میکردند ،از محدودیتهای واردات ناراضی بودند؛ چراکه در این
شرایط بازار بهشــدت از واردات کاالهای مصرفی و تجارت به ارز
خارجی نیز منتفع میشد .مقررات و قوانین جدیدی که تجارت و نرخ
ارز را مدیریت میکنند برای حمایت از ( )ISIطراحی شدند که به
عنوان یک حمله مستقیم به بازار تفسیر شده بود .روابط سنتی تجار
با جبهه ملی و مخالفان مذهبی که بهشدت مخالف تحکیم قدرت
سلطنت پس از سال  1953بودند و ابتکار صنعتیسازی را به عنوان
عنصر تشکیلدهنده این روند میدیدند ،دولت را نسبت به واکنش
آنها نگران کرد .این امر بهویژه پس از حمایت خاص تجار از قیام
آیتاهلل خمینی در ســال  1963که به احتمال زیاد در پاســخ به
تغییرات پیشــنهادی وزارت اقتصاد در مالیات ،تجارت و قوانین
مبادالت خارجی بود ،انعکاس یافت.
بیشتر صداها از تجار بازار ،اشــخاصی بودند که انحصار واردات را
کنترل میکردند .اقدامات تجارتی دولــت در آن زمان مبتنی بر
تولید درآمد و منحصر به تولید بــه جای واردات کاالهای مصرفی
مختلف بود .وزارت اقتصاد در سال  1963پیشنهاد کرد شیوههای
تجاری با توجه به تشویق صنعتیشدن ،بازنگری و واردات کاالهای
غیرضروری به عنوان یک راه برای صرفهجویی در ارز خارجی محدود
شود .این امر منجر به مخالفت سازمانیافته با وزارتخانه و پلتفرم
سیاسی آن شد .اپوزیسیون شــامل افرادی بود از قبیل وابستگان
به دربار ،تجار بــازار ،بوروکراتهایی که از تخصیص مجوز واردات
برخوردار بودند ،دالالن و معاملهگران خارجی و چهرههای نظامی
(بهویژه «کریم ایادی» پزشک مخصوص شاه که وارد کننده تدارکات
و تجهیزات نظامی و بهویژه ابزاری بود در هماهنگ کردن حمله به
وزارت جدید) و متحدان سیاسی که با مجوز واردات در گذشته به
آنها پاداش داده شده بود .سياســت اقتصادی بايد از پشتیبانی و
رانت بریده و مراقبت شود اما در عوض بر اساس نيازهاي بهرهوري
و رشد باشد .این تغییرات ،مخالفت با وزارتخانه را در میان کسانی
که تغییر نهادی را با از دست دادن دسترسی به منابع و رانت برابر
میدانستند و نیز کسانی که فرصتهای جدید برای جستوجوی
رانت را در آن دیدند ،بسیج کرد .هر دو گروه منافع خود را از طریق
جستوجو برای نفوذ در درک شاه از ضرورت سیاستهای وزارتخانه
دنبال میکردند.
بعضی از آنها به گروههای مهم اجتماعــی متصل و دیگران نیز در
بازگرداندن سلطنت در سال  1953نقش ایفا کرده بودند .به عنوان
مثال ،طیب حاجرضایی یکی از رهبران اصلی جمعیت طرفدار شاه
در تظاهراتی که منجر به سقوط مصدق و جنبش اعتراضی آیتاهلل
خمینی در سال 1963شد ،در مدت کوتاهی قبل از قیام سال 1963
در حالیکه به دنبال فردی بود که مسئول لغو مجوز واردات موز بود،
با چاقویی که به هر طرف تکان میداد ،در وزارت اقتصاد ظاهر شد.
این مجوز به عنوان پاداش برای حمایت او از شــاه در سال 1953
اعطا شده بود .طی قیام سال  ،1963طیب به عنوان یک رهبر مهم
در تهران خدمت میکرد .بازیگران مهمتر در بازگرداندن شــاه به
قدرت در سال  1953و یا افرادی که در سالهای  1953و 1963
به ایجاد حکومت او کمک کردند ،مانند برادران رشیدی و گرتیان
یاتســویچ ( )Gratian Yatsevichرییس سازمان سیا در ایران در
سالهای  1957-63که شخصا به شــاه نزدیک بود نیز به انحصار
واردات کاالهای مختلف از گندم و قند تا سایر کاالهای مصرفی داده
شده بود .از این رو ،تالشهای وزارت اقتصاد برای گسترش نظارت و
کنترل آن در جهت تنظیم تجارت در این موارد ،منبع قدرتمندی از
مقاومت در برابر سیاستگذاریهای آن ایجاد کرد.
ایــن وزارتخانه بــه ایجــاد دشــواریهای غیرضــروری برای

مصرفکنندگان ،برکنارکردن تجار از کار (با فشار برای معامالت
تجاری در ســطح دولتی) ،پیشــنهاد محدودیتهــای وارداتی
غیرمنطقی ،ایجاد نارضایتی عمومی و مشارکت در اقدامات فساد،
اتهاماتی که علیه ابتهاج نیز در سال  1959و به عنوان بهانه برای
برکناری او از دفتر به خدمت گرفته شده بود ،متهم شد .مخالفت
آنها چنان شدید بود که شاه دستور تشکیل کمیسیونی را به منظور
بررسی اتهام فساد اداری در وزارتخانه صادر کرد .کمیسیون ،وزارت
دادگستری را تبرئه کرد ،اما این امر هم حمالت به سیاستگذاری
آن را خنثی نکرد.
مخالفان همچنین چندین بار مجبور شدند تا پرونده خود را به شاه
تحویل دهند .هنگامی که این وزارتخانه پیشنهاد حمایت از تولید
خودرو در ایران را داد ،واردکنندگان با شاه البی کردند و استدالل
کردند که اهداف وزارتخانه غیرقابل دستیابی است .عالیخانی از شاه
«شش ماه مهلت» درخواست کرد و در طول این شش ماه زمان،
وزارتخانه مجبور شد تا ثابت کند تولید خودرو در ایران امکانپذیر
است.
مخالفــت واردکنندگان تنها پس از آنکه شــاه متقاعد شــد که
سیاستهای وزارتخانه نتایج ملموسی را به دست میدهد و روندی
که حاکی از صنعتیشدن مورد نظر او در آینده نزدیک بود ،فروکش
کرد .عالوه بر این ،تا سال  ،1965اقدامات بازرگانی جدید نیز عمیقا
تثبیت شده و برگشت آنها بعید بود.
مخالفت واردکنندگان با یکی دیگر از چالشها ،از ســوی کسانی
که میخواستند از رونق صنعتیشــدن منفعت ببرند ،جایگزین
شد .سیاستهای وزارت اقتصاد منجر به گسترش اقتصاد و ایجاد
فرصتهای جدید برای پولدرآوردن شــد .وزارت اقتصاد ،از ابتدا
استراتژی صنعتیسازی خود را در مشارکت با بخش خصوصی گره
زد .وزارت از طریق ارتباطات شخصی ،مناسبات نزدیکی را با بخش
خصوصی برقرار و شــبکههایی را ایجاد کرد که رهبران صنعتی
جدید با مقامات وزارتخانه مذاکرات خود را با نیازها و اهدافشان
در مورد سیاســتها و مقررات دولتی مورد بحــث قرار میدادند.
وزارت اقتصاد همچنین با حمایت مالی و فنی پروژههای صنعتی
تازه در حال توسعهای را ارائه داد و به مذاکرات بینالمللی ،حفاظت
از منافع واگذار شده جویای رانت و تالشهای دولت برای محدود
کردن حاشیه سود و جبران مقررات زمانبر و تشریفات زائد کمک
کرد .چنین همکاری نزدیکی به آوردن شمار فزایندهای از افراد به
بخش جدید خصوصی کمک کرد .در یک زمان بسیار کوتاه ،یک
طبقه جدید در ایران ظاهر شد .با ریشههایی در بازار ،شرکتهای
واردات -صادرات ،یا خدمات و تولید کوچک مقیاس ،خانوادههایی
مانند الجوردیها ،خسروشاهیها ،خیامیها و رضا بر تولید صنعتی،
بهویژه کاالهای مصرفی و تولید متوسط ،مسلط میشوند .آنها شروع
به سرمایهگذاری در آموزش و پرورش و مدیریت کردند و آگاهی
کامال متفاوتی در مورد وضعیــت اجتماعی و نقش اقتصادی خود
به عنوان یک طبقه اقتصادی مدرن مرتبط با تولید صنعتی و ()ISI
ایجاد کردند .این طبقه جدید با نمایش ویژگیهایی شبیه نخبگان
صنعتی در شرق آســیا در همان زمان ،به سرعت شروع به تمرکز
ثروت در دستهای خود کرد .این شامل تشکیل گروههای صنعتی
مانند گروه صنعتی بهشهر و شهریار شد که در دهه  1970بر بخش
خصوصی غالب آمد .ظهور این طبقه به خودی خود ،یک توســعه
اجتماعی قابل توجه با پیامدهای سیاسی بود .واضحترین آن این
بود که به توسعه اقتصادی نامتوازن و نابرابری درآمد در سالهای
 1960و پس از آن منجر شد.
ثروت رو به رشد بخش خصوصی منجر به تشکیل عناصری در دربار
شمار ه  46و  47بهمن و اسفند 1397
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