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قلمرورفاه

سهم خواهی از رونق اقتصادی

ثروت رو به رشد بخش
خصوصی منجر به تشکیل
عناصری در دربار و خانواده
شاهنشاهی ،الیگارشی سنتی
و سایر افراد بانفوذ در محافل
دولتی شد تا تقاضای سهمی
از این رونق داشته باشند.
خواستهها از درخواست رشوه
تا سهام در صنایع و مجوز برای
پروژههای جدید متفاوت بود
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و خانواده شاهنشاهی ،الیگارشی سنتی و سایر افراد بانفوذ در محافل
دولتی شد تا تقاضای سهمی از این رونق داشته باشند .خواستهها
از درخواست رشوه تا سهام در صنایع و مجوز برای پروژههای جدید
متفاوت بود .در ابتدا ،شــاه از وزارت بهداشت و بخش خصوصی
که به وزارت بهداشت اعتماد داشت ،محافظت میکرد .او در یک
مورد ،با توجه به شکایت عالیخانی ،به برادر خود شاهزاده غالمرضا
دستور داد تا پرداختی را که از یک دولت اروپای شرقی برای امضای
معاملهای توسط وزارتخانه درخواست کرده بود ،بازگرداند و حتی او
را به اخراج از دربار تهدید کرد .با این حال ،با گذشت زمان ،جانبداری
نسبی شاه کاهش یافت .هنگامی که اقتصاد شروع به کار گسترده
کرد ،شاه حفاظت از استقالل وزارتخانه را که عالیخانی به آن دلبسته
بود ،درک نکرد .شــاه نیز از ســوی عناصر مختلف الیت ،خانواده
شاهنشاهی ،دایره دوستانش و پیمانکاران و تجار تحت فشار قابل
توجهی قرار گرفت تا سیاستگذاریهای اقتصادی را به عنوان منبعی
از حمایت مورد توجه قرار دهد .با این حال ،تقاضاهای رانتجویی در
پوشــش حمالت به بخش خصوصی و «انحصار» آن بر «مزایای»
وزارت اقتصاد معرفی شد .مخالفان وزارت ادعا کردند که تخصیص
اعتبار ،مشوقهای مالیاتی ،امتیازات نرخ ارز ،مجوزهای صنعتی و
سایر منابع حمایت مستقیم و غیرمستقیم نیز برای بخش خصوصی
«رانت» بود – که برعکس اینکه معترضان وزارتخانه سهمی از آن
نداشتند– که به چند نفر انتخاب شــده پرداخت میشود .موضع
انحصاری که پشــتیبانی وزارتخانه برای یک پروژه صنعتی ایجاد
میکند ،سود ناچیزی را فراهم میآورد که نمیتوانست از طریق
رقابت در بازار تحقق یابد .این اپوزیسیون با به چالشکشیدن ادعای
وزارتخانه مبنی بر اینکه سیاســتگذاری آن بر اساس معیارهای
منطقی اقتصادی بوده و ورای پشــتیبانی و رانت است ،درخشش
استراتژی صنعتیسازی وزارتخانه را تیره و کدر و برای وزارتخانه،
توجیه حمایت خود از بخش خصوصی را دشوارتر کرد.
شاه به طور مرتب بر این مساله تاکید داشت که حمایت وزارتخانه
از بخش خصوصی ســبب مخالفت با رژیم او میشــود .بسیاری
از انتقادات ،بازتاب ناخشــنودی قابل مالحظــه عمومی با نوعی
نمادگرایی منفی از ثروت رو به رشد کارفرمایان یهودی و بهایی بود
ت-پاسال؛
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ســیاوش آرجم و گروه صنعتی ارج) که سیاستهای وزارتخانه به
آنها منتسب میشد .در عین حال ،دیگران سیاستهای وزارتخانه
را به عنوان امری مضر بــرای روابط میان دولــت و جوامع اقلیت
ذکر کردهاند .به عنــوان مثال ،کریم ایــادی و فلیکس آقایان که
هر دو شخصا به شخص شــاه نزدیک و در خط مقدم مبارزه علیه
سمتگیری عالیخانی بودند ،بهشدت از فعالیتهای رانتی بهرهمند
شده و به منافع تجاری وابســته بودند که سیاستهای وزارتخانه
آن را تضعیف میکرد .امتیازات آنها به عنوان وسیلهای برای آرام
کردن جوامع اقلیت بهایی ،مسیحی و حصول اطمینان از حمایت
آنها از رژیم بود .در آن هنگام نظم حاکم برای نشان دادن اراده این
جوامع به عنوان یک کل ،اجتماعی از شرکتکنندگان در جوامع
اقلیت ایران را با اتکا به رهبران آنها برگزار کرد .این باور – به صورت
غلط  -که دربرگیرنده رهبران کلیدی جوامع اقلیت در فعالیتهای
اقتصادی و باز شدن فرصتهای رانت برای آنها بود ،در کل به کنترل
جوامع آنها منتهیشد .در نهایت ،وزارتخانه به طور متناوب برای
ثروتمند کردن کارفرمایان اقلیــت و نقض حقوق امتیازات اقلیت
مورد انتقاد قرار گرفت.
این وزارتخانــه عالوه بر عالقه به اقلیتهــا ،متهم به جهتگیری
ضددولتی و ضدکارگری شد به گونهای که از طریق ثروتمند کردن
بخش خصوصی موجب شعلهور شدن تضادهای طبقاتی میشود.
دفاع وزارتخانه از خود در چنین شــرایطی به عنوان امری مبهم،
غیرمنطقی و از نظر سیاسی خطرناک بود .شاه احتماال این ضرورت
را نپذیرفت که این ناخرسندی را از بین ببرد و بعضی از استداللها
را متقاعد کند .در نتیجه ،او شروع به سست کردن حمایت خود از
وزارتخانه کرد .این تغییر در موضع شاه ،نشان از آغاز پایان وزارت
اقتصاد داشت.
مهم است توجه داشته باشیم که شاه فشارهایی را که به طور جدی با
آن مواجه بود ،مدنظر قرار داد .بهرغم قدرت عظیم وی ،او به ناآرامی
در میان دایره گسترده مشاوران و ائتالف نیروهای سیاسی که رژیم او
را تحکیم کرده بود ،حساس بود و نیاز به اصالح فشار سیاسی در رژیم
خود را احساس کرد .در حقیقت ،پرونده وزارت اقتصاد ،تنشهای
مهمی برای اقتدار سیاسی و شــخصیت شاه داشت .شاه از توسعه
صنعتی حمایت کرد؛ چراکه برای او مدرنیزاسیون ایران به عنوان

