و ساواک و سپس قیامهای بعدی به رهبری آیتاهلل خمینی در سال
 1963انجامید .تهدید درکشده در جهت نظم حاکم ،شاه را متقاعد
کرد که او نمیتواند از عهده یک بحران اقتصادی طوالنیمدت برآید،
بهویژه به این دلیل که اصالحات ارضی با مخالفت جدی مواجه شده
بود .عمق بحران اقتصادی و تاثیر آن بر سیاستمداران ملی در زمان
تغییرات اساسی ،سریعا نخبگان سیاسی را به ضرورت رشد اقتصادی
برای بقای رژیم متقاعد کرد.
بحران اقتصادی میتوانست منجر به فروپاشی موسسات قدیمی و
منازعات شدید سیاسی بر سر شکل نهادهای نظارتی جدید و قوانین
بازی در سیاست شود .بین سالهای  1960و 1962بسته ریاضتی
صندوق بینالمللی پول یک مبارزه میان سیاستگذاران اقتصادی را
سبب شد .این وضعیت به یک تضاد شدید در داخل دولت در میان
وزارتخانههای بازرگانی ،مالی و کشاورزی از یک طرف ،و سازمان
برنامه و وزارت صنایع و معادن از سوی دیگر ،فراتر از سیاستهای
توسعه و تجارت منجر شد .دیدگاهها در مورد چگونگی تفسیر نقش
تعرفهها در برنامهریزی متفاوت بود .نخســتوزیر ،بهویژه وزارت
بازرگانی ،از تعرفهها ب ه عنوان منبع درآمد اســتفاده میکرد ،در
حالیکه سازمان برنامه و وزارت صنایع به تعرفهها به عنوان راهی
ی شدن و رشد بدون کسری بودجه نگاه میکردند.
برای ترویج صنعت 
این اختالف اساسی در مورد سیاست تجاری به بحث گستردهتر
در مورد هزینههای برنامه سوم توسعه (1967-68تا )1962-63
تبدیل شد .وزارتخانههای بازرگانی و دارایی ،برنامه کاهش کسری
بودجه را پشــتیبانی و حتی این برنامه را با برنامههای اختصاصی
توسعه که باید توسط نمایندگیهای مختلف دولتی اداره میشد،
بدون هیچ برنامهریزی جامع یا تغییرات نهادی برای ارتقای صنعتی
شدن و رشد ،جایگزین کردند.
سازمان برنامه ،ب ه امید مقابله با کسری بودجه در سطح بنیادین،
هزینههای بیشتری را برای توسعه ایجاد کرد .این امر همچنین به
تمرکز برنامهریزی و نظارت مستقیم بر رشد اقتصادی کمک کرد.
مدیران سازمان برنامه  -صفی آســفیا ،سیروس سامی ،منوچهر
گودرزی ،غالمرضا مقدم ،خداداد فرمانفرماییان و بهمن آبادانی-
استدالل کردند که سیاستهای تبلیغاتی و بازی با نرخهای اعتباری
و مالیات قبلی برای حل بحران ناکام بود ه و تغییرات ســاختاری
عمیقتر مورد نیاز است .آنها همچنین بر تمرکز قدرت در یک نهاد
سیاستگذاری که در برابر پارتیبازی محافظت میشد ،استدالل
کردند .بحثهای داغ میان وزیر دارایی عبدالحسین بهنیا (و متحد
او وزیر کشاورزی ،حسن ارسنجانی) و مدیر سازمان برنامه ،صفی
آسفیا ،سیاستهای اقتصادی را فلج کرده و نزاعهای بیوقفهای را
بر سر اینکه چه کسی باید سیاست اقتصادی ایران را تعیین کند،
در کابینه و شورای عالی اقتصادی -که شاه ریاست آن را بر عهده
داشت  -برانگیخته بود.
دامنه و فحوای این بحثها شــوکی بود به رهبری سیاسی (شاه،
نخستوزیر و دیگر مقامات ارشــد دولتی) که با فقدان چشمگیر
سازوکارهای سازمانی برای تعامل با رشد اقتصادی مواجه بودند.
مشاجره میان ماموران دولتی نیز به لحاظ سیاسی خطرناك بود؛
چراكه میتوانست رشد اقتصادی را كاهش داده و به بروز هر جومرج
در بحران اقتصادی بینجامد .همچنین آشکار شد انگیزههایی که
به سرمایهگذاران داده میشــد ،به دلیل این احساس عمومی که
دولت هیچ سیاست مشــخصی ندارد ،هیچ تاثیری در بر نداشت
و هیچکس مســئول آن نبود .بنابراین ثبات اقتصادی مســتلزم
تداوم در سیاستگذاری بود .کشمکش مبارزه بین سازمان برنامه و
وزارتخانههای مختلف ،نیاز به برخی تغییرات نهادی برای محدود

کردن بحثها و هماهنگی در جهت برنامهریزی را مورد تاکید قرار
میداد .رژیم حاکم باید فضای مناسب برای رشد و توسعه صنعتی
و طراحی چارچوب سازمانی مورد نیاز خود را ایجاد میکرد .پس
از چند ماه اختالف ،در نهایت ســازمان برنامه در ســپتامبر سال
 ،1962زمانی که اهداف بودجه برنامه سوم توسط دولت و تنها با
کاهشی جزئی تصویب شــد ،در این نبرد برنده شد .شاه با گرفتن
جانب سازمان برنامه ،حمایت خود از توسعه و برنامهریزی منسجم
اقتصادی را نشان داد .بسیاری از رهبران ،بهویژه شاه ،از این واقعیت
آگاه بودند که ایران در صنعتیشــدن از مصر و ترکیه عقب است
و آنها مشــتاق بودند این روند را معکوس کنند .سازمان برنامه در
راستای تمایل شاه درصدد برنامهریزی تحوالت صنعتی و توسعه
سریع ایران بود.
بحثهایی که به ایجاد یک بوروکراسی
صالح اقتصــادی برای دســتیابی به
میراث نهادی
پیشرفت ســریع کمک کرد ،ابتدا در
اواخر دهه  ،1930زمانی که تکنوکرات
غیرمحافظــهکار ابوالحســن ابتهاج،
برنامهریــزی توســعه منســجم را با
اصالحات وابسته به دیوانساالری و استقالل سیاستگذاران از فشار
سیاسی و جستوجوی رانت پیوند داد ،مطرح شد .این استداللها
به ایجاد سازمان برنامه (بعدها ســازمان برنامه و بودجه) در سال
 1948منجر شد که ابتهاج توانست از سال  1954تا  1959آن را
هدایت کند .ابتهاج به وضوح مشکل توسعه در ایران را به عنوان عدم
وجود یکی از ساختارهای بوروکراتیک شایسته و مستقل مطرح کرد.
با این وجود ،او به طور کامل قادر به متقاعد کردن شــاه و رهبری
سیاسی نبود .شاه ابتدا استقالل سازمان برنامه را از کابینه و مجلس
پذیرفت و آن را از مقاومت در برابر برنامهریزیها که در این نهادها
متمرکز بود ،محافظت کرد اما بیشتر ســروصدا در میان طبقات
زمیندار و تجار بود .با این حال ،سرانجام او ابتهاج را از قدرت برکنار
کرد و ســازمان برنامه را تحــت نظارت کابینه قــرار داد و میدان
سیاستگذاری را برای جستوجوی رانت گشود .با این وجود ،بحران
اقتصادی در سالهای  1960-62شاه و رهبری سیاسی را مجبور به
بازنگری موضوع کرد .رژیم حاکم که تنها ســه سال به استقالل
سازمان برنامه رسیده بود ،اکنون در حال ايجاد يك نهاد اقتصادي
مستقل جدید بود.
در نوامبر ســال  ،1962اســداهلل علم
نخســتوزیر ،یک کنگــره اقتصادی
عالیخانی و وزارت
شــامل  125نماینده ادارات مختلف
اقتصاد
اقتصــادی را بــرای بحــث در مورد
راهحلهای بحران اقتصادی تشکیل
داد.
بهتدریج یک اجماع برای ادغــام وزارتخانههای بازرگانی ،صنایع
و معادن و تشــکیل یک وزارتخانه بزرگ پدیدار شــد .بســیاری
از آنها به نمونههایی از ژاپــن و آلمان اشــارهکردند ،اما منطق
تجارت ،صنعتیسازی ،جمعآوری درآمد و مصارف توسط همان
سیاستگذاری اقتصادی اداره میشد که با آن آشنا بود .سپس بحث بر
روی این موضوع صورت گرفت که رشد و تحول صنعتی نیاز به ایجاد
بوروکراسی مستقل و صالح دارد .در همین رابطه وزارت اقتصاد در
فوریه سال  1963تشکیل شد.
وزارت جدید با نخستوزیری خود علینقی عالیخانی ،اقتصاددان که
شمار ه  46و  47بهمن و اسفند 1397
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