نتیجه از مانور موفق هویدا ،شاه شروع به صحبت در مورد ایجاد یک
دولت رفاه و مبنای سوءاستفاده بخش خصوصی از دولت در دهه
 1970با مردم کرد.
هویدا در مــورد عالیخانی بســیار محتاط بود .او بــه عنوان یک
سیاستمدار زیرک در برابر همه افرادی که میتوانستند به طور بالقوه
او را به چالش بکشند ،هوشیار بود و هیچکس در آن زمان احتمال
بیشتری برای انجام این کار در مقایسه با عالیخانی نداشت .عالیخانی
محبوب بود و پیروانی در جامعه کسبوکار و بوروکراسی داشت.
در واقع ،اگرچه او در همان سنی بود که بسیاری از بوروکراتهای
متوسط بودند و جوانتر از بیشتر بوروکراتها بود ،از سوی کل رهروان
و نمایندگیها به عنوان رهبر بوروکراتها دیده میشد .نقش او در
به دست آوردن کارخانه تولید فوالد برای ایران و به طور کلی شهرت
او برای انجام کارها ،به او شخصیتی نیرومند داده بود  -که در میان
مدیران اقتصادی ،حداقل به هویت یک رهبر ملی نزدیک شده و این
هویت شخصیت ملی او مدتها پس از اینکه او صحنه را ترک کرد،
با عالیخانی باقی ماند.
قدرت منصوب کردن به عالیخانی قدرت گستردهای برای تشکیل
وزارتخانه و تایید قدرت خود میداد .استفاده از این قدرت ،شبکهای
از تکنوکراتهایی را که وفادار به او بودند ،ایجاد کرد .نتایج ملموسی
از تالشهای وزارت اقتصاد  -که تصویر یک « بوروکراسی اقتصادی
قدرتمند ،با استعداد و معتبر» را به همراه داشت ،همراه با شخصیت
کاریزماتیک عالیخانی بزودی او را به «ریشســفید» بوروکراسی
ایران تبدیل کــرد .عالیخانی از طریق تماسهای شــخصی و در
صورت لزوم با تکیه بر حمایت شاه ،دیگر وزارتخانهها و ادارات دولتی
مرتبط با اقتصاد را متقاعد کرد تا ادعای وزارت اقتصاد را بپذیرند.
بانک مرکزی ،بانکهای خصوصی و دولتی ،سازمان برنامه و مدیران
پیشرو این موسســات ،رهبری عالیخانی را پذیرفتند و به وزارت
اقتصاد اجازه دادند که به عنوان «سازمان رهبری» در سیاستگذاری
اقتصادی عمل کند .این به قدرت وزارت اقتصاد فراتر از محدودههای
ضروری آن انجامید و به عالیخانی اجازه داد تا از سهمی رویایی در
ارائه تصویر رویای خود از سیاستگذاری و هماهنگی بیسابقه در این
مورد برخوردار شود.
دستان عالیخانی به فراتر از سازمانهای اقتصادی رسید .او همچنین
زمینه گستردهای از حمایت را در میان تمام محافل بوروکراتیک و
دولتی ایجاد کرد .او به طور کلی بر ارتباط شخصی با مخاطبین و
متقاعدسازی برای پیروزی بر سایر ادارات متکی بود و اغلب شخصا
برای پیگیری پرونده خود به ســایر وزارتخانهها مراجعه میکرد.
او از طریق این روابط غیررســمی ،بر تمام سیاســتهای رسمی

غلبهکرد .عالوه بر این ،تعهدش او را مجــاز میکرد تا برای همه
شیوههای سیاستگذاری در کابینه ،از سیاستهای سالمت ،آموزش
و پرورش ،حقوقی ،انرژی سیاست خارجی گرفته تا امور مربوط به
خرید نظامی و توسعه بخش عمومی ،از نقشی هماهنگکننده و
تنظیمکننده برخوردار باشد .او در بسیاری از کمیتههای دولتی ،از
هیات امنای دانشگاهها تا کمیتههای کابینه مشارکت و سعی داشت
تا دیدگاههای سیاسیای را که این موسسات یا نمایندگیهای آن
طرح میکنند ،به انطباق با چشمانداز وزارت اقتصاد وادارد .بزودی
آشکار شــد که دیر یا زود ،مهر عالیخانی بر تمام پروژههای ملی و
موسسات بزرگ و کوچک خواهد خورد .در واقع ،منطقیتر کردن
سیاستگذاری میطلبید که این امر باید در ســایر وزارتخانهها و
سازمانهای دولتی رسمیت یابد  -یعنی او باید نخستوزیر میشد.
از آنجا که رهبری سیاسی ایران زیر نظر شاه در عملکردهای خود
به طور عمده مدیریتی بود ،به آسانی توسط بوروکراسی شایستهای
که دارای سابقه مدیریت شایسته بود ،به چالش کشیدهشد .بیشتر
نظرها مبنی بر این بود که عالیخانی نسبت بسیاری از اشخاص در
بوروکراسی کشور و با احتیاط بیشتر نســبت به هویدا برای حل
مشکالت کشور ،ایدهآل است .وجود رهبر محبوبی که تصور میشد
صالحیت و پایهای از حمایت اجتماعی متعلق به خود را داشــت،
برای هویدا خطرناک بود .همانطور که او در ســالهای بعد آن را
بیان کرد ،هویدا نیاز به «وزیر ستاره» در کابینه نداشت .با این حال،
او در موقعیتی قرار نداشت که عالیخانی را برکنار کند .در عوض ،او
ابتدا اتحادی تاکتیکی را با منابع دیگری از مخالفت با وزارت اقتصاد
تشکیل داد ،سپس استادانه بر زمینه دلهرههای شاه در مورد ترقی
ی ایفای
عالیخانی و تجاوز این وزارتخانه به امتیازات ویژه شاهنشاه 
نقش کرد .او به طور مداوم عالیخانی و شاه را در یک دوره روبهروی
هم قرار داد و شاه را مجبور ساخت تا قدرت خود را در برابر وزارتخانه
تثبیت کند و در نهایت وزارتخانه استقالل خود را از دست داد .برای
هویدا ضروری شــد که نهتنها کابینه را از عالیخانی بلکه از وزارت
اقتصاد نیز خالص کند ،که میتوانســت این جایگاه را به چالشگر
دیگری به عنوان رقیب در برابر او تبدیل کند .او تصمیم گرفته بود
که از چیرگی استقالل بوروکراتیک در دفتر خود جلوگیری کند،
زیرا پیش از آنکه این بوروکراسی مستقل بتواند مزاحم اختیارات
شاه شود ،میتوانست قدرت نخستوزیر را بسیار کاهش دهد .به
این ترتیب سیاستهای قدرت ،موقعیت وزارت را به تحلیل برد و
شکست این وزارتخانه در مبارزهاش در برابر هویدا صحنه را برای
مبارزه برای استقالل در برابر شاه آماده کرد.
شاه ابتدا از وزارت اقتصاد بسیار حمایت کرد و این برای افزایش و
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هویدا معتقد
بود ضرورتی
برای صنعتی
شدن بخش
خصوصی نیست
و هزینههای
سیاسیهرگونه
مشارکتی که
کارفرمایان
ممکن است در
این فرایند داشته
باشند ،بیش از
تراز منافع آن
است .او بهویژه
از سیاستهای
مداخلهگرانه،
مخصوصا
قیمتگذاری
برای کنترل
نیروهای بازار
حمایت کرد
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