ای 
و رخ دادها را در فضای بهارستان، بهتر دیده و بهتر شنیده و اجزا را دركنار هم، دقیق تر قرار دهد. 
این مزیت بزرگ، قطعًا می توانست برای درك حقیقت و صورت بندی درست وقایع به كمك 
محقق  آید و همین نكته، پژوهش و كنكاش حاضر را از دیگر یادداشت های مشابه احتمالی متمایز 

خواهد ساخت. 

بیوگرافی
نگارنده بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دانش آموختۀ كارشناسی ارشد 
كشاورزی، در دفتر امور كشاورزی سازمان برنامه و بودجه مشغول به كار شدم... بعد نیز توانستم 

تحصیالتم را در مقطع دكتری به پایان برسانم... 
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در طی سال ها، با عنوان كارشناس و كارشناس مسئول در آن سازمان فعالیت داشتم... و البته 
در مقاطعی، فعالیت های آموزشی و اجرایی در دانشگاه داشته ام... 

در دولت نهم و پس از حضور امیرمنصور برقعی و آمدن غالمحسین رضوانی معاون جدید 
تولیدی، سرپرستی دفتر آب و كشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به من پیشنهاد و واگذار 

شد... 
و  مدیریت  سازمان  طبیعی  منابع  و  كشاورزی  آب  دفتر  در  سرپرستی ام  از  یك سال  از  بیش 
برنامه ریزی، نگذشته بود كه سازمان و دفتری كه سرپرستی اش را برعهده داشتم، منحل شد و 
مدیر  به عنوان  من  آن پس،  از  اجرایی شد.  راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت  تشكیالت 
برنامه ریزی بخش كشاورزی و منابع طبیعی )و محیط زیست(، كارم را در حوزه زیرساخت و 

تولید )معاونت برنامه ریزی(، ادامه دادم. 
در چنین فضایی، تغییرات بنیادین در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دوره محمود احمدی نژاد 

برایم بسیار حائز توجه بود. 

باور به گفتمان احمدی نژاد
سازمان  در  دانشگاه، حضور  و  اجرایی  دستگاه  در  و سوابق حضور  تجارب  به واسطه  نگارنده 
مدیریت و برنامه ریزی را بسیار می پسندیدم. این حضور، خواست قلبی و ذاتی ام بود و آن سازمان 
را به واسطه نگاه كالن نگر و كاركرد و نقش هایش، بسیار می پسندیدم. میزان تأثیرگذاری كارشناس 

آن سازمان بسیار چشم گیر بود و این مرا راضی می كرد. 
و  بودجه)مدیریت  و  برنامه  سازمان  عملیاتی  و  كالن  مدیریت  به  نگارنده  حال  عین  در 
برنامه ریزی(، انتقاد داشته و فكر می كردم آن سازمان را می توان بهتر و شایسته تر اداره كرد... غالبًا 
فكر می كردم ساختار سنتی آنجا و مدیریت قبیله ای و باندی   و رفاقتی مدیرانش، امكان بهره مندی 

از همه شایستگان را فراهم نمی آورد... 
همچنین نظام بودجه ریزی كشور )نظام تخصیص منابع و توزیع بودجه(، را كامالً رانتی و غیر 
امیدوارانه می دانستم... قطار بودجه، با مسافرانی كه فربه تر می شدند، هر سال طویل و طویل تر 

می شد... 
بنابراین طبیعی بود كه شیفته سخنان و گفتمان محمود احمدی نژاد در اصالحات ساختاری و 
بنیادی در كشور، از جمله تغییر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تبدیل آن به ساختاری چابك 

و به عنوان اتاق فكر جمهوری اسالمی ایران یا دولت شوم. 
دوران سرپرستی و مدیریت نگارنده، فرصت مغتنمی بود كه مرا با دولت، مجلس و سیستم، 
بیشتر پیوند می داد. در دوران سرپرستی، گاهی در جلسات شورای اقتصاد شركت می كردم و در 
زمان مدیریت به عنوان دبیر برنامۀ پنجم بخش كشاورزی، ارتباط بیشتری با مجلس پیدا كرده بودم. 
به واسطه مسئولیت و وظایف اداری، در هیأت امنا و كمسیون هایی با ماهیت اجرایی، آموزشی 

و پژوهشی هم شركت می كردم. 
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تردید در گفتمان و رفتار احمدی نژاد
به زودی متوجه می شوم كه تغییرات احمدی نژاد چندان قابل اعتنا نیست. بعد از خروج برقعی 
و آمدن عزیزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در مسیر دیگری قرار گرفت كه به طور 

اساسی، با دوران برقعی متفاوت بود. از این حیث، این دوره برایم خیلی جالب بود. 
من از پنجرۀ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، سیستم اداری احمدی نژاد را نگاه می كردم 

و كشفیاتی داشتم!
متقن،  و  كامالً شخصی  استنباطی  و  برداشت  به عنوان  احمدی نژاد  رفتار  و  در گفتمان  تردید 
روزبه روز بیشتر می شد تا به باور جدی نگارنده تبدیل شد1. چنین باوری در واقع اوج بی اعتمادی 

به دستاوردهای احمدی نژاد بود. 

مستندسازی یك تردید
در چنین فضای ذهنی برای مستند ساختن باورم، سعی می كردم پروندۀ انحالل سازمان را بیشتر 

و بیشتر ورق بزنم تا به درك دقیق تری برسم. 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی چرا منحل شد؟ 

احمدی نژاد چه هدفی را از انحالل دنبال می كرد؟
آیا او به دنبال اصالح ساختار بود؟

 آیا او دغدغۀ عدالت در توزیع منابع مالی كشور را داشت؟
آیا او به دنبال تخصیص عادالنه منابع و بودجه بود؟

آیا او به دنبال حاكمیت صالحان در نظام بودجه بود؟ و... 
دلم می خواست، حقیقت را بیابم. به ویژه كه خودم هم، به نوعی شاهد و ناظر و درگیر قضایا 
بودم. فكر می كردم می توانم با استقالل و عدم جهت گیری، نقبی به رخ دادها بزنم و رگه هایی از 

حقیقت را دریابم. 
نوع نگاه من، كمكم می كرد تا در مستندسازی اوضاع بكوشم و سعی هم می كردم تا اوضاع را 
آن گونه دنبال كنم كه بتوانم تصویر روشنی از تحوالت به دست آورم.... حاصل این كند و كاو، 
برای خودم جالب بود... فكر كردم انتشاِر تصویر حقیقی دریافت شده، برای دیگران هم مهم و 

مفید خواهد بود. 

متدلوژی
شخصی ام  تصاویر  و  داده ها  كه  می دانستم  متدلوژی،  به  عالقه مند  و  متخصص  یك  به عنوان 
نمی تواند چندان معتبر و متقن تلقی شود. برای همین با وسواس بسیار سعی كردم داده ها و درك 

1. حاصل این نگرش، مطلبی نسبتاًً مفصل با عنوان »من و احمدی نژاد و چینی نازك اعتامد« بود كه مدتی بعد و به دلیل استقرار فضای انتقادی 

درون نظام در پایگاه خربی تحلیلی الف به مدیریت دكرت احمد توكلی امكان انتشار یافته بود. این یادداشت در آن ایام بازتاب های بسیاری 

داشت و نگارنده از سوی برخی دوست داران وضع موجود و مقامات، مورد نهی از چنین نوشته هایی قرار گرفته بود. 
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شخصی و مشاهدات فردی ام را از پشت و روی صحنه، تنها به عنوان یك دادۀ پسینی به كار بگیرم، 
در واقع داده های شخصی ام در سنجِش درستی تصاویر رسانه ای، به كارم می آمد. 

به عبارتی داده ها و اطالعات شخصی ام را برای اعتبارسنجی تصویرسازی های رایج رسانه ای و 
تصاویر موجود در فضای موضوع، به كار می گرفتم. 

نگارنده این را در متدلوژی مهم می داند كه محقق از غلطیدن در دامن تصویرسازی های غلط 
رسانه ای یا درك سیاسی گاه عامدانه، بغض آلود، و جهت دار دیگران، اجتناب نماید. 

حضور در بهارستان، و دید و درك من از رخ دادها و وجوه تغییرات، از این جهت می تواند 
نقطۀ قوت تحلیلم به حساب آید. 

البته نقطۀ قوت دیگر كارم در این است كه سعی كرده ام اطالعات را با وسواس انتخاب كنم. 
از شفاهیات تا حد امكان پرهیز كردم و تحلیلم را بر مبنای اخبار موثق، مستند و گفته های غیر 

قابل تكذیب، استوار كردم. 
همچنین در هیچ اردوگاه سیاسی خاصی قرار نگرفته ام و هیچ دل بستگی ماكیاولی به اردو های 
سیاسی موجود نداشته ام. درك حقیقت برایم مهم بود، نه تقدیس یا تكفیر فرد و جناح و حزبی 

خاص. 
با این همه، هیچ ادعایی در باب مطلق بودن درستی یافته ها و نگاه و تصویرم ندارم. این ادعا را 

نیز ندارم كه در آینده هم الزامًا به چنین نگاهی مقید باشم. 
این درك، حاصل داده های در دسترس تا امروز است و چه بسا در آینده و با انتشار داده های 
جدید، تصاویر دیگری شكل بگیرد و ابعادی نامكشوف از موضوع پیدا شود. بنابراین دركی كه 
من از موضوع ارائه دادم حاصل دیدن شواهد و مستنداتی است كه تا امروز به آن دست یافته و 

به آنها اعتماد دارم. 
با این همه دوباره و با قطعیت می گویم كه تالش كرده ام با وسواس یافته ها و تصاویرم را در 
كنار هم بچینم تا از استنباط ناصحیح اجتناب شود. گاهی ترجیح داده ام زمانی طوالنی سپری شود 
تا دوباره تصاویر را مرور كنم تا شاید زوایای دیگری را ببینم و وضوح بیشتری از تصویر بیابم1. 
اهمیت موضوع و حساسیت و وسواس عمیق محقق، موجب شد تا كار در یك بازه زمانی 5-6  

ساله، بارها و بارها تكمیل و بازبینی شود. 
به دلیل همین تالش هاست كه می توانم ادعای درستی بیشتری درخصوص موضوع داشته باشم. 
خشنود می شوم دیگران تصاویر دیگری ارائه دهند تا جویندگان حقیقت بتوانند تصویر دقیق تری 

از این پازل متكثر به دست آورند. 
نمی خواستم منتظر دیگران بمانم. ولی امیدوارم دیگران هم بنویسند و درك و یافته هایشان را 
درخصوص موضوع منتشر كنند. اگر استنباط و برداشت من مورد تصدیق دیگر پژوهشگران قرار 
گیرد، بسی خشنود خواهم شد. اما اگر درك دیگری ارائه داده شود، باز هم خرسند می شوم چون 

1. علت انتشار این كتاب در این زمان، دقیقاً به همین دلیل است. 
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تمام هدف من حقیقت است نه چیز دیگری. من هدف دیگری جز كمك به جویندگان حقیقت 
و راستی برای خود قائل نیستم. در دورانی كه یادداشت هایم را می نوشتم، گاه وسوسه می شدم به 
بازیگران اصلی بهارستان نشین از جمله فرهاد رهبر مراجعه كنم و ابهاماتم را از آنها بپرسم. و یا 
اینكه عكسی را كه برداشتم )عكس های ذهنی من از رخ دادها(، نشانشان بدهم و از آنها بپرسم آیا 

تحلیل و تفسیر، و استنباطات و اجتهادم از منابع چندگانه، درست و حقیقی بوده است؟
اما در نهایت از این كار منصرف می شدم زیرا اوالً در فضای پرتالطم و غبارآلود سیاسی، آنها 
نمی توانستند به من اعتماد كنند. ثانیًا اطمینان نداشتم آنها بتوانند صادقانه مكنونات دیگری غیر 
از آنچه تا كنون و به طور علنی گفته اند، بیان كنند و ثالثًا فكر می كردم ممكن است جریان تحلیل 
و استنباطم، تحت تأثیر مراجعاتم، جهت گیرانه شود و من از دست یابی به حقیقت باز بمانم. به 
همین دلیل، ترجیح دادم همۀ آنچه را كه بدان رسیدم، منتشر كنم، تا اگر آنها تعریض و نكته ای 
)له یا علیه( دارند، متذكر شوند، تا كارم اصالح یا تكمیل شود. )البته اگر صالح دانستند و تمایل 
هم داشتند( دقیقًا به همین جهت، آمادۀ استقبال از واكنش های بسیاری از كسانی هستم كه نامشان 

در این یادداشت ها آمده است. 
اگر استنباط نامناسب یا ناخوشایندی در مورد فرد یا جریانی ارائه داده ام بر مبنای درك شخصی 
آن  باید  باورند كه  این  بر  دانستند و  اگر دیگران صالح  بوده است،  پیش روی من،  و شواهد 

استنباط اصالح شود، استقبال می كنم و آمادۀ شنیدن هستم. 

تاریخ شفاهی
برنامه و بودجه )سازمان  تاریخ شفاهی سازمان  با  به نوعی  بتوان  این پژوهش را  تصور می كنم 
مدیریت و برنامه ریزی/معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی(، مرتبط دانست زیرا حضور من 
در این سازمان و مشاهدۀ تحوالت و تطور آن در بازۀ زمانی مشخص، می تواند كارم را به تاریخ 
شفاهی پیوند دهد. بنابراین خشنودم كه در این زمینه گامی برداشته ام، اگرچه برای تدوین تاریخ 
داشتند،  سازمان حضور  رأس  و  كلیدی  مناصب  در  كه  دیگران  سازمان)معاونت(،  این  شفاهی 
شایسته تراند. فقط مشكل اینجاست كه بزرگان كمتر در پی كالبدشكافی وقایع اند و كمتر زبان 
باز می كنند! محافظه كاری، آنها را از سخن گفتن و نوشتن باز می دارد. شاید هم دیگر توان و 

انگیزه ای ندارند!

زمان انتشار
ریاست  دوم  دور  در  جمهور،  رئیس  به عنوان  احمدی نژاد  محمود  با  مواجهه  و  نگاه  نوع 
جمهوری اش به كلی با دور اول، متفاوت بود. رفتار احمدی نژاد در انتخاب معاون اول )مشایی- 
عوامل،  از  دیگری  مجموعۀ  و  اطالعات  وزیر  وزرا چون مصلحی  برخی  بركناری  و  رحیمی( 
از پشتیبانی های مستحكم  اعتراض فزونی گیرد... دیگر  انتقاد و  اندك اندك فضای  موجب شد 
گذشته خبری نبود... اوج اعراض از احمدی نژاد در فضای انتخاباتی 1392 اتفاق افتاد... آنچنان كه 
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حتی  نمی كرد.  دفاع  احمدی نژاد  تصمیمات  از  كسی  دیگر   1392 اردبیهشت  و  فروردین  در 
دانشگاه  احیای  و  انحالل  داستان  می داد...  تغییر  را  تصمیماتش  برخی  نیز  احمدی نژاد خودش 

علوم پزشكی ایران، یكی از این تصمیمات بود..1. 
سازمان  احیای  یا ضرورت  فضیلت  و  منقبت  و  انحالل  مذمت  در  بسیاری  دوره،  همین  در 
از  بسیاری  پایداری،  جبهه  اولیۀ  نامزد  لنكرانی  جز  به  راندند...  سخن  برنامه ریزی  و  مدیریت 
نامزدها از ضرورت احیای سازمان گفتند. همراهان دیروز چون حداد عادل، باهنر و توكلی نیز 

همین را اعالم می كردند... 
با توجه به اهداف غایی، تمایلی به انتشار این یادداشت ها در آن فضای ملتهب و احساسی 

نداشتم، ضمن اینكه به شدت مایل بودم یادداشت هایم برای كوبیدن كور به كار گرفته نشود...2
اكنون كه آن تب و تاب ها فروكش نموده، حاصل همه كندوكاوها را منتشر می كنم3 تا به دقت 

مورد مطالعه و توجه قرار گیرد و شاید برای ساختن ایران آباد، به كار آید!
نگارنده سودای اصالح در سر دارد... 

چند نتیجه و تصویر
در پژوهش حاضر، چند نتیجه و تصویر از افراد، ارائه شده است. 

احمدی نژاد در این پژوهش گندم نمای جوفروش معرفی شده است. فردی كه سوار بر امواج 
مثبت گفتمان حق طلبی و عدالت خواهی، نظام تدبیر كشور را نابود كرد و مدل كامالً شخصی 
خویش را پی نهاد. او از خرابی ها و ضعف پیشینیان می گفت تا محبوب شود و فضا سازی كند، 
انتظار  با بزرگ نمایی افزون تر، خود استمرار می بخشید و در عین حال  ضعف های پیشینیان را 

داشت همگان مدل چندگانه و رازآلودش را نبینند و او را به عنوان منجی و مصلح باور كنند!
فرهاد رهبر در این اثر، فردی دارای چارچوب و اصول در نظر، و مستقل و بی اعتنا به منافع 

فردی )البته به طور نسبی( در عمل، نشان داده شده است. 
تصویر برقعی تصویر كسی است كه نقش تعریف شده اش را در سناریوی احمدی نژاد به خوبی 

ایفا كرده است.
او را باید مهندس و مدیر پروژۀ انحالل معرفی نمود. 

عزیزی فردی بدون چارچوب نظری و با مدل كامالً شخصی و بی ثبات نشان داده شده است. 
فردی كه همواره منافع شخصی و مدل شخصی را در اولویت می دانست! رفتار عزیزی در عین 

حال كامالً متفاوت از مدل و مبانی و شیوه های امیرمنصور برقعی بود. 

1. داستان یك انحالل به سبك احمدی نژاد )1( و )2(، توسط نگارنده در پایگاه خربی تحلیلی الف به همین موضوع پرداخته است.

احمدی نژاد:  سبك  به  انحالل  نخستین  »داستان  عنوان  با   ،)1392 تیر   8( زمان  در هامن  متنی چكیده  تاریخی،  به واسطه رضورتی  البته   .2

احمدی نژاد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی چه كرد و رئیس جمهور بعدی باید چه كند؟« در پایگاه خربی تحلیلی الف منترش منودم. نگارنده 

پیشنهاد می كند خوانندگان این مطلب را پیش از مطالعه این كتاب بخوانند. آن مطلب را می توان بنوعی، چكیده كتاب حارض هم دانست. 

3.محدودیت  های احاطه كننده متفاوتی )كه مهم ترین آنها محدودیت  های نرش است(، منجر به این شده كه اكنون بخشی از یادداشت های 

نگارنده منترش شود. امید است در آینده، بخش های دیگری از پژوهش منترش شود. 
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بهروز مرادی هم چهره ای بود كه ضمن خدمت گزاری به احمدی نژاد، عقالنیت متعارف اداری 
را می پسندید و دنبال می كرد.1

حقیقت تلخ
تردیدی نیست كه ارائه تصویر حقیقی، می تواند موجب رنجش بسیاری از افراد شود. 

نگارنده اطمینان دارد با مطالعه اثر حاضر، دو گروه از او خواهند رنجید: هم دوستان موافق و 
هم برخی بازیگران نه چندان موافق!

اندازه،  از  بیش  صداقت،  و  پاكی  عین  در  آنها  داده ام  نشان  چون  رنجید  خواهند  دوستان 
احمدی نژاد را باور كرده بودند... 

ماهی گیر  یا  سرباز  ابزار،  به مثابه  را  آنها  نگارنده  كه  هستند  كسانی  موافق  نه چندان  بازیگران 
تعریف كرده و از این جهت آنها را نواخته است... قطعًا آنها نمی خواهند باور كنند چگونه نقش 
ابزار را داشته اند و با اندك منافع مادی و پستی كه موجب می شد ماهی شان را بگیرند، كشوری 

را به گرداب افكندند!

سخن پایانی
انگیزه نگارنده از انتشار چنین پژوهشی، قطعًا انتفاع مادی نیست. 

نگارنده می داند كه انتشار چنین یادداشت هایی از منظر شخصی می تواند برایش مخاطره آمیز 
باشد، اما یك نكته او را بر انتشار یادداشت هایش، راسخ و راسخ تر نموده است: سرنوشت ایران، 
سرنوشت نظام تدبیر و ملموس تر و عینی تر از همۀ اینها سرنوشت فرزندانمان در آیندۀ این كشور!
كلید صندوق خانه های  اعطای  و  افراد  برخی  به  بی پایه  اعتماد  می دهد  نشان  پژوهش حاضر 
مملو از گنج به آنها، می تواند خیلی مخرب باشد زیرا این اعتماد و تنفیذ اختیارات تام، كشور را 

می تواند ده ها سال به عقب بازگرداند!
به عالوه این پژوهش نشان می دهد چه آسان و با چه روش های عجیب، غریب و گاه ساده و 
خوش باورانه، می توان نظام تدبیر را به مغاك فرستاد و سكان كشتی مدیریت و اداره یك كشور 
بزرگ و دارای سابقه تمدنی كهن را هرگونه كه خواست چرخاند و هر روز آن را به سمت و 

سویی غیر منطبق با منافع بلندمدت، سوق داد!
بازی  خویش  نقش  كه  زمان  آن  در  قطعًا  اما  كرده اند  كمك  جریان  این  به  نیز  افرادی  گاه 

می كردند، باور نداشتند كه بر سر شاخ نشسته و بن می برند!
اگر كسانی در این كشور با خواندن این اثر، عمق پیچیدگی ها را درك كنند و گامی برای آینده 

خود و ایران بردارند، نهایت رضایت نگارنده از انتشار این یادداشت ها، حاصل شده است!
به عالوه عمیقًا بر این باورم كه گاه در مقاطعی از تاریخ یك كشور اتفاقاتی رخ می دهد كه 

بررسی و تحلیل ابعاد آن، بسیار بسیار پندآموز است. 
1. در این كتاب، امكان پرداخنت به دوره ابراهیم عزیزی و بهروز مرادی، میرس نشده است. 
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گام اول برای چنان تحلیل هایی، مستندسازی وقایع و پرده برداری از ابعاد موضوعات رخ داده 
است. داستان انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دورۀ محمود احمدی نژاد یكی از این 

وقایع است كه در نوع خود، بی نظیر است. 
از منظری دیگر، كندوكاو برای درك حقیقت و واقعیت، دغدغه مستمر پژوهندگان و نویسندگان 

بوده است. اگرچه جستجوی حقیقت، جستجویی مطبوع اما غالبًا دشوار است. 

 آقاسی زاده زمستان 1392

Aghasi_z@yahoo. com



بخش1:
ازآرامشتاانحالل





فرهاد رهبر در یك نگاه

26 مرداد 1384 انتصاب از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

تأسیس  سال روز  گرامی داشت  آئین  )در  احمدی نژاد  ساختاری  تغییر  آغاز   85 مهر   19
سازمان بازرسی كل كشور(

احمدی نژاد برای اولین بار 19 مهر 85 در آئین گرامی داشت سال روز تأسیس سازمان بازرسی كل 
كشور در جمع مدیران، بازرسان و كارشناسان این سازمان، تحول در ساختار سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی كشور را كلید زده بود. وی در آن جلسه گفته بود: "برای منفعت رسانی به ملت و آبادانی 
سریع كشور، ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی را پس از 30سال تغییر می دهیم. "احمدی نژاد 
اظهار كرده بود: "اگرچه دولت های مختلف به كّرات از ساختار این سازمان انتقاد می كردند، اما هیچ 

كدام به ساختار سازمان مدیریت برش نزدند، اما ما می خواهیم این كار را انجام بدهیم1." 
وی 5 روز بعد، با صدور دستورالعملی خطاب به معاون اول، معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزیر كشور، دستور الحاق سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

استان ها به استانداری های سراسر كشور را صادر كرد2. 
24مهر 1385 فرمان رئیس جمهور منتشر شد: انتقال سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها 

به زیرمجموعه استانداری ها

1. آفرینش - روزنامه مستقل رسارسی صبح ایران- چهارشنبه - 1386/4/20

2. 20 اسفند 1388 پارسینه

فصلاول:
آخرینسکاندارسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور


