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 توسعه و سقوط حکومت پهلوی دوم؛ بررسي برنامه پنجم توسعه اقتصادی 

 با تکيه بر اسناد

 1اميرحسين نباتي

 چکيده

نه ماده و )مواد و تبصره  نیرمتکآخرین برنامه مصوب پهلوی دوم، برنامه عمرانی پنجم بود که با 

که بعد از مدت کوتاهی  ی بودابرنامهتصویب شد. برنامه پنجم اولین  ش 1451در سال  (دو تبصره

از تصویب، به دلیل افزایش قیمت نفت مورد بازنگری قرار گرفت. فصل اول این برنامه اهداف و 

ی، محیط زیست انرژی امنطقهخطوط اصلی را مشخص کرد و فصول دیگر، به امور اقتصادی، توسعه 

آن افزایش درآمدهای  تبعبهپرداخت. در طی اجرای برنامه پنجم، افزایش بهای نفت و  ونقلحملو 

. افزایش زدیمکه ساختار اقتصادی را برهم  دادیمنفتی، نقدینگی زیادی را در اختیار دولت قرار 

نقدینگی موجب افزایش تقاضای داخلی گردید. ناتوانی اقتصاد کشور در پاسخگویی به افزایش 

الهای وارداتی را نیز افزایش تقاضاها که ناشی از ایجاد پول برای دولت بود، بهای محصوالت و کا

، هزینه کردن منابع مالی، رونیازا .کشاندیمی فرآیند رکود تورمی سوبهو اقتصاد کشور را  دادیم

بر روند مدرنیزاسیون نامتناسب  هابرنامه. با توجه به تأثیر این دیگردیمموجب از دست رفتن منابع 

نقالب اسالمی و پایان سلطنت پهلوی دانست، پژوهش آن را یکی از علل وقوع ا توانیمبا جامعه که 

تحلیلی سعی بر آن دارد به بازخوانی برنامه عمرانی پنجم مبتنی بر اسناد -حاضر با رویکرد توصیفی

 بپردازد.
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The development and fall of the second Pahlavi government; 

Examining the fifth economic development program  

(Based on documents) 

Amir Hossein Nabatei1 

abstract 

The last plan approved by Pahlavi II was the fifth development plan, 

which was approved with the fewest articles and notes (nine articles and 

two notes) in 1973. The fifth plan was the first plan that was revised after 

a short period of approval due to the increase in oil prices. The first 

chapter of this program specified the goals and main lines, and the other 

chapters dealt with economic affairs, regional development, environment, 

energy and transportation. During the implementation of the fifth plan, 

the increase in oil prices and the consequent increase in oil revenues 

provided the government with a lot of liquidity, which disrupted the 

economic structure. The increase in liquidity caused an increase in 

domestic demand. The inability of the country's economy to respond to the 

increase in demand, which was caused by the creation of money for the 

government, also increased the price of imported products and goods, 

and led the country's economy to the process of inflationary stagnation. 

Therefore, spending financial resources leads to the loss of resources. 

Considering the effect of these plans on the modernization process that is 

not proportionate to the society, which can be considered as one of the 

causes of the Islamic revolution and the end of the Pahlavi dynasty, the 

present study, with a descriptive-analytical approach, tries to reread the 

fifth construction plan based on documents. 
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 مقدمه

ی تاریخ بشری است. ایران نیز در آستانه قرن بیستم در هاقرن نیترحادثهقرن بیستم یکی از پر

ی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قرار گرفت. وقوع دو جنگ دهیعدمعرض مسائل و مشکالت 

ی آن در امان هاخسارتنیز از  طرفیبکه ایران  باشدیمادث این قرن حو نیترمهمجهانی از 

نماند و مشکالت کشور را چند برابر نمود. عدم امنیت داخلی، مشکالت آب و بهداشت، قحطی 

ی کشورهای بیگانه )که براساس موقعیت ژئوپولیتیک ایران صورت هایلشکرکشو 

 پررنگدر ذهن روشنفکران کشور  شیازپشیب( لزوم اصالحات و صنعتی شدن را رفتیپذیم

پیش از مشروطه در ذهن روشنفکران  هامدتساخت. گرچه فکر و اندیشه توسعه و نوسازی از 

 دهی مشخصی پیش نرفت.تحت برنامه و سازمان گاهچیهایرانی وجود داشت؛ اما 

« شورای اقتصاد» با پیشنهاد ابوالحسن ابتهاج، مقدمات تشکیل شورایی به نام رضاشاهبا موافقت 

ی محمود بدِر وزیر دارایی، این طرح به سرانجام نرسید و فکر تهیه هایکارشکنفراهم شد؛ اما با 

، روند نوسازی همانند سابق بدون برنامه رونیازامعلق ماند.  1455برنامه و نقشه اقتصادی تا سال 

 ود نرسد.و متکی به فرد پیش رفت و سبب شد اصالحات رضاشاهی به سرمنزل مقص

ولیعهدش  ،پس از برکناری رضاشاه که تحت تأثیر حوادث جنگ دوم جهانی روی داد

محمدرضا پهلوی به سلطنت رسید. شاه جوان فکر اصالحات و نوسازی را با جدیت بیشتری دنبال 

مقصود رساند. در زمان  سرمنزلنمود تا روند مدرنیزاسیونی را که پدرش آغاز کرده بود به 

ی نقشه اقتصادی در هیتهی جلسهی ابتهاج به نتیجه رسید و اولین هاکوششالسلطنه، صدارت قوام

پس از تشکیل  تیدرنهاالسلطان بیات، وزیر مالیه تشکیل گردید. در دفتر سهام 1455فروردین  8

هیئت تهیه نقشه اصالحی و عمرانی »با تصویب دولت  1455فروردین  13ی در درپیپجلسات 

که بعدها به سازمان  ئتیهکار این  حاصل وزیر دارائی آغاز به کار نمود.زیر نظر « کشور

 عمرانی کشور بود. سالهپنجبرنامه و بودجه تغییر نام داد دو برنامه هفت ساله و سه برنامه 

 پيشينه پژوهش

ی متعددی برای بازخوانی هاپژوهشبا توجه به اهمیت مقوله توسعه در جوامع جهان سوم، 

در ایران صورت پذیرفته است.  هابرنامهنگاری تاریخی این توسعه اقتصادی و تجربهی هابرنامه
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ی عمرانی سوم هابرنامهموج دوم تجدد آمرانه در ایران تاریخ »ی نظیر تیپراهمی غنی و هاکتاب

ی ثباتیبتوسعه لرزان تا سقوط شتابان، توسعه اقتصادی نظامی و »به قلم سعید لیالز و از  «تا پنجم

این آثار  نیترمهم ازجملهبه قلم حمیدرضا ملک محمدی « 1403-1453یاسی رژیم پهلوی س

ی پردازهینظراست؛ پژوهش نامبرده اول بر مدار علم اقتصاد و پژوهش دوم برمبنای بررسی 

ی مفقوده آثار هاحلقه نیترمهمانقالب اسالمی صورت پذیرفته است. عدم مراجعه به اسناد از 

 که نگارنده در پژوهش فوق، سعی بر رفع این خأل تا حد امکان نموده است. باشدیممنتشر شده 

 (1315-1316برنامه پنجم )

پنجم در زمان ریاست خداداد فرمانفرمائیان تهیه شد. جزئیات این  عمرانی اولیه برنامه سینوشیپ

در  هاوزارتخانهدر تخت جمشید و در حضور شاه، وزرا و معاونان  1451برنامه در نیمه دوم سال 

 :داردیمچند روز توضیح داده شد. فرمانفرمائیان در خصوص چگونگی طرح این پیشنهاد بیان 

قضیه ارائه و توضیح برنامه مطرح شد. من با هویدا مطرح کردم که باالخره چطور میل دارید »

 کنمیمیک کسی پیشنهاد به من کرده بود، فکر ؟ برنامه پنجم حضور اعلیحضرت طرح بشود

ی دوهزار و پانصدساله هاجشنیی که چادرهارادپی، که ما برویم شیراز، تخت جمشید، در همان 

بعد به  کنمیمبسیار خوب، من فکر  گفت .میزگرد بنشینیم صورتبه آنجابودند  برپا کردهرا 

گفت با اصولش همه موافقیم، خیلی خوب است،  وبرگشترفتشما خبر میدم. هویدا 

 (.535: 1481)گودرزی، فرمانفرمائیان، مجیدی، « آورندیمشریف اعلیحضرت هم ت

جلسه مذکور برگزار شد و البته به فرجامی خوش نینجامید و با پرخاش شاه به وزرا به پایان 

ی برای استعفای فرمانفرمائیان شد. انهیزمرسید. همین امر موجبات نگرانی هویدا را فراهم کرد و 

تمام اهدافی که در برنامه : »دهدیمشرح  گونهنیاه با برنامه را مجیدی دلیل عدم موافقت شا

در زمینه منابع، اعلیحضرت با  خصوصبهپنجم ذکر شده بود مورد تأیید اعلیحضرت نبود. 

ی نیبشیپاست.  نشده ینیبشیپکافی  اندازهبهکه درآمد نفت  دانستندیماطالعاتی که داشتند 

)گودرزی، « که در برنامه گذاشته شده بود دانستندیمدرآمد نفت را خیلی بیش از آن 

( و همین امر بود که منجر به تجدیدنظر در برنامه پنجم 013 :1481فرمانفرمائیان، مجیدی، 

 گشت.
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رشد سریع  جهیافزایش سریع درآمدهای نفتی و درنتکاهش ارزش نرخ جهانی دالر در کنار 

مالحظة اعتبارات بانکی که رشد سریع  سعه قابلجاری و عمرانی دولت، همراه با تو یهانهیهز

های مختلف اقتصاد کشور و دنبال داشت، موجب بروز عدم تعادل در بخشه تقاضای داخلی را ب

 .(1)سند پیوستی شماره  شکاف بین عرضه و تقاضای کل و ازدیاد فشارهای تورمی گردید

روی آورد و واردات « های بازسیاست دروازه»های زندگی به آوردن هزینهینیدولت برای پا

را افزایش داد و همین جریان نیز به دلیل وجود مشکالت  یاهیمواد اولیه و کاالهای سرما

 به دنظریمیلیارد ریال بود که در تجد 1534اعتبارات برنامه، ابتدا  ساختاری تورم را تشدید نمود.

برابر برنامة سوم  5/13نامة چهارم و برابر بر 3/3میلیارد ریال افزایش یافت که این رقم  3/4438

 امور (درصد 3/3)عمومی  امور بخش سه بین ریال مصوب میلیارد 1534این بودجه  .تبوده اس

 .شدیمتقسـیم ( درصـد 35) و امور اقتصادی( درصد 1/44)اجتماعی 

 (3: 1451جمع کل اعتبارات عمرانی پنجم: )قانون برنامه عمرانی پنج ساله پنجم، 

 میلیون ریال اعتبارات عمرانی پنجم جمع کل

 امور عمومی

 امور اجتماعی

 امور اقتصادی

151144 

038344 

334444 

 1534444 جمع

 

 اعتبار به ميليون ريال امور عمومي

 عمران عمومی

 خدمات عمومی فنی و اطالعات

 یجمعارتباط لیوسااداره امور 

 و تأسیسات دولتی هاساختمان

 

 

5444 

11344 

14044 

34844 

 151111 جمع
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 اعتبار به ميليون ريال امور اجتماعي

 وپرورشآموزش

 فرهنگ و هنر

 بهداشت و درمان و تغذیه

 تأمین و رفاه اجتماعی

تعاون و  -ی: پیشاهنگیبدنتیترب

 امور جوانان

 عمران شهرها

 عمران و نوسازی روستاها

 تأمین مسکن

544444 

3044 

55444 

13444 

14444 

45344 

43444 

85844 

 038344 جمع

 

 اعتبار به ميليون ريال امور اقتصادی

 توسعه کشاورزی و دامپروری

 توسعه منابع آب و نظارت

 تأمین برق

 توسعه صنایع

 یبرداربهرهتوسعه منابع نفت و 

 یبرداربهرهتوسعه منابع گاز و 

 توسعه معادن

 و ارتباطات ونقلحمل

 پست و مخابرات

 سیاحت و جهانگردی

548444 

148444 

54544 

184344 

144344 

53444 

03544 

131544 

41544 

3344 

 334444 جمع
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 در برنامه دنظريافزايش قيمت نفت و تجد

بـرای  جدیـدی مـالی خام، امکانـات نفت صادرات باالی میزان تداوم و نفت قیمت افزایش با

شد.  دنظریتجد 1454 سال ماه مرداد در پنجم عمرانی برنامه در جهت، همین شد. به فراهم کشور

مرداد در رامسر برگزار  15تا  14در جلسات بررسی و تجدیدنظر در برنامه عمرانی پنجم که در 

 :داردیمشد، محمدرضا پهلوی بیان 

پنجم با شرایط جدیدی  سالهپنجهدف از جلسه امروز بررسی چگونگی تغییراتی که در برنامه »

ن را باید تطبیق بدهیم و البته سعی کنیم که تا ، خودماباشدیمکه در مملکت پیش آمده است 

را جلو ببریم و هم برای ملت ایران رفاه و آسایش بیشتری فراهم  مملکتمانسرحد امکان هم 

، کسانی که حاضر بودند یادشان هست که شدیمجمشید برنامه مطرح کنیم. موقعی که در تخت

)مراسان، « گرفتمیمرا  ترمشکل ی زیادتر وهاپروژهی باالتر و هاهدفهمیشه من طرف 

 (.4، سند 43450بازیابی ش.

، شاه از مسائل نفت نسبت به کندیمکه مجیدی در خاطرات خود بیان  گونههماندر واقع 

درآمد نفت همیشه معضلی بود که ما با آن مواجه  مسئله»سازمان برنامه بیشتر آگاهی داشت: 

خیلی  دادیم. اگر هم دادینممینه اطالع درست بودیم. کنسرسیوم که اصاًل به ما در آن ز

. اعلیحضرت اطالعات بیشتری داشتند. هم دادینمبود. شرکت نفت هم به ما اطالع  کارانهمحافظه

 شیوبکمی بزرگ و ایشان هاشرکت خصوصبهتماس با محافل نفتی،  ازنظرسیاسی و هم  ازنظر

)گودرزی، « کردندیمی نیبشیپآن  که چه اتفاقی خواهد افتاد و براساس دانستندیم

 (.535: 1481فرمانفرمائیان، مجیدی، 

. نفت و افزودیمدو بحران جنگ اعراب و اسرائیل و بحران واترگیت، قیمت جهانی نفت را 

درآمدهای نفتی از همان ابتدای تدوین برنامه پنجم، کلیه روندهای برنامه را تحت تأثیر قرار داده 

دالر افزایش یافت. دو ماه بعد این  4/5به  4ت نفت خام سبک ایران نیز از بود. در این مدت قیم

دالر رسید. منابع رسمی شرکت ملی نفت ایران تأیید کرده بودند که یک  3/11قیمت به 

 م 1334منطقه رستم در ایران را در یک مزایده در اواخر سال  درجه 43محموله نفت خام سبک 

 :1455بانک مرکزی، گزارش ساالنه و ترازنامه ) اندفروختهدالر  4/13به  1455مقارن با پاییز 

33.) 
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درصدی قیمت نفت خام صادراتی  40ژنو با کنسرسیوم و افزایش  نامهتوافقپس از امضای 

من : »دیگویمایران، شاه در پاسخ به درخواست علم برای مالقات با رئیس یک شرکت آلمانی 

. حاال که به این کنمینممیلیون دالر باشد، به آن توجه  544یی که کمتر از هاپروژهدیگر 

، با این همه پول و مقدورات، دیگر این میدهیمصورت برنامه پنجم را مورد تجدیدنظر قرار 

 (.5/85: 1483)علم، « ی کوچک اهمیتی ندارد که من صاحب آن را بپذیرمهاپروژه

، ساختار مالی دولت را به شدت دچار ی اقتصاد ایرانکرهیپتزریق وسیع درآمدهای نفتی به 

کشور به مجلس شورای  1454تحول و چالش نمود؛ از این رو، در زمان تقدیم الیحه بودجه سال 

ماه پس از اعالم و اجرای برنامه پنجم عمرانی  3فقط »وزیر هویدا بیان داشت: ملی، نخست

ی هااستیسو  هابرنامهی، ئزی کلی و جهاهدفی را در امالحظهناگزیر هستیم تغییرات قابل

اجرایی آن پدید آوریم. این تغییرات تنها به علت افزایش چشمگیر درآمد نفت ضرورت پیدا 

المللی، تورم و ترقی شدید ، بلکه تجربه دو سه سال اخیر در مورد بحران پولی بینکندینم

ورای ملی، دوره )صورت مذاکرات مجلس ش« کندیمرا ایجاب  آنها، پذیرش و اتخاذ هامتیق

 (.45: 140بیست و سوم، جلسه 

، برنامه اولیه تحت تأثیر افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و وسوسه پیمودن راه رونیازا

ی ابرنامه نیترکامل، در چارچوب یک رژیم سیاسی مستبد و انتقادناپذیر، شبکصدساله در ی

 وبودجهبرنامهمه پنجم همراه مطالعات سازمان که تا آن زمان تهیه شده بود، کنار گذاشته شد. برنا

مورد بررسی جدید قرار گرفت و برنامه جدیدی « دورنمای بیست ساله ایران»برای تهیه گزارش 

با افزایش بهای نفت و درآمدهای ارزی  درواقعی با آن متفاوت بود به تصویب رسید. کلبهکه 

بدون در نظر گرفتن هشدارهای کارشناسان کشور، این برنامه به دور از مالحظات کارشناسی و 

ی ماندگعقبها و فقط بر اساس این تصور که منابع مالی حلّال همه مشکالت و تکنوکرات

منابع  هیرویباقتصادی است و بدون در نظر گرفتن قدرت جذب اقتصاد ایران و پیامدهای تزریق 

 بازنگری شد. یکلبهمالی از طریق بودجه جاری و عمرانی به اقتصاد کشور، 

 اهداف کیفی برنامه پنجم عمرانی و برنامه تجدیدنظر شده از این قرار است:

 1313مرداد تجديدنظر شده  1311دی 

ـ ارتقا هرچه بیشتر سطح دانش، 

 فرهنگ و بهداشت و رفاه اجتماعی

و قشرهای  هاگروهـ ارتقای کیفیت زندگی همه 

 اجتماعی کشور.
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درآمد ملی و توجه  ترعادالنهـ توزیع 

خاص به افزایش سریع سطح زندگی و 

 .بهرهمکی هاگروهرفاه 

ـ حفظ رشد سریع و مداوم اقتصادی 

و تعادل در  هامتیقنسبی  باثبات توأم

 ی خارجی کشور.اپرداختهموازنه 

ـ تأمین اشتغال مولد در کلیه مناطق 

کل افرادی که  کهکشور در حدی 

جذب  شوندیمجدیداً وارد بازار کار 

شوند و بیکاری پنهانی و فصلی تقلیل 

 ی یابد.امالحظهقابل

ـ ایجاد تعادل بیشتر بین مناطق مختلف 

 اقتصادی و اجتماعی. ازنظرکشور 

ی تولیدی هاتیظرفـ استفاده کامل از 

ی عمرانی هابرنامهایجاد شده در 

گذشته و افزایش کارآیی در تولید و 

عرضه کاال و خدمات در بخش دولتی 

 و خصوصی.

ـ بهبود نظام اداری متناسب با عظمت 

ی جدید ملی و هاآرمانو  هاهدف

 تقویت بنیه دفاعی کشور.

 ـ حفاظت، احیا و بهبود محیط زیست.

ـ افزایش سهم ایران در تجارت 

المللی و حضور بیشتر ایران در بین

بازارهای جدید جهانی با توجه به 

یی که ایران جدیداً در زمینه هاتخصص

ـ حفظ رشد سریع، متوازن و مداوم اقتصادی 

 ها.همراه با حداقل افزایش قیمت

ـ افزایش درآمد طبقات مختلف با تأکید خاص در 

 درآمد.ی کمهاگروهمورد ارتقاء سطح معیشت 

ـ گسترش عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و 

 ترعادالنههنگی با تأکید خاص در مورد توزیع فر

و قشرهای  هاگروهخدمات در سطح همه 

 اجتماعی.

ـ بهبود کیفیت و افزایش عرضه نیروی انسانی 

فعال کشور به منظور افزایش بازدهی و برطرف 

 کردن تنگناهای توسعه.

ـ حفاظت، احیا و بهبود محیط زیست و اعتالی 

در نقاط کیفیت زندگی جامعه به خصوص 

 پرجمعیت.

ـ توسعه علوم و تکنولوژی و گسترش قوه خالقه 

 و ابتکار جامعه.

ـ ایجاد مزیت نسبی در تولید و صدور کاالهای 

 المللی.صنعتی در سطح بین

ـ حداکثر استفاده از منابع ارزی برای جبران 

کمبودهای داخلی و مهارکردن فشارهای تورمی، 

های ملی در وتگذاری در خارج و ایجاد ثرسرمایه

 پذیر نفت.جهت جایگزین کردن منابع پایان

ـ نگهداری و زنده کردن میراث فرهنگی، 

پژوهشی و آموزش فرهنگی و هنری، گسترش 

فرهنگ و هنر، ایجاد تسهیالت برای آفرینش 

هنری و ادبی و گسترش روابط فرهنگی )مراسان، 
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)خالصه  آوردیمصنایع به دست 

-1: 1455برنامه پنجم عمرانی کشور، 

5) 

 (14، سند 48845بازیابی 

النه درآمد ناخالص ملی متأثر از قیمت نفت در بازارهای در زمینه اهداف کمی، رشد سا

بود. اهداف کمی برنامه اولیه و تجدیدنظر شده در  شدهی نیبشیپدرصد در سال  3/55ی المللنیب

 جدول زیر آمده است:

ی هاعمرانی )حسابی عمده اقتصادی در دوره برنامه پنجم هابخشافزوده اهداف کمی ارزش

 (118-113: 1434(، 1448-1453ایران )ملی 

 

 بخش

برنامه مصوب 

1311 

 )درصد(

برنامه مصوب 

1313 

 )درصد(

 

 عملکرد برنامه

 0/0 4/3 5/5 کشاورزی

 5/1 5/51 8/11 نفت

 4/15 4/18 4/15 صنعت و معدن

 13 0/13 5/11 خدمات

تولید ناخالص داخلی به قیمت 

 عوامل

0/11 3/55 5/8 

تولید ناخالص داخلی به قیمت 

 مل بدون نفتعوا

4/11 4/15  

 دنظریتجددر  .یافت ریال افزایش میلیارد 38/4438اعتبـارات عمرانی به  کل تجدیدنظر برنامه در

 8/15 عمومی امور و شد تقسیم اقتصادی امور و اجتماعی عمومی، امور امور بخش سه به برنامه نیز

 پنجم برنامه عمرانی اعتبارات از درصد 4/53 اقتصـادی امـور و درصد 3/53 اجتماعی ، اموردرصد

در  ریال میلیارد 8/0338 4پنجم ی در دوران برنامه گذارهیسرما کل رقم .دادند اختصاص خود به را

میلیارد  54/1584دولت،  یگذارهیسرما آن ریال میلیارد 53/4118حدود نظر گرفته شده بود که 

چهارم،  برنامه دوران طی خصوصی بخش یگذارهیسرما بود. خصوصی بخش یگذارهیسرما ریال

 3/13برابر  یاساالنه رشد به بینی شده بودپیش پنجم طی برنامه و داشت افزایش درصد 3/15ساالنه 
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 تریمحسوس افزایش دولتی یگذارهیسرما بینی شده بود که رشددیگر، پیش طرف برسد. از درصد

 پنجم برنامه در ساالنه رشد درصد 1/48 به چهارم برنامه ساالنه رشد درصد 3/10از  داشته باشد و

 (.18و  13، 48845بازیابی مراسان، ش.برسد )

 برنامه تجديدنظر شده برنامه اوليه 

 سهم )درصد( مبلغ سهم )درصد( مبلغ

 0/33 53/4118 3/35 1508 بخش دولتی

 3/44 54/1584 1/43 0/315 بخش خصوصی

 8/53 30/1044 (0/40) (3/803) اندازالف( از محل پس

ب( از محل اعتبارات 

 عمرانی

(8/35) (3/5) 53/133 8/4 

 144 8/0338 144 0/5034 جمع کل

 (133: 1435میلیارد ریال(: )لیالز، عمرانی )گذاری ثابت در برنامه پنجم سرمایه

آن است که حرکت اقتصاد ایران در دوره برنامه پنجم در راستای  دهندهنشانجدول فوق 

که  گونههمانگذاری عمرانی بود. ولت و کاهش سهم بخش خصوصی در سرمایهافزایش نقش د

درصد کاهش یافته  43، سهم بخش خصوصی که در برنامه اولیه به شودیماز جدول باال برآورد 

ی هایافتیدردرصد رسید. کل  3/44بود، در برنامه تجدیدنظر بازهم کاهش بیشتری یافت و به 

 3415میلیارد ریال برآورد شده بود؛ اما در عمل از  5/8533دنظر شده دولت در برنامه پنجم تجدی

میلیارد ریال  3538درصد آن از محل درآمد نفت بود( و  3/33میلیارد ریال بیشتر نشد )که 

( در همین دوره، درآمد ارزی دولت 543-553: 1453هزینه کرد )گزارش بانک مرکزی ایران، 

(. در برنامه 185: 1485صد آن از محل درآمد نفت بود )رزاقی، در 85میلیارد دالر بود که  5/33

عمرانی پنجم، نفت به سلطان بالمنازع در ترکیب درآمدهای دولت تبدیل شد و کشوری که 

میلیارد دالر درآمد نفتی و رشد اقتصادی دو رقمی سپری کرده بود،  1/3را با  1404تمام دهه 

را آن هم فقط سه سال پس از سپری شدن آن دهه، صرف  قرار بود در هر پنج ماه این مقدار ارز

 (.454: 1435اقتصاد خود کند )لیالز، 

 بخش کشاورزی
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 پنجم به شرح زیر بود: برنامه در کشاورزی بخش کلی یهاهدف

که  ترتیبی به ملت و شاه انقالب منشور اصول چهارچوب در طبیعی منابع از یبرداربهره -الف

 ملی یهاثروت این نگهداری و موجبات احیاء منابع، معقول از این دهاستفا حداکثر تحصیل ضمن

 فراهم گردد. آینده یهانسل برای

 نزدیک جهت در کشاورزان و زارعین سرانه درآمد و کشاورزی تولیدات میزان افزایش -ب

 در کشاورزی پیشرفته یهاروش اعمال از طریق شهری به روستایی سرانه درآمد نمودن

 کشت یهاشرکت و زراعی سهامی یهاشرکت، هایتعاون ویژهبه یبرداربهره تلفواحدهای مخ

 دوره طی که ترتیبی به تجارتی و مکانیزه واحدهای وو گوشت  شیر یهامجتمع و و صنعت

 .باشد داشته درصد 3 معادل یاساالنه رشد متوسط طوربه کشاورزیافزوده ارزش پنجم برنامه

 با عمقی کشاورزی به بیشتر تأکید طریق از روستایی مناطق رد یکارکم میزان کاهش -پ

 ویژهبه روستاها در صنایع استقرار طریق از بردن تنگناها بین از و پیشرفته و جدید یهاوهیش

 ی غیرهاتیفعال و یدستعیصنا ترویج و توسعه ی کشاورزی،هافرآوردهتبدیلی  صنایع

 صنعتی یهامجتمع مراتع، ایجاد و بایر اراضیدامداری، عمران  و زراعت تلفیق کشاورزی،

 (.34، سند 48845بازیابی مراسان، ش.روستاها ) نوسازی و دامداری

 

اعتبارات  برنامه عنوان

جاری 

نگهداشت 

 عمليات سطح

جمع کل  اعتبارات عمراني

 جمع غيرثابت ثابت اعتبارات

1 5 3 3+5=1 1+1=6 

ی از برداربهرهحفظ و  ـ1

 عیمنابع طبی

کشت و صنعت و  ـ5

واحدهای توسعه 

 کشاورزی

بهبود و افزایش  ـ 4

03/8 

 

34/3 

34/5 

55/3 

34/11 

40/18 

 

15/53 

5/54 

53/58 

55/55 

43/5 

 

44/5 

14/3 

55/3 

14/14 

34/54 

 

05/41 

34/53 

85/45 

45/45 

55/45 

 

15/48 

54/45 

43/04 

55/03 
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 تولیدات زراعی

بهبود و افزایش  ـ 0

 تولیدات دامی

خدمات کشاورزی و  ـ 5

 دامپروری

تنظیم بازار محصوالت  ـ3

 کشاورزی

اعتبارات کشاورزی و  ـ3

 دامپروری

ی هاشرکت توسعه ـ 8

 تعاونی و سهامی زراعی

 اصالحات ارضی ـ 3

 تحقیق و بررسی ـ 14

 خدمات اداری ـ 11

03/3 

55/4 

44/14 

44/4 

05/0 

44/5 

44/15 

44/34 

44/55 

14/4 

44/8 

- 

43/3 

58/4 

34/14 

44/5 

44/4 

54/4 

43/51 

58/34 

34/45 

04/5 

44/11 

54/4 

84/53 

54/34 

34/08 

04/5 

05/15 

54/8 

جمع بخش کشاورزی و 

 منابع طبیعی

34/35 85/543 83/53 30/533 00/433 

 

 (33، سند 48845بازیابی کل اعتبارات کشاورزی و منابع طبیعی طی برنامه پنجم )مراسان، ش.

، کمتر بودی برنامه تجدیدنظر نیبشیپاز  تنهانهورزی در برنامه پنجم بخش کشا افزودهارزشرشد 

پس از بخش نفت، کمترین رشد را  درواقعی اولیه نیز کمتر شد. برنامهی نیبشیپبلکه از مقدار 

بخش کشاورزی از سرعت برنامه سوم که در آن  افزودهارزش، رشد حالنیباابه دست آورد. 

تأکیدی که در برنامه چهارم  رغمبهت نخست بود، بیشتر شد. بخش کشاورزی دارای اولوی

آمدن واحدهای بزرگ و اقتصادی کشت و صنعت شده بود، واحدهای اقتصادی وجودبه نهیدرزم

به وجود نیامد.  عمالًکشاورزی به تعداد کافی و به مساحتی که در برنامه قید شده بود، 

پنجم مؤید آن است که در دهه گذشته بخش کشاورزی یافته در تدوین برنامه ی انجامهایابیارز

رشدها را داشته و عالوه بر آنکه نسبت به زمان و  نیترنییپای اقتصادی هابخشدر بین سایر 
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گذاری کافی در مسائل زیربنایی کشاورزی که الزمه تکنولوژی روز پیشرفت نکرده، سرمایه

 (.0، سند 48555بازیابی ن، ش.، به عمل نیامد )مراساباشدیمبنای کشاورزی نوین 

یی نظیر تغذیه رایگان هابرنامهافزایش سریع جمعیت و درآمد سرانه از یک طرف و اجرای 

افزایش سریع تقاضا نسبت به تولیدات محصوالت  موجبمدارس کشور از طرف دیگر، 

، اول اجرای برنامه مقادیری از گوشت سالهسهکشاورزی گشت. برای رفع کمبود بازار در 

رستاخیز در تاریخ . برای نمونه، روزنامه وارد کشور شد جاتوهیملبنیات، غالت، روغن نباتی و 

متأسفانه در ایران در وضع کنونی باید مرغ را با قیمت گزاف »که  کندیاشاره م 1453تیرماه 

از خارج وارد کنیم. مرغ مادر گوشتی را در شرایط کنونی  یکشمرغ جوجهبرای تولید تخم

درصد غذای طیور را باید از خارج از  34ها در ایران تولید کنیم. برای تغذیه این مرغ میتوانینم

ها برای اداره این صنعت تکنولوژی الزم و نیروی وارد کردن همهنیکشور وارد کنیم. البته باا

 هزار واحد دامی به یک دامپزشک 5انسانی نداریم. یعنی طبق استاندارد معموالً برای هر 

 سیف،)« واحد دامی یک دامپزشک وجود دارد 04133نیازمندیم ولی در ایران متأسفانه برای هر 

1433: 134-158.) 

ارزش واردات کاالهای کشاورزی و سهم هریک در کل واردات کشور  دهندهنشانجدول ذیل 

 (14، سند 4584بازیابی : )مراسان، ش.باشدیم 1450و  1451ی هاسالدر 

 554 5541 زیمحصوالت کشاور

 سهم ارزش سهم ارزش -

 8/4 88 81/4 51 مرغلبنیات و تخم

 8/0 534 35/4 30 ی آنهافرآوردهغالت و 

ی آن و هافرآوردهشکر و 

 عسل

53 41/1 543 3/0 

قهوه، چای، کاکائو، 

جات و سایر محصوالت ادویه

 مشابه

18 3/4 43 4/4 

 1/1 141 03/4 15 و سبزیجات هاوهیم

 3/1 544 43/1 45 سایر
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 5/5 531 4/5 53 ی گیاهی و حیوانیهاروغن

درصد  8/14جمعیت کشور حدود  1453تا  1451ی هاسالکه اشاره شد، ظرف  طورهمان

غالت، برنج،  ازجملههمین مدت تولید داخلی اغلب محصوالت زراعی مهم  در افزایش یافت.

رشد  درمجموعتر از رشد جمعیت بود و ی و پیاز باالنیزمبیسی روغنی، هادانهنیشکر، چای، 

درصد بیش از رشد جمعیت قرار داد. بنابراین، در برنامه پنجم  0/1بخش کشاورزی را ساالنه 

گذاری دولتی و خصوصی منفی عملکرد بخش کشاورزی یکسره و با وجود کاهش شدید سرمایه

 (.014-011: 1435نبود )لیالز، 

 نيروی انساني

 ی اساسی برنامه پنجم به شرح زیر بود:هاهدفنی و اشتغال در زمینه نیروی انسا

 ـ ایجاد امکانات اشتغال مولد و آموزش و انتقال مهارت برای کلیه جویندگان کار.

 .کاربهآمادهو بیکاران فصلی  کارانکمو مولد برای  وقتتمامـ فراهم آوردن اشتغال 

 ت تحرک مطلوب در نیروی کار.ایجاد قابلی منظوربهـ فراهم ساختن تسهیالت الزم 

)مراسان،  هامتیقـ تطبیق سطح مزد و درآمد کارگران براساس بازدهی نیروی کار و افزایش 

 (.40، سند 48845بازیابی 

هزار فرصت شغلی جدید در این دوره  1041تعداد ی شده بود نیبشیپدر برنامه اولیه مصوب، 

ترتیب، در هزار نفر افزایش یافت. بدین 5115ه به ایجاد شود. این تعداد در برنامه تجدیدنظرشد

ی برنامه نیبشیپ بر اساس. آمدیمشغل جدید به وجود  0/055برنامه تجدیدنظرشده باید سالیانه 

ی مختلف هاردهنبود و در  ریپذامکانتجدیدنظر شده، عرضه نیروی کار جدید به این میزان 

 1384، 1455-1405 سالهده. در فاصله زمانی شدیمتخصصی، کشور با کمبود نیروی کار مواجه 

ی برنامه مصوب اولیه و هاینیبشیپگفت،  توانیم رونیازافرصت شغلی جدید ایجاد شد.  هزار

(. همچنین نرخ بیکاری در سال 555: 1483تجدیدنظر شده هر دو نادرست بوده است )زنوز، 

درصد، افزایش یافته بود  4/3یعنی  1405درصد بود که در مقایسه با سال  5/14در حدود  1455

 (.35: 1438کشور،  1433)سالنامه آماری 
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 توسعه صنايع

ی شالوده زیریپ نهیدر زمدر برنامه عمرانی پنجم توسعه، صنایع کشور به عنوان اقدامی اساسی 

پذیر سازد، ی محکم امکانهاگامیک اقتصاد پیشرفته که گذر به مرحله تمدن بزرگ را با 

 بود: ریز شرح به پنجم برنامه در صنایع کلی یگذارهدف قرار گرفت. وجهموردت

 متوسطی رشد با چهارم برنامه آخر سال در ریال میلیارد 543 از صنایع تولیدات ارزش - الف

 خواهد رسید. ریال میلیارد 1144به  سال در درصد 13 حدود

 حدود متوسطی رشد با چهارم رنامهب آخر سال در ریال میلیارد 130 از صنایعافزوده ارزش - ب

 رسید. خواهد پنجم آخر برنامه سال در میلیارد ریال 048 به سال در درصد 54

 نظام در کاالها مرغوبیت بهبود وشده تمام قیمت تقلیل ،هانهیهز در ییجومنظور صرفهبه - پ

 دهای صنعتیواح تولید ظرفیتاز حداکثر  تا خواهد گردید، دنظریتجد یبرداربهره موجود

 .شود استفاده

 .گردید خواهد یگذارهیپا نسبی مزیت اساس بر موجود صنایع توسعه و تازه صنایع ایجاد - ت

توسعه بازار واحدهای صنعتی کشور و  منظوربهافزایش میزان صادرات کاالهای صنعتی  -ث

 .(34، سند 48845بازیابی مراسان، ش.) بلندمدتهمچنین تأمین نیازهای ارزی در 

ی اساسی صنایع هاهیپای معدنی فلزی که هاسنگی از منابع عظیم گاز طبیعی و برداربهره

ی اساسی برنامه پنجم عمرانی هایمشخط ازجمله، دهدیمپتروشیمی و ذوب فلزات را تشکیل 

میلیارد  43/438( کل اعتبارات صنایع در این برنامه 33، سند 43450بازیابی پنجم بود )مراسان، 

 (.33، سند 48845بازیابی بود )مراسان، ش. ریال

 

 برنامه عنوان

اعتبارات 

جاری 

نگهداشت 

 سطح

 عمليات

  اعتبارات عمراني

جمع کل 

 اعتبارات

 جمع غيرثابت ثابت

1 5 3 3+5=4 4+1=1 
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 ییایجاد و توسعه صنایع غذا

نساجی دستی  ایجاد و توسعه صنایع

 روستایی و چرم

 لزی و چاپسلو ایجاد و توسعه صنایع

شیمیایی و  ایجاد و توسعه صنایع

 پتروشیمی

 معدنی غیرفلزی ایجاد و توسعه صنایع

 فلزی و ذوب فلز ایجاد و توسعه صنایع

 مکانیکی ایجاد و توسعه صنایع

الکتریکی و  ایجاد و توسعه صنایع

 الکترونیکی

 نقلیه طیوسا ایجاد و توسعه صنایع

 اعتبارات صنعتی

 فنی یهاکمک

 امور صنعتی نظارت بر 

 تحقیق و بررسی

 خدمات اداری

54/1 

38/1 

 

 ـ

 ـ

 ـ

54/5 

 ـ

 ـ

 ـ

 ـ

 ـ

44/4 

30/4 

45/1 

30/8 

18/5 

 

03/13 

10/35 

38/5 

53/85 

40/53 

55/14 

14/15 

44/144 

45/0 

 ـ

 ـ

 ـ

 ـ

48/4 

 

 ـ

44/1 

14/4 

 ـ

08/1 

 ـ

05/4 

 ـ

13/4 

03/4 

03/4 

15/4 

30/8 

53/5 

 

03/13 

00/33 

88/5 

53/85 

55/58 

55/14 

58/15 

44/144 

08/0 

03/4 

03/4 

15/4 

03/14 

50/3 

 

03/13 

00/33 

88/5 

43/85 

55/58 

55/14 

58/15 

44/144 

08/0 

33/4 

01/1 

13/1 

 43/438 43/453 35/0 10/455 44/11 جمع

 (144، سند 48845بازیابی کل اعتبارات فصل توسعه صنایع )میلیارد ریال( )مراسان، 

ی از صنایع سنگین و اساسی در کنار تولیدات ازهیآمعتی، در این دوره گرایش تولیدات صن

نسبت به کاالهای  1453تا  1455ی دورهصنایع مصرفی بود که تولید صنایع سنگین کشور طی 

حاکی از رساندن ظرفیت تولیدی کشور در  هاینیبشیپبا سرعت بیشتری افزایش یافت.  مصرفی

 144صنعتی متجاوز از  آالتنیماشهزار تن،  105میلیون تن، مس  14تولید فوالد متجاوز از 

هزار دستگاه، واگن یک هزار دستگاه، کود  54میلیون تن، تراکتور  54هزار تن، سیمان 

، سند 43450بازیابی هزار تن بود )مراسان،  154میلیون تن و ذوب آلومینیوم  5شیمیایی حدود 



 1041 پاییز و زمستان ،8 چهارم، شماره اسالمی، سال انقالب اسنادی تحقیقات علمی نشریه ..................................... 445

ی جدی هاچالشبینی را با ین پیشی پایانی حکومت پهلوی اجرای اهاسال( که اعتصابات 34

 مواجه ساخت.

 تغییر )درصد( 1453 1451 

 30 5158 1543 اتوبوس )دستگاه(

 510 14813 4005 کامیون )دستگاه(

 135 145431 54558 دستگاه(اتومبیل )

 88 3454 4435 هزار تن(سیمان )

 134 543 133 هزار دستگاه(یخچال )

 34 504 104 هزار دستگاه(کولر )

 3 318 333 قند و شکر )هزار تن(

 38 448 184 روغن نباتی )هزار تن(

 -8 3/5 5/3 توتون و تنباکو )هزارتن(

 134 3/53 5/51 رنگ )هزارتن(

 (050: 1435)لیالز،  1453 -1451 یهاتولیدات صنعتی منتخب بین سال

 یاهيناحعمران 

 و نوین مرحله وارد سرعتبه طرف یک از ملی اقتصاد کشور، اقتصادی سریع توسعه با

آورده  پدید مختلف هایبخش در یاالعادهفوق و توسعه تنوع دیگر، طرف از و شده یترشرفتهیپ

به  توجه خصوصاً با هماهنگی ایجاد و هااستان متعادل توسعه به توجه لزوم کهیطوربه بود؛

کشور امه پنجم عمرانی برن) گردید روزافزون عمرانی یهاتیفعال در درآمد دولت افزایش

ی در برنامه پنجم به قرار اهیناحی اساسی عمران هاهدف (.01: 1454خالصه تجدیدنظر شده، )

 زیر بود:

 کشور. مختلف مناطق بین اجتماعی و اقتصادی متعادل توسعه برقراری  -الف

 نیز و رفاهی و اجتماعی خدمات ترعادالنه توزیع ازلحاظ رشدکم مناطق به خاص توجه - -ب

 مناطق. این اقتصادی مبانی تقویت
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 یریگبهره منظوربه فیزیکی و اجتماعی اقتصادی، توسعه یهابرنامه بین هماهنگی ایجاد -پ

 مناطق. سطح در ی موجودهاتیظرف و هایگذارهیسرما از کامل

 یهاانجمن و مردم بیشتر هرچه مشارکت برای الزم امکانات و تسهیالت نمودنفراهم -ت

 عمران مناطق. یهابرنامه اجرای و تهیه در دموکراتیک

 دولتی، خدمات اجرایی ی،زیربرنامه امور در رمتمرکزیغ نظام برقراری موجبات نمودنفراهم -ث

 .بانکی عمرانی،

ی خاص ناحیه هابرنامهمیلیارد ریال از کل اعتبار عمرانی به  134، 1451 ماهیددر برنامه مصوب 

ی به اهیناحرین نقطه توجه به مسئله مهاجرت بود و بیشترین اعتبار عمران تعلق گرفت و بیشت

ناحیه آذربایجان )آذربایجان شرقی و غربی( اختصاص یافت که بیشترین میزان مهاجرت را در 

 (.05: 1454خالصه تجدیدنظرشده، کشور )برداشت )برنامه پنجم عمرانی 

 

 ميليارد ريال(اعتبار ) ناحيه

 )گیالن و مازندران( ناحیه شمال.1

 ناحیه آذربایجان )آذربایجان شرقی و غربی(.5

 ناحیه مرکزی )تهران، سمنان، زنجان(.4

 ناحیه خوزستان )خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد( .0

 لرستان(-ناحیه همدان و لرستان )همدان .5

 ناحیه اصفهان )اصفهان، یزد، چهارمحال بختیاری( .3

 ناحیه فارس )فارس( .3

 ناحیه کرمان زاهدان )کرمان، سیستان و بلوچستان( .8

 ناحیه خراسان )خراسان( .3

 ناحیه غرب )کرمانشاهان، کردستان، ایالم( .14

 ناحیه ساحلی )بندرعباس، بوشهر( .11

5/54 

53 

1/51 

4/3 

4/15 

5/14 

3/14 

3/15 

3/13 

4/13 

1/3 

 134 جمع

 ختلف کشور بینی توزیع اعتبارات عمران نواحی در نواحی مپیش

 (145: 1451)برنامه پنجم عمرانی کشور، 
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بینی شد که از این رقم میلیارد ریال پیش 0/13 ،هااستانی خاص عمران هابرنامهکل اعتبارات 

)مراسان،  شدیمی جاری هانهیهزگذاری ثابت و بقیه صرف میلیارد ریال صرف سرمایه 14باید 

و مراکز بررسی در پایان برنامه  هابرنامهاعتبارات و  (. با وجود تخصیص54، سند 48845بازیابی 

عمرانی پنجم و در آستانه انقالب تفاوت سطح درآمد و برخورداری مناطق مختلف در ایران 

بود. اواًل مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری از امکانات زیربنایی و  توجهقابلبسیار 

ی برخوردار بودند. بسیاری از روستاها فاقد راه خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی ناچیز

ی هااستان( ثانیاً همه 5آسفالته، برق، تلفن و آب آشامیدنی سالم بودند )سند پیوستی شماره 

ی هابرنامهی داخلی کشور از ثمرات هااستانخوزستان و خراسان و تعدادی از  جزبهمرزی ایران 

. ثالثاً تخریب شدیمدیده  وضوحبهی در کشور امنطقهی عمرانی بهره اندکی برده بودند و نابرابر

   ی هادشتبه دلیل رشد سریع جمعیت و اسکان جمعیت در  ستیزطیمحمنابع طبیعی و 

 (.501: 1483زنوز، ی شمالی کشور رو به افزایش بود )هاجنگل جوارهمخیز و مناطق حاصل

 امور اجتماعي

، فرهنگ و وپرورشآموزشی هاسرفصلماعی در ذیل برنامه عمرانی پنجم در حوزه امور اجت

ی و امور جوانان بدنتیتربو رفاه اجتماعی و  نیتأم، هیتغذهنر، جهانگردی، بهداشت درمان 

آموزان ، هدف کمی برنامه پنجم افزایش شمار دانشوپرورشآموزشتدارک دیده شد. در حوزه 

 1453ین برنامه مصمم بود تا پایان سال میلیون نفر بود. ا 3به  3/0کشور تا مقطع دیپلم از 

 15تا  15درصد، گروه سنی  144ساله )واجب التعلیم( را به  15تا  3پوشش تحصیلی گروه سنی 

درصد طی پنج  48درصد به  55ساله را از  18تا  15درصد و گروه سنی  54درصد از  31را به 

 54در امر سوادآموزی را از  االنسبزرگبرنامه مصمم بود تا درصد پوشش  نیهمچن سال برساند.

ی هاهدفی قرار دهد )سوادآموزرا تحت پوشش  سالبزرگمیلیون  0/3درصد برساند و  84به 

 (.45: 1450کمی برنامه عمرانی پنجم کشور، 

و باالتر کشور افزوده شد  سالهششمیلیون نفر به جمعیت  1/8حدود  1455-1405ی هاسالطی 

 سوادانیبمیلیون نفر به گروه  0/5به مدرسه راه یافتند و  هاآنر میلیون نف 3/5که بیش از 

و برنامه  شدیمکشور افزوده  سوادانیب برشماردرصد  8/1پیوستند. در این دوره هنوز ساالنه 

درصد قرار داده بود،  144را  1453پنجم که پوشش آموزشی گروه سنی شش تا دوازده تا سال 
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توانست تا پیش از انقالب به این آرمان دست یابد )تحول سواد ی خود نهایگذارهدفبا همه 

(. پهلوی دوم در خصوص تفکرات خود در حوزه 13: 1453ی آن، ندهیآدر ایران و نگرش به 

به »وپرورش در سخنرانی دومین اجالسیه تجدیدنظر در برنامه عمرانی پنجم بیان داشت: آموزش

ر دوره تمدن بزرگ، ما این کار را بکنیم، ما شاید ده هر صورت امید و آرزوی ما این بود که د

قادر شدیم که بگوییم تحصیالت در ایران از  دیآیمسال زودتر از تاریخی که به نظر  دوازده

ی عادی و هارستانیدبکودکستان تا دوره راهنمایی بدون قید و شرط مجانی است. برای 

البته هرکس باید به مملکتش خدمت بکند سپردن تعهد خدمت به دولت که  شرطبه هادانشگاه

 .(8، سند 43450بازیابی )مراسان، ش.« برای همه مجانی است

 

 به 1453درصد افزایش سال  1453 1451 

 1453برنامه  1451سال  عملکرد برنامه

 -53 338 545 584 55 کودکستان

 -3 03 5451 5544 4003 دبستان

 -14 154 1003 1334 531 راهنمایی

 -0 01 838 340 313 بیرستاند

 144 1145 331 441 30 فنی و سایر

 -3 33 8401 8385 0354 جمع

بازیابی ( )مراسان، هزار نفرآموزان کشور در ابتدا و انتهای برنامه عمرانی پنجم )تعداد دانش

 (183، سند 43450

رصدی تا سال د 35بینی شده بود که شمار دانشجویان با افزایش در بخش آموزش عالی پیش

هزار  05هزار دانشجو برسد؛ اما ماحصل این برنامه تنها افزایش  134به  1453-1453تحصیلی 

بینی شده بود. در پایان این برنامه درصد پیش 35درصد از  43نفری دانشجویان بود که تنها 

د درصد از افزایش بیشترین سهم از افزایش تعدا 31ی پزشکی با هارشتهشمار دانشجویان 

ی علوم اجتماعی و علوم انسانی داشتند. در هارشتهکه کمترین سهم را  شدیمدانشجویان را شامل 

و رفاه اجتماعی نیز برنامه پنجم، با درنظرگرفتن  نیتأمبخش بهداشت، درمان و تغذیه، 

 :کندیمی هرچه بیشتر بهداشت رایگان، اهداف ذیل را تعریف سازفراهم
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اگیر و عرضه خدمات بهداشتی رایگان به کلیه افراد جامعه در ی وهایماریبالف( کنترل 

 زمان ممکن نیترکوتاه

 آموزان کودکستانی، مدارس ابتدایی و دوره راهنمایی تحصیلیب( بهبود تغذیه کلیه دانش

 پ( افزایش میزان دسترسی مردم روستاهای کشور به مراکز بهداشتی و درمانی

ای تکمیل بیمه درمانی در پایان برنامه عمرانی برنامه ششم ت( تدارک تسهیالت درمانی الزم بر

 (.133، سند 48845بازیابی عمرانی کشور )مراسان، ش.

نسبی ناکام عمل کرد؛  طوربهی خود در حوزه بهداشت هاینیبشیپبرنامه پنجم در تحقق 

ارستانی هزار تخت بیم سیزدهاز بیست هزار تخت خواب در نظر گرفته شده، تنها  کهیطوربه

درصدی شمار پزشکان، با کمبود نسبی پزشک نسبت  04تحقق یافت و دولت با وجود افزایش 

پزشک خارجی )عمدتاً از منطقه آسیای  دو هزاربه مراکز درمانی مواجه شد که منجر به استخدام 

 جنوبی( گردید.

امهر و ی ورزشی آریهامجموعهدر بخش پیشاهنگی )ورزش و جوانان( نیز تکمیل و توسعه 

استادیوم  5تهران، آغاز ساخت  1334ی آسیایی هایبازفرح، آماده نمودن ایران جهت برگزاری 

استخر سرپوشیده و سرباز در دستور کار  34مجموعه ورزشی کوچک و  404هزار نفری،  55

ی جوانان هاکاخی اندازراه(. همچنین تکمیل و 541، سند 43450بازیابی قرار گرفت )مراسان، 

اهداف رژیم پهلوی در طول اجرای برنامه پنجم بوده است. برآوردهای  نیترمهم ازجمله نیز

در حوزه جهانگردی نیز داللت بر افزایش  وبودجهبرنامههنگی و نظارت سازمان امعاونت هم

هزار نفر در سال در پایان برنامه پنجم  355به  1405نفر در سال  83435جهانگردان خارجی از 

ی هاهتلدرصدی تعداد تخت  05بینی افزایش داری نیز پیشن در حوزه خدمات هتلدارد. همچنی

بازیابی دو ستاره صورت پذیرفت )مراسان، ش. درصدی 51سه ستاره و  درصدی 54چهارستاره، 

 (.543و  548، سند 43450

یکی از حقوق اجتماعی انسان  عنوانبهبرنامه پنجم در حوزه فرهنگ و هنر نیز حق فرهنگ 

قرار داد و فرهنگ را مانند دیگر نیازهای مادی و فکری از ضروریات اساسی زندگی  وردتوجهم

بود  هاینیبشیپاین  ازجملهنقطه کشور  55ی در شناسباستانی هاکاوشانسان دانست. افزایش 

بنای تاریخی در برنامه  554نقطه از این مدت مورد کاوش قرار گرفت. تعمیر و مرمت  51که 

(. 130، سند 43450بازیابی بنا در دست مرمت قرار گرفت )مراسان،  144از این مقدار بود که 
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ی مراکز موسیقی تئاتر، افزایش اندازراهی فرهنگی شامل هابخشی آماری در سایر هایبررس

المعارف و بنیادهای فرهنگی در حوزه اسالم و ی جدید، دائرههاموزهی اندازراهدانشسراهای هنر، 

 صورت پذیرفت. شدهانجامی هاینیبشیپیز توفیق نسبی در ایران ن

 یاافزايش خريدهای نظامي و توسعه برنامه هسته

مخاصمات مرزی ایران و عراق در اوج بود و به شاه  1455و  1451ی هاسالی در امنطقه ازنظر

یشگی منطقه اسلحه بیشتری از آمریکا طلب کند. به سبب بحران هم داد تا دائماً بهانه کافی می

خاورمیانه، اوج درگیری آمریکا در جنگ ویتنام، ترس همیشگی سیاستمداران آمریکا از 

دالر آمریکا و  سابقهیبن وودز که به تضعیف وگسترش کمونیسم و سرانجام فروپاشی نظام برت

ط . روابکردیمپایان شاه مدارا های بیمتحده با خواستبحران مالی آن کشور انجامید، ایاالت

. در این دوره دولت نیکسون به دلیل رسدیمایران و آمریکا در دوران نیکسون به اوج خود 

ی جدیدی را هاروشمشکالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ ویتنام مجبور بود 

ی همراه با حفظ تسلط جهانی آمریکا بیاید و به دخالت نظامی مستقیم المللنیببرای حل مسائل 

در روابط خود با دوستان  متحدهاالتیاسیا پایان بخشد. نیکسون عقیده داشت که خود در آ

متحده با باید اساس را بر دو چیز بگذارد: نخست وفاداری به قراردادهایی که ایاالت اشییایآس

این کشورها دارد و دوم وفاداری به دفاع نظامی از این کشورها جز در مواردی که یک قدرت 

 (.138: 1481محمدی، ی قصد تهدید آنها را داشته باشد )ملکاهستهی هاسالحبه بزرگ با توسل 

روسی  55-، شاه از رؤیت هواپیمای میگ 1335با سفر کسینجر و نیکسون به ایران در  زمانهم

از سوی  هاجنگندهدر آسمان ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار دریافت مجهزترین و جدیدترین 

تسلیحات  نیترشرفتهیپ 1453تا  1451ا شد. براساس دکترین نیکسون از سال دولت وقت آمریک

 1453و  1403ی هاسالبه ایران فروخته و بین  13-و اف 10-جنگنده اف ازجملهآمریکایی 

ی ایران دو برابر شده بود. نیکسون با اجابت درخواست شاه ایران، هاافکنبمبتعداد جنگنده 

 -ی مورد درخواست خودهاسالحاجازه داشتن کلیه  توسعهدرحالور برای نخستین بار به یک کش

نیکسون خریدهای ایران را از روندهای نظارت و  نیهمچنرا داد.  -یاهستهی تسلیحات استثنابه

 (.084: 1480ی دفاع و امور خارجه آمریکا معاف کرده بود )سینائی، هاوزارتخانهبازبینی 
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 سال

 

ی نظامي و هانهيهز

 های انتظامينيرو

 

 نرخ رشد

 

ی نظامي هانهيهز

موجود در 

 ی توسعههانهيهز

 

 

رابطه توليد 

ناخالص ملي و 

نظامي ی هانهيهز

 درصد()

1354-

1351 

1333 

1338 

1333 

1334 

1331 

1335 

1334 

1330 

1335 

1333 

- 

05 

1/55 

4/35 

4/35 

144 

145 

130 

544 

5/445 

044 

- 

- 

50 

55 

15 

8/45 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3/54 

0/35 

3/84 

3/30 

3/155 

5/133 

554 

534 

484 

543 

1/5 

35/3 

30/8 

5/3 

35/3 

55/11 

8/11 

5/14 

3/10 

0/13 

4/18 

 (133: 1481محمدی، )ملکميليارد ريال( ايران )ی نظامي هانهيهزتحول 

ی نظامی ایران شامل هاسفارش)در زمان اجرای برنامه پنجم( خریدها و  ش 1454در اواسط دهه 

 بود:اقالم زیر 

فاکس از  پوشزرهخودروی  444تانک سبک اسکورپیون و  044سنگین چیفتن،  تانک 5444

 144-هواپیمای حمل و نقل سی  54آمریکایی،  34 -و ام 03-تانک ام  844انگلستان به همراه 

جت جنگنده،  344هلیکوپتر،  344از الکهید آمریکایی، یک ناوگان متشکل از  شدهیداریخر

ئی تایگر از فورت  5-جت اف  133گوناگون،  از انواعداگالس  –مک دونالد  جت فانتوم 133

هواپیمای  3از امریکا و  13-تام کت از گرومن و هواپیماهای اف  10-هواپیمای اف  84روپ، 

 (.134: 1484تجسسی آواکس )لطفیان، 
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 ش 1444به دهه  ایی ایران برای دستیابی به انرژی هستههاتالشدر بحث انرژی اتمی نیز اولین 

میان دولت ایالت متحده آمریکا و ایران  1445اسفند  10نامه . در راستای موافقتگشتیبازم

با فرمان محمدرضا پهلوی قانون  1454ی مرکز اتمی دانشگاه تهران( در تیرماه سیتأس)جهت 

ه اجرا تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از تصویب در مجلسین شورای ملی و سنای ایران ب

میلیارد دالر برای طرح فوری تأسیس  54، شاه 1454(. در دهه 4گذاشته شد )سند پیوستی شماره 

ی در مدت کمتر از ده سال اختصاص داده بود. این طرح به دلیل توانمند اهستهدوازده نیروگاه 

راتژیک و مناسب ساخت تسلیحات اتمی از اهمیت است شدهیغنساختن ایران برای تولید اورانیوم 

 (.184: 1484بسیاری برخوردار بود )لطفیان، 

خریدهای فراتر از حد نیاز ارتش و تأکید بر دریافت آخرین تسلیحات روز نشانه فراتر بودن 

را « یامنطقهنظم »گیری مسئولیت اندیشه شاه از مسئلة حفظ امنیت کشور بود و هدف برعهده

گرای سلطان قابوس در برابر شورشیان چپشاه را به حمایت از  . هدفی کهساختیمآشکار 

کشاند و با اعزام بیست فروند بالگرد و اعزام نیروهای واکنش سریع  1455عمانی در نیمة دوم 

(task force)  عالوه بر سنجیدن آمادگی نظامی ارتش ایران، خط و نشانی را در راستای

 (.114-115، سند 1301بازیابی برای رقبا کشید )مراسان، ش. فارسجیخلژاندارمی 

 گيرینتيجه

 روسیه و انگلیس اشغالگر نیروهای ورود و دوم جهانی جنگ با محمدرضا پهلوی، حکومت آغاز

 بسیار کشور اوضاع بیماری و علت جنگ، قحطی به زمان آن در .گشت زمانایران هم به

 ورود امپریالیسم-داد  رخ جهان اوضاع در که تغییراتی و دوم جهانی جنگ از بعد .بود نابسامان

 به پیوست. ایران وقوع به نیز ایران در تحوالتی -دنیا شدنقطبی دو و جهانی عرصه به آمریکا

 شیازپشیبگاز،  و نفت عظیم منابع بودن دارا همچنین و خاص جغرافیایی موقعیت جهت

ی زیربرنامهقرار گرفت. پهلوی دوم همانند پهلوی اول  بیگانه یهاقدرت رقابت و موردتوجه

که  هابرنامهغربی پیش برد. این  افتهیتوسعهی از جوامع الگوبردارخود برای توسعه کشور را با 

کرده در خارج از کشور تنظیم شده بود، برمبنای نظریات کارشناسان غربی و یا ایرانیان تحصیل

ن عدم انطباق در بسیاری از امور با نیازها و شرایط اجتماعی و سیاسی ایران انطباق نداشت و همی

 منجر به عدم تداوم روند توسعه در ایران و همچنین سقوط نظام پهلوی شد.
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 یربنایز شبکه صرف کالنی از بودجه را ی پایانی پهلوی دوم، مقادیرهاسالی عمرانی هابرنامه

 رشد عدم و شهرها به مهاجرت شدت براثر مسکن کمبود به توجه با رژیم .کرد کشور اقتصادی

 یهاتیفعال صدر در را یسازساختماندرآمدهای نفتی،  وجود نیز و یسازختمانسا متناسب

وسایل ارتباطی،  و هاراه گسترش و ایجاد ازجمله عمرانی اقدامات قرار داد. خود سودآور

امکانات شهرنشینی صورت  و ابزار نیتأم برای بیشتر نیز صنایع یگذارهیپا و یسدساز

صنایع  که از زمان اصالحات ارضی در کشور شروع شد، یمصرفدر پی تغییر الگوی  .گرفتیم

های دریغ از بخش خصوصی وابسته به قدرتهای بزرگ با حمایت بیمونتاژ سرمایه در مقیاس

 یریکارگها در مورد بهبینی برنامهالمللی، در تهران و اطراف آن استقرار یافت. پیشداخلی و بین

های موجود بود و این ناکامی سیاست بسیار دورتر از واقعیتتکنولوژی و رشد تولیدات صنعتی 

کردند که در برنامه پنجم بینی میریزان پیشبرنامه کهیدرحال ،صنعتی دولت را در پی داشت

در  ،تولیدات صنعتی در سطحی باالتر از تقاضای بازار داخلی یا حداقل مساوی آن خواهد بود

مانده ا ندارد و تکنولوژی تولید همچنان وابسته و عقبعمل این تولیدات کفاف مصرف داخلی ر

که به انقالب شاه و ملت معروف  تدوین و ارائه طرح انقالب سفیدبخش کشاورزی نیز با  بود.

ی کشاورزی سنتی و نظام وهیش کهیطوربهگشت، دچار تحوالت ساختاری و اساسی شد 

تصاد ایران گرفت و جای خود را به روستایی حاکم از بین رفت. کشاورزی نقش فرعی در اق

ی عمرانی هابرنامهی هاتیاولوگذاری در این بخش هم با بخش صنعت داد. کاهش سهم سرمایه

در پایان اجرای این  و هم با گرایش شاه به اهمیت دادن به کشاورزی و روستا مغایرت داشت.

در جهت تأمین  رشد و توسعه امور زراعی و کشاورزی :ازجملهآن که برنامه اهداف 

تنها تحقق نهبود؛  های مردم و کاهش وابستگی ایران به محصوالت کشاورزی وارداتینیازمندی

سال بعد از انقالب شاه و  . پانزدهتر کردنیافت بلکه نیاز ایران به واردات کشاورزی را افزون

روز این روزبه روستاهای ایران به واردات مواد غذایی از خارج وابسته بودند وهم چنان ملت 

شد. تا جایی که به ادعای منابع خارج میزان واردات کشاورزی در فاصله وابستگی بیشتر می

 ت.رو بوده اسدرصد روبه 10با افزایش  1453تا  1453 یهاسال

 1453تا  1404ی هاسالاز محصوالت اساسی در بخش کشاورزی ظرف  کیچیه هانیابا همه 

بیش از نرخ رشد  هاآنتولید نداشته و افزایش تولید همگی درصد در  34رشدی کمتر از 

به  1451جمعیت کشور بوده است و تولید سرانه کشاورزی کشور افزایش یافته بود. در سال 
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میلیون دالر نیز از همین  455میلیون دالر واردات مواد غذایی و کشاورزی نزدیک به  533ازای 

تراز بازرگانی کشاورزی کشور مثبت بود و تنها در  1455ی تا سال طورکلبهمواد صادر شد و 

میلیارد دالر  3/1سه سال پایانی برنامه پنجم بود که این تراز به سمت منفی گرایید و به ازای 

میلیون دالر صادرات مواد غذایی صورت گرفت. علت  004تنها  1453یی سال مواد غذاواردات 

افزایش  وجو کرد: اوالًجست توانیمدو دلیل  اصلی کسری مواد غذایی در این سه سال را در

که با  هامتیقدرآمد سرانه به افزایش قدرت خرید مواد غذایی دامن زد و ثانیاً استراتژی تثبیت 

تغییر بنیادین رویکرد شخص شاه به کشاورزی و کشاورزان همراه بود، به افزایش میل به 

 یی انجامید.غذامواد افزایش میل به اسراف  ترمهممصرف و از آن 

 سایر به نسبت که برد نام را وپرورشآموزش توانیم خدمات بخش مهم یهابخش زیر از

از نرخ  سالهپنجی سه برنامه عمرانی هابرنامهو  هاکوششیافت.  اولویت اجتماعی خدمات

این ی کاست اما آن را از بین نبرد. با وجود تحوالت چشمگیر در نظام آموزشی در پایان سوادیب

دوره هنوز نیمی از جمعیت کشور سواد خواندن و نوشتن نداشتند. با نگرش از بین بردن نابرابری 

ی انقالب همچنان دو سوم آستانهی رخ نداد و در توجهقابلآموزش بین شهر و روستا تغییر 

در همان نرخ در مناطق شهری بود. و  دو برابربودند که بیش از  سوادیبجمعیت روستایی ایران 

درصد کودکان هفت تا نه ساله سواد خواندن و نوشتن داشتند  30در مناطق روستایی  1455سال 

 التعلیم بود.درصد آموزش به کودکان واجب 144که به معنای شکست برنامه پنجم در پوشش 

و  پزشکدندانپزشک و  4354ی دولت پهلوی در زمینه بهداشت تربیت هابرنامهی هاتیموفقاز 

ویژه روستاها بود. در و به هااستاننابرابری در امکانات بهداشتی بین تهران و سایر  کم کردن

ی بهداشت، هاخانهبرابر کردن  0ی بهداشتی سرانه مانند هاشاخصبرنامه پنجم تمرکز بر بهبود 

میلیون  8هزار تخت بیمارستانی جدید، تغذیه رایگان یک وعده در روز برای  54ی از برداربهره

 رغمآموزشگاه پرستاری و بهیاری جدید قرار گرفت. به 43ک و نوجوان و تأسیس کود

در  هاینابرابربینی شده در برنامه پنجم این برنامه نتوانست از شدت ی روشن پیشاندازهاچشم

تهرانی یک پزشک و سهم هر  330مثال سهم هر  طوربهحوزه بهداشت و درمان کشور بکاهد؛ 

: 1458، 1453ی اجتماعی ایران در سال هاشاخصها یک پزشک بود )هزار ایالمی تن 5/11

ی رسید و شمار برداربهرههزار تخت به  8از بیست هزار تخت بیمارستانی تعهد شده تنها  (.104

 هزار نفر کمتر از تعداد کل پزشکان بود. 5جمعاً  1455پرستاران در سال 
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یی هاگاهیجاعلت شد و منابع و مصارف را به در کنار این مسائل باال رفتن نرخ تورم مزید بر 

غیرمنتظره سوق داد، شکاف درآمدی افزایش یافت و منابع ارزی را در راه پرداخت یارانه هدر 

داد، و سرانجام مشروعیت نظام سیاسی را در نظر مردم از نظر کارآمدی به کمتر از حداقل مورد 

نجم عامل مهمی در تشدید این نرخ تورم شد اما کاست. تجدیدنظر در برنامه پ تحملقابلانتظار و 

درصد عادت کرده،  4ی که به مدت نزدیک به دو دهه به تورم ساالنه کمتر از اجامعهبرای 

، رویدادی بود که برنامه دنظریتجدآن به چهار برابر ظرف دو سال و پیش از  بارهکافزودن ی

 اولیه( خود آن را پدید آوردند. پنجم )چهارم و 

 اول شخص استبداد متخصصین، از یاعده یهشدارها برخالف 1455 سال در نفت عواید افزایشبا 

 همین و کند عمل زدهشتاب بسیار هشدارها این به توجه بدون که وی بود شده سبب مملکت

داد. اتکا به درآمدهای نفتی نسبت به  تغییر شدتبه را کشور اقتصادی اوضاع یزدگشتاب

نسبت  1453تا  1451ی هاسالی افزایش یافت. ظرف تصوررقابلیغ صورتبهی مالیاتی درآمدها

برابر رسید این رقم در  58/4به  34/1سهم درآمدهای نفتی به سهم درآمدهای مالیاتی دولت از 

افزایش یافته بود.  34/3به قله تاریخی خود یعنی  1454بود؛ اما تا سال  40/1فقط  1405سال 

بود که بخش زیادی  شده قبل برابر چهار یا و سه ی ابتدایی دهه پنجاههاسالدرآمد نفتی شاه در 

)مراسان،  گرفتیمساله قرار  5544ی هاجشناز این مبالغ صرف مخارج باالی دربار نظیر 

 محمدرضا شاه پهلوی را آن، هیرویب و صدور نفت قیمت ( این افزایش14و  3، سند 530بازیابی 

تدوین  منجر بهت حفظ مشروعیت سیاسی اجتماعی خود انداخت و فکر ژاندارمی منطقه جه به

درصدی بودجه نظامی کشور گشت. خریدهای فراتر از حد نیاز  54مجدد برنامه پنجم و افزایش 

ی مسئلهی شاه از شهیاندی فراتر بودن نشانهارتش و تأکید بر دریافت آخرین تسلیحات روز 

. ساختیمی را آشکار امنطقهری مسئولیت نظم حفظ امنیت کشور بود و هدف بر عهده گی

 رممکنیغت متحده ی سردمداران ایاالهاتیحمای پیچیده آمریکا و هاسالحمسئولیتی که بدون 

 بود.

 کنندهروشنمقایسه آماری بین بودجه عمرانی و نظامی کشور در طول سه برنامه خود 

ی نظامی شاه در پنج سال منتهی به هانهیهز: باشدیممیلیتاریستی شدن ایران در حدود یک دهه 

ی عمرانی در طول هانهیهزدرصد کل  54ی اندازهمیلیارد ریال بود که به  148جمعاً  1403سال 

درصد افزایش  108ی عمرانی حدود هانهیهز. در برنامه چهارم حجم باشدیماجرای برنامه سوم 
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ی هانهیهزد و طبعاً سهم آن به کل درصد بالغ ش 133ی نظامی به هانهیهزیافت؛ اما افزایش 

میلیارد ریال  5555ی عمرانی دولت به هانهیهزدرصد رسید. در برنامه پنجم حجم  53عمرانی به 

درصد افزایش  040و  1155ی سوم و چهارم به ترتیب هابرنامهرسید که نسبت به عملکرد 

میلیارد ریال رسید که نسبت  5554یافت. اما میزان افزایش هزینه نظامی در همین مدت به حدود 

درصد افزوده شد و نسبت آن به  355درصد و  1384به عملکرد برنامه سوم و چهارم به ترتیب 

 درصد بالغ شد. 88ی عمرانی دولت در برنامه پنجم به هانهیهز

ی عمرانی دولت پهلوی دوم دارای نقاط سفید و سیاه زیادی است؛ ادغام هابرنامهی طورکلبه

نظام جهانی از طرفی به از بین رفتن محدودیت کاالهای مصرفی و از طرف دیگر  کشور در

ی هانهیهز هاطرحمنجر به وابستگی کشور به واردات کاالهای خارجی شد. همچنین اگر در این 

و جاده و حدود ده سد بزرگ  آهنراهها هزار کیلومتر ی زیربنایی مانند دههاطرحبسیاری برای 

ی نمایشی و بیشتر جنبهاما در عمل طرح سدها ضعیف و اجرای آن دارای ، گرفتیمصورت 

 حالنیدرعبرای تولید برق بود. به نظر نگارنده دلیل این مسائل را در اقتصاد وابسته به نفت و 

عدم ثبات درآمد نفتی  کهیطوربهوجو کرد؛ جست توانیمی بودن قیمت نفت نیبشیپرقابلیغ

. در کنار این مورد گشتیمکلی  صورتبه هابرنامهحی و تدوین کشور منجر به عدم طرا

را « المدتمتوسط»و یا حتی  بلندمدتی زیربرنامهی اجازهساختار سیاسی حاکم در ایران اصالً 

 هابرنامهدر اجرای این  توانیمحتی بخشی از عوامل فروپاشی سلطنت پهلوی را  درواقع. دادینم

کرد؛ تا جایی که پایان برنامه عمرانی پنجم که در آن عدم ثبات  وجوو توسعه ناهمگون جست

 شد. زمانهمبود که با انقالب اسالمی ایران نیز  مشاهدهقابلقیمت نفت بیش از هر چیز 

 کتابنامه

 الف( اسناد

، 1301، 0535، 4584، 48555، 48845، 43450 یابیـباز)مراسـان(: ش. يمرکز اسناد انقالب اسالالم

530. 

 ابب( کت

تهران: سازمان برنامه و بودجه،  ،1315-1316خالصه تجديدنظر شده( کشور )برنامه پنجم عمراني 

1454. 
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 .1453تهران: سازمان برنامه و بودجه،  آن، ندهيآتحول سواد در ايران و نگرش به 

، تهـران: مرکـز 1343 -1316چهارده سال رقابت ايدئولوژيک شيعه در ايالران  اهلل،حسینیان، روح

 .1484اسناد انقالب اسالمی، 

 .1455، وبودجهبرنامه، تهران: سازمان (1315-1316کشور )خالصه برنامه پنجم عمراني 

 .1435، تهران: امیرکبیر، گزيده اقتصاد ايرانرزاقی، ابراهیم، 

 .5چ  ،1484، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، اقتصاد و انقالب اسالمي ايران ،رهبری، مهدی

تهـران: مرکـز  ريزی اقتصادی ايران، دوره قبل از انقالب اسالمي،بررسي نظام برنامه، هادی، زنوز

 .1483های مجلس شورای اسالمی، پژوهش

 .1438، تهران: مرکز آمار ایران، 1311سالنامه آماری کشور 

 .1433 ،، تهران: نشر نیای بر اقتصاد سياسيمقدمهسیف، احمد، 

 .1480، تهران: کویر، (1511-1311قه، نظاميان و سياست در ايران )دولت مطلسینایی، وحید، 

 .1458تهران: سازمان برنامه و بودجه،  ،1311ی اجتماعي ايران در سال هاشاخص

 .140، دوره بیست و سوم، جلسه صورت مذاکرات مجلس شورای ملي

 .1483، تهران: مازیار، 5ج  ،ی روزانه علمهاادداشتيعلم، امیراسداهلل، 

 .1455تهران: سازمان برنامه و بودجه،  (،1311مصوب بهمن پنجم ) سالهپنجقانون برنامه عمراني 

 .1453، تهران: بانک مرکزی ایران، 1316مرکزی گزارش بانک 

 .1454 بانک مرکزی،تهران:  ،1315گزارش ساالنه و ترازنامه سال 

، 1311-1351ايالران توسالعه در د، گودرزی، منوچهر، فرمانفرمائیان، خـداداد، مجیـدی، عبدالمجیـ

 .1481تهران: گام نو، 

 .1484تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، ارتش و انقالب اسالمي ايران، لطفیان، سعیده، 

تهران: نیلـوفر،  ،ی عمراني سوم تا پنجمهابرنامهموج دوم تجدد آمرانه در ايران تاريخ لیالز، سعید، 

 .5چ ، 1433

از توسعه لرزان تا سقوط شالتابان، توسالعه اقتصالادی نظالامي و بالي ثبالاتي  ملک محمدی، حمیدرضا،

 .1481، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، 1341-1311سياسي رژيم پهلوی 
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 ج( مقاله

فصاللنامه اقتصالاد ، «تحلیل اثر شوک نفتـی بـر اقتصـاد ایـران»اقبالی، علیرضا، حالفی، حمیدرضا، 

 .1480، بهار 3، ش سياسي
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  1پيوستي شماره  سند

 گزارشي در خصوص نارضايتي افکار عمومي از تورم
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  5پيوستي شماره  سند

 سخنان عبدالعظیم ولیان وزیر تعاون و امور روستاها در جلسه حزب ایران نوین 
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  3پيوستي شماره  ندس

 ران رونوشت فرمان شاه دایر بر اجرای قانون سازمان انرژی اتمی ای
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