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   اقتصادي و اجتماعيتوسعة
تـري    افراد مـسن   شاه كم و بيش به اين نتيجه رسيده بود كه            30تا اواخردهه   

كردند توانايي جامـة عمـل        كه پيش از اين امور اقتصادي و مالي ايران را اداره مي           
در ايـن مـورد ابتهـاج فـردي         . تندشـ  دربارة پيـشرفت را ندا     اوپوشاندن به ديدگاه    

. و جسور و پر جوش و خروش بود ولي زيركـي سياسـي نداشـت              استثنايي بود، ا  
ايراد متخصصان سازمان برنامه اين بود كه آنها را بيش از حـد وابـسته بـه گـروه                   

. دانستند، هر چند همة آنها هم در پي دستيابي به مقام وزارت نبودنـد               هاروارد مي 
قتـصادداني را   اميني از خداداد فرمانفرماييان، دوست و خويشاوند خود، خواست ا         

فرمانفرماييان دوست و همكـار  . براي تصدي مقام وزرات دارايي به او معرفي كند     
اما مقدم اين سـمت  . خود رضا مقدم را پيشنهاد كرد كه اقتصادداني درجه يك بود     

زماني كه اين مقام را بـه مقـدم پيـشنهاد كردنـد، او بـه نوبـة خـود،                    . را نپذيرفت 
 درجه يك ديگري را پيشنهاد و اميني هم آموزگار را            آموزگار، اقتصاددان  هانگيرج

   1.به سمت وزارت دارايي منصوب كرد

او هم ناگزير بود اقتصادداني امـروزي و        . علم هم با همين مشكل روبرو بود      
او از دوسـتش    . تحصيلكرده را بيابد كه خودش و شـاه او را قبـول داشـته باشـند               

در ايـن مـورد      ايراني در اروپـا بـود        كه زماني مشاور دانشجويان   جهانگير تفضلي   
گـرا و      فردي ملّي  عاليخاني . و او علينقي عاليخاني را پيشنهاد كرد       پرس و جو كرد   
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ضد كمونيست، و روشنفكري متفاوت بود كه در دوران تحصيل خود در دانشگاه             
 بيشتر از ژيد و كوستلر تأثير پذيرفته بود تـا از            1330 و   1320هاي    سوربن در دهه  

گـر اقتـصادي      به ايران بازگشته و در مقام تحليـل        1336 در سال    عاليخاني 2.سارتر
  ساواك مشغول به كار شده بـود و سـپس در شـركت ملـي               يدر دفتر امور خارج   

زمـان مـشاور       داشـت و هـم      امور غيرصنعتي را بـر عهـده         شاور ايران مقام م   نفت
ليـل ايـن گونـه       بـه د   عاليخـاني . رئيس هيئت مديرة اتاق بازرگاني تهران هم بـود        

به دليـل كـارش در       هاي خليج فارس،و    نشين  ها در حوزة اسرائيل و شيخ       همكاري
شركت ملي نفت ايران و همچنين به دليل همكاري با بخـش خـصوصي در اتـاق     

  .بازرگاني، در حوزة امكانات توسعه تجربه پيدا كرده بود

ي قبلي نداشـت   گونه آشناي   عاليخاني نه با شاه و نه با علم، نخست وزير، هيچ          
توانست تصور كند كه احتمال دارد از او براي پيوستن بـه       و به هيچ دليلي هم نمي     

 اميني را به اين دليل كه اعالم كـرده بـود مملكـت تقريبـاً                شاه. دولت دعوت كنند  
دانست كـه حـرف امينـي بـه كلـي هـم        كرد ولي مي  ورشكسته است، سرزنش مي   

 موفـق   امـا  صاد كشور را به حركت در آورد       بود اقت  علم تالش كرده  . يستاشتباه ن 
غالمحسين جهانشاهي، وزير بازرگاني او، و طاهر ضيايي، وزير صنعت          . نشده بود 

كرد و دومـي      آمدند، اولي از بازرگانان حمايت مي       و معدن دولتش، با هم كنار نمي      
دانست كه چـه اقـداماتي        از صاحبان صنايع، و هيچ يك از آن دو نفر درست نمي           

 انتقـاد   افزون بر اين، جهانشاهي از تشكيالت اصـالحات ارضـي         . انجام گيرد بايد  
شـاه بـه علـم    .  نبـود كرده بود و به اين جهت ديگر مانند گذشته مورد عنايت شاه          

گفته بود كه مايل است اين دو وزارتخانه در هم ادغام شوند و اقتصادداني كـه در                 
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علم به تفضلي   . را به عهده گيرد   امريكا تحصيل نكرده باشد ادارة وزارتخانة جديد        
  . متوسل شد و تفضلي هم نام عاليخاني را عنوان كرد

خواهـد رياسـت دو       به اين ترتيب زماني كـه علـم بـه عاليخـاني گفـت مـي               
علـم  . به كلي غافلگير شد   عاليخاني  وزارتخانة در هم ادغام شده را به او واگذارد،          

و " وزارت اقتصاد ": اني پاسخ داد  عاليخ" اسم وزارتخانه را چي بگذاريم؟    "پرسيد  
خواهد، او به كـسي نيـاز دارد كـه اگـر              داند چه مي    در اين انديشه بود كه علم مي      

 سـالة   34هـا را سـر او بـشكند، و جـوان              اوضاع درست پيش نـرود كاسـه كـوزه        
عاليخـاني  . تجربه و بلندپروازي چون او بهتـرين گزينـه در ايـن حالـت اسـت                 بي

" خواهيد من برايتان اجـرا كـنم؟        رنامة اجرايي داريد كه مي    آيا شما يك ب   ": پرسيد

خواهيم شـما بـه مـا برنامـه           نه آقا جان، ما مي    ": علم با لهجة خراساني خود گفت     
خواست دسـت      عاليخاني مي  ".خواهيم شما دكتر شاخت ايران باشيد       ما مي . بدهيد

يرفت و بـه نظـر      علم اين شرط را پـذ     . ها باز بگذارند    ها و اخراج    او را در انتصاب   
 بهمـن   30همـان روز عـصر،      . خيلي هم برايش مهـم نبـود      اين موضوع   عاليخاني  

 .، عاليخاني را به حضور شاه معرفي كردند1341

 گانـة   روز اول اسفند علم برنامة دولت را اول از همـه اجـراي اصـول شـش                
ـ  . پرسي تأييـد شـده بـود     شاه اعالم كرد، اصولي كه در همه    انقالب ه او امينـي را ب

خاطر برداشت نادرست از اقتصاد كشور و اعالم ورشكستگي دولت سرزنش كرد            
 دولت دسـت انـدر كـار        3.ارتباط با واقعيت    اي است به كلي بي      و گفت اين افسانه   

هـا و      اقتصادي بـه منظـور بحـث دربـارة راه          كنگرهآماده كردن مقدمات برگزاري     
. كـرد   ود آن را انكـار مـي      هاي بيرون آوردن كشور از ركودي بود كه علم وج           شيوه

روزي كه دولت به حضور شاه معرفي شد، شاه به عاليخاني گفـت كـه وظيفـة او                  
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 خواسـت  او و از ها از ورشكستگي و پايان بخشيدن به ركود اسـت          نجات كارخانه 
 سخنراني بهنيا، وزير دارايي، را در همايش اقتـصادي بررسـي            كه در جلسه اي كه    

 ييالقـي   كلبهراي اسكي به آبعلي رفته بود آنها را در          شاه كه ب  . حضور يابد  كندمي  
كوچكي در همانجـا بـه حـضور پـذيرفت و در ايـن نخـستين ديـدار از نزديـك                     

خـود و    "تكلـف   تحت تأثير رفتـار دوسـتانه، صـميمانه و بـي          بسيار  "عاليخاني را   
     4. قرار داد "شد گوش دادن به آنچه گفته مي"همچنين اشتياقش به 

شـاه  .  اسفند، كه روز زن اعالم شده بـود        8قتصادي مقارن بود با      ا كنگرهآغاز  
از اين موقعيت براي صحبت دربارة آيندة زنـان در ايـران، حـق رأي آنهـا و حـق       

شان به مقامات دولتي و نقش آنها به عنوان شهروند و مادر اسـتفاده                برگزيده شدن 
ح كـردن موضـوع     مطر.  است "ملت آزاد مردان و آزادزنان    "او گفت ملت ما     . كرد

زنان در همايش اقتصادي به معناي مطمئن كردن ملت از اين بـود كـه او در ايـن                   
خيـل  . اين كار نتيجه بخـشيد    . اش تداوم خواهد داشت     مورد جدي است و برنامه    

همينطـور  . زنان براي سپاسگزاري از حمايت او در برابر كاخش راهپيمايي كردند          
پرسـي   در همـه زنان فعال  نخستين باري كه ، برخالف انتظار 5.كارگران و دهقانان

 مهرانگيز دولتـشاهي، يكـي    در اين مورد.رأي دادند با هيچ مخالفتي روبرو نشدند     
 زنان به همراه خانوادة خـود بـراي رأي          "كرد كه     از زنان فعال، چنين استدالل مي     

 پـس در واقـع مـردان رأي       . كردند  دادن رفتند و مردان همه جا از آنها حمايت مي         
حتي جناح چپ هم تحت تأثير جسارت ايـن اقـدامات     6".دادند به حق رأي زنان    

قرار گرفت و بسياري از افراد آن جناح هم به هواداري از اصول شـش گانـه رأي               
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 تـسريع   در  شركت كنندگان در كنگره را تشويق كرد كه هر چه بيـشتر            شاه. دادند
 كـه در    دانستان شكوفا    رسيدن به اقتصادي چن     را  هدف  بكوشند و   توسعه فرايند
 عرضه شود كه جامعه را فارغ از درآمـدهاي فـروش             توليد و  الها و خدماتي  اآن ك 

  .نفت خام به جلو راند

***  

يكي از نخستين كارهاي عاليخاني تنظيم مقررات صادرات و واردات به 
هيچ گونه آمار معناداري در مورد صادرات . عنوان ابزاري براي مقابله با ركود بود

در . واردات وجود نداشت، و آخرين ارقام موجود دست كم پنج سال كهنه بودو 
نه فقط ما در اشل كشور نمي ":  موجودي عاليخاني مي گويد آمار مربوط بهمورد

. دانستيم، بازرگان هاي صاحب صنعت ما در اشل شركت خودشان نمي دانستند
    ٧".كرديم كار ميدر اين شرايط . واقعاً اقتصاد ما يك حالت ابتدايي داشت

او اوضـاع  . بود ،كوركورانه  لروم صورتدر حتي ،حركت به جلو مشوقشاه  
انقـالب سـفيد    .  دانـست   هـاي دولـت را تعيـين شـده مـي            كلي اقتصادي و هدف   

چارچوب انصاف و عدالتي را كه بنا بود رشد اقتصادي در آن محقق شود، تعيـين                
  و زمين حاصلخيز امكانات پيـشرفت در روستاها، كمبود آباز آنجا كه . كرده بود 

بنـابراين،  .  او ترديدي نداشت كه كشاورزي بايد صنعتي شـود          كرد،  مي را محدود 
يافـت و     طرح اصالحات ارضي بايد رفته رفته و با گذر از سه مرحله گسترش مي             

هـاي زراعتـي مكـانيزه بـاقي          ها و زمين    رفت جز باغ    در پايان آن مراحل انتظار مي     
بنا بود نظامي حمايتي ابداع شود و اين نظام متـشكل از سـه    .  شوند ها توزيع   زمين

هـاي سـهامي زراعـي بـود، و ايـن آخـري بـه                 ها و شركت    مؤلفة آموزش، تعاوني  
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كالخوزهاي شوروي شباهت داشت كه شكست خورده بود ولي با وجود ايـن بـه               
  انـصاف در نظـام       او بـه مفهـوم     گـرايش عقيدة شاه منـصفانه بـود و ايـن داوري           

شد   در ذهن شاه اگر كالخوز با فرهنگ ايران منطبق مي         . را مي رساند  سوسياليستي  
 بـه   لهـستان شاه زمـاني در     . در واقع به معناي پيوند صنعت، مدرنيته و برابري بود         

 ، دبير كل حزب كمونيست، با افتخار گفـت كـه ايـران كـار                8والديسالو گومولكا 
مولكا از او  وگ. ند را آغاز كرده است    هاي سهامي زراعي كالخوز مان      استقرار شركت 

 ما بـا آنهـا دردسـرهاي        چه چيزي شما را به انتخاب اين مسير واداشت؟        "پرسيد  
 اجـراي    شاه در پاسـخ توضـيح داد كـه ايـران منـابع الزم بـراي      ".زيادي داشتيم

طرح را در اختيار دارد و افزون بر اين او به آرامي و بـا احتيـاط                 آميز اين     موفقيت
 را چندان تحت او هشدار رهبر حزب كمونيست لهستان       9.رود   راه پيش مي   در اين 

هـا در ايـن       شايد لهستاني . شاه اعتقاد داشت اين فكر معقول است      . تأثير قرار نداد  
  .شود راه ناكام مانده باشند ولي ايران موفق مي

ه  در مورد مناسـبات كـارگري اثـر گذاشـت          شاه بر انديشة    گرايش ذهني همان  
از نظر او صرف باال بردن حقـوق        . كار و سرمايه بود   پيوند تنگاتنگ   در پي   او  . بود

آينـده بـه    وري     بهـره  . تضمين امنيت دوران بازنشستگي آنان كافي نبود       ياكارگران  
كارگري كه خودش مالك    . شت بستگي به سرمايه دا     نيز كه آن  بودفناوري وابسته   

 به هر حـال، در عمـل        10.درك   تالش مي  تر  د براي رونق يافتن ملكش سخت     وهم ب 
كـرد موفـق از آب در نيامـد؛ در اغلـب              بيني مـي    اين طرح آن طوري كه شاه پيش      

البتـه  . شـد   موارد، ساالنه به اندازة يك ماه حقوق اضافه به كارگران پرداخـت مـي             
  .داشتندوضعيت آنها به شكلي ملموس بهبود يافت ولي نه به آن اندازه كه انتظار 

                                                 
8. Wladyslaw Gomulka 
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 نام گرفت روحيـة عمـومي       "انقالب شاه و ملت   "عد  انقالب سفيد كه كمي ب    
مبـارزه بـراي عـدالت      . را بهبود بخشيد و حال و هواي كلي مملكت را تغييـر داد            

اجتماعي و اقتصادي، با وجود مخالفت بازار، روحانيان و زمينـداران بـزرگ اكثـر               
و واكنش منفي و ارتجاعي باعث تقويت شاه و هواداران ا         . مردم را به هيجان آورد    

در اين دوره شمار زيادي از افراد متخصص هم كه          . در دولت و در ميان مردم شد      
 بودنـد، پـا بـه سـن گذاشـته           متولّد و تربيت شده   در دوران رضا شاه و پس از آن         

هاي رضاشـاهي، در ايـن دوره در مـوقعيتي بودنـد كـه             آن به اصطالح بچه   . بودند
ا با اساس پيشنهادهاي شاه موافق      آنه. توانستند بر تصميمات دولت اثر بگذارند       مي

اصالحات ارضي، حق رأي زنان، رعايت حقوق كارگران، صنعتي كـردن و            : بودند
ها پيش از آن شاه گفته بود حكومت بر ملتي فقير،             سال. مدرن كردن كشور و غيره    

آنهــا هــم ايــران را ايــن گونــه كــه بــود . افتخــار نيــستبيمارگونــه ســواد و  بــي
. اق وجود آنها هم مفهوم گنگي از امپراتوري وجـود داشـت           در اعم . خواستند  نمي

بسياري از آنها در خارج از ايران يعني در اياالت متحـده و اروپـا تحـصيل كـرده                   
ولي فقط برخي از آنان آمـادگي     . بودند و طبيعتاً خواستار نظامي دموكراتيك بودند      

ت خـود را    هاي دموكراتيك و مخالف بـا تمـايال         پذيرش پيامدهاي ناشي از روش    
، يعنـي    روحانيان، بازاريـان يـا زمينـداران بـزرگ       اضعداشتند، پيامدهايي چون مو   

خواستند و به احتمال زياد در انتخابـات          كساني كه ايران را همان گونه كه بود مي        
بنابراين، دموكراسي به چارچوبي بدل شـد كـه در آن           . شدند  دموكراتيك پيروز مي  

مـردم  . گرفتنـد   كردنـد و تـصميم مـي        ث مي نخبگان متخصص در مورد مسائل بح     
ايـن متخصـصان    . هـا مـشاركتي نداشـتند       ها بودند ولي در آن بحث       موضوع بحث 

دوست نداشتند قدرت در دست مقامات باال قرار گيرد و در جهت شـاه حركـت                
 يكـي   ،از سوي ديگر، اگر بنا بود از  بين مردم و شاه، از بين گذشته يا آينـده                 . كند

گزيدند، زيرا با شاه بيشتر توافق نظر داشتند تا بـا             اگزير شاه را بر مي    را برگزينند، ن  



   زندگي و زمانة شاه  590

شد مگر زماني كه ديگـران آن را          شان آشكار نمي    مردم، مردمي كه اراده و خواست     
  .كردند بيان مي

در سازمان برنامه، نخست در دوران نخست وزيري شريف امـامي و سـپس              
 ابتهاج انـضباط    فظ آن چه  ح راي، آخرين تالش را ب    امينيدر دورة نخست وزيري     

به چند دليـل ايـن      . خداداد فرمانفرماييان كرد   برنامه ناميده و براي آن جنگيده بود      
تالش به نتيجه نرسيد و ارتباط فرمانفرماييان با گروه هاروارد در اين زمينه نقـش               

ان صدارت اميني به مديريت عامـل سـازمان         مكه در ز  صفي اصفيا،   . مهمي داشت 
هـاي    ، و با توجيه و تدوين ديدگاه      علّت را درك كرد   ، اين   نصوب شده بود  مه م برنا

 اين بود كه    صفياامتياز ا . شاه در مورد توسعة ملي در سازمان برنامه آن را بسط داد           
 قديمي سـازمان    صاحبمنصبان فرانسه، استاد دانشگاه و از       تكنيك  پليآموختة    دانش

او استعداد دور . ة سياست اهل تدبير بود   برنامه بود، او فردي بسيار فهيم و در زمين        
 آن حـول محوري بود كه افراد خواستار توسـعه  ها را داشت و     هم جمع كردن آدم   

خـود را   بخـت   زدنـد و      ، همت خود را محك مي     كردند  توجيه مي را  مواضع خود   
  . ند رسيد ميبه سازشكردند و با هم  ارزيابي مي

هايي آمـاده كـرد كـه از          يري طرح اصفيا سازمان برنامه را براي نظارت و پيگ       
او با ايجـاد    . ها قرار گرفته بود     زمان بركناري ابتهاج رفته رفته در اختيار وزارتخانه       

 بـراي   "سازمان برنامه هاي خرد   "جراي نقش   اها به منظور      دفترهاي فني در استان   
ها را براي تمركززدايي در زمينـة         هاي استاني، نخستين گام     نظارت و پيگيري طرح   

او همچنـين مقرراتـي رسـمي بـراي ارزيـابي و اسـتخدام              . برداشـت رنامه ريزي   ب
تر، او به ركني بدل شد كـه علـم، نخـست            از آن مهم  . ها برقرار كرد    مشاوران طرح 

  . وزير، توانست با تكيه بر او موتور اقتصاد را از نو روشن كند
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ي به ، تغييراتي هم در نظام مال1338با تأسيس بانك مركزي در زمستان 
فكر تأسيس بانك مركزي از چند جا ريشه گرفت، از جمله از سازمان . وجود آمد

 اهميت 11برنامه كه در آن مشاوري اقتصادي و اهل بلژيك به نام فرانسوا كراكو
عنوان كرد كه معموالً بانك مركزي آنها را جدا كردن بانك ملي از عملكردهايي 

 شد، هر چند  در كابينهي رسمي اليحة كراكو باعث بحث 12.ردك را اجرا مي
هاي تجاري كشور بود كه موجب تأسيس بانك   بانك برتنياز به نظارسرانجام 

را معمولي هاي خاص هر بانك مركزي   اين بانك جديد تمام وظيفه13.مركزي شد
 و اعتباري، پولي نقش بانك دولت، ادارة امور چاپ اسكناس،: دار شد عهده

ها و عمليات مربوط به ذخائر ارزي  يت سياستنظارت بر نظام بانكي، مدير
 متشكل از چند تن از وزرا و به رياست رئيس بانك ،شوراي پول و اعتبار. كشور

ويژگي دولتي بودن . هاي اين بانك را تعيين كند مركزي، تأسيس شد تا سياست
كو پيشنهاد كرده بود، تفاوت اركاين بانك تا حدودي با آنچه در آغاز فرانسوا 

كو بنا بود اين بانك بيش از اين از دولت مستقل اركت؛ به موجب پيشنهاد داش
اي بود كه بتواند  تركيب شوراي پول و اعتبار به گونه. باشد ولي اين گزينه رد شد

كار آساني نبود كه وزراي . به اين بانك و رئيس آن قدرت و مشروعيت ببخشد
به هر حال . ر آنها رياست كندوزير بغير از دولت در شورايي كار كنند كه فردي 

 زيرا ابراهيم كاشاني، نخستين رئيس بانك مركزي، پيش خاموش مانداين موضوع 
از رسيدن به مقام رياست اين بانك وزير بود و به اين ترتيب موقعيت او مشروع 

                                                 
11. Fracois Craco 

منوچهر گودرزی، خداداد ، مصاحبه با گيری سياسی ريزی عمرانی و تصميم برنامه، رضا افخمی غالم. ١٢
از . ٢١٣-٢١١مصاحبه با مجيدی، . ١٩٩٩، العات ايرانطفرمانفرمائيان، عبدالمجيد مجيدی، بتسدا، بنياد م

 اين پس مجيدی
 نوامبر 29گفتگو با  حسنعلي مهران، رئيس سابق بانك مركزي، بنياد مطالعات ايران،  برنامه تاريخ شفاهي، . 13

  از اين پس مهران. 2004
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اين بانك يك مجمع عمومي هم داشت كه در آن وزير دارايي، به . شناخته شد
  . آن بودعنوان سهامدار، رئيس

 با مدير عامل     مركزي  رئيس بانك   به عنوان  يكي از نخستين مكاتبات كاشاني    
المللي پول بـود كـه از او درخواسـت مبـالغي بـراي اداي بخـشي از                    صندوق بين 

المللي پـول را رضـا        مناسبات ايران با صندوق بين    . كرد  تعهدات ارزي ايران را مي    
هاي توسـعة     آيندة بانكداري و سياست    مردي كه بر     مقدم، قائم مقام بانك مركزي،    

مقدم به ياري منوچهر آگـاه، اقتـصاددان        .. بر عهده داشت  ايران بسيار اثر گذاشت،     
 اقتـصادي را بـه عهـده گرفتـه        هاي  كه رياست بخش پژوهش    ،درجه يك ديگري  

ذخـائر ارزي،  خصيص بود، سياست ثبات اقتصادي را با هدف كنترل تورم از راه ت        
باري و به طور كلي با كاهش وابستگي بيش از حـد دولـت بـه                اسكناس، نظام اعت  

 به هر حال ديري نگذشت كه دولت سقوط كـرد           14.بانك مركزي، در پيش گرفت    
و علي اميني، نخست وزير جديد، بـه ايـن دليـل كـه دولـت قـادر بـه پرداخـت                      

سته المللي پول توسـل جـ        و ناگزير  به صندوق بين      ههاي خارجي خود نبود     قرض
  . نتيجة اين كار از جمله استعفاي كاشاني بود: ورشكسته اعالم كردنظام را 

علي اصغر پور همايون، كه در سمت رياست بانك مركزي جانشين كاشـاني             
ا . شد، استاد دانشگاه و به گفتة شاگردانش استاد خوبي بود          مـدير اجرايـي،      نـه  امـ 

 .دانست  كزي مي  خود را وابسته به بانك مر       و نه  گيرندة خوبي بود    رئيس و تصميم  
اغلـب  . شايد بتوانيم بگوييم كه وظـايف جديـد بانـك درسـت درك نـشده بـود                

تواند وظايف بانـك      تر در دولت معتقد بودند كه بانك ملي مي         اقتصاددانان قديمي 
 تمـام   تكاشاني، نخستين رئيس اين بانك جديد، با جـدي        . مركزي را هم ايفا كند    

ي پس از رسيدن اميني به مقـام نخـست          كوشيد به آن بانك شكل الزم را بدهد ول        
                                                 

 .همان. 14
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پورهمـايون،  . نـاگزير اسـتعفا داد    و پيش از آنكه كار زيادي انجام گيـرد،          وزيري،  
. دانست و نه به آن اعتقاد داشت        جانشين وي، نه هدف از تأسيس اين بانك را مي         

گفتند او از اميني درخواست كرده او را به رياست بانك مركزي منصوب كنـد                 مي
تـر از     كرد كه كـار بانـك آسـان         ار بود و بيماري نقرس داشت و تصور مي        زيرا بيم 

 به هر حال ديري نگذشت كه مهـدي         15.وزارت بازرگاني است كه بر عهدة او بود       
خورده بـود كـه در ايـن          سميعي جانشين پورهمايون شد، سميعي حسابداري قسم      
 برنامـه داشـت،   سـميعي . رشته تحصيل كرده و فردي با ايثار فراوان و بااراده بـود         

خواهد و فردي آن قدر مقيد به ضوابط اخالقي بود كه پـذيرش               دانست چه مي    مي
او خداداد فرمانفرماييان، يكي از     . اش موكول كند    اين سمت را به تأييد قبلي برنامه      

افراد كارآزمودة سازمان برنامه، را قائم مقام خود كرد و اين انتـصاب باعـث شـد                 
  . تر شود  و سازمان برنامه آسانمناسبات بين بانك مركزي

با روي كار آمدن سميعي اوضاع عـوض شـد زيـرا بانـك مركـزي اسـتقالل         
. بيشتري پيدا كرد و رفته رفته در مباحثات دولتي به مخـاطبي منتقـد بـدل گـشت            

شان با منـافع او       كه منافع پيدا كرد   هايي براي كنار آمدن با افراد ديگري          سميعي راه 
سـاالري تيزهـوش و    مله جمشيد آموزگار، وزير دارايي كه فـن   در تضاد بود، از ج    

نگاهي به حمايـت و توسـعة حيطـة وزارتخانـة خـود               بلندپرواز بود و همواره نيم    
دن بـه بانـك مركـزي آمـده بـود،           اع و مع  ايسميعي كه از بانك توسعة صن     . داشت

  نكداري تنها براي برقراري فرهنگ با      نه اين. را با خود آورده بود    گنگرشي توسعه   
 با صـفي اصـفيا در سـازمان برنامـه و     سازنده بلكه براي كنش و واكنش       ،الزم بود 

علينقي عاليخاني در وزارت اقتصاد هم اهميت داشت، كه دو ضـلع ديگـر مثلـث                
. كردنـد   خدمت مي1348 تا 1342هاي  زمان بين سال  اين سه تن هم    .توسعه بودند 

                                                 
قلم ابتهاج پررنگ بود ": كرد  او بر عكس ابتهاج بود  به گفتة حسنعلي مهران كه از مهدي سميعي نقل قول مي. 15
 . همان".گذاشت  كاغذ باقي نميرگذاشت، ولي قلم پورهمايون هرگز اثري ب  اثري محو نشدني بر كاغذ ميو
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در مورد توسعه   . كرد  م را بازي مي   و اغلب نقش داور و حك     بود  اصفيا عضو ارشد    
هاي دولتـي را بـر        اصفيا مديريت برنامه  –كردند    اين سه تن يكديگر را تقويت مي      

عهده داشت، عاليخاني مديريت بخش خصوصي را و سميعي اعتبار و جريان پول             
  .داد را به ويژه در بخش خصوصي سامان مي

نتيجة روندي سنجيده و     در   -عاليخاني، اصفيا و سميعي   –اين سه مقام دولتي     
آنها اتفاقي و به موقع در جاي درستي قرار گرفته          . انديشيده روي كار نيامده بودند    

 بـه شـكلي تقريبـاً     ايـران باعث شد اقتـصاد ماهيت و شيوه همكاري آن ها  . بودند
عاليخـاني ايـن رابطـة موجـود بـين          . منحصر به فرد در دنياي سـوم خيـز بـردارد          

عاليخاني بـر آن بـود       . خواند "شانس بزرگي "ان برنامه را    وزارتخانة خود و سازم   
كه هر فردي بعد از برگزاري يكي دو جلسه كه اصفيا در آن حضور داشت تصور                

قابـل  " و   "منـضبط "فـردي   از نظر او سميعي     . شناسد  هاست او را مي     كرد سال   مي
  :او بعدها اين مناسبات را اينگونه شرح داد.  بود"اعتماد

در نتيجه تقريباً هميشه نه تنها در مـورد         . يا و من تفاهم خيلي زيادي بود      سميعي اصف بين  
كـرديم بـه هـم     مان با آن برخورد مي هاي سياست كلي بلكه اغلب دربارة آنچه در مالقات     

چند سـال بعـد،     . ايم  گذاشتيم كه چه كار كرده      كرديم و همديگر را در جريان مي        تلفن مي 
از مـن   . المللي پول آمـده بـود بـه ايـران            صندوق بين  آيد كه ميسيوني از طرف      خاطرم مي 

يـك  . وقت خواستند كه مرا ببينند و دربارة مسائل اقتصادي ايران بـا مـن صـحبت كننـد                 
المللـي بـا    رئيس ميسيون صـندوق بـين  . مقدار سئوال كردند و من هم به آنها جواب دادم   

فت كـه مـا پـيش از        گ. كنيد  هايي كه شما مي     كنم از صحبت    خنده به من گفت تعجب مي     
آنكه بياييم پهلوي شما بانك مركـزي بـوديم، همـين سـئواالت را از آنهـا كـرديم، عـين                     

اي كـه     بعد اين شخص كه انگليسي بود، به طنز گفت همـاهنگي          . هاي شما را دادند     پاسخ
آن . بينم به خوبي انگليس است و خيلي بهتـر از واشـنگتن             من در سازمان اداري ايران مي     

كردنـد كـه در     واقع اينها را به تعجب انداخته بود اين بود كه هيچ فكر نمـي     چيزي كه در  
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يك كشور در حال رشد يك چنين ارتباط و هماهنگي بين مديران سطح باال وجود داشته                
  16. باشد، در حالي كه براي ما عادي شده بود

البته تغييرات ديگر در فـضاي اقتـصادي و افـراد شايـستة ديگـر كـه مواقـع                   
پيش از آن كه    . رساندند  شدند به اين گروه سه نفره ياري مي          وارد عمل مي   بحراني

ا اطالعـات مربـوط بـه          ،بهبـود رو به   اين سه نفر دور هم جمع شوند، اقتصاد          امـ  
 بـه ايـن نيـاز داشـت كـه بـا       به ويـژه عاليخاني  . هاي اقتصادي ناقص بود     شاخص

  .راف پيدا كنداش درآمد ملي برتأسيس مركزي براي بررسي اقتصاد كشور 

هـاي   كس قادر نبود كه به من اطالعات اساسي دربارة اقتـصاد كـشور و بخـش       هيچ
مـان چيـست؟ مـا كـه          صنعتي و بازرگاني بدهد و مثال بتوانـد بگويـد مـا توليـد صـنعتي               

خواهيم مثالً صنعت نساجي را توسعه بدهيم، يا رويش تصميمي بگيريم، چقـدر كـاال                 مي
كنيم؟ قيمت اينها چيست؟ كيفيتشان چيست؟ در         اليي توليد مي  كنيم؟ چه نوع كا     توليد مي 

بعـد هـم ارتبـاط صـنعتي بـين ايـن         . دانـست   كـس نمـي     كنيم؟ اينها را هيچ     كجا توليد مي  
اي كـه   اي نيـاز داريـم؟ و صـنايع تـازه     واحدهاي مختلف چيست؟ يا به چـه مـواد اوليـه          

هايي تقدم بدهيم، بـه   ه يك رشته خواهيم ايجاد كنيم چه بايد باشد و به چه دليل بايد ب             مي
كنـيم؟ يعنـي عملكـرد مـا          با چه ريتمـي داريـم توسـعه پيـدا مـي           . هايي ندهيم   يك رشته 
   17چيست؟

عاليخاني به كسي نياز داشت كه نه تنها به اين رشته مسلط بلكه به كاري هم                
گفتند در    ، هنوز كسان زيادي به او مي      1342در سال   . كرد ايمان داشته باشد     كه مي 

جهانگير آموزگـار، وزيـر دارايـي       .  ولي او خوش شانس بود     18.برد  رؤيا به سر مي   
آموختة دانـشگاه كولومبيـا را كـه در     اميني و دوست عاليخاني، محمد يگانه، دانش    

يگانه پس از آغاز همكـاري بـا        . كرد، پيشنهاد كرد    آن دوره در سازمان ملل كار مي      
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او از اصفيا و سازمان برنامـه       . ري دهند عاليخاني نياز به گروهي داشت كه او را يا        
هـاي    سـازمان برنامـه مركـز بررسـي       استخدامي درخواست كرد بر اساس سياست    

در گذشته اقتصادداناني مانند خداداد     . اقتصادي را در وزارت اقتصاد سازمان دهند      
بـه گفتـة عاليخـاني       مفهوم درآمد ملّي را به ايران آورده بودنـد، امـا          فرمانفرمائيان  

نه بود كه به آمارگران بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه آموخت چگونـه               يگا
 :ها اسـتفاده كننـد        ها و ستاده    هاي داده   درآمد ملي را محاسبه يا از جمله از ماتريس        

  19".داشتيمما و كيفي كاري بود كه كمي عامل مؤثري در پيشرفت يگانه "

 عامـل سـازمان مـديريت    رضـا نيازمنـد، مـدير   . ديگران هم به كمك شتافتند   
صنعتي، قاسم خردجو در بانك توسعة صنعت و معدن، و همكارانش رضا امين و              
فريدون مهدوي، و علينقي فرمانفرماييان در بانك اعتبارات صنعتي، همگـي در آن             

اينهـا و   . هاي مهمي در توسعة ايران بـدل شـدند          هاي بعد به اهرم     دوره و در دوره   
از نظر عاليخاني، در نظـام رضاشـاهي بـزرگ شـده و بـه               افراد ديگري مانند آنها،     

ها و آينـدة ايـران داشـتند و           آنها حس خاصي در مورد قابليت     . مدرسه رفته بودند  
  .كردند براي رسيدن به آن تالش مي

***  

 6/204-هاي دولتي     رنامة سوم و سپس برنامة چهارم حجم زيادي از سرمايه         ب
هـاي مختلـف اقتـصاد هـدايت           را به بخـش    – ميليارد ريال    8/506ميليارد ريال و    

 يـا   15رشد صنعتي ساالنه بـه      . آور پيدا كرد     اقتصاد نيرو و تواني شگفت     20.كردند
رسـيد و تنهـا سـنگاپور از آن            درصد رسيد، كه فقط كرة جنوبي به پاي آن مي          16

                                                 
 .82-83. همان، صص. 19
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مديريت و سازماندهي جديدي در جريان بود كه واحـدهاي توليـدي            . جلوتر بود 
تـر    كمك بـه منطقـي    . انداخت  كرد و واحدهايي جديد را راه مي        يا مي قديمي را اح  

وزارت اقتـصاد   . شدن بخش خصوصي و رشد آن به سياسـت رسـمي بـدل شـد              
معيارهايي را تعيين كرد و پيش از درخواست كمـك مـالي خواسـتار بررسـي در                 

ها  هر دو به توجيه افكار مربوط به فناوري، بازار         كهها شد،     مورد عملي بودن طرح   
پيوندهاي افقي و عمودي بين صـنايع آشـكار و رفتـه            . كرد  و سودآوري كمك مي   

 سازي، مفهـومي كـه چنـد دهـه          خصوصي. رفته در برنامة توسعه دخالت داده شد      
اين . شدة دولت ايران بدل شد      ، به سياست پذيرفته   بد رواج يا  طول كشيد تا در دنيا    

. بـود ها، نهروهـا و سـوكارنوها       هايي به بار آورد زيرا هنوز دورة ناصـر          روند تنش 
 شماري از مردم    زيرا شد  كردن بخش خصوصي مطرح مي    لوس  اتهاماتي در مورد    

ديگـراي پيـشي     از   شـناختند،   همه آنهـا را مـي     داشتند و   تجاري  توليدي و    شم   كه
بـا پـول دولـت      آن هـا     نظر بسياري از افراد بيـرون از حـوزة صـنعت،             از. گرفتند

مقامـات  مناسبات تنگاتنگ و آميختـه بـه فـساد          مستلزم  ثروتمند شدند و اين كار      
اتهامات مربوط به فساد، كـه همـواره در فرهنـگ ايـران             . دولت و كارفرمايان بود   

يافت، ولـي بـه سـختي بـا نـسل جديـد               رايج بوده است، روز به روز افزايش مي       
. آمد  فناوران ايراني، كساني مانند عاليخاني، آموزگار، سميعي يا اصفيا، جور در مي           

برخـي از   . صاحبان صنايع بخش خصوصي هم در اين زمان از نوعي ديگر بودنـد            
آنها، پس از روشن شدن اين كه كشاورزي ديگر سودي ندارد، از آن بخـش وارد                

 زمينـداران سـابق يـا اشـراف سـنتي           فرزنداناغلب آنها   . حوزة صنعت شده بودند   
ه بودنـد و بـا دنيـاي غـرب     بسياري از آنها در خارج از ايران تحصيل كـرد  . بودند

ديگران كه از طبقة بازرگانان سنتي ايران بودند و كـار خـود را از               . آشنايي داشتند 
بـرادران خيـامي،    . آوري به دسـت آوردنـد       صفر شروع كردند هم موفقيت شگفت     

بـه گفتـة عاليخـاني آنهـا، و افـراد           . احمد و محمود، بهترين مثال اين گروه بودند       
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هـاي گذشـته و       هاي آنها فراتر از ديـدگاه       ديدگاه. گرا بودند   ندهزيادي نظير آنها، آي   
در آغاز دورة خدمت عاليخـاني، بـرادران خيـامي بـه دفتـر او رفتنـد و                  . حال بود 

شما چـه   ": عاليخاني از آنها پرسيده بود    . درخواست پروانة ساختن اتوبوس كردند    
اده بودنـد كـه در       آنهـا پاسـخ د     "خواهيد اتوبوس بـسازيد؟     اي داريد كه مي     سابقه

داننـد اتـاق اتومبيـل و اتوبـوس را چگونـه              مشهد تعميرگاه اتومبيل دارنـد و مـي       
هـايي بـسازند كـه بـا          تواننـد اتوبـوس     آنهـا اطمينـان داشـتند كـه مـي         . سـازند   مي

. خواستند كارخانـه بـسازند      آنها مي . هاي ساخت اروپا و ژاپن رقابت كنند        اتوبوس
 تـا   200توانيـد     گذاري آن را داريد؟ آيا مي        سرمايه آيا پول ": عاليخاني پرسيده بود  

دانـستند بـراي اينكـه روي         آنها مي  " اتوبوس در سال بفروشيد و سود كنيد؟       300
اي داشتند    آنها سرمايه . پاي خود بايستند و سود كنند چند اتوبوس بايد توليد كنند          

عاليخـاني را   آنها تحـسين    .  هم نيازمند بودند   يولي به وامي از بانك توسعة صنعت      
از آنجا كه هنوز نظام مورد نظـر او بـراي ارزيـابي پيـشنهادها شـكل                 . برانگيختند

 با درخواست    شخصي نگرفته بود، خودش اين طرح را بررسي و بر اساس اعتماد          
آن دو برادر كار خود را آغاز كردند و كمي بعد از علم، نخست              . آنها موافقت كرد  

هنـوز چيـز    " ،عاليخانيبه گفته   . د دعوت كردند  وزير، براي بازديد از كارخانة خو     
 كار 1356 تا سال  21".ولي به هر حال كارشان را شروع كرده بودند... زيادي نبود

سازي خيامي، بـا نـام ايـران ناسـيونال، بـيش از               به جايي رسيد كه مجتمع اتومبيل     
سـاخت و آنهـا را بـه روسـيه، اروپـاي شـرقي و                 كارخانة هيوندايي اتومبيـل مـي     

ها پس از سقوط رژيـم شـاه محمـود خيـامي              سال. كرد  شورهاي عربي صادر مي   ك
. ها هم كار خود را با مونتاژ آغاز كردند          ژاپني. مونتاژ آغاز كار بود   "داد كه     توضيح

يـك،  ونسازيد صنايع ديگري چون صنايع الكتر       به موازات اين كه شما اتومبيل مي      
اين اتفـاق در ايـران      . كنند   پيدا مي  الستيك، فوالد و بسياري ديگر حول آن توسعه       
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هـا،    لـوازم اتومبيـل   % 90 ،60، يعني ميانه دهـه      ظرف يك دهه  . افتاد  هم داشت مي  
اين برنامه مورد تأييد    . شد  ها و ديگر توليدات در ايران طراحي و توليد مي           اتوبوس

  22".دولت بود

  . مانند برداشت عاليخاني بود"مونتاژ"برداشت خيامي از 

 . كنـد   سازد ، باقي چيزهـا را سـوار مـي           اي يك چيز مشخص را مي       رخانههر كا 
براي مثـال هـر     ... سازد  هيچ كس تمام قطعات الزم براي توليد نهايي يك كاال را نمي           

بگيريم صنعت موتور ديـزل، بـه       . سازد  قطعه از اتومبيل را يك كارخانة تخصصي مي       
اش آن چيزي است كه        درصد بهاي تمام شده    40 تا   35طور متوسط يك موتور ديزل      

 درصد ارزش اين موتور قطعاتي است كـه         65 تا   60در كارخانه ساخته شده است و       
توانـد قابـل      و مـي  آيـد     اي كه پيش مي     مسأله. ... از واحدهاي ديگر خريده شده است     

ـ      اگر  اين است كه    ايراد باشد     كـل فعاليـت صـنعتي شـما         ه اين مونتاژ شما ارتباطي ب
  باشد كه يك نفر انحصاري به دسـت بيـاورد و ايـن             ننابش اي  و فقط مع   نداشته باشد 

ولـي اگـر     .. تواند قابل ايراد باشـد        مي اين   ...مبارك خودش بگذارد  جيب   را در    پول
وقتـي آن   . هدف ساختن صنعت حول صنعت باشد، آن تنها راه ارتقاي صنعت اسـت            

هـا     آن اتومبيـل   سازيد كه ديگر صنايع براي توليد قطعات مـورد نيـاز            قدر اتومبيل مي  
سياسـت درسـت توليـد را تـشويق و وابـستگي            . توسعه يابند، اين كار منطقي اسـت      

اي منطقـي    اين كاري است كه ما كرديم؛ ايـن برنامـه         . كند  صنايع مختلف را افزون مي    
  23.كرد هاي ديگر را تكميل مي بود كه هر بخش آن بخش

***  

ايـشات سوسياليـستي    او بـا وجـود گر     . شاه حامي برنامة توسعة صنعتي بـود      
. شاه هميشه اهل كمك كردن بـود      ": خيامي گفت . حامي بخش خصوصي هم بود    
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شد، درست مثل اين كـه فرزنـد          ديد چيزي ساخته شده است شاد مي        هر وقت مي  
 توسعه. خواست ايران سرآمد باشد     او مي . خودش به دنيا آمده يا بزرگ شده باشد       

كـرد، انگـار      ود را ابـراز مـي     او خـشنودي خـ    . شد احساس غـرور كنـد       باعث مي 
هـاي صـنعتي بـا         او اغلب در نمايـشگاه     24".توانست جلوي خودش را بگيرد      نمي

هـا   كرد و پاسخ زد، سئوال مي   ها سر مي     به تمام غرفه   ،كرد  صاحبان صنايع ديدار مي   
سال ". آورد  توجه او توليدكنندگان و مخترعان را به وجد مي        . سپرد  را به خاطر مي   
بـه عـرض اعليحـضرت      ...اي توليـد كـرده بودنـد          ه كـاالي تـازه    بعد هر كدام كـ    

كنـد، كـه       عاليخاني دربارة مهندسي به نام ابوالفتحي صـحبت مـي          25".رساندند  مي
هايي كـرد و بـا        آميز از او پرسش     شاه با حالتي تحسين   . هاي فلزي بود    طراح خازن 

ه ويژه بسيار خرسند شد از اين كه        شاه ب . هاي مرد جوان گوش داد      عالقه به پاسخ  
اي بوده و به همين دليل نـاگزير بـه تـرك         شنيد اين مرد جوان كه دانشجويي توده      

خدمت دولت شده است، شركت خودش را تأسيس كرده و بـا قـرض گـرفتن از                 
ها را ساخته است كه اوج مهارت فنـي كـشور را              اش اين گونه خاذن     افراد خانواده 

ايم كـه از پـولش و از         حاال ما مسئول شده   ": اني به شاه گفت   عاليخ. دهند  نشان مي 
  26".منافعش دفاع كنيم

***  

 شـرايطي  زمينـه ايجـاد      هنوز مانده بود تا رؤياهاي شاه در      . اين آغاز كار بود   
 تحقق يابند، محور اين تحقق سازمان برنامه و بودجـه بـود       براي كشور   بهتر بسيار

 و عبدالمجيـد مجيـدي در نيمـة         1340دهـة   كه خداد فرمانفرماييان تـا نيمـة دوم         
برنامة پـنجم، كـه در دورة فرمانفرماييـان    . كردند  آن را اداره مي1350نخست دهة   
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اي  تـرين برنامـه   اين برنامـه جـامع  .  آغاز شود1352آماده شد، بنا بود در فروردين   
در تخـت جمـشيد بـا شـاه دربـارة اصـول             . بود كه تا به آن روز تدوين شده بود        

 محتوا و فرايند آن بحث شد و تا آنجا كه به فرمانفرماييان مربوط بود شـاه                 نظري،
نه تنها از آن برنامه خوشش آمد و آن را تأييد كرد، بلكـه آن قـدر از آن خوشـش                 
آمد كه نزديكان وي به اين نتيجه رسيدند كه فرمانفرماييان احتماالً نخـست وزيـر               

 اين وضع باعث شـد هويـدا مقـدمات         به اعتقاد فرمانفرماييان   27.بعدي خواهد بود  
كـرد شـاه بـا ايـن           از سوي ديگر مجيدي تصور مـي       28.استعفاي او را فراهم آورد    

د زيرا در نظر داشت براي افزايش چشمگير درآمد ايران از نفـت             بوبرنامه موافق ن  
دانـست كـه ايـن برنامـه تـا حـد زيـادي                دست به اقداماتي بزنـد و بنـابراين مـي         

 طـي يـك      در واقـع شـاه     29. ارزيابي كرده است   كم تر از واقع     درآمدهاي ايران را    
قـرارداد    افـزايش داد و نيـز       دالر به ازاي هـر بـشكه       65/11 به    را  بهاي نفت  سال

اين به معناي افزايش بسيار زياد درآمـد سـاالنة ايـران از     30.كنسرسيوم را لغو كرد
 20الر بـه     ميليـون د   200 افـزايش از     -1957 برابـر بـيش از سـال         100نفت بود،   
 31.ميليارد دالر

اي كـه بـا       وظيفة مجيدي اين بود كه اين برنامـه را بـازنگري كنـد بـه گونـه                
ريزي سنتي در     سابقه بود زيرا برنامه     درآمدهاي جديد تطبيق يابد و اين چالشي بي       

شد؛ در اين برهه از زمان موضـوع          ايران معموالً به دليل كمبود سرمايه محدود مي       
 قدرت خريد سرمايه را با كمبود عوامـل ديگـر تطبيـق دهنـد،               اين بود كه چگونه   
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عواملي كه در برنامة بازنگري شده آن را كمبود نيـروي كـار متخـصص، قابليـت                 
آهـن، انـواع منـابع        ها و راه    بالفعل و بالقوه در تسهيالت زيربنايي مانند بنادر، جاده        

صوالت كشاورزي  انرژي، مواد الزم براي ساخت و ساز مانند سيمان و آهن و مح            
 بـا   همگامت توليدي كـشور   در، ق ي رشد سريع اقتصاد   در جريان ".كرد  توصيف مي 

ي بخـش   ل مـا  امكانـات در نتيجـه،    .  نيافته اسـت   فزوني افزايش منابع مالي و ارزي    
به مراتـب بيـشتر از حـد اكثـر امكانـات       و قدرت خريد بخش خصوصي       عمومي

  تنگناهـاي   وجـود  المللـي و    بـين و وجود تورم در سـطح       توليد داخلي بوده است     
 بـراي    استفاده از بازارهاي خارجي    براي كشور را    وارداتي و راه ها امكانات بالقوه     

  32". است محدود كردهرفع دشواري ها و كمبودهاي داخلي

خواسـت بـا      هـا را در نظـر داشـت و مـي            نارسـايي شده  اين برنامة بازنگري    
هايي كه رويارويي      چالش لي با  جامعه آنها را برطرف كند و      جذبارزيابي ظرفيت   

 در برنامة چهـارم،      .روبرو بود رسيد،    با آنها و غلبه بر آنها بسيار دشوار به نظر مي          
 ميليون ريال   1165به  )  ميليارد دالر  2/10( ميليارد ريال    686توليد ناخالص ملي از     

 2/11 افـزايش يافتـه و بـه رشـد           1351به قيمت ثابت سـال      )  ميليارد دالر  3/17(
كـرد كـه      بينـي مـي      درصدي را پـيش    9/25برنامة پنجم رشدي    . صد رسيده بود  در

 ريال ميليارد   3686هاي ثابت به      باعث افزايش توليد ناخالص ملي بر اساس قيمت       
 80 توليد ناخالص ملي بـه بـيش از          1356عمالً در سال    ( ميليارد دالر رسيد     55يا  

 جمعيـت، توليـد سـرانة        درصـدي  9/2با توجـه بـه رشـد        ). ميليارد دالر بالغ شد   
 665/102 بـه    1350در سـال    )  دالر 556( ريـال    523/37ناخالص ملي بنا بـود از       

 توليد سـرانة ناخـالص    1357در عمل در سال     ( برسد   1356در سال   )  دالر 1521(
د توليـد   صـ  در 1/77هـاي مـصرفي       هزينـه ).  دالر بـالغ شـد     2400ملي به حـدود     

                                                 
 .2.، ص1353، تهران، سازمان برنامه و بودجه، )1352-1356تجديدنظر شده (برنامة پنجم عمراني كشور . 32
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 درصـد توليـد     8/58رفت اين رقم بـه        ي بود؛ انتظار م   1350ناخالص ملي در سال     
.  كـاهش يابـد    1356توليد ناخالص داخلي در سـال       درصد   1/66ناخالص ملي و    

بـراي  . هاي مختلف اثر گذاشت     سيل درآمدهاي فراوان نفتي بر موازنة رشد بخش       
 درصد  5/51 ارزش افزوده در بخش نفت       1355 و   1350هاي    مثال در فاصلة سال   

 درصـد، و    2/16 درصد، در بخش خدمات      18 معدن   هاي صنعت و    بود، در بخش  
هـا را در    درصد بود و در حدي چشمگير سهم ايـن بخـش  7در بخش كشاورزي    

 درصد در پايان برنامة چهـارم       5/19سهم نفت از    . داد  توليد ناخالص ملي تغيير مي    
 افـزايش يافـت   1356ال  درصد در پايان برنامة پنجم در س7/48 به 1351در سال  

 در پايـان برنامـة      كشاورزي كه سهم  : ها كاهش يافت    كه سهم باقي بخش   در حالي   
در پايـان   و   درصـد    18بود در پايان برنامة چهارم بـه         درصد   5/34 سوم در حدود  

 درصـد در سـال      3/22 درصد كاهش يافت؛ صـنايع و معـادن از           8پنجم به   برنامة  
 درصـد   1/40 كاهش يافت، سهم خدمات از       1356 درصد در سال     1/16 به   1351

 ميليـارد   5/6628درآمدهاي ناشي از نفـت و گـاز كـه           .  درصد كاسته شد   2/27به  
 درصـد از درآمـد دولـت را در          8/79برآورد شده بـود،     )  ميليارد دالر  9/98(ريال  

. هاي دورة برنامة چهارم بود       برابر دريافتي  12داد كه تقريباً      برنامة پنجم تشكيل مي   
 درصـد آن    8/1 درآمدها كه از ماليات مستقيم و         درصد از  6/14اين رقم را بايد با      

هاي خارجي و بقيـه كـه از درآمـدهاي ديگـر، از جملـه فـروش اوراق                    كه از وام  
   33.شد، مقايسه كرد قرضه، تأمين مي

. انگيـز بـود     با وجود اين اوضاع نامتعارف، دگرگوني اقتصاد و جامعه حيرت         
، زمـان بـه تخـت     1304سـال    برابـر    700، توليد ناخالص ملي ايران      1355تا سال   

 برابـر و واردات تقريبـاً       3400نشستن پهلوي اول، شـده بـود، و سـرماية داخلـي             
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. هـا در دوران شـاه رخ داد       دگرگـوني    اغلب اين    34. برابر آن زمان شده بود     1000
 درصد فراتر رفت    20 ميانگين رشد ساالنة صنعت از       1355 و   1342هاي    بين سال 

 4 برابـر شـد و از        13توليد ناخـالص ملـي      . ر شد و حجم كارهاي صنعتي دو براب     
 افـزايش  1354/1355 ميليـارد دالر در سـال      5/53 به   1340/1341ميليارد در سال    

 دالر  1600 دالر بـه     195درآمد سرانه هشت برابر شد و در همـان دوره از            . يافت
تمام اين رشد به دليـل وجـود        . فت دالر فراتر ر   2400 از   1356 و در سال     35رسيد
 تمام اعضاي سازمان اوپك از درآمد       1351 و   1339هاي      در فاصلة سال  .  نبود نفت

يك از آنها جز ايران چنين سابقة رشـد و          چشمگير نفت برخوردار بودند ولي هيچ     
 اقتصاددانان در اين مورد توافـق دارنـد كـه رشـد             .توسعة درخشاني نداشته است   

 پيشرفت، برخالف ايـران،      آن  اما اقتصادي ليبي و عربستان سعودي چشمگير بود،      
رفت اين رشد و توسـعه ادامـه          انتظار مي در ايران،    36.فقط به دليل وجود نفت بود     

كنـد تـا سـال     بيني مي   گفت كه پيش  لوموند   به خبرنگار    1353هويدا در سال    . يابد
درآمد سـرانه   . خانوادة ايراني يكي اتومبيلي براي خود داشته باشد         از هر دو   1364

 ميليون تن فوالد، يك ميليون تن آلومينيـوم ،          20ايران ساالنه   . برسد دالر   4500به  
يك ميليون اتومبيل، سه ميليون دستگاه تلويزيون، يك ميليون تن كاغذ توليد كنـد              

او بـا افتخـار   .  ميليارد دالر برسـد 7و درآمد اين كشور از صنايع شيميايي خود به     
 مهنـدس را آمـوزش دهـد و از          21000تواند    گفت كه در پنج سال آينده ايران مي       

                                                 
34. Jahangir Amuzegar, Iran: An Economic Profile, Washington, DC. The Middle 
East Institute, 1977, p. ix. 

  :براي مقايسة اوضاع اقتصادي و اجتماعي ايران در آغاز قرن بيستم نگاه كنيد به. 248. همان، ص. 35
Julian Bharier, Economic Development in Iran 1900-1970, London and New York, 
Oxford University Press, 1977, ch. 1. 
36. Charles Issawi, "The Iranian Economy, 1925-1975: Fifty Years of Economic 
Development," in George Lenczowski, ed. Op. cit., 129-166, p. 163. 
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توان بالقوة كار زنان به خوبي استفاده كند، در حالي كه اين گروه در گذشته تنهـا                  
  37.هاي اقتصادي داشتند نقشي ناچيز در فعاليت

هاي ديگر از جمله سند       تضادهاي موجود در توسعة اقتصادي ايران در برنامه       
نيـز در نظـر     مـة شـشم توسـعه        ساله، برنامة آمايش سـرزمين، و برنا       20دورنماي  

 در  1354كـه در سـال      ) 1351-1371( سـاله    20سـند دورنمـاي     .  بود گرفته شده 
دهندة عزم راسخ شاه در مورد رسـاندن ايـران بـه              سازمان برنامه تدوين شد، نشان    

شد كه  ايران يكي از نـادر          در اين بررسي ادعا مي    .  بود "تمدن بزرگ "هاي    دروازه
افتادگي   ت كه اقبال در هم شكستن دور و تسلسل عقب         كشورها در جهان سوم اس    

يابي بـه آن در نظـر گرفتـه           را دارد و بنابراين بايد نظم و انضباط الزم براي دست          
كه در اينجا از اصطالح فرمانـدهي       (ايران سرمايه، منابع طبيعي الزم، رهبري       . شود

فـارغ از   ري مـدرن    فناو. و نيروي كار بالقوه را در اختيار داشت       ) استفاده شده بود  
اين كشور را  به جلو و به ساحت مطلـوب پـيش             هاي زماني و مكاني       محدوديت

از يك سو تحصيالت و آموزش و از سوي ديگر نظم و انضباط، مقررات              . راند  مي
ها مورد نيـاز      كوشي و آمادگي براي پذيرش معيارها و رويه         و قواعد، دقت، سخت   

  38.بود

شـاه از   . ه نسبت بدبينانه از دنيا اسـتوار بـود         ساله بر ديدگاهي ب    20دورنماي  
. گفت  آميز، تبادل منابع و فناوري، و همكاري جهاني سخن مي           همزيستي مسالمت 

 تأييـد    را هـا جامـة عمـل بپوشـند         ولي هيچ يك از مشاهداتش اين كه اين انديشه        
 قدرتمندان به احتمال زياد همچنان به پامـال كـردن            مي انديشيد كه   بلكه. كرد  نمي

انتظـار  . دادند و عدالت به معناي تأمين منافع صاحبان قـدرت بـود             ضعفا ادامه مي  
                                                 

37. Le Monde, 1 Fevrier 1975 
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رفـت، يعنـي در جاهـايي كـه فقـر،             انفجار جمعيت بيشتر در كشورهاي فقير مـي       
اشتياق كشورهاي صنعتي بـه كـسب ثـروت و          . گرسنگي و نااميدي حكمفرما بود    

محيط زيست هـم    . ساندر  رشد به احتمال زياد منابع سوخت فسيلي را به پايان مي          
بـه دليـل    . شـد   مالحظه و استفادة نادرست احتماالً نابود مي        برداري بي   به دليل بهره  

ها با سرعت، انضباط، ثبات قدم و با شدت پـيش رونـد               اين آينده الزم بود ايراني    
يافتنـد     زيرا اگر مردم پيش از به پايان رسيدن منابع نفتي به خودكفايي دست نمـي              

 درآمد نفت براي مدتي كوتاه براي آنهـا بـه وجـود آورده بـود از                 هايي كه   فرصت
مانـده و   در اين صورت آنها محكوم بودند به اين كه فقير و عقـب           . رفت  دست مي 

  .در آيندة نزديك به ديگران وابسته باشند

 توسعة مورد نظـر شـاه    منتج ازدورنماي بيست ساله در حد زيادي به مسائل     
 بـيش  1341صرفي سرانه در مناطق شهري، كه در سـال   هاي م   هزينه. اشاره داشت 

 برابـر بـيش از منـاطق        24/3،  1350بود، در سـال     نر مناطق روستايي      براب  14/2از  
هـاي بخـش      هـاي دولتـي و هزينـه        ادل مشابهي بـين هزينـه     تععدم  . روستايي شد 

هاي دولتي بـه توليـد ناخـالص ملـي از             خصوصي هم وجود داشت، نسبت هزينه     
 ايـن   39. افـزايش يافـت    1351 درصـد در سـال       21 به   1341در سال    درصد   4/10
 شاهد دگرگوني اساسي در نقـش بخـش   1340رسيد كه دهة  رنما به اين نتيجه     ود

 تقريبـاً دو برابـر      بخـش عمـومي   گذاري و مـصرف       دولتي بوده است زيرا سرمايه    
بـه ايـن    ". بـود گذاري و مصرف بخش خصوصي افزايش يافته          تر از سرمايه    سريع

رتيب افزايش چشمگير توليد ناخـالص ملـي بـه نقـش در حـال تغييـر و سـهم                    ت
روزافزون بخش دولتي وابسته بود كه آن هم به نوبة خـود تحـت تـأثير افـزايش                   

 تا  1350هاي    از آنجا كه بهاي نفت در فاصلة سال        40".بهاي نفت در اين دوره بود     
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 و خـصوصي و      به شدت افزايش يافته بود، عدم تعادل بـين بخـش دولتـي             1353
ا  . همچنين بين مناطق شهري و روستايي حتي از آن هم بيشتر افزايش يافته بود          امـ

سهم نفت در توليد ناخالص ملي آشكارا سهم بخش دولتي هـم            به موازي كاهش    
 ايـران، الزم بـود       مخـتلط   اقتـصاد   تـداوم  بنابراين براي حفظ  . پائين مي آمد  در آن   

صي صورت گيرد تا اين بخـش بتوانـد         بيشترين تالش براي كمك به بخش خصو      
بنا بر سند   . برندة توسعه را در دست گيرد       به هنگام كاهش درآمد نفت عوامل پيش      

  41. سال آتي مأموريت بخش دولتي همين بود20انداز در  چشم

داد كـه بخـشي از         سـاله آشـكارا طرحـي را تـرجيح مـي           20انداز    سند چشم 
 رو بــه كاســتي  نفــت كــه درآمــددرآمــدهاي نفتــي را بــراي اســتفاده در زمــاني

 بود كه در پايان دورة مورد نظر، يعنـي          اين سند   بيني  پيش .كندگذاشت، ذخيره     مي
هاي تجاري     تراز پرداخت   هنوز قادر نخواهند بود    ، درآمدهاي غيرنفتي  1371سال  

در آن زمان اين گونه درآمدها در حدي چـشمگير افـزايش            اگر چه   ،  كنندرا حفظ   
اي پايـدار بـر اسـاس         براين ايـران بـراي دسـتيابي بـه توسـعه          بنـا . يافـت خواهند  

شـد، ايـن      اي ايجاد مـي     اگر ذخيره . درآمدهاي غيرنفتي به زماني بيشتر نياز داشت      
گـذاري را در      كاست، سـرمايه    هاي نخستين مي    ذخيره از فشارهاي تورمي در سال     

ز داد كـه اقتـصاد توانـايي جـذب آن را داشـته باشـد، بـه تـرا                    حدي كـاهش مـي    
 را هـم تـسهيل      1371كـرد و رشـد اقتـصادي پـس از سـال               ها كمك مي    پرداخت

افزون بر اين، اگر هدف كاهش عدم تعادل بين مناطق شهري و روسـتايي             . كرد  مي
بود، صنعت و خدمات روستايي بايد تا سـرحد ممكـن بـه سـرعت توسـعه پيـدا         

ان در زمينـة    هاي اير   كرد زيرا در بخش كشاورزي سنتي، با توجه به محدوديت           مي
  .  نبودحتمل درصد م4آب و همچنين خاك قابل كشت، رشد بيش از 
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كـرد كـه       ساله را برنامـة آمـايش سـرزمين پـشتيباني مـي            20انداز    سند چشم 
 ايـن طـرح     42.اي بود براي بررسي جمعيت، فضاي زندگي، و منابع طبيعـي            برنامه

ي در اوائـل  اي فرانسوي داشت و در دوران رياست جمهوري دوگل يعن          سرچشمه
 محبوبيت يافته بود، هر چند به عنوان طرح دولت فرانسه بسيار زودتـر   1340دهة  

اين طرح را هنر ايجاد بهترين توزيـع ممكـن           . شروع شده بود   1330يعني در دهة    
 –انـد     هـاي اقتـصادي تعريـف كـرده         جمعيت با توجه به منابع طبيعـي و فعاليـت         

، توسـعة   اي  نطقـه آن دستيابي به عـدالت م     زمان فرايند و موقعيتي بود كه هدف          هم
ايـن  . بـود  تعريف شده بر اسـاس منـاطق         اقتصادي متعادل، و تخصص كاركردي    

دولـت  . هاي تقسيم كار اضـافه كـرد        هاي فعاليت را  به فعاليت       برنامه تقسيم مكان  
عملكردهاي توسـعة خـود تعريـف و         "تعيين كنندة فضاي  "اين طرح را به عنوان      

ين سياست در فرانسه پيچيده بود ولي در اصل در پي آن بود كه  ا 43.كرد اجرا مي
  .هاي صنعتي داخل و اطراف پاريس را به ديگر مناطق منتقل كند كارخانه

شاه اين عقيده را از دوگل، رئيس جمهور فرانسه، و اوليويه گيـشار، دوسـت    
قديمي دوگـل، كـه در دورة رياسـت جمهـوري پمپيـدو و بـار ديگـر در فاصـلة                 

 amenagement، به سـمت وزيـر       44ه در دولت پير مسم    1974-1972هاي   سال
گيشار بـا هويـدا، نخـست وزيـر، هـم          .  اقتباس كرد  45منصوب شده بود،  ) آمايش(

اين مناسبات سازمان برنامه را تشويق به همكاري با گـروه مهندسـان             . دوست بود 
، كـه از قـضا      مشاور فرانسوي كرد، تا طرح اولية برنامة آمايش سرزميني را بريزند          

                                                 
اي ملي،  در فرانسه بررسي گسترده اي دربارة آن كشور به تدوين برنامه. اين طرح از فرانسه اقتباس شده بود. 42

را آمايش در فارسي اين برنامه .  يا توسعة ملي و منطقه اي انجاميده بودAmenagement du territoireبه نام 
  .به گفتة مدير ايراني اين طرح شاه آن را پيشنهاد كرده بود. منبع اين فكر كامالً روشن نيست. سرزمين ناميدند

  :نگاه كنيد به. 43
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nagement_du_territoire 
44. Pierre Mesmer 
45. http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier-Guichard 
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هاي قابل مقايسه با آن در فرانسه يا كشورهاي ديگر از آب              تر از طرح    بلندپروازانه
 آمايش سرزمين هشداري در اين مورد هم به رژيم حكومتي بود كه اگر  46.درآمد

هـاي    هـا در حـوزه      روند توسعة دهة گذشـته ادامـه يابـد امكـان دارد نـاهمخواني             
  47.دتر شوداجتماعي، اقتصادي و جمعيتي شدي

پاسخي كافي به " در خود گفتند توسعة اقتصادي نويسان مي اين برنامه
كارآمدي اقتصاد هم فقط به عوامل فني، كمي و .  نيست"هاي افراد و جامعه آرمان
رفاه آنان نحوة توزيع افراد نقش مهمي در "سرانجام . مدت بستگي ندارد كوتاه
يت انجام گيرد اين برنامه به حمايت  براي آنكه آمايش سرزمين با موفق48".دارد
 باالترين مقام كشور و ]حمايت[ بيش از همه ": زمان دو منبع نيازمند است مه

ريزان   برنامه".گيري هاي دست اندر كار تصميم  ديگر مقام]حمايت[همچنين 
در  "باالترين مقام"فقط . گفتند كه حمايت شاه شرط اصلي موفقيت است مي
مدت  مدت و بلند ه ويژه دربارة تعارض بين مالحظات كوتاهموقعيتي بود كه ب"

ها و  رويكرد برنامة آمايش را در ارزيابي"گيران   اگر بنا بود تصميم".داوري كند
انتظار .  وفاق نظري و رفتاري كلي هم الزم بود"هاي خود دخالت دهند تصميم

 هاي مهم زينه گ انتخاب و گيريتصميمدر زمينه "سرزمين رفت برنامة آمايش  مي
 ابزارها و از راه طرحاجرا،  حالتي متمركز و در مورد مربوط به سراسر كشور

 حالتي غير ،  متغير محلي مسائل شرايط و قابل انطباق با وبينانه هاي واقع روش
 تنها رويكرد سرزمين آمايش نسبت به  البته اين رويكرد.  49".داشته باشدمتمركز 
به شكل توصيف شده بيش از چارچوبي گفتند  ان ميريز برنامه اما.  نبودممكن

                                                 
  .گفتگو با احمد جزني، مدير ايراني اين طرح. 46
ريزي آمايش سرزمين، سازمان برنامه و  مركز برنامهگزارش نهايي مرحلة نخست، : برنامة آمايش سرزمين. 47

 .17. ، ص1355بودجه، ارديبهشت 

 .همان. 48

  .17-18. همان، صص. 49
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 افزون بر اين، سياست متكي بر برنامة .استهمه براي وضع ايرانيان مناسب 
آمايش سرزمين و ملي به نوعي به دليل تغييرات شتابان اقتصادي، جمعيتي، و 

 به دليل اراده و امكاناتي كه در آن دوره وجود ، به ويژهاجتماعي فوريت داشت
  50.ت و ممكن بود ده سال بعد ديگر وجود نداشته باشدداش

انداز   با سند چشمهمگنهايي استوار بود  برنامة آمايش سرزمين بر برداشت
دولت مركزي مقتدر . زمان آماده شدند بيست ساله و برنامة ششم، كه تقريباً هم

ند  مدرني بود كه بتوايماند؛ هدف سياست رشد اقتصادي ايجاد دستگاه توليدمي 
هاي وارد آمده از توسعه  فارغ از نفت ادارة امور را به عهده گيرد؛ در برابر شوك

؛ از محيط زيست، منابع طبيعي و مي شدبر جامعه، وحدت و هويت ملي حفظ 
 مي اقتصادي كنترل-هاي اجتماعي ، ناهمخوانيمي شدميراث فرهنگي حفاظت 

د؛ تمركز وظايف مديريتي از رسي  و تأثيرات آنها بر افراد به حداقل ممكن ميشد
كنار بيايند؛ رشد  "هاي جامعه گزينه"دند كه با يد رفت و افراد آموزش مي ميان مي

شد، توجه كافي به  مناطق شهري، به ويژه رشد تهران، مهار و مهاجرت كنترل مي
  51.مقتضيات اقتصاد مدرن و زندگي خوب الزم بود

در . ها و مناطق پرداخته بـود  شاين بررسي جامع بود و به تفصيل به تمام بخ         
 غرب محوري مركـزي     و شرق   در لپايان در اين بررسي دو محور جنوب به شما        

تبريز، كه از پيش وجود داشت، در نظـر گرفتـه           -تهران-اصفهان-متشكل از شيراز  
 سرخس بود؛ محور غرب     - مشهد - زاهدان -بهار  محور شرق محور چاه   : شده بود 

به گفتة  . بود) اروميه( رضاييه   - سنندج -كرمانشاه - ايالم -مهران–محور خرمشهر   
هـا بـه      گذاري   سرمايه ،رئيس سازمان برنامه و بودجة وقت     وزير مشاور و     ،مجيدي

                                                 
 .18. همان، ص. 50

 .21. همان، ص. 51
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شد، كه به نسبت كمتر توسعه يافته بودنـد، و بـه              هاي كشور هدايت مي     اين بخش 
  52 .آورد اين ترتيب تعادل بهتري براي ملت به وجود مي

، يعني زماني كه وضعيت اقتصادي و سياسي بدتر         1355به ويژه پس از سال      
، شـاه  از     بگذارندبر را كنار      هاي به شدت سرمايه      بسياري از برنامه    الزم بود  شد و 

اين برنامه با سياست و خلق و خوي او جـور        .  استقبال كرد  برنامة آمايش سرزمين  
ظـر سياسـي،    اين برنامـه از ن    . هاي وي دربارة تمدن بزرگ بود       و در جهت انديشه   
ها، متمركز بود و هدف نهـايي او را تـضمين             گيري  ها و تصميم    يعني از نظر گزينه   

. فشار جمعيت در شهرهايي مانند تهران و اصفهان بيش از حد تحمل بود            . كرد  مي
 به شهرها نه تنها باعث تمام شدن منابع بلكـه سـبب افـزايش                روزافزون مهاجرت

 كـه  ه بود شاه هم به اين نتيجه رسيد1356تا سال . شد تنش فرهنگي و سياسي مي    
  .شود به زور به جلو راند ايران را از حدي بيشتر نمي

 ،برنامة ششم، كه هرگز اجرا نشد، از برنامـة آمـايش سـرزمين الهـام گرفـت                
در ايـن   .  را به كار گرفـت     آن ضوابط و هنجارهاي     و ،هشدارهاي آن را قبول كرد    

هاي غير نفتـي      ز نفت و گاز براي توسعة بخش      برنامه استفاده از درآمدهاي ناشي ا     
هـايي جديـد       بر اساس اين برنامـه اگـر حـوزه         .حياتي به شمار آمده بود    راهبردي  

رسيد   شد، نقش نفت به عنوان موتور توسعه در برنامة ششم به اوج مي              كشف نمي 
 رو بـه افـول    1360 دهـة     اواخـر  و در ميانة اجراي برنامة هفـتم، يعنـي تقريبـاً در           

 بدون  اقتصادي ما بايد بدانيم كه توسعة    ": در برنامة ششم آمده بود كه     . ذاشتگ  مي
اقتصاد معمولي در جريان بايـد وابـسته بـه منـابع            " ".گيرد  تالش بزودي پايان مي   

 و بخـش خـصوصي    ،ها  دولت بيش از همه به ماليات     بابد  مالي داخلي باشد، يعني     
ضـع بـه نوبـة خـود مـستلزم          اين و . دن تكيه كن  ،ها و سودهاي خصوصي     بر ذخيره 

                                                 
 .354. مصاحبه با مجيدي، پيشين، صگيري سياسي،  ريزي عمراني و تصميم برنامه غالم رضا افخمي، .52
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 برنامة شـشم بخـش صـنعت و معـدن را تنهـا جـايگزين                53".استبيشتر  كارايي  
كـشاورزي  : دانـست   محتمل براي نقت به عنـوان منبعـي بـراي درآمـد ارزي مـي              

رسـيد كـه ايـران هـم ماننـد            اين انتظار بسيار بعيد به نظر مـي       "نويدبخش نبود و    
از راه عرضة خـدمات تـأمين       رز خارجي   سويس بتواند نيازهاي خود را در مورد ا       

هـاي     از سوي ديگر رشد سريع صـنعتي آشـكارا ضـرباهنگ نـاهمخواني             54".كند
هـاي آمـايش      بخـشيد، مگـر آنكـه برنامـه         روستايي موجود را سرعت مـي     -شهري

 برنامة ششم هم مانند سند      55.گرفت  سرزمين مناسب به شدت مورد توجه قرار مي       
مـايش سـرزمين نقـش اصـلي دولـت را در ايـن        سـاله و برنامـة آ     20انـداز     چشم
المللـي را بـراي بخـش         دانست كه امكانات كسب مزاياي نسبي در بـازار بـين            مي

شناسـي   اين كار به زمان نياز داشت ولي اگر فراينـد، روش   . خصوصي فراهم آورد  
كـرد،   ريزي كارايي بيشتر و با مقتضيات آينده تطبيق پيدا مـي          و اصول نظري برنامه   

رسيد و فشارهاي تورمي بايـد كـاهش           اسراف بايد به حداقل مي     56.ذير بود پ  امكان
تـر، مـشاركت فـردي و محلـي در سياسـت برنامـه ريـزي و                   از آن مهم  . يافت  مي

.  بستگي داشت  اداريتمام اينها به موفقيت انقالب      . يافت  مديريت بايد افزايش مي   
ـ           " د بـه مـانعي در راه       به اين ترتيب تنگناهاي موجود در ديوانـساالري دولتـي باي

شـد     كيفيت زندگي را نمـي     57".شد  هاي درازمدت ايران تعبير مي      دستيابي به هدف  
 تعريـف   هاي دولتي يا خصوصي     بر اساس رشد اقتصادي، فني يا هر يك از بخش         

امكان داشت در جريان توسعة اقتصادي محيط زيست صدمه ببيند          .  تضمين كرد  يا
                                                 

 1. ، ص2535هاي پيشنهادي، سازمان برنامه و بودجه،  ، طرح2537-2541برنامة عمراني ششم، . 53

 .2. همان، ص. 54

 .4. همان، ص. 55

 .5-6. همان، صص. 56
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  بخـش  تـر از دسـتاوردهاي      مهيـب بخش  يك  هاي پيشرفت در      اي كه زيان    به گونه 
  .ديگري باشد

هاي برنامـة آمـايش       ز توصيه برنامة ششم پيشرفتي جامع را بر اساس پيروي ا        
گفـت    مـي .  در نظر داشت كه تأكيد آن بر توسعة انساني و اجتماعي بـود             سرزمين

. انجامـد   هاي اقتصادي مي    ها و بخش    ها، منطقه   رشد سريع به عدم تعادل بين گروه      
شـود و محرومـان از تخـصيص           رشد متعادل، ساختار اجتمـاعي حمايـت مـي         در

اي كـه نيازهـاي اوليـه و انـساني تمـام افـراد                برند به گونـه     عادالنة منابع سود مي   
گـذاري در زمينـة بهداشـت، آمـوزش، مـسكن، رفـاه               سـرمايه . شـود   برآورده مـي  

ولويـت قـرار    اجتماعي، فرهنگ و هنر، و توسعة شهري و روستايي در بـاالترين ا            
ناميـده   "تمـدن بـزرگ   " تمام اينها ابزاري براي رسيدن به هدفي بود كـه            58.دارند
  .شد مي

***  

، و پيش از سرنگوني تاج      1356 كتابي بود كه شاه آن را در سال          تمدن بزرگ 
و تختش منتشر كرد و رؤيايي بود كه در سراسر زندگي مسير كار و كوشش او را                 

ايـران  "  59.ورد آينده بر اساس ميراث فرهنگي ايرانديدگاهي در م–كرد  تعيين مي
 ايـران ديـروز     60". وارث ايران ديروز است    لي خود وامروز سازندة ايران فرداست     

هايي جاويد بود كه طي بيست و پنج قرن تاريخ پر فراز و نـشيب از                  داراي ارزش 
ست هر يك از آنها كافي بوده ا    "ها و كشتارهايي كه       حمله–او حمايت كرده است     

                                                 
 .17. همان، ص. 58

اين كتاب ) . Satrap Publishing, 1994(، ترجمة انگليسي، ، به سوي تمدن بزرگهلويمحمد رضا پ. 59
  ).   به فارسي منتشر شد1356نخستين بار در سال 
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هيچ تحول و تغييـر اصـيلي       "".تا موجوديت كشوري را از صفحة تاريخ محو كند        
هــاي جــاوداني و  توانــد در ايــن كــشور پــاي گيــرد مگــر اينكــه بــا ارزش  نمــي

مظهـر   كـه هـستة اصـلي آن روشـنايي  يـا              "ني هماهنگ باشـد   اساز اير   سرنوشت
دي و سراسـر وجـود مـا   "و رسـد   آفرينش است كه در تمدن ايرانـي بـه اوج مـي    

هـا را از      ها و پـاكي     ها را از زشتي     گيرد تا در آن زيبايي      معنوي هر فرد را در بر مي      
بخـش نيـست بـه قلمـرو          ها مشخص كند و آنچه را كه سـازنده و زنـدگي             پليدي

  61".تاريكي و نيستي سپارد

در ايران فردا اثري از فقر، جهل، بيسوادي، فساد، استثمار و تبعيض نخواهـد              
حداكثر تندرستي و نيرومندي بدني را بـراي هـر          "اشت عمومي   خدمات بهد . بود

 را  "حداكثر سالمت روحـي و فكـري      " و آموزش،    "كردفرد ايراني تأمين خواهد     
 زيـر پوشـش بيمـة       "از لحظة تولد تا مرگ    "هر ايراني   . آورد  براي او به ارمغان مي    

مخارج  خواهد بود كه همة      اجتماعي خواهد بود ، دستمزدها و درآمدها در حدي        
هر ايراني مسكني مناسب خواهد داشـت و هـيچ          . افراد را در حد كافي تأمين كند      

حداكثر تـسهيالت بـراي پـرورش و        . فرد ايراني معني گرسنگي را نخواهد فهميد      
هـر فـرد از هـر طبقـه و در هـر موقعيـت               "،   خواهـد شـد     بروز استعدادها فراهم  

 انـساني، اجتمـاعي و      اجتماعي كـار خـود را بـا برخـورداري از حـداكثر حقـوق              
اقتصادي، به صورتي سازنده و بر اسـاس همكـاري و مـشاركت و نـه دشـمني و              

  62".رويارويي، انجام خواهد داد

تا اواخر دهة هفتاد ايرانيان    . رسيدن به چنين ايراني نياز به زماني زياد نداشت        
 تجربـه كـرده     1356رسيدند كه اروپا آن را در سـال           به آن سطحي از پيشرفت مي     
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در شمار كـشورهايي چـون فرانـسه، انگلـستان و           ايران  بود و در پايان قرن بيستم       
بـه بـاالترين    در ايـران    در اين برهه از زمان توسعة اقتصادي        . گرفت  ايتاليا قرار مي  

نظـام اجتمـاعي بـسيار انـساني و         . شـد   تورم مهـار مـي    . رسيد  ميزان مؤثر خود مي   
لت اجتمـاعي، دموكراسـي اقتـصادي،    هاي فردي، عدا  همراه با آزادي  "دموكراتيك  

عدم تمركز، مشاركت گسترده و آگاهانة عمومي در همـة امـور و فرهنـگ بـارور                 
 و حقوق تمام افـراد محتـرم   شد مي نظم و انضباط برقرار   .آمد   به وجود مي   "ملي  
ديوانساالري، كه در نخستين دهة انقالب سفيد حالتي متمركز و سياسـي            . بودمي  

د و در تمام سطوح در برابر عمـوم  رك نامتمركز پيدا مي  حالتي  ه  داشت، در اين دور   
ند، و  دشـ   دولت و جامعه براستي مكمل هـم مـي        . شد  مردم مسئول و پاسخگو مي    

يـاي ايـن دورة جديـد        كه از مزا   همه كساني كارگران و كشاورزان در صف مقدم       
  63.ندفتگر  قرار ميندشد برخوردار مي

هـاي واالي     رهنگ و روح و چكيدة آمـوزش      بار تمام اينها بر شانة آموزش، ف      
فريبانـه يـا ارتجـاعي از         هاي مغرضانه، عـوام     سؤاستفاده"با   كه   64اسالم واقعي بود  

ها درسـت در جهـت مخـالف           و اين سؤاستفاده   – شتسازگاري ندا   "موازين آن 
 كـه اكنـون هـم ماننـد گذشـته ملـت قربـاني آن                بودروح و مفهوم حقيقي اسالم      

برخـوردار از   ، انـساندوست،    كه ايرانيان بالقوه افـرادي پـرتالش      از آنجا    65.شد  مي
 اسـتعداد علمـي، ادبـي و هنـري           و داراي  حس عدالت و رعايت حقوق ديگـران،      

دار در  پرستي ريـشه   با برخورداري از روح ميهن  ،ندشتبين دا   ند و نگرشي جهان   بود
   66.شد شان حفظ مي همة موارد هويت ايراني
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