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چکیده

برنامهریزی بهمنظور توسعه در ابتدای قرن بیستم و به دنباا تواو ب بای المللاِ
میان دو جنگ جهانِ و پسازآن از سوی غالب کشورهای توسعهنیافتاه پیگیاری

شد .در ایران پیدایش اندیشه برنامهریزی و تجربه تالش در عملاِسااتت آن در

مقطعِ کوتاا ،پایش از اارایش اساترد ،در ساط بای المللاِ یاِ حکومات

رضاشا ،به منصة ظهور رسید .به دنبا توو ب بی المللِ و داتلِ پس از جنگ
جهانِ دوم بازآفرینِ اندیشه برنامهریزی در میان جامعه و دستگا ،حاکماه ایاران

شکل ارفت و ارایش به آن پیگیاری شاد .تاالش در تادوی ننساتی برناماه و

استقرار نظام برنامهریزی در ای زمان چهار سا به یو انجامیاد .یاِ ایا دور،

اساتااد ،از داناش تنصصاِ شاارکتهاای مشااور،ای آمریکااا باه تو ایه بانا
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بی المللِ ترمیم و توسعه موجب شد ،تا اساتقرار نظاام برناماهریازی در ایاران در
راستای منافع نظام سرمایهداری ارزیابِ اردد .پژوهش حاضر مسئلهی چگاونگِ

پیدایش نظام برنامهریزی در ایران را با سؤا استقرار نظاام برناماهریازی در ایاران

حا ل اندیشه و نیاز داتلاِ باود ،یاا برناماهای تومیلاِ در راساتای مناافع نظاام

سرمایهداری مورد بررسِ قرار داد ،و ای فرضیه که :هرچند اندیشه برناماهریازی
در ایران سابقهای یو نِ دارد اما هدایت و استقرار آن پس جناگ جهاانِ دوم

متأثر از شرایط بی الملل از سوی ایا بمتود ،در راستای اهداف و مطامع نظاام
سرمایهداری ورب ارفت را تولیل و ارزیابِ مِکند .ایا پاژوهش باه روش

تارینِ و با تکیه بر اسناد و منابع نو منشأ و سرچشمه ایرانِ نظام برناماهریازی را

اثباب مِنماید.

واژههای کلیدی :نظام برنامهریزی پهلوی دوم برنامه عمرانِ سرمایهداری

برنامه هاتساله.

 .1مقدمه
برنامهریزی بهعنوان ی

نقشة را ،را ذیل عنوان نقشه و یاا واه،هاای بیگاناه «پلَا » و «پرواارام» در

متون دور ،قاجاریه مِتوان یافت؛ اما برنامهریزی بهعنوان یا

نظاام تنصاین مناابع هدفمناد در

دور ،پهلوی دوم ضم بررسِ ازسوی دستگا ،حاکمه و مجلس شورای ملِ بهعنوان روشِ جهت

نیل به اهداف توسعهای پذیرفته شد و به دنبا آن سازمانِ متولًِ امار برناماهریازی باا ناام ساازمان
برنامه در ایران شکل ارفت .رویکرد به برنامهریزی و پیدایش اندیشة برنامهریازی تواولِ دفعتااً و

ی

بار ،در ساتتار اقتصادی ایران نبود بلکه تولد سازمان برنامه و ارایش به برنامهریزی را مِتوان

درواقع ادامه روند ا الحاتِ دانسات کاه در دور ،قاجاریاه و تصو ا ًا پاس از مشارویه در نظاام
دیوانِ و ساتتار اقتصادی ایران آغاز شد،بود .اارایش باه برناماهریازی در دور ،رضاشاا ،اارچاه
مغایر با روش رضاشا ،بود اما از سوی برتِ افراد روشناکر جامعه مطرح شد و در پار،ای موارد نیز

ورب عمل به تود ارفت؛ اما ای ننستی اقداماب در شکلدهِ و استقرار نظام برنامهریزی یِ

ای دوران تداوم نیافت و بهزودی از ونة دیوانسا ری حکومت پهلوی او کنار اذاشته شد.

 .2بیان مسئله
توااو ب ب ای الملل اِ یااِ جنااگ جهااانِ دوم و پااس از آن تمایاال کشااورهای توسااعهنیافتااه بااه

برنامهریزی را در راستای نیل به اهداف توسعه ای به دنبا داشت .ایران نیز به دنبا ای تواو ب و
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برتِ رویدادهای داتلِ ازجمله ننستی کشورهایِ بود که به برنامهریزی روی آورد .رویکرد به

برنامهریزی در ایران همزمان با اوج توجه به ماهوم و نقش برنامهریزی در جهان باود؛ اماا ایا باار
بررسِ و تدوی ی

برنامه و رسیدن به ی

نظام برنامهریزی در کشور تقریباً چهار ساا باه یاو

انجامید .چگونگِ استقرار نظام برنامهریزی و توو ب مربوط به آنکه موجب شد تا ایا سااتتار

بهعنوان ی

برنامه وارداتِ و در راستای اهداف نظام سرمایهداری معرفِ ااردد و از ساوی دیگار

زمینههای ارایش به برنامهریزی در داتل ایران مسئله پژوهش حاضر است.
 .3سؤال و فرضیه پژوهش

سؤال :استقرار نظام برنامهریزی و شکلایری سازمان برنامه در ایران حا ل نیاز و اندیشه ایرانیان
بود ،یا ی

برنامه تومیلِ از سوی عوامل نظام سرمایهداری غرب بهویژ ،آمریکا؟

فرضیه :عالو ،بر سابقه ارایش و توجه به برنامهریزی در ایران هدایت و برپایِ نظام برناماهریازی

پس از جنگ جهانِ دوم در راستای تقابل دو منشأ برنامهریزی در جهان از سوی آمریکاا اورب

ارفت تا سمتوسوی ساتتار برنامهریزی در ایران را در جهت اهداف سیاساِ نظاام سارمایهداری

قرار دهد.

 .4روش پژوهش
پژوهش حاضر با هدف تبیی زمینهها و عقبة توجه و ارایش به برناماهریازی در داتال ایاران یاِ
دوران پهلوی تا سا  1327به روش تارینِ و با رویکرد تو یاِ ا تولیلِ با تکیه بر اسناد مناابع

کتابنانهای و متون دست او به تولیل و بررسِ موضوع مِپردازد.

 .5پیشینه پژوهش
در راستای موضوع ای پژوهش هرچند مطالبِ را به ورب پراکند ،در برتِ تألیااب دور ،پهلوی
دوم و یا توقیقاب جدید تصو اً در حوز ،تاریخ اقتصادی مِتوان یافت؛ اما پژوهشِ که بهیاور

مستقل موضوع زمینههای شکلایری سازمان برنامه را مورد بررسِ قرار دهد ورب نگرفته است.

 .6برنامهریزی اقتصادی و گرایش به آن در سطح بینالمللی
در شرایطِ که حاکمیت مکتب اقتصادی کالسی با اندیشة نظام اقتصاد بازار و مکانیسم قیمت به

کم

دست نامرئِ بر جهان سرمایهداری هراونه دتالت دولت در اقتصاد را ناِ مِکرد در 21

دسامبر  1921ننستی برنامه دولتِ بهمنظور تأمی برق سراسری روسیه به هشاتمی کنگار ،شاوراها
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ارائه اردید (مارشاسکِ  .)3 :2535بدی ترتیب نظام برنامهریزی اقتصادی با الهاام از آماوز،هاای
مارکس و انگلس در جایگزینِ اقتصاد ارادی بهجای اقتصاد آشاتة بازار در اتواد شاوروی نشاو و

نما یافت.

رکود استرد،ای که اندکِ پس از جناگجهاانِ او باا نوساان در اغلاب کشاورهای جهاان

رخنمود بهتدریج به ی

بوران تبدیل شد که هیچکس برای آن را ،چار،ای نمِیافت .عمیقتری
1

و استرد،تری بوران اقتصادی قرن بیستم که با سقوط وا استریت از آمریکا شروع شد با سرایت
به دیگر کشورها جهان را به سمت فقر درماند،کنند،ای سوق داد که تنها اتواد شوروی با افزایش
تولید نعتِ تود از آن مستثنِ بود (ارنویل  .)283 :1377اارچه برنامهریزی دولتاِ اساتالی در

عمل سنتِهایِ بزرگتر از آنچه در غرب اتااق افتاد ،بود تومیل کرد (همان) اما بوران بزرگ
زمینااه افاازایش یرفااداران سوسیالیسااتهااا را در دهااه  1930فااراهم آورد (هاناات  )348 :1381و
هواداران مکتب مارکس را نسبت باه توقاق نظریااب وی امیادوار سااتت (اساتوراب .)1 :1369

کسادی بزرگ ترس و نگرانِ را بر جهان سرمایهداری مستولِ نمود تاا آنجاا کاه نظاام سیاساِ و

ساتتار قدرب در چندی کشور فرورینت (همان  .)1بوران عظیم باا توجاه باه پایشبیناِ کاار

مارکس 2بنیاناذار کمونیسم ای تصور را موجب شد که زمان فروپاشِ نظام اقتصاد سرمایهداری

و انقالباب کاراری در کشورهای سرمایهداری فرارساید ،اسات (موساوی جهرماِ .)267 :1389

تااالش جهااان ساارمایهداری باارای تااروج از با بساتِ کسااادی باازرگ و از سااوی دیگاار ناااتوانِ

اقتصاددانان کالسی

جهان رقم زد.

در پاسخاویِ و حل مشکالب پیشآمد ،توولِ عظایم را در نظاام اقتصااد

جان مینارد کینز 3اقتصاددان بزرگ بریتانیایِ با انتشار کتاب «نظریههای عمومِ اشاتغا بهار،

و پو » انقالبِ عظیم را در اقتصاد سرمایهداری به وجود آورد .از آنجا که عقاید کیناز جهاان را از
بوران اقتصادی نجاب داد وی را بنیاناذار علم اقتصاد جدید دانساتهاناد .او یاِ همای دوران در

پِریزی و اجرای سیاستِ احیای اقتصادی آمریکا معروف باه نیودیال 4باه روزولات مشاورب داد

(تاضلِ  .)448 :1393آنها در همی راستا برنامه یرح توسعه منطقة وسیع درة رودتاناه تنساِ را

بهمنظور کاهش آثار منرّب بوران بزرگ در یکِ از عقبماند،تری و فقیرتاری مناایق آمریکاا

که قسمتهای زیادی از هات ایالت آن کشور را در برمِارفت به اجرا اذاشتند.

1. Wall Street
2. Karl Marx
3. John Maynard Keynes
4. New Deal Policy
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جدا از مذاکراب اقتصادی کینز با ایا بمتود ،وی به تدارک مقادماب قارارداد پاولِ بارت

وودز 1و تشکیل ندوق بی المللِ پو و بان

جهانِ ترمیم و توسعه پرداتت (استوارب :1369

13؛ تاریخ منتصر عقاید اقتصادی  .)350 :1352انگار،های جدید کینز بهسرعت موردقبو بیشاتر

اقتصاددانان معروف قرارارفت (هانت  .)364 :1381انقالب کینز نقش اقتصادی دولت را تاا حاد
زیادی استرش داد .زی پس دولتها در چارچوب ی

اقتصادِ بازار مسئولیت تثبیت فعالیاتهاای

کلِ اقتصادی را از یریق سیاستهای پولِ و مالِ با هدف برقراری اشتغا کامل بادون تاورم باه
عهد ،ارفتند (تودارو .)479 :1378

 .7اصالحات اقتصادی و فرازوفرود ایده برنامهریزی

در ایرانِ قبل از جنگ جهانی دوم
وتامت اوضاع سیاسِ و اقتصادی ایران یِ جنگ جهانِ او و پس از آن عالو ،بر ای که برای

مدتِ ساتتار دیوانسا ری نوپای مشروییت را از هم اسینت نیاز به ا الحاب استرد ،اقتصادی
را هرچه بیشتر برای هیئت حاکمه و تصو اً جامعه ایران نمایان ساتت؛ لذا همچناان کاه سااتتار

سیاسِ کشور توولِ سترگ را تجربه مِکرد نیاز به ا الح امور مالِ و اقتصادی نیز بیشتر نمایاان

مِشد .میلسپو مِنویسد« :ایرانیان مِدانساتند کاه ا االحاب ماالِ شارط قبلاِ هراوناه پیشارفت
داتلِ و ترقِ کشور است»(میلسپو  .)25 :1370مجلس ا الح کالف سردرام نظاام ماالِ ایاران

(شوستر  )73 :1385را ضم توجه به رقابتهاای اساتعماری دو تاارجِ در آباان ماا 1289 ،باا
استندام مستشار مالِ از آمریکا جهت سامان بنشیدن به اوضاع آشاته تزانهداری «قرونوساطایِ»

کشور مورد توجه قرار داد،بود (همان  .)51ضرورب ا الحاب مالِ و جلاوایری از حیافومیال

اموا عمومِ در بیانیة رهبر سیاسِ کودتای سوم اساند که درواقاع اولای برناماه دولتاِ در دور،

قاجار موسوب مِشود نیز مورد تأکید قرارارفته است (تلیلِتاو  .)129 :1373همچنای توجاه

نماینداان مردم به ا الحاب اقتصادی در مجلاس پانجم منجار باه تشاکیل کمیسایون شاش ناار،

اقتصادیاب برای حل مسائل و مشکالب اقتصادی بعضاً با حضور مسئولی اقتصادی کشور شد ،بود.

(مجموعه قوانی موضوعه و مصوباب دور ،پنجم قانوناذاری 471 :1350؛ مرکز اسناد ملِ ش-

ب .)3-1 :240/10221

 .1کنارانس برت وودز ( )Bretton Woodsهمایشِ در شهر بارت وودز در ساا  1944باود کاه بسایاری از ابزارهاای
تجارب بی الملل مثل ندوق بی المللِ پو سازمان تجارب جهانِ و بان

بی الملل ترمیموتوسعه پایهاذاری شد.
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دیکتاتوری رضاشا ،روند ا الحاب اقتصادی را داراون ساتت .برنامههای اقتصادی رضاشا،

باهدف تبدیل ایران از فروپاشِ بهسوی امنیت و استوکام (کماالِ  )151 :1381فرایناد ا االح و

نوسازی را به شکلِ اقتدارارایانه و از با در ابعاد استرد،تری اداماه داد .تأسایس وزارب اقتصااد

ملِ در دور ،رضاشا ،در همی راستا قابل ارزیابِ و مداقه است (تلیلِ تاو  .)181 :1373هرچناد
تبعاب اجتماعِ ا الحاب اقتصادی وی از جهاتِ برای توسعه اجتماعِ ا سیاساِ کشاور بایش از
توسعه اقتصادی آن اهمیت داشت (کمالِ  )151 :1381رضاشا ،در هنگام افتتااح مجلاس هشاتم

اظهار امیدواری کرد ،بود که پارلمان جدید اقتصادی تواهد بود (دیگار .)95 :1377

ننستی سابقه برنامهریزی توسعه در ایران که بهزعم بسیاری باهدنباا تاأمی نسابِ امنیات در

کشور و توجه ویژ ،رضاشا ،و وزرای مالیه او به ا الحاب اقتصاادی اورب ارفات (غناِناژاد

 )239 :1395تنظیم ی

برنامه عمرانِ هااتسااله بارای کشاور و ارائاه آن در کتاابِ مشاتمل بار

مجموعه مقا ب اقتصادی است .مهندس علِ زاهدی ننستی اندیشامندی اسات کاه یا

برناماه

هاتساله را با آغازی در سا  1311برای ایران پیشنهاد نمود (زاهدی  .)55 :1342وی مِنویساد:

«بهیور تال ه نهضت نعتِ ایران امروز موتاج ی

پروارام جامعِ است کاه تطاوط برجساتة

مالِ فنِ و اداری نایع را رسم نمود ،از اقداماب متشتت و بِاساس و بِرویه جلوایری نماود،
باعث شود با قلیل استعداد مالِ که ما داریم منتها نتیجة عملِ را پس از چند سا به دست آوریام»

(همان  .) 18در اینجا آنچه زم به مداقه است نوو ،ارائه اید ،برنامهریزی از سوی زاهادی اسات؛

زیرا بهرغم آنکه زاهدی بعدها پس از تشکیل ننستی شورای اقتصاد عضو ایا شاورا باود (مرکاز
اسناد ملِ شب )1 :240/13538؛ اما وی اندیشة تود را رفاً به ورب ی
نمود ،و موردتوجه و امعان نظر هیچیا

پیشنهاد علمِ ارائاه

از مقامااب و مسائولی وقات قارار نگرفتاه و در شاورای

اقتصاااد نیااز مطاارح نشااد (عظیمااِ آرانااِ  .)158 :1393باادی ترتیااب امکااان تولیاال و ارزیااابِ

عکسالعمل دستگا ،حاکمه در تصوص یرح زاهدی وجود ندارد.

در سا  1316ننستی اقدام جدی و عملِ در راستای برنامهریزی تأسایس شاورای اقتصااد باه

پیشنهاد ادار ،کل تجارب بود که وظیاة یرح نقشههای اقتصادی و ارائه یریق در اجارای آن را باه

عهد ،داشت (توفیق  .)23 :1385شورای اقتصاد باهرغام تشاکیل چنادی جلساه و بررساِ برتاِ
مسائل کشور نظیر کمبود کارار برای توسعة نایع و کشاورزی موارد بهداشتِ و مسائل عمرانِ

کارون (مرکز اسناد ملِ شب  )3-1 :240/13538در ای زمان دولت مستعجل بود و اندکِ بعاد

جدا ای که موافقت رضاشا ،را در بادی امر کسب نمود ،بود بدون آنکه موفق به تنظایم برناماهای
اردد با شکست مواجه شد .ابوالوس ابتهاج که ریاست دبیرتانه شورای اقتصاد را برعهد ،داشات
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علت شکست آن را عدم اعتقاد مومود بَدِر وزیر مالیه وقت به برنامهریزی و از هماه مهامتار عادم

اعتقاد رضاشا ،به تمرکز کارهای عمرانِ مِداند و یادآور مِشود« :باه عقیاد ،او [رضاشاا ،کلیاه

کارهایِ که در را ،ا الحاب نعتِ و اقتصادی ایران زم بود به عمل آید مِبایستِ به ابتکاار و

دستور او باشد» (ابتهاج  .)304 :1371ابتهاج همچنی در سا  1318پیشنهاد تود مبناِ بار تمرکاز
کارهای اقتصادی و داشت برنامه را به ننستوزیر وقت احمد متی دفتری ارائه کرد لایک جاوابِ
دریافت ننمود .بعدها متی دفتری عدم دریافت پاسخ از دفتر رضاشا ،را دلیال بادون جاوابمانادن

نامة ابتهاج بیان نمود ،بود (همان  .)307بدی ترتیب متأثر از یرز عمال دیکتااتوری رضاشاا ،کاه
تجلِّ ای اونه افکار را در قالب نهادهای مستقل برنمِتافت هراونه فکار برناماهریازی یاِ ایا
دوران به مقصود نرسید ،و با شکست مواجه مِشد.

 .8تحوالت منجر به استقرار نظام برنامهریزی و شکلگیری سازمانبرنامه در ایران
ضرورب ا الح مالِ و اقتصادی در ایران پس از کنار،ایری رضاشا ،از سلطنت همچنان احسااس

مِ شد امری که مردم و جامعه ایران نیز بدان واقف بودند .چنانکه به قو میلسپو« :تاود ایراناِهاا
معمو ً جزء اولی کسانِ هستند که به نابسامانِهای مالِ و اداری تود اقارار ماِکنناد» (میلساپو

 .)38 :2536نابسامانِهای مالِ که استندام مستشار بهمنظور ا الح اوضاع مالِ ایران را ضاروری

مِ نمود پس از پانزد ،سا دوبار ،میلسپو را به ایاران آورد .باهرغام ایا کاه یاِ ایا دوران افاراد
توصیلکرد ،و متنصن در کشور وجود داشتند که قادر به اردانادن چارخ لناگ اقتصااد ایاران
بودند اما سابقة توب میلسپو و شاید هم اعما ناوذ آمریکا که در آن موقع باه دلیال کما

هاای

بِ دریغ تود به متاقی سِمت سروری داشت دوبار ،دولت ایران را قانع نماود تاا میلساپو را بارای

ادار ،امور مالِ استندام نماید (همان  .)16ای مأموریت میلسپو در راساتای ارائاة برناماهای بارای

مدیریت اقتصاد ایران در ای زمان تأثیر مثبتِ از تود برجای نگذاشت (بالدوی

.)53 :1394

روزنامه ایالعاب در مردادما 1323 ،در سلسله مقا تِ توت عناوان «اقتصااد بعاد از جناگ و

ایران» به قلم دکتر علِاکبر اتوی ضم انتقاد از عدم توجه به اقتصادیاب و نبود سودای شایستگِ

در امور اقتصادی به تالش مکرر تویش در اوشزد نمودن نتایج شوم «بِنقشگِ و باِتاوجهِ باه

ا و اقتصادی» توجه مِدهد (ایالعاب س 19ش  5538یکشنبه  22مارداد  .)5 :1323پاانزدهم

فروردی ما 1325 ،همی روزنامه در مقالهای دیگر ضم اشار ،به تکارار موضاوع برناماهریازی در
اذشته ننستی شرط اجرای ا الحاب اساسِ در کشور را داشت برناماه و هادف و تاکتیا

سوی دولت بیان مِکند (ایالعااب س  20ش  6018یکشانبه  15فاروردی  .)5 :1325همچنای

از
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چند روز بعد در  22همی ما ،روزنامه ایالعاب در مقالهای توت عنوان «نقشه پنجساله» نوشت« :از

مدب ها پیش ما هروقت دربار ،ا الحاب کشور بوث نمودیم متذکر شدیم کاه بارای ا االحاب

نقشه و برنامة عمل چندساله زم است و بدون نقشه و برنامه ممک نیست کاه بتاوان ا االحاتِ را

که زم است در ای کشور عمل نمود و مردم را از فقر فاقه و مشکالب اونااون مادی و معناوی

نجاب داد» (ایالعاب س 20ش  6027پنجشانبه  22فاروردی ماا .)4 :1325 ،بناابرای باهتادریج

توجه به موضوع برنامهریزی برای ترسیم آیند ،اقتصاادی و اجتمااعِ از میاان روشاناکران و افاراد

توصیلکرد ،به میان عامة مردم نیز آمد ،و به ی

مسئله فراایر تبدیل شد،باود .چناانکاه یکاِ از

موضوعاب مهم روزنامهها اردید ،و جراید به آن پرداتته بودند.

یِ قرن بیستم متأثر از توو ب سیاسِ اجتماعِ و اقتصاادی بای المللاِ روناد توساعة فکار

برنامهریزی و نهادسازی در راساتای برناماهریازی اقتصاادی و اجتمااعِ در ایاران نیاز تشادید شاد
(م

لئود  .)11-9 :1377اارچه در ایران مکتب اقتصادی کالسی

و تئوری دست ناامرئِ باازار

هیچاا ،حاکم نبود و دولت هموار ،نقش مستقیم در اقتصاد داشت (رزاقِ )141-140 :1370؛ اماا

شکلایری و استرش دیداا،های کینز در نظام سرمایهداری توو ب اقتصادی ایران را نیاز متاأثر
ساتت .همچنان که فرمانارمائیان مِاوید« :تز ساازمانبرناماه و ماا ایا باود کاه باهوسایله دولات

مِتوانیم در مکانیسم بازار دتالت کنیم و با ای سرعت مِتوانیم مملکت را تیلِ ساریعتار پایش
ببریم» (فرمانارمائیان .)200 :1381

در دوران موردبوث بهرغم بهبودِ درآمدهای ارزی کشور  1اوضااع اقتصاادی رو باه وتامات

اذاشت (افشاری 224 :1389؛ رزاقِ  .)165 :1375لذا ا الحاب اقتصاادی جهات بهباود ساط

زنداِ و موقعیت سیاسِ ایران ضروری به نظر مِرسید؛ بنابرای در  23مرداد ،1323ش در کابینه

ساعد با تشکیل مجدد شورای اقتصاد دوبار ،یرح برنامههاای اقتصاادی باهمنظاور تثبیات وضاعیت
اقتصادی کشور آغاز شد .ای شورا که ای بار شورای عالِ اقتصاد تواند ،شاد مرکاب از  24ناار

شامل  18نار از افاراد مطلاع و بصایر در اماور اقتصاادی باه پیشانهاد ننساتوزیار باود کاه توساط

هیئتوزیران برای مدب  3سا و  6نار دیگر با اکثریات دو ثلاث آراء  18ناار مزباور بارای هماان

مدب تعیی مِشدند .ریاست عالیه شورا نیاز باا شانن ننساتوزیار باود (ایالعااب س 19ش

 5539دوشنبه  23مرداد )5 :1323؛ اماا شاورای عاالِ اقتصااد نیاز همانناد شاورای اقتصااد پیشای

دستاورد چندانِ نداشت (بوستاک  .)147 :1395در ای زماان بهباود وضاع کارتاناههاای دولتاِ

 .1در دور ،جنگ براثر منارج نیروهای متاقی در ایران ای کشور قوة ترید تارجِ مشابهِ به شکل یال نقار ،و ارز
بهدست آورد (ر .ک .به :شمیم .)62 :1346
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توسط بان

نعتِومعدنِ پیگیری مِشد (رزاقِ )166 :1375؛ بنابرای مِتوان اات ای بان

عمالً وظایف سازمانبرنامه بعدی را انجام مِداد .همچنان که رضا نیازمند مِاویاد« :در مراجعات
از آمریکا متوجه شدم که بنگا ،نعتِ و بان

نعتِ همه تعطیل شد ،و بهجای آن سازمانِ به نام

سازمانبرنامه تشکیل شد،است» (سعیدی  .)59 :1392شمیم نیز یادآور مِشاود« :پاس از تصاویب
یوه برنامه هاتساله او سازمانبرنامه به وجود آمد و وظاایف بانا

عهد ،سازمانبرنامه اذاشته شد» (شمیم .)62 :1346

انعتِومعادنِ ایاران باه

یِ همی دوران ابتهاج که سا ها مشوّق و هوادار ا الِ برناماهریازی باود و در پشات اونه

غالب افتوتیزهای استقرار برنامهریزی در ایران حضور داشت در نامهای باه ننساتوزیار وقات
موس

در ( درا شرف) لزوم تهیه برنامه را بهمنظور بهبود اوضاع کشور اوشزد نمود (ابتهاج

 .)307 :1371آناونه که ابتهاج مِ اوید ایا ناماه نیاز باا کارشاکنِ موماود بادر وزیار دارایاِ
ساارانجامِ نیافاات (همااان  .)137ننسااتوزیاری قااوام در بهما مااا 1324 ،قاادمِ تاااز ،بااه ساامت

برنامهریزی بود .ابتهاج مجدداً اهمیت برنامهریزی را برای قوام و سهامالسلطان بیاب وزیر مالیه بیاان
نمود .در شرایطِ که تداوم حضور نیروهای کمونیسم در ایران آیندة مبهماِ را بارای کشاور رقام

زد ،بود قوام و اعضای کابینهاش به نظراب ابتهاج نسبت به برنامهریزی برای توسعه اقتصاادی اقباا

بیشتری نشان دادند .ابتهاج به اعضای دولت اعالم کرد که « :رفنظر از ای که چه اتااقِ رخ داد،

است تنها را ،نجاب ایران برنامهریزی است» (بوستاک  .)148 :1395کمیسیون تهیة نقشة اقتصادی

که در ای زمان بهفرمان قوام تشکیل شد؛ سوای همکاری وزارتنانههای داتلاِ در اورب نیااز
امکان بهر،ایری رایگان از کم

های فکری کمیتاه اقتصاادی و اجتمااعِ ساازمان ملال متواد و

استااد ،از مساعدب کارشناسان ای کمیسیون برای مشاور ،و کم

به تدوی برناماههاا را داشات

(همان  .)149سرانجام هیئتوزیران براساس پیشنهاد وزارب دارایِ در هادهم فروردی ماا1325 ،

یِ تصویبنامهای هیئت تهیة نقشة ا الحِ و عمرانِ کشور را به دبیرکلِ دکتر علِ امیناِ و باه
ریاست وزیر دارایِ تشاکیل داد (مرکاز اساناد ملاِ ایاران شب 2 :297/3399؛ مشارف نایساِ

 .) 1 :1326چند روز بعد از تشکیل ای هیئت وزارب امورتارجه ازارش حسی عالء ساایر ایاران
در واشینگت مبنِ بر ضرورب ا الحاب اقتصاادی در کشاور را جهات مطالعاه زم بارای آنهاا

فرستاد ،بود (اسنادی از ا ل  4تاروم در ایاران  .)2 :1382همچنای ارشاام 1مستشاار اقتصاادی

وزارب دارایِ نیز دربارة نوو ،استااد ،از سرمایه تاارجِ بارای پیشارفت اقتصااد کشاور باا امیناِ

دبیرکل هیئت مکاتبه نمود ،است (همان  .)15حا ل کار هیئت تهیه نقشه ا الحِ و عمرانِ پس
1. Gersham
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از سه ما ،تشکیل هیئت عالِ برنامه در نوزدهم مرداد  1325با تصویب هیئتوزیران بود .مواد او

دوم و سوم تصویبنامه به ترکیب هیئت عالِ برنامه اشار ،داشت و ماد ،چهارم آن شارح وظاایف

ای هیئت بود که ریاست عالیه آن به عهدة ننستوزیر بود (مرکز اسناد ملِ شب 3 :297/3399؛

ابتهااج 313 :1371؛ مشارفنایساِ  .)1 :1326درواقاع ماِتاوان ایا تصاویبناماه را ننسااتی و

مهمتری اام در جهت تشکیل سازمانبرنامه در ایران دانست.

پسازآنکه پیشنویس برنامه هاتساله 1از سوی هیئت عالِ برنامه به هیئاتوزیاران ارائاه شاد

عدم توانایِ مالِ کشور در اجرای ای برنامه دولت ایران را بر آن داشت تاا باه پیشانهاد ابتهااج از

بان

بی المللِ تارمیموتوساعه وام بگیارد .لاذا در ساوم آباان  1325سااارب ایاران در واشاینگت

تقاضای  250میلیون د ر وام را تسلیم مقاماب بان

نمود .بان

نیز در پاسخ متذکر شد ،باود کاه

متقاضِ وام باید نوع و هزینه کارهایِ که قرار است انجام بگیارد برناماه مصارف ساالیانه و نواو،
استرداد وام را تشری نماید (ابتهاج 321 :1371؛ اود  .)112 :1372یوجی بل

ای تصوص مِاوید« :بان
دارد .بان
اتناذ ی

رئیس بانا

در

به همی انداز ،به مویط اقتصادی کشوری کاه وام ماِایارد توجاه

در مذاکراب مربوط به وام هموار ،درتواستکنند ،را به تسویه دیون معوقه تارجِ و

سیاست سالم اقتصادی و مالِ و تبادیل سارمایهااذاری عماومِ باه وسایلهای بارای باه

جریان انداتت سرمایه تصو ِ نه وسایلهای بارای کارشاکنِ در را ،آن ترغیاب کارد ،اسات»

موجاب اردیاد تاا توساعه در تاورمیاناه پاس از جناگ را

(بل

 .) 120 :1341ای موضع بانا

بان ا

باای المللااِ تاارمیموتوسااعه و دولاات آمریکااا موسااوب نماینااد (کارشناسااِ .)140 :1382

مجموعهای از یرحهای سرمایهاذاری بنش عمومِ بهعنوان پیششریِ برای دریافت کما

از

بهعباربدیگر برنامهریزی و ارایش به آن تصو اً در کشاورهای درحاا توساعه پاس از جناگ
جهانِ دوم به ساارش آهانسهای کم

بی المللِ نظیر بان

بی المللِ ترمیموتوسعه نسبت داد،

شد ،است .سازمانهایِ که اساساً شکلایری آنها در راساتای اهاداف جهاان سارمایهداری قابال
ارزیابِ است.

بهرغم ای که دولت ایران نتوانست هیچاونه وامِ از بان

نماید (شمیم  )63 :1346اما در راساتای تاأمی نظار بانا

دسامبر  1946با شرکت مهندسی مشاور موریس نودس

2

بی المللِ تارمیموتوساعه دریافات

در تااریخ  26آذرماا /1325 ،هاادهم

وارد مذاکر ،و عقد قرارداد شد (ازارش

 .1در ابتدا هیئت عالِ برنامه قرار بود برنامه پنج ساله تنظیم نماید که به منظور فاراهمسااتت زماان زم بارای مطالعاه
پژوهش و ارزیابِ پروه،ها دو سا به زمان برنامه اولیه اضافه شد .ر .ک .به (بوستاک )152 :1395

2. Morrison-Knudsen
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موریس ا نودس ا مقایعااهکاااران عمااومِ  .)1 :1947نماینااداان شاارکت مزبااور تواات دسااتور و
مساعدب ابوالوس ابتهاج که از یرف قوام بهعنوان نمایند ،رسمِ دولت ایران در امور مربوط به

قرارداد تعیی شد ،بود (همان  )2به ایران آمدناد .آنهاا باا تاأمی امکانااب زم از مناابع منتلاف

(مرکز اساناد ملاِ شب  )1-3 :240/25095پاس از مطالعاه یارح پیشانهادی ایاران و توقیقااب

اونااون در سهماهه دوم سا 1325ش ازارشِ با عنوان «برنامه توسعه و عمران ایران» باه دولات
وقت تسلیم کردند (مجیدی 22 :1380؛ م

لئود  .)25 :1377بدی ترتیب نقش بان

بی المللاِ

ترمیم وتوسعه و انعقاد قرارداد با شرکت آمریکایِ در ای زمان موجب اردید ایجاد سازمانبرناماه
در ایران را پس از جنگجهانِ به آنها نسبت دهند (کارشناسِ .)140 :1382

ازارش شرکت موریس نودس مبنایِ بارای تهیاة برناماة عمراناِ او شاد کاه دکتار حسا

مشرفنایسِ از سوی قوام در آباانماا 1326 ،باا سامت وزیار مشااور و معااون ننساتوزیار و باا

همکاری هیئت عالِ برنامه مأمور عملیاتِنمودن آن اردید (مشرف نایسِ  .)3 :1326برنامة اولیة

معروف به ازارش مشرف نایسِ که حاوی تال ه نظریاب هیئت عالِ برنامه باود (هماان  )2در

اردیبهشت  1327پس از تصویب در دولت حکیمِ به مجلس ارائه شد .مجلس نیز یوة برناماه را

در کمیسیونِ به ریاست امیر اشرف افنماِ و باا حضاور مشارف نایساِ و ابتهااج بررساِ نماود.

درحالِکه یوه برنامه در مجلس در دست بررسِ بود در شاهریور  1327دولات باا تصاویب 25

میلیون ریا اعتبار جهت تکمیل کارهای سازمان موقت برنامه ادار،ای به نام «ادار ،کل برناماه» باه

ریاست مشرفنایسِ تأسیس نمود .یوة برنامه نیاز در بهما ماا 1327 ،انادکِ پاس از برکنااری

مشرفنایسِ از ریاست ادار ،کل برنامه و در ننستوزیری ساعد تصویب شد .ابتهاج در تصوص
تغییر و ترمیم دولت یِ فرآیند تصویب برنامه مِنویسد« :در مدب نزدیا

باه ساه ساا و نایم از

اولی تقاضای کتبِ م از دولت دایار بار تنظایم برناماه عمراناِ تاا تااریخ تصاویب یواة برناماة

هاتساله در مجلس یعنِ از شهریور  1324تا بهم  1327شش کابینه روی کار آمدند شش باار

دولت ها ترمیم شدند و هشت بار وزیر مالیه تغییر کرد .در تمام ای مدب اشناص بدبی مأیوس که

با نهایت تأسف اکثریت یبقة حاکمه را تشکیل ماِدادناد از انتقااد و منااِباافِ و ایجااد بادبینِ

نسبت به برنامه عمرانِ تودداری نمِکردند» (ابتهااج  .)328 :1371مااد 8 ،قاانون اجااز ،اجارای

مقرراب ازارش کمیسیون برنامه مجلس شورای ملِ تشکیل سازمانبرنامه را پیشبینِ نمود ،بود.

در ای ماد ،از قانون آمد« :،نظارب و مراقبت در اجرای برنامه بهوسیله ساازمان منصو اِ کاه باه

اسم سازمانبرنامه تأسیس مِشود انجام تواهد ارفت» (مجموعه قوانی موضوعه و مصوباب دور،

پانزدهم قانوناذاری بِتا .)30 :سازمانِ که مأموریت داشت یرحها و پروه،های عمرانِ را قبال
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از اجرا موردبررسِ قرار دهد در ابتدا عملکرد و روند تصمیمایریهای آن مستقل از دتالتهای
دولت بود (شاهدی .)346 :1389

در شرایطِ که یوه برنامه هنوز به تصویب مجلس نرسید ،بود به تو یه بانا

جهاانِ و در

پِ نیاز دوبار ،به وام دولت ایران قراردادی باا شارکت مااوراء بواار 1در شاهریورما 1327 ،امضاا

نمود .شا ،مأموریت شرکت ماوراء بوار را بررسِ توسعة اقتصادی و نووة مصرف عایداب معتناباه
نات برای انجام توو ب اساسِ و احیای نایع ایران بیان نمود ،است (پهلوی بِتا .)263 :پس از

انعقاد ای قرارداد دولت آمریکا اعتباری  25میلیاون د ری در اتتیاار ایاران اذاشات؛ اماری کاه

موجب شد آوری آغاز عصر برنامه ریازی اقتصاادی ایاران را باا یااری د رهاای آمریکاایِ بداناد

(آوری بِتا .)327 :به نظر مِرسد منبرالسلطنه نیز عبارب کنایهآمیز «منتظر نتیجهایم و چشمبهرا،

مساعدب همسایه» در تصوص برنامه هاتساله را به همی منظور بهکاربرد ،اسات (منبرالسالطنه

 .)467 :1344مومدرضا پهلوی در ای رابطه مِاوید« :مسئلة توقق برنامه هاتساالهای را کاه در

نظر داشتیم موردتوجه قرار دادم و کار را در حالِ آغاز کردم که اوضاع چندان بر وفق مراد نباود.

مطالعاب مقدماتِ انجامشد ،توسط ارو ،مشاوران آمریکایِ ماوراء بواار حادود ساه میلیاون د ر

ترج برداشته بود و نیز  25میلیون د ر زم داشتیم تا بتوانیم اجرای یرحهای عمرانِ ماوردنظر را

آغاز کنیم ولِ ایا بمتود ،از پرداتت ای مبلغ به ما یار ،مِرفت» (پهلوی .)118 :1371
یِ همی دوران ی

بهعنوان ی

مشاور نعتِ آمریکاا باه ناام مکاس وساتون تاورنبرگ  2کاه تاود را

مشاور غیررسمِ به هیئت برنامهریزی تومیال کارد ،باود درواقاع از ساوی سااارب

آمریکا در تهران (بالدوی

 )59 :1394مشغو بررسِ فرایناد برناماهریازی و رایزناِ در تصاوص

استندام مشاوران تارجِ بود (بوستاک  .)159 :1395تورنبرگ از درتواست ایران باه مشااوران

ماوراء بوار حمایت نمود و تود بعدها ریاست هیئت مستشاران فنِ را که رابط بای کنسرسایوم و

برنامه هاتساله بود برعهد ،داشت (اود  .)116 :1372با توجه به تو یه شرکت موریس نودسا

در تأمی مالِ از یریق وزارب تارجه آمریکا (بوستاک  )159 :1395تالش تورنبرگ در انعقااد
قرارداد با شرکت ماوراء بوار در راستای سیاست وزارب امورتارجه آمریکا در امر برنامهریزی در
ایران قابل ارزیابِ است .البته تورنبرگ تود به تااوب برنامهریزی و برنامه هااتسااله در ایاران باا

برنامااههااای رفااورمِ اروپااا هاام ازنظاار قااانونِ و اقتصااادی اذعااان نمااود ،و دلیاال آن را در انجااام
 .1شرکت مااوراء بواار ( )Overseas consultants incorporatedکنسرسایومِ متشاکل از  11شارکت مهندساِ
آمریکایِ که برای کار در هاپ را،اندازی شد ،بودند ر.ک به( :بوستاک )159 :1395

2. Max Weston Thornburg
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برنامهریزی در ایران توسط سیاسیون ماِداناد ( .)Thornburg, 1964, 24اماری کاه لاوتز 1رئایس
هیئت متنصصی شرکت ماوراء بوار در مصاحبه مطبوعاتِ آن را مذموم دانسته و ااته بود« :کار

برنامه و اجرای آن باید بهکلِ از سیاست روز مصون بود ،یعنِ بههیچوجه سیاسات در آن دتیال

نگردد» (ایالعاب س 22ش 6801پنجشنبه  11آذر  .)1 :1327تورنبرگ همچنی به حضور ی

قاضِ برجسته آمریکایِ جهت بازبینِ فعالیت قانوناذاری مجلس در تصوص برنامه هااتسااله

یِ همی دوران اشار ،مِکند ( .)Thornburg, 1964, 38سوای سرچشمه داتلاِ اندیشاه برناماه-
ریزی در ایران یِ دوران پیشرفت و تدوی ننستی برنامه چهار جریان تاارجِ بانا

ساارب آمریکا در تهران دو شرکت مشاور ،آمریکایِ و ی

وستونتورنبرگ درنتیجه نهایِ نقشآفرینِ کردند (بالدوی

جهاانِ

شاهروند آمریکاایِ باه ناام مکاس

.)54 :1394

 .9بررسی دیدگاه مختلف درخصوص استقرار نظام برنامهریزی در ایران
علِرغم توسعة زمینهها و ارایش به برنامهریزی در داتل باهزعام بسایاری از مناابعب برناماهریازی
اقتصادی در ایران تالشِ آااهانه از سوی دولت بهمنظور بهبود اوضاع اقتصاادی نباود .بلکاه بایاد

برنامهریزی اقتصادی یِ ای دوران را ابزار مدرن سرمایهداری غرب در راستای استعمار و استمرار
روندِ استثمار اقتصادی در کشورهای درحا توسعه قلمداد کرد .بدی ترتیب ایا اوناه دیاداا،هاا

نظام برنامهریزی و استااد ،از داناش تنصصاِ شارکتهاای آمریکاایِ در اساتقرار آن و تشاکیل

سازمانبرنامه در ایران را در جهت برنامههای استعماری نظام سرمایهداری غارب تصو ااً آمریکاا
مِ دانند که بنشِ از یبقه وابسته به استعمار در ایران اا که فات جنگ و ارباب جدید و قوی تود
را در استعمار آمریکایِ مِدید اا به همکاری با آن پرداتت .مهمتری اقدام برای تسلط بر اقتصاد

ایران تشکیل سازمانبرنامه و برنامههای عمرانِ بود تا جهت حرکت اقتصاد ایران به ورب مانظم

و دقیقِ از سوی استعمار سرمایهداری تعیی و به اجرا اذاشته شود (رواسانِ باِتاا .)149 :برتاِ

دیگر انگیز ،سیاسِ تشکیل سازمانبرنامه را بهمثابه ی

وزنه متقابل در برابر تبلیغاب مطبوعاب علیه

شا ،و دولتهای تارجِ که تصور مِشد شا ،را برای تأمی مقا د تود در قدرب نگهداشتهاند

ارزیابِ کرد،اند (آوری بِتاا .)337 :آوری ضام اینکاه برناماه عمراناِ هااتسااله را باه دلیال

فراهم نبودن بودجه بِموقع بهحساب مِآورد از آن بهعناوان یا

حرکات سیاساِ ساودمند در

جلب موافقت مجلس برای تصویب قرارداد الواقِ نات یاد مِکند (همان  .)336بهای ترتیاب باا
نظر به منافع بریتانیا از تصویب قرارداد الواقِ نات مِتوان تولیل نمود که آوری به نقاش بریتانیاا
1. John lotz
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در پیدایش نظام برنامهریزی نیز معتقد است .البته همراهِ بریتانیا با منافع ایا ب متود ،دور از نظار

نیست چه آنکه برنامههاای ایاران در ایا زماان هامجهات باا دیاداا،هاای بریتانیاا در چاارچوب

سیاستهای اقتصادی بود که کشورهای تاورمیانه باید بارای افازایش ساط عماومِ زناداِ در
منایقِ که در تط مقدم مقابله باناوذ کمونیسم داشتند به اجرا مِاذاشتند .حتِ سایر بریتانیاا در

تهران مأموریت یافته بود تا عالقه کشورش را برای کم

به ایران اعالم نمایاد (بوساتاک :1395

 .)152سوای ای که برتِ منابع نیز ابوالوس ابتهااج مبتکار ا الِ برناماهریازی را دساتنشااندة
معلومالوا انگلیس معرفاِ نماود،اناد (آراماش  .)192 :1369ایا در حاالِ اسات کاه بالادوی

برتورد ساارب بریتانیا را عاقالنهتر و بِتااوبتر ارزیابِ نمود ،و ماِنویساد« :آنهاا (بسایاری از

ایرانیان) بهدرستِ متوجه شد ،بودند که ای سازمان در شیو،های سنتِ کسبوکار در ایران مداتله

کرد ،و هراونه تغییری احتما ً تالف منافع اقتصادی بریتانیا تواهد بود» (بالدوی

.)52 :1394

اوج توجه به نقش آمریکا در برپاایِ نظاام برناماه ریازی در ایاران ایا باود کاه اقتصااد ایاران

پیشرفتِ پس از جنگ تود را از یریق برنامه ریازی و باا کما

ایاا ب متواد ،آغااز نماود ،باود

(دیگار  .) 157 :1377برتِ معتقدند که در ای هنگام توسعه و عمران بیشتر به ورب یا
درآمد ،بود تا ی

شاعار

حقیقت؛ و آن را افسونِ مِدانند که بهوسیله آن بتوان سیل د رها را باه ایاران

جاری نمود (آوری بِتا .)338 :شا ،در تصوص کم

های تارجِ در ای زمان ماِاویاد« :در

سا  1327برا ی پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور برنامه هات سا او را با مشاورب متنصصای

آمریکایِ و تصویب مجلس شورای ملِ ایران بهمورد اجرا اذاشتم .عزم م آن بود باه آمریکاا و

دنیا ثابت کنم که کشور ایران هراونه کمکِ را دریافت کند به مصاارف ساودمند و ناافع تواهاد

رساند» (پهلوی بِتا.)159 :

درحالِکه شا ،از نقش تود در اجرای برنامة هاتسالة او سن راند ،همچنی جاای دیگار

در توجه ویژ،اش به برنامهریزی چنی مِاویاد« :بایاد دیاد باه چاه کیایات ماِتاوان دموکراساِ

اقتصادی منظور را با سرعت در کشور مستقر ساتت .قدم او برای حصو ای منظور تهیة نقشه و

برنامه است؛ زیرا در دنیای کنونِ اقتصادیب کشور جز با تهیة یارحهاای جاامع و اساساِ پیشارفت

ننواهد کرد» (همان  .)253اما مجیدی در تایراب تود از عدم توجه مومدرضا پهلوی به برناماه
تا برنامه سوم سن ااته و مِنویسد« :شا ،ا الً اعتقاد نداشت به برنامهریزیب به آن معناایِ کاه ماا

فکر مِکردیم» (مجیدی .)81 :1382

رواسانِ اکثر متنصصی و مهندسی ایرانِ که در ادار ،سازمان برنامه نقش اساساِ داشاتند را

بهیور عمد ،از کسانِ مِداند که در رابطه مستقیم با استعمار سرمایهداری قارار داشاته و جزئاِ از
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یبقه حاکم وابسته بودند (رواسانِ بِتا .)150 :بدی ترتیب وی استندام در ساازمان برناماه را نیاز
در راستای اهداف استعمار ارزیابِ نمود ،است .آوری نیز برناماهریازی عمراناِ را زمیناهای بارای

جذب و استندام افراد حرفهای ناراضِ در سازمان برنامه مِداند که دستگا ،فرباه دولات قاادر باه
جذب و استندام آنان نبود (آوری بِتا.)327 :

دیدااهِ دیگر استقرار نظام برنامهریزی در ایران را در راستای برنامه ا ل چهار تروم تولیل

نمود ،و اقداماب ای سازمان را عمالً کارهایِ دانسته که ادار ،ا لچهار قصد داشت ورب دهد

(بهنود  .)449 :1374تروم چهار ا ل معروف تود را در هانویه  / 1949دیما 1327 ،زماانِ کاه
برای بار دوم به ریاستجمهوری انتناب شد به کنگر ،اعالم نمود و چهارمی ا ل آن را کم

قابلدسترسِکردن پیشارفت علماِ و انعتِ و کما

به

ماالِ و اقتصاادی باهمنظاور تساریع رشاد

کشورهای درحا توسعه قرارداد تا بدی وسیله ای کشورها را از افتاادن در دام کمونیسام شاوروی

دور نگه دارد .بنابرای ا ل چهار تروم زمانِ اعالم شد که برنامة هاتساله در ایاران تصاویب و

سازمانبرنامه شکل ارفته بود .همچنی ننستی موافقتنامة هیئت آمریکایِ برای کما

فناِ باه

ایران نیز در  27مهر  1329به امضای اریدی سایر آمریکا و رزمآرا ننستوزیر ایران رسید که تاا

پایان فعالیت ا لچهار در ایران توات عنااوی هیئات عملیااب اقتصاادی آمریکاا در ایاران ادارة

همکاری فنِ آمریکا برای ایران و کمیسیون مشترک ایران و آمریکا فعالیت ماِکارد (اسانادی از

ا ل چهار تروم در ایران  :1382هات) .البته آنچه در ای تصوص زم به مداقه است ای که در

بهم ما 1329 ،از سوی ننستوزیر سازمانبرنامه بهعنوان مرکز ا لِ ادارة امور مرباوط باه ا ال

چهار و هماهنگکنندة ادارة ا لچهار و دستگا،های دولتِ قرار مِایرد (همان  )81که باه نظار

مِرسد از مسئولیت تعریفشد ،برای سازمانبرنامه در برنامة هاتسالة او نشأبارفته باشد.

در میان دیداا،هایِ که زمینة استااد ،از نظام برنامهریزی در ایران را در راستای اهاداف نظاام

سرمایهداری و تصو اً ایا بمتود ،مِدانند آنچه بیشتر قابل مداقه است مقابله با ناوذ کمونیسام
از آغاز جنگ سرد در سا 1946م مِباشد .موضوعِ که برتِ توقیقاب جدید باا نادیاد،اارفت

تالشهای ننستی ایرانیان در امر برنامهریزی توو ب جهانِ پس از جناگ جهاانِ دوم کساب

آااهِ سیاسِ توسط کشورهای توسعهنیافته تالش ایا کشاورها در جهات توساعه و رقابات دو
بلوک قدرب برای جذب کشورهای توسعهنیافته را زمینهساز ظهور برنامهریزی در ایران دانستهاناد

(عظیمِ آرانِ  .)158 :1393ساوای ایا کاه ایاا بمتواد ،یاِ جناگ جهاانِ دوم در راساتای
استراتژی مقابله با آلمان ناازی ا االحاب اساترد،ای در نظاام حمالونقال ایاران و در تجهیازاب
شرکت نات ایران و انگلیس به عمل آورد و کارتانههایِ برای مونتااه هواپیماا کاامیون و بشاکه
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نات ساتت (اازیورسکِ بِتا .)93 :یِ همی دوران نیز در جلاوایری از تاالشهاای شاوروی

برای بهدستآوردن امتیاز نات و افزایش نااوذ تاود در آذربایجاان در ساا 1944م،1323 /ش از
هیچ کوششِ فرواذار نکرد (همان .)94

جنگ سرد نیز که نتیجة رویارویِ دو قادرب بازرگ جهاانِ آمریکاا و شاوروی باود تماامِ

معاد ب سیاسِ و اقتصادی نظام بی الملل را به تود معطاوف نماود .ایاران نیاز در ایا رویاارویِ

نقش مهمِ داشت و سیاست قدربهای بزرگ یِ ای دوران در قبا ایران عمدتاً براساس قواعد
جنگ سرد تدوی و اجرا مِشد .درواقع مِتوان شکلایری حکومتهای تودمنتار کردستان و
آذربایجان در ایران را ننستی نمود جنگ سرد دانست که از ایران شروع شاد و ایاا بمتواد ،را

متوجه تطر ناوذ کمونیسم در ایران نمود .موضوعِ که از سا های قبل از جناگ جهاانِ اهمیتاِ

فوقالعاد ،یافته بود .جالب آنکه انعقاد قرارداد باا شارکت موریسا نودسا

کاه ننساتی حضاور

کارشناسِ غرب در استقرار نظام برنامهریزی در ایران بود پنج روز پاس از نجااب آذربایجاان در

آذرما 1325 ،ورب ارفت (شمیم .)62 :1346

هماناونه که اشار ،شد تاستگا ،تارینِ برنامهریزی نظام کمونیستِ و کشور روسیه بود کاه

ای کشور را از کسادی بزرگ مصون نگهداشت .از سوی دیگار تواو ب بای المللاِ و اساترش

اندیشه دتالت دولت در اقتصاد ارایش به برنامهریزی در حوز ،سرمایهداری باهدف اشتغا کامل

را نیز موجب شد ،بود .بدی ترتیب توو ب اقتصادی بی دو جنگ و پسازآن تاا پایاان جناگ-

جهانِ دوم شکلایری دو شیو ،برنامهریزی کمونیستِ و غربِ با ویژاِهای تاص هری

را باه

دنبا داشت .بنابرای قرن بیستم اوج توجه به ماهوم و نقش برنامهریزی موسوب مِشود و تبلاور

تمایل به دنبا کردن توسعه اقتصادی در پذیرش تقریباً عام برناماهریازی باهعناوان مطمائ تاری و

مستقیمتری را ،دستیافت به پیشرفت اقتصادی بود (تودارو  .)443 :1378چنانکه یِ ای دوران
بیش از هر زمان دیگری شاهد تأکید و امعان نظر در کاربرد برنامهریزی بهمنظور توسعه اقتصادی و

اجتماعِ هستیم .پسازآنکه کشورهای درحا توسعه بهمنظور بهبود اوضاع اقتصادی به برنامهریزی
روی آوردند؛ ناچار یکِ از دو شیو ،فوق را الگو قراردادند .تجربه موفق شوروی در برناماهریازی

موجب اردید تا برنامهریزی در بسیاری از کشورها ازجمله ایران هواتواهاانِ بیاباد .در ایا میاان
بلوک غرب و تکیهاا ،ا الِ ایادئولوهی

آن یعناِ ایاا بمتواد ،در راساتای مباارز ،باا نااوذ

کمونیسم برنامهریزی اقتصادی در ایران را که از سا ها قبل میان روشناکران جوانه زد ،و بهتدریج
همگام با توو ب بی المللِ در میان ساایر اقشاار جامعاه نیاز یرفادارانِ یافتاه باود توات کنتار

درآوردند .رواسانِ مِنویسد« :مسئله ای بود که ای برنامهها در جهت احتیاجاب استراتژی جهانِ
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آمریکا و در مبارز ،علیه جنبشهای ضداستعماری و توسعة ناوذ دولت شوروی تنظیم و باه دسات

عوامل استعمار و یا نماینداان مستقیم سرمایههاای تاارجِ ادار ،شاوند» (رواساانِ باِتاا.)149 :

درواقع کوشش کشورهای توسعهیافته تصو اً آمریکا در برتورد با پدیدة توسعهنیافتگِ برآماد،

از فضااای پااس از جنااگ جهااانِ دوم در راسااتای ممانعاات از پااذیرش نظااام سوسیالیسااتِ توسااط

کشورهای توسعهنیافته قرار داشت (رزاقِ  .)22 :1370اعتقاد دیا آچساون 1وزیار اماور تارجاة

ایا بمتود ،آن بود که توسعة اقتصادی بهتری امید ایران برای حاظ استقال سیاسِ تود است و

سیاست اعالمشدة ما برای ارائه کم

اقتصادی باید بهیور کامل به اجرا درآید (بوساتاک :1395

 .)152بهنظر مِرسد که در اینجا مقصود آچسون ممانعت از توسعه ناوذ کمونیسام در ایاران باود.
درنهایت ارچه نمِ توان از نقش بسیاری از عوامل تارجِ در تسریع و تا حادودی هادایت روناد

استقرار نظام برنامهریزی در ایران چشم پوشید اما آغاز ایا فرایناد کاامالً ایراناِ باود .بااای هماه

مِتوان اات برنامهریزی و سازمان برنامه اهدافِ نبودند که متعاقب تواست اراد ،و فشار عوامال
بیگانه به ایران تومیل شد ،باشند (بالدوی

.)52 :1394

نتیجهگیری
هم زمان با کاربست نظام برنامهریازی در جهاان سارمایهداری باهمنظاور رهاایِ از بواران بازرگ

اندیشه برنامه ریزی در جامعه ایران نیز ننستی برنامه توسعه کشور را هرچند به اورب غیررسامِ
ارائه نمود .اندکِ بعاد اساتااد ،از برناماه ریازی باه منظاور توساعة بادون اساتعانت و نقاشآفریناِ
ب عمال باهتاود ارفات .اارچاه
بیگانگان باا موافقات رضاشاا ،در قالاب شاورای اقتصااد اور ِ

کارشکنِ برتِ مسئو ن منالف امکان اقدامِ بایسته را از شورای اقتصاد سلب نمود؛ اما در ای

زمان بهعنوان ننستی اقدام عملِ در بهکارایری برنامهریزی ازسوی ایرانیاان حاائز اهمیات اسات.

همچنانکه پس از عصر رضاشا ،نیز متأثر از شرایط سیاسِ و اجتماعِ کشور اندیشه برناماهریازی

ضرورب بهکارایری آن را دوچندان مِنمود .یِ ای دوران تالش در استقرار نظاام برناماهریازی
تدوی ننستی برنامه هاتساله را درپِ داشت .نیاز به منابع مالِ بای المللاِ در ایا زماان زمیناة

ورود نهادهای تاز،شکلیافته جهانِ براساس منافع نظام سرمایهداری را به جریان تکامال و اساتقرار

نظام برنامهریزی ایران فراهم نمود .به تو یه بان

بی المللاِ تارمیم و توساعه باود کاه اساتااد ،از

دانش تنصصِ شرکتهای مشاور،ای آمریکایِ و برتِ از شنصیتهای ای کشاور در تادوی

برنامهعمرانِ او سهمِ نیز برای ایالبمتود ،در ای فرآیند تاارینِ لواان نماود .بادی ترتیاب
1. Dean Acheson
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بدون توجه به سرچشمه ایرانِ تواست و تمایل دولت و جامعه ایران باه برناماهریازی و ساابقه آن

پیدایش نظام برنامه ریازی در ایاران در راساتای اساتراتژی جهاانِ نظاام سارمایهداری در مقابلاه باا
کمونیسم ارزیابِ شد .با توجه به سابقه فکر برنامهریازی و زمیناههاای آن در جامعاه ایاران اارچاه

نمِتوان منکر نقش عوامل تارجِ در فرآیند شکلایری نظام برنامهریزی در ایران باود اماا بایاد
اات سرچشمه و منشأ ا لِ آن کامالً ایرانِ بود و بههیچروی برنامهریزی و سازمان برنامه در اثار

تواست و فشار عوامل تارجِ به ایران تومیل نگردید.
فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی

 آرامش احمد ( .)1369خاطرات سیاسی احمد آرامش .به کوشش غالموسی میرزا ال  .چاااو  .ا اهان :انتشاراب جِ.

 آوری پیتر (بِتا) .تاریخ معاصر ایران از تأسیس سلسله پهلوی تا کودتاای  28مارداد .32ترجمة مومدرفیع مهرآبادی .ج .2چا او  .تهران :مؤسسه مطبوعاتِ عطایِ.

 ابتهاج ابوالوس ( .)1371خاطرات ابوالحسن ابتهاج .تهران :انتشارب علمِ. -استوارب مایکل ( .)1369کینز .شیراز :انتشاراب دانشگا ،شیراز .چا او .

 -اسنادی از اصل  4تارومن در ایاران (1325-1346ه.ش) ( .)1382باه کوشاش تیماور بشایر

انبدی .تهیه و تنظیم مرکز اسناد ریاستجمهوری .تهران :سازمان چا و انتشااراب وزارب فرهناگ و
ارشاد اسالمِ.

 افشاری زهرا ( .)1380برنامهریزی اقتصادی .تهران :سمت .چا او . -بالدوی

جورج بِ ( .)1394برنامهریزی و توسعه در ایران .ترجمه میکائیل عظیماِ .تهاران :نشار

علم .چا او .

 -بل

یوجی ( .)1341دیپلماسی رشد اقتصادی .ترجمه احمد جزایری .تهران :انتشاراب مروارید.

 بهنود مسعود ( .)1374از سیدضیاء تا بختیار دولتهای ایران از اسفند  1299تا شهریور.57بِجا :سازمان انتشاراب جاویدان.

 بوستاک فرانسیس جونز جاری ( .)1395برنامهریزی و قدرت در ایران ابوالحسن ابتهااج وتوسعة اقتصادی زیر سلطه شاه .ترجمه مهدی پازوکِ و علِ حبیبِ .چا او  .تهران :کویر.

 -پهلوی مومدرضا ( .)1371پاسخ به تاریخ .ترجمه دکتر حسی ابوترابیان .تهران :ناشر مترجم.

( _____ -بِتا) .مأموریت برای وطنم .تهران :بنیاد پهلوی.

 تاریخ مختصر عقاید اقتصادی ( .)1352ترجمة هوشنگ نهاوندی .تهران :انتشاراب دانشگا ،تهاران.چا او .
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 تاضّلِ فریدون ( .)1393تاریخ عقاید اقتصادی از افالطون تا دوران معاصر (از  600قبل ازمیالد تا  2000میالدی) .تهران :نشر نِ .چا او .

 -تودارو مایکل ( .)1378توسعة اقتصادی در جهان سوم .ترجمه غالمعلِ فرجادی .تهران :بازتاب.

 توفیق فیروز ( .)1385برنامهریزی در ایاران و چشاماناداز آیناده آن .تهاران :مؤسساه عاالِآموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی .چا او .

 تلیلِتو مومدرضا ( .)1373توسعه و نوسازی ایران در دوره رضاشاه .تهاران :دفتار انتشاارابجهاد دانشگاهِ واحد شهید بهشتِ .چا او .

 -دیگار هان پیر برنارهوکارد یان ریشاار ( .)1377ایران در قرن بیستم :بررسی اوضاع سیاسای

اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران در یکصد سال اخیر .ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی.

تهران :نشر البرز.

 رزاقِ ابراهیم ( .)1370الگویی برای توسعه اقتصادی ایران .چا دوم .تهران :نشر توسعه. .)1375( _____ -گزیده اقتصاد ایران .تهران :انتشاراب امیرکبیر.

 رواسانِ شاپور (بِتاا) .دولت و حکومت در ایران در دوره تسلط اساتعمار سارمایهداری.بِجا :نشر شمع.

 -زاهدی علِ ( .)1342لزوم پروگرام صنعتی .تهران :بِنا.

 سعیدی علِا غر ( .)1392تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایاران :باه روایاتدکتر رضا نیازمند .تهران :لوح فکر .چا او .

 شاهدی مظاار ( .)1389افول مشروطیت زندگینامه سیاسی دکتر مناوچهر اقباال .تهاران:موسسه مطالعاب تاریخ معا ر ایران .چا او .

 شمیم علِا غر ( .)1346ایران در دوره سلطنت اعلیحضارت محمدرضاا پهلاوی .باِجاا.انتشارب کتابنانه اب سینا.

 -شوستر ولیام موراان ( .)1385اختناق ایران .ترجمه حس افشار .تهران :نشر ماهِ .چا دوم.

 عظیمااِ آرانااِ حساای ( .)1393توسااعه برنامااهریاازی و فرهنااگ (مجموعااه مقاااالت وسخنرانیها) .به کوشش تسرو نورمومدی .تهران :نشر نِ .چا دوم.

 غنِناژاد موساِ ( .)1395اقتصااد و دولات در ایاران .تهاران :اتااق بازرااانِ انایع .معاادن وکشاورزی .چا او .

 فرمانارمائیاااان تاااداداد ( .)1380توساااعه در ایاااران ( 1357-1320خااااطرات خااادادادفرمانفرمائیان عبدالمجید مجیدی منوچهر گودرزی) .ویراستار غالمرضا افنمِ .تهران :اام

نو .چا او .

 کارشناسِ مسعود ( .)1382نفات دولات و صانعتیشادن در ایاران .ترجماه یوساف حااجِعبدالوهاب و دکتر علِا غر سعیدی .تهران :اام نو .چا او .
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 کمالِ مسعود ( .)1381جامعه مدنی دولت و نوسازی در ایران .ترجمة کما پاو دی .تهاران:مرکز بازشناسِ اسالم و ایران (انتشاراب باز).

 اازیوروسکِ مارک ج( .بِتاا) .سیاست خارجی آمریکا و شاه بنای دولتی دستنشانده درایران .ترجمه فریدون فایمِ .تهران :نشر مرکز .چا او .

 ارنویل جان اشلِ سومز ( .)1378تاریخ جهان در قرن بیساتم .ترجماه جمشاید شایرازی .فضالاهللجلو ،و علِا غر بهرامبیگِ .زیر نظر هرمز همایونپور .ج  .1تهران :نشر و پژوهش فرزان روز.

 اود جیمز اف ( .)1372آمریکا در بیخبری ( 1325-30هش) .ترجمه دکتر احمد شهسا .تهران:مؤسسه تدماب فرهنگِ رسا .چا او .

 -گزارش موریسن نودسن مقاطعهکاران عمومی ( .)1947شرکت موریس نودس  .بِجا .بِنا.

 مارشاساکِ هان ( .)2535برنامهریزی سوسیالیساتی .ترجماه دکتار مناوچهر فرهناگ .چاا او .تهران :انتشاراب دانشگا ،ملِ ایران.

 مجموعه قوانین موضوعه و مصوبات دوره پانزدهم قانونگذاری (باِتاا) .تهاران :چاپناناهمجلس.

 مجموعه قوانین موضوعه و مصوبات دوره پنجم قاانونگاذاری ( .)1350تهاران :چاپناناهمجلس.

 مجیدی عبدالمجید ( .)1382خاطرات عبدالمجید مجیدی وزیار مشااور و رئایس ساازمانبرنامهوبودجه ( .)1351-1356ویراستار حبیباهلل جوردی .چا سوم .تهران :اام نو.

 مشرفنایسِ ( .)1326گزارش آقای دکتر مشرف نفیسی راجع به برنامه هفتسااله .باِجاا:بِنا.

 -م

او .

لئود .تاس .اچ ( .)1377برنامهریزی در ایران .ترجمه علِ اعظمبیگِ .تهران :نشار ناِ .چاا

 -موسویجهرمِ یگانه ( .)1389توسعه اقتصادی و برنامهریزی .تهران :دانشگا ،پیام نور .چا او .

 میلسپو آرتور ( .)1370آمریکاییها در ایران .ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی .تهران :نشر البارز.چا او .

 _____ ( .)2536مأموریت آمریکاییها در ایران .ترجمه دکتر حسی ابوترابیان .تهران :انتشارابپیام.

 هانت ای .ک ( .)1381تکامل نهادها و ایدئولوژیهای اقتصادی :مالکیت و رسالت .ترجمهسهراب بهداد .تهران :آاه .چا او .

 هدایت مهدیقلِ منبرالسلطنه ( .)1344خاطرات و خطرات گوشههایی از تاریخ شش پادشاهو گوشهای از دوره زندگی من .تهران :زوار .چا دوم.
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Abstract
Planning was initially taken into consideration with a view to development
at the beginning of the 20th century and in the wake of international changes
intervening the both world wars, a move that was later taken up by
underdeveloped countries. In Iran, the idea of planning and the temporary
attempts to implement it came to the fore before they found international
acceptance, during the reign of Reza Shah. Following the international and
domestic changes caused by the Second World War, the idea of planning in
Iran experienced a revival of interest within both the government and the
national community. Attempts to develop the first plan and establish the
Planning Organization took place in a space of four years. During this
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period, the employment of specialized knowledge, provided by American
consulting firms and on the recommendation of European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD), led the Iranian Planning
Organization to be considered as acting in the service of capitalist interests.
In fact, although the idea of planning in Iran has a long history, its
establishment and development after the Second World War took place
under international conditions and the direction of the United States. In this
light, the present study seeks to look into the emergence of the Planning
Organization in Iran by addressing an important question: Is the
establishment of Planning Organization in Iran the product of domestic
thought and needs or an imposed program in line with capitalist interests.
Using the historical method and relying on recent sources and documents,
the present study acknowledges the origins of the Iranian planning system.
Keywords: Planning Organization, Pahlavi II, Developing Plans,
Capitalism, A seven-year Plan

