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تاریخ

در فوریه سال  ،1963دولت ایران وزارت
اقتصاد را که یک سازمان بوروکراتیک
اصل مقاله
آزمایشــی برای نظارت بــر تغییرات
صنعتی و رشد تولید بود ،تشکیل داد.
در ســال 1969پس از  6ســال رشد
بیســابقه و صنعتیشــدن معروف ،
رهبری سیاســی حمایت خــود از ایــن وزارتخانه را لغــو کرد و
خودمختاری داخلی آن را درهم شکست .سرنوشت این وزارتخانه با
عملکرد و یا وعدههایش در عرصه اقتصادی ارتباطی نداشــت .در
عوض ،پیامدهای سیاســی ظهور یک ســازمان اداری مستقل و
شایسته سیاستگذاری عقالیی صنعتی بود که رهبری سیاسی  -و
بهویژه محمدرضا شاه پهلوی  -را به این نتیجه رساند تا به حمایت
خود از این تجربه پایان دهد.
مبارزات قدرت میان نخبگان و نهادهــای بوروکراتیک و رهبری
سیاسی  -و بهویژه سلطنت  -برای سیاستمداران ایرانی موضوعی
جدید نیســت .این مبارزات در حقیقت برای تداوم و تغییر رژیم
سلطنتی موروثی در ایران ،محوری بودند .شکلگیری این مبارزات
و ســابق ه آنها در دور ه قاجار و پهلوی اول ؛ نسبت به چگونگی این
مبارزات در دور ه پهلوی دوم کمتر شناختهشده است .موارد اندکی
وجود دارند که سیاستمداران سرزنده در دوره پهلوی آخر متحمل
شده و نقش سلطنت موروثی را در آن نسبت به وزارت اقتصاد ،مورد
توجه قرار میدهند.
تنشهایی که در تالشهای رهبری سیاسی برای تضمین تعهد خود
ن رو ،تغییرات نهادی و عقالنیکردن سیاستگذاری
به توسعه و از ای 
در جهت عالئق مورد مالحظ ه خود صورت گرفت ،در دهه1960به
عنوان مبنایی برای مبارزه طوالنیمدت قــدرت در درون دولت
عمل کرد .ماهیت و دامن ه آن مبارزه بسیاری مسائل را درباره اینکه
چگونه سیاست در داخل کشور کار میکند ،نشان میدهد ،بهویژه
اینکه چگونه ماهیت ارثی دولت ،قوانین و رفتار این سیاستمداران
را تعیین و آن را جایگزین هدف توسعهگرایان ه پذیرفتهشد ه دولت
میکند .این به شناســایی بازیگران اصلی کمک میکند و به این
ترتیب درک گستردهای از پویایی سیاست در آن زمان  -مالحظاتی
که اعمالشان ،طرز عملیات آنها و استداللهای سیاسی و اقتصادی
که موقعیتهای سیاســی خاص آنها را تعیین میکنند -فراهم
میکند .مبارزات سیاســیای که این مقاله به دنبال آن اســت،
ویژگیهای بنیادین دولت پهلوی و همینطور مسائل بزرگتری که
ن حال ،آنها
روابط دولت با جامعه را در بر میگرفت ،تغییر نداد .با ای 
برای درک چندجانبه از دولت ،سیاستها و تغییر اجتماعی در آن
زمان مهم هستند .آنها توضیح میدهند که نهادهای دولتی چگونه
کار میکردند و چگونه رهبری سیاسی توزیع قدرت و منابع را شکل
میداد .آنها همچنین نشان میدهند که چگونه رهبری سیاسی
نیازهای توسعه را درک میکرد و به دنبال ایجاد توازن بین آن نیازها
با منافع سیاســی خود بود .هم ه اینها در مورد ماهیت دولت آخر
پهلوی و مســائلی که مربوط به تالشهای او برای تغییر اقتصاد و
جامعه بود را بیشتر نشان میدهد.
همچنین ممکن است بتوان نتیجهگیری گستردهای از این مطالعه
ترسیمکرد که به نفع علوم اجتماعی است .اوال مطالعات رژیمهای
سلطنتی موروثی عموما بر ماهیت بسیار شخصی روابط عمودی
قدرت میان حاکم و بازیگران سیاسی و مدیران در توضیح عملکرد
سیاستمداران ،تغییرات اقتصادی -اجتماعی و تحول رژیم متمرکز
است که توجه نسبتا کمی به کار و اهمیت روابط افقی قدرت میان
بازیگران سیاسی ،اجتماعی و اداری پایینتر از سطح حاکم شده
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است .نمون ه مورد بررســی در اینجا در ارتباط با بحثهای نظری
درباره سلطنت موروثی و ساختار و مســیر توسعه سیاستهای
آن است.
ثانیا ،بحث اصلی در مورد ظهور و سقوط وزارت اقتصاد ،این است
که چرا یک رژیم سلطنتی که هدف مورد نظر آن دگرگونی سریع
صنعتی و توسعه موثر بود ،نتوانست بهطورکامل از تغییرات نهادی
مورد نیاز برای ایــن روند حمایت کند؟ احتمــال دارد در تعمیم
یافتههای این مورد از مطالعات این موضــوع به ذهن خطور کند
در حالیکه حمایت اولیه از تغییرات نهادی به دلیل تمایل رهبران
سیاسی به تجهیز دولت به وسیلهای برای عمل بیشتر و موثرتر است،
حمایت مداوم آنها از این تالش ،مشروط به درک آنها از منافع
سیاسیشان اســت .تغییرات نهادی ،تغییر الگوی سیاستگذاری
را میطلبد که به نوب ه خود مقاومــت را برمیانگیزد .عالوه بر این،
شــکلدادن مجدد نهادها در اعمال قدرت سیاستمداران بهویژه
توسط رهبران سیاسی در یک رژیم سلطنتی موروثی تاثیر مستقیم
دارد و به همان اندازه هم میتواند مانع و تهدید به شمار آید .ثابت
شده که رهبران سیاسی (بهویژه در یک رژیم سلطنتی موروثی)
اول و در درجه نخســت حتی به زیان اهداف توسعهای خود شاید
ن حال،
بیش از هر چیز ،آشکارا به منافع خود خدمت میکنند .با ای 
هنگامی که آنها چنین میکنند و به عالوه اینکه چگونه مسیرشان
را توجیه میکنند ،چه تاوانی برای آن میپردازند و با چه عواقبی که
کمتر آشکار است ،مواجه میشوند و ،....به همین دالیل این موضوع
شایست ه توجه است .شرایطی که ابتدا به ایجاد وزارتخانه و بعدها به
تضعیف و نابودی آن منجر شد ،در هم ه این موارد ،آموزنده است.
ت سیاستگذاریهای
بحران و تغییر جه 
اقتصــادی دوره  1960-64از جمله
تشکیل وزارت
دوران آشفتگیهای سیاسی برای ایران
اقتصاد
بود؛ زیرا رژیم حاکم اتحــاد خود را با
طبقات زمیندار شکست و دست به یک
اصالحات ارضی زد .تغییرات سیاسی،
موجب ایجاد عدم اطمینان شد .بهویژه به این دلیل که در واکنش به
رونق اقتصاد در اواخر ده ه  ،1950دولت بست ه ریاضتی را که توسط
صندوق بینالمللی پول ( )IMFتجویز شده بود ،به اجرا گذاشت که
منجر به رکود شــدید و بحران تراز پرداخت در طــول دور ه -62
1960شد .سیاستهای تثبیت بعدی دولت کمک چندانی نکرد و
منجر به کاهش شدید نرخ سرمایهگذاری شد.
دولت تالش کرد تا از طریق گرفتن قرض خارجی ،رشد اقتصادی
را افزایش دهد اما تا پایان ســال  1962مبلــغ  160میلیون دالر
بدهی خارجی به  173میلیون دالر رسید .تا دسامبر سال 1962
اقدامات ایجاد ثبات به منظور تشویق سرمایهگذاری خصوصی از
طریق شرایط بهتر اعتبار ،مشــوقهای مالیاتی و حذف تعرفهها و
سهمیهبندی کاالهای سرمایهای ،هم ه اینها به منظور ارتقای تولید
داخلی به منظور کاهش واردات غیرضروری ،به اجرا گذاشته شد،
اما با این وجود سرمایهگذاری خصوصی افزایش نیافت.
از این رو ،بحران اقتصادی بهرغم برنامه ایجاد ثبات ادامه یافت .نرخ
بیکاری همچنان باال و با توجه به فضای عمومی تنش سیاسی در
آن زمان ،چالشهای گســتردهتری در مورد رژیم پیشبینی شد.
بین سالهای  1959و  ،1964نیروهایی که تعدادی از چالشهای
سیاسی را تحت تاثیر قرار دادند ،از جمله ظهور مجدد جبهه ملی در
جهت ایجاد سروصدا در نیروهای نظامی و امنیتی بود که اوال به یک
طرح کودتایی منجر شد ،سپس به تبرئه فرماندهان بلندپایه ارتش

