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بوروکراسی صالح اقتصادی

بحثهایی که به ایجاد یک
بوروکراسی صالح اقتصادی
برای دستیابی به پیشرفت
سریع کمک کرد ،ابتدا در
اواخر دهه  ،1930زمانی که
تکنوکرات غیرمحافظهکار
ابوالحسن ابتهاج ،برنامهریزی
توسعه منسجم را با اصالحات
وابسته به دیوانساالری و
استقالل سیاستگذاران از فشار
سیاسی و جستوجوی رانت
پیوند داد ،مطرح شد
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پس از کار در شرکت ملی نفت ایران و «تیم تغییر» به وزارت اقتصاد
آورده شده بود ،آغاز شد .شاه در مواجهه با چالشهای سیاسی در
اوایل دهه  1960مشتاق بود که به ابتکارات اقتصادی جدید خود
فضایی از ناسیونالیسم شکل دهد .از آنجا که طیف گستردهای اعتقاد
داشتند شاه از سوی ایاالت متحده به اصالحات ارضی اقدام کرده و به
همین دلیل سازمان برنامهای که سرمایهگذاریهای بخش دولتی
را نظارت میکند ،بهشدت وابسته به یک تیم مشاوران آمریکایی
است ،بنابراین شاه معتقد بود تالشهای جدید صنعتیسازی نباید
توسط یک تکنوکرات تحصیلکرده آمریکایی اداره شود .جستوجو
برای یک نامزد مناسب ،رهبری سیاسی را به عالیخانی تحصیلکرده
فرانسه هدایت کرد .شیو ه جدیدی که در آن چنین شخص جوانی
میتوانست به سرپرستی وزارتخانهای بزرگ برای نظارت بر کارزار
بلندپروازانه صنعتیسازی تبدیل شود ،به خودی خود شاهدی بر
ضعف بوروکراسی اقتصادی آن دوران بود.
کار وزارتخانه در اوایل ،حمایت اشتیاقآمیز شاه را دریافت کرد که
بوروکراسی جدید را به عنوان ابزار تحقق هدف خود برای صنعتی
شدن و رشد میدید .عالیخانی تواناییهای گستردهای برای تصحیح
سیاستهای اقتصادی و قوانین و موسسات مربوط به آن داشت .او
همچنین میزان معینی از تدابیر الزم جهت در اما ن ماندن از الگوهای
تاکنون رایج جستوجوی رانت و سوءاستفاده که روشهای جدید
برای سیاستگذاری را اجازه میداد ،تدارک دید و به ایجاد حرکت
ضروری و پشتیبانی سیاسی برای رشد کمک کرد .در آن هنگام او
مایل بود «ســلطنت کند» و اجازه دهد که وزارت اقتصاد بر حوزه
اقتصادی «حکومت» کرده ،مشروعیت و فضا را برای سیاستگذاری
فراهم کند .عالوه بر این ،شاه پس از آن در حال تحکیم قدرت خود
به هزینه نخبگان سنتی بود که موجب تقویت تکنوکراسی در حال
رشد شد که متمرکز در نهادهای اقتصادی کشور بود .هدف اصلی
وزارت اقتصاد ،بنیاد نهادن سیاستگذاریهای صنعتی بلندمدت
بود .این امر برای رشد پایدار و توسعه موثر ضروری بود .وزارتخانه
این کار را با تشــویق تولید داخلی دنبال کرد .در این راستا از یک
استراتژی صنعتی جایگزینی واردات ( )ISIاستفاده شد )ISI( .به
طور گستردهای در سراسر جهان سوم برای شروع صنعتی شدن
مورد اســتفاده قرار گرفته و تنها راه برای انجام این کار در سراسر
جهان دیده میشــد )ISI( .شامل ســرمايهگذاری توسط بخش
خصوصی و دولتی در پروژههای صنعتی جديد و بعدها دستکاری
محدودیتهای واردات ،تخصیص اعتبار ،یارانهها ،و مالیات و نرخ ارز
جهت محافظت و حمایت از این سرمایهگذاریها میشد .ترکیب
ت برای تســهیل تغییرات صنعتی پیشبینی
برنامهریزی و حمای 
میشــد؛ اگرچه انتظارات از ( ،)ISIبه دلیل سیاستهای انتخاب
برنامهریزان در دهه1970به نتیجه نرسید .این در نهایت ناکارآمدی،
توسعه نامتوازن و صنعتیشدن محدود و دخالت سازمانیافته دولت
در اقتصاد را ایجاد کرد .عالوه بر این ،از دید بسیاری )ISI( ،به عنوان
یک فرم جدید حمایت و تخصیص رانت به شمار میرود .هرچند
برای مداخله وزارتخانه در بازار ،براساس منطق اقتصادی به جای
منافع اعطا شده ،هنوز هم به رانت تولید برای بخش خصوصی منجر
میشد .این جریان منابع را به نفع بازیگران اقتصادی جدید به هزینه
قدیمیها تغییر داد .اما این کاستیها در آن زمان برای برنامهریزان
ایرانی آشکار نبود و همانطور که در دیگر نقاط جهان سوم)ISI( ،
در این دوره به عنوان یک مرحله حمایتکننده که موجب پیشرفت
در جهت توسعه میشد ،ضروری بود.
در طول اوج این دوران ( ،)1963-1969سیاســتهای وزارتخانه
موفق به نظر میرسید .آنها با تثبیت اقتصاد ،تشویق سرمایهگذاری،
شمار ه  46و  47بهمن و اسفند 1397

بنیادنهادن یک برنامه صنعتیســازی ،کاهش شماری از الزامات
اقتصادی و مالی در برابر دولت و کمک به اهداف توســعهای رژیم
حاکم  ،بهویژه هدف مورد نظر شاه ،صنعت از اعتباری برخوردار شد.
اعتقاد بر این بود در حوالی سال 1969هیچ دلیلی برای شاه و رهبری
سیاسی وجود نداشت که از مدیریت اقتصاد ایران ناراضی باشد .در
حقیقت ،از نقطهنظر مزیت آن دوران ،این وزارتخانه با برخورداری
از شروع آنچه که یک ناظر آن را «انقالب صنعتی کوچک» نامید
و نرخهای رشــدی که در تاریخ ایران بینظیر بود موفق به شمار
میآمد .عالوه بر این ،عالیخانی محبوبیت و حمایت گستردهای در
سازمانهای اقتصادی و بخش خصوصی داشت و به عنوان فردی
با صالحیت و موثر مورد توجه بود؛ هرچند که در نهایت این نتایج
مثبت برای تامین حمایت مداوم از وزارتخانه کافی نبود .پیامدهای
سیاسی کار وزارتخانه و تا حدی موفقیتهای آن مهمتر از تعیین
سرنوشت آن بود که از ثمره سیاستگذاریهای آن تعیین میگردید.
سیاســت در یک دولت نئوپاتریمونیال
«سلطنتی-موروثی» (نئوپاتریمونیالیسم
عقبنشینی
یکسیستمسلسلهمراتباجتماعیاست
وزارت اقتصاد
که در آن دســتاندرکاران حکومت از
منابع دولتی استفاده میکنند تا وفاداری
حامیان خــود را در کل جمعیت تامین
کنند .این یک رابطه ولینعمت  -موکل غیررسمی است که میتواند از
سازمانهای دولتی بســیار باال تا افراد روستاهای کوچک نیز برسد-.
مترجم)
گرچه قدرت سیاســی در طی دوره مورد بحث بهوضوح انحصارا
در دست شــاه متمرکز بود ،اما تصمیمگیری شخص او برای نفوذ
مقامات دولتی ،اعضای خانوادهاش و دربار شاهنشاهی و مشاوران
و دوســتانش باز بود .این وضعیت ،مشوق رقابت سیاسی در میان
نزدیکان شاه بود ،زیرا بازیگران مختلف به دنبال شکلدادن به دیدگاه
شاه در ارتباط با موقعیتهای مختلف سیاسی جهت بهبود منافع
خود و دستیابی به منابع و رانتبودند.
از آنجا که ظهور وزارت اقتصاد بر توزیع منابع توســط دولت تاثیر
گذاشــت ،فعالیت سیاسی شــدیدی را نیز آغاز کرد .در این مورد
واقعیت این بود که تغییرات نهادی به نوع دیگری از مداخله دولت
در اقتصاد اشاره داشت و تغییر در اتحاد با طبقات خصوصی ملکی
و نخبگان تجاری را به نخبگان صنعتی جدید در بخش خصوصی
به نمایش گذاشت .در طول زمان ،کار وزارتخانه به منظور افزایش
سیاستگذاری عقالیی در میان موسســات دولتی درک شد و در
این راستا با مداخله ساختار موروثی قدرت مواجه گردید .این امر
منجر به مناقشات سیاسی گستردهتر شد که در نهایت وزارتخانه
و چشمانداز سیاســتهای قانونی و منطقی آن را در برابر الزامات
پادشاهی موروثی نابود کرد .ب ه گونهای که حمایت سیاسی از این
وزارتخانه تدریجا کاهش یافت و منجر به تهدید استقالل آن در سال
 1969شد و ماهیت سیاستهای درون دولت و همچنین ساختار
فرصتهایی که ویژگی ذاتی موروثی آن بود را به نمایش گذاشت.

فشار از سوی
منتفعان

مقاومت اولیه در برابر وزارت اقتصاد از
انحصــار واردات و تجــارت نشــأت
میگرفــت .تجــار بــازار کــه اولین
ســرمایهگذاریها در صنعتیسازی
جایگزینــی واردات ( )ISIرا تامیــن

