محوری اساسی شناخته شده بود و به همین ترتیب از تکنوکراسی
حمایت میکرد .در واقع ،در بعضی اوقات ،دیدگاه او از نقش و اقتدار
خود یک نقش تکنوکرات بود .با این حال ،سلطنت به لحاظ ذاتی
پاتریمونیال بود و پشتیبانی و مشروعیت خود را از تامین حمایت و
مساعدت از دیگران دریافت میکرد .مخالفت با عالیخانی ،جانبداری
تکنوکراتیک شاه را در برابر ضرورتهای اقتدار پاتریمونیال قرار داد.
در نهایت ،فشار برای باز کردن وزارتخانه به منافع خاص ،دخالت در
تصمیمگیری آن و به خطر انداختن سیاست منطقی آن به نفع خود،
نتوانست به محدودیتهای آن پایان دهد و از سو ی دیگر فشارها
از سوی ذینفعان شخصی با ســایر چالشهای سیاسی نیرومند
همزمان شد.
ایــاالت متحده در سرنوشــت وزارت
اقتصاد نقش مهمی ایفا کرد .گرچه این
مخالفت
کشور ارتباط طوالنیمدتی با سازمان
آمریکاییها
برنامه و توسعه بخش عمومی داشت،
اما موافق صنعتی شــدن در مقیاس
وســیع در ایران نبود .تالش سازمان
برنامه برای ساخت صنایع فوالد در دهه  1950به دلیل مخالفت
آمریکا کنار گذاشته شد .تالشهای بعدی در این زمینه به دلیل
دلسردی بانک جهانی و فشار آمريکا بر شرکت کروپ آلمان که ایران
در رابطه با یک سرمایهگذاری مشترک به آن متوسل شده بود ،از بین
رفت .در واقع ،مدیران ارشد وزارت اقتصاد ،ایاالت متحده را به عنوان
یک مانع در نظر گرفتند .پرونده ( )Kruppنیز آنها را متقاعد کرد که
به دلیل فشار آمریکا ،اروپای غربی به احتمال زیاد به برنامه کاری
وزارتخانه کمک نمیکند.
در نتیجه جستوجو برای صنایع متوسط و سنگین ،توجه ایران را
به کشورهای اروپای شرقی ،که اکنون به صنعتی شدن در جهان
ســوم ،بخصوص فوالد در هند ،کمک کرده بودند ،جلب کرد .این
ابتکار عمل قبل از اینکه عالیخانی وارد صحنه شود و واردات کاالیی
و کشــاورزی را آغاز کند ،صورت گرفت ،اما این عالیخانی بود که
ارتباطات شرقی را بهشدت ترویج کرد؛ ابتدا به منظور دستیابی به
صنایع متوسط و سنگین برای ایران و بعدها به عنوان وسیلهای برای
گسترش بازار برای سرمایهگذاریهای جدید تولیدی .دالیل منطقی
برای چرخش به اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت.
ی نهتنها ماشینآالت کشاورزی ،ماشینآالت سنگین و
اروپای شرق 
تجهیزات تولید فوالد به ایران فروخت ،بلکه مایل بود این اقالم را در
ازای نفت و گاز و بعدها ،محصوالت صنایع مصرفی کاالهای جایگزین
واردات به فروش رساند (به این ترتیب موجب صرفهجویی در ارز
خارجی دولتی و افزایش قدرت خرید آن نیز میشد) .همچنین با
رشد موسسات صنعتی جایگزینی واردات که در اوایل دهه 1960با
اندازه کوچک بازار ایران محدود بود ،کمک کرد .این روابط تجاری
منجر به ایجاد بستر صنایع سنگین در ایران ،مهمتر از همه توافق
برای ساخت کارخانه فوالد اصفهان و عملیات ساخت ماشینسازی
اراک در سال  1966شد.
ارتباط با اروپای شــرقی نیز یک گرایش سیاسی جسورانه بود که
پیامدهای مهم سیاسی داشت .شــاه به چرخش وزارت اقتصاد به
شرق اروپا تن داد؛ چراکه او در ناامیدی وزارتخانه در برابر بیمیلی
غرب برای فروش صنایع متوسط و ســنگین به ایران شریک بود.
همچنین او در اوایل دهه  1960نیز از سوی سیاستهای حکومت
کندی در مورد رژیم خود ناراحت و برای بازســازی روابط ایران با
اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شــرق آماده بود .مهمتر از آن ،شاه

در این رابطه اقتصادی با شــرق ،فرصتی را برای ستیز با مخالفان
خود نیز پیدا میکرد .در اوایل دهه  1960کشورهای اروپای شرقی
منبع اصلی حمایت از مخالفان چپ و نومیدی ایران در انجمنهای
بینالمللی بودند .این معامالت وزارتخانه که منجر به عادیسازی
روابط بین ایران و اروپای شرقی شد ،حمایت از گروههای مخالف
ایران در اکثر کشورهای اروپای شــرقی و فشار شوروی به ایران را
کاهش داد .در نتیجه ،این ابتکار بازرگانی وزارتخانه که انگیزه تمایل
آن برای بهدستآوردن پروژههای صنعتی شد ،به نوعی متشکل از
(()Ostpolitikیا دقیقتر  )Nordwestpolitikبود (اصطالح آلمانی
برای سیاست بهبود روابط با شرق اروپا در سال  1969توسط «ویلی
برانت» ،صدراعظم غرب آلمان آغاز شد - .مترجم).
ایاالت متحده بهویژه ســفیر آمریکا در تهران در آن زمان ،آرمین
میر ( ،)Armin Meyerآشکارا از گرم شــدن روابط ایران با بلوک
شرق ناراضی بود .دامنه مخالفت آمریکاییها چنان بود که جزییات
مذاکرات با مسکو برای ساخت کارخانه فوالد اصفهان بین سالهای
 1964و  1966مخفی نگه داشته و این واقعیت که یک معاهده امضا
شده تنها پس از اتفاق افتادن برای سفارت آمریکا فاش شد .رهبران
سیاسی و مدیران وزارت اقتصاد همه میدانستند که برای جلوگیری
از این معامله فشــار زیادی میتوانســت بر ایران تحمیل شود .به
مبارزه طلبیدن خواستههای آمریکاییها ،اوج قدرت عالیخانی را
در بوروکراســی به ارمغان میآورد ،اما در عین حال تصویری از او
به عنوان یک عنصر نامطلوب در حکومت ایران ترسیم میکرد .در
تماسهای آمریکا با شاه و مقامات ارشد ایرانی در واشنگتن و بیشتر
شفاهی توسط سفیر آمریکا در تهران ،نقد زیادی بر عالیخانی وارد
شد .اینکه شاه به عالیخانی اجازه داد تا مدعی مسئولیت ارتباطات
مختلفی با بلوک شوروی شود .شاه هم  -برای محافظت از تصویر
خود در غرب و هم به دلیل اینکه پیچیدگی این معامالت مستلزم
مدیریت مستقیم وزارت اقتصاد بود – این مفهوم را تقویت کرد که
عالیخانی و وزارت اقتصاد مسئول حرکت ایران در جهت شرق بودند.
تا سال  ،1968این تصویر شروع به تغییر کرد .شرکتهای غربی،
متقاعد شدند که صنعتی شــدن ایران واقعی است و عالقمند به
فروش به ایران شــدند .روابط با دولت جانسون و نیکسون ،عالقه
شاه را برای هرگونه حرکت بیشتر به شــرق ،کاهش داد .عالوه بر
این ،هدف عادیسازی روابط ایران با بلوک شرق و متوقف ساختن
حمایت این کشورها از گروههای مخالف ایران ،به دست آمده بود.
شاه شروع به دور کردن خود از ارتباط با اروپای شرقی کرد و دوباره
بر دســتاوردهای صنعتی در جهت غرب متمرکز شد .در روزهای
ثروتمند دهه  ،1970ضرورت نگاه به سمت بلوک شرق کمتر شد.
تاثیر رقابت جنگ سرد بر تغییرات نهادی در ایران در نماد اخراج
عالیخانی از وزارت اقتصاد بازتاب یافت .جانشین عالیخانی در این
وزارتخانه ،حسین انصاری سفیر ایران در آمریکا بود .به او به عنوان
یک پرو-آمریکایی (طرفدار آمریکا) نگریسته میشد و به عنوان یکی
از کانالهای اصلی برای ایاالت متحده در رساندن نارضایتی آمریکا
در مورد عالیخانی به شــاه خدمت کرده بود .سفیر اتحاد جماهیر
شوروی در ایران در آن زمان با تفســیر تغییر در وزارت اقتصاد به
عنوان یک تغییر در سیاســت خارجی ایران ،اشاره کرد که مسکو
درباره آینده روابط شوروی و ایران نگران است .وی افزود« :انصاری
یک عامل سیا است».
مخالفت آمریکا با عالیخانی و وزارتخانه در سرنوشت این وزارتخانه
مهم بود .واضح بود که شاه از چرخش این وزارتخانه به بلوک شرق
حمایت کرده و مزایای سیاست خارجی که از آن به دست آورده بود،
برای او مهم بود .بنابراین غیرمحتمل نیست که نگرش شاه نسبت
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شاه به طور مرتب
بر این مساله
تاکید داشت که
حمایت وزارتخانه
اقتصاد از بخش
خصوصی سبب
مخالفت با رژیم او
میشود .بسیاری
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