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موفقیت آن بسیار مهم بود .او تا آخر از این وزارتخانه حمایت کرد
و عالیخانی را در مورد توجه و اهمیت قرار داد .او برای حل بحران
ایران در اوایل دهه ،1960این وزارتخانه را به عنوان یک ضرورت نگاه
داشت و با دیدگاه وزارت صنایع در مورد یک ایران صنعتی موافق
بود .با این حال ،با گذشت زمان دیدگاه شاه از وزارتخانه و درک او از
ماموریت و چالش این وزارتخانه تغییر کرد .چنانکه این تغییر نهتنها
در زمینه این وزارتخانه ،بلکه در مورد رابطه شــاه با سازمانهای
اقتصادی دولت و سیاستگذاری آنها در دهه  1970نیز روی داد.
در سراسر دوره عالیخانی در دفتر نخستوزیری ،شاه تحت فشار بود
تا با خودمختاری وزارتخانه موافقت کند .شاه با این فشارها مقابله
کرد ،اما به محض افزایش دامنه آنها ،تصمیم او تضعیف شــد .به
غی ر از وزیر دادگستری ،که به عنوان نخستوزیر ابتدا عالیخانی را
به مقامش منصوب کرده بود ،وزارتخانه هیچ حامی در میان حلقه
مشاوران و دوستان شاه نداشت .اعضای دربار (مانند جعفر بهبهانیان،
فلیکس آقایان و هوشنگ رام) ،خانواده شاهنشاهی ،هویدا ،پزشک
شاه (ژنرال ایادی) و دوســتان نزدیک (خصوصا هوشنگ دوالو)،
نمایندگی منافع واگذار شده ،الیت سنتی ،تجار ،دالالن و پیمانکاران
و یا دنبالکنندگان منافع آنها ،شاه را به لگام زدن بر وزارتخانه دعوت
کرده و راه را به سوی منافع مخصوص باز کردند.
شاه به موازات بهبود اقتصاد ،کوتاه آمد و احساس کرد که هوشیاری
عالیخانی در دفاع از خاک ریشــهدار وزارتخانه بیش از حد است
و مقاومت بیشتری را نســبت به ضرورت آن ایجاد میکند .شاه
حاضر نبود که این وزارتخانه را کامال پشت سر بگذارد و خواستار
انعطافپذیری بیشتر وزارتخانه و سازگاری آن با گروههای قدرتمند
بود .او میخواست سیاستگذاریهای اقتصادی را با منافع گروههای
ذینفع قدرتمند همســاز کند .او به این درک رسید که مقاومت
عالیخانی را متعصبانه و رهنمودها و حوزههای برنامهریزی وزارتخانه
را به عنوان رویکردی بیش از حد ســفت و سخت ببیند .در عین
حال عالیخانی مدعی بود زمانی که این وزارتخانه عقبنشــینی
کرده ،تالش برای رانت و فســاد اداری ،سیاست و همه چیزهایی
که وزارتخانه برای آن کار کرده بــود ،خنثی میکرد .او همچنین
از اهمیت برنامهریزی جامع برای ادامه رشد و صنعتی شدن دفاع
میکرد .اما شاه متقاعد نشد .هویدا و متحدانش با تمرکز بر افزایش
تعداد مواردی که عالیخانی پذیرفتن پیشــنهادات سلطنتی را رد
میکرد ،تنشهای بین شاه و عالیخانی را افزایش میدادند .بزودی
عالیخانی خود را نزدیک به عدم اطاعت از شاه دید که شاه را مجبور
به تاکید بر قدرت خود کرد .اعتمادبهنفس عالیخانی در تصریح بر
اهمیت خودمختاری وزارت اقتصاد ،که به وضوح برای یک مرد در
جایگاه او غیرمنتظره و غیرمنطقی میکرد ،ممکن بود به سایهدار
کردن شاه (پادشاه در سایه) تفسیر شود .شاه با ایجاد این وزارتخانه،
انتصاب عالیخانی برای هدایت آن و سپس حمایت از کار وزارتخانه،
در هر شرایطی خود را مسئول موفقیت آن میدید.
با این حال ،مخالفت پایهای با وزارتخانه به خودی خود ،سرنوشت آن
را مهر و موم نکرد .این تنها شاه را مجبور ساخت تا در جستوجوی
تعادلی بین مخالفت ایجاد شده توسط وزارتخانه با وعده اقتصادی
آن و بین الزامات موروثی رژیم او و الزامات توسعه باشد .این مخالفت
پس از سال  1966میتوانســت پایان یابد؛ زمانی که درک تهدید
سیاسی از سوی وزارتخانه بیشتر قابل لمس و وعده اقتصادی آن
برای فشار بر شاه متوقف شد.
از طریق ایــن قاعده ،شــاه اصرار داشــت که به عنــوان قدرت
تصمیمگیری نهایی شناخته شــود« .قرارداد سال  1966با اتحاد
جماهیر شــوروی برای صنایع فوالدســازی اصفهان که به طور
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کامل توســط عالیخانی مورد مذاکره قرار گرفت و شاه به منظور
محافظت از خود در برابر وابســتگیها به ایاالت متحده در موارد
وقوع پیشبینیهای غیرمنتظره به آن تن داده بود ،از ارزش نمادین
عظیمی برای ایرانیان برخوردار بود .این معامله گواهی بر این واقعیت
بود که عالیخانی نهتنها صنعتی شدن ملموس را به ارمغان آورد ،بلکه
بهویژه فوالد را که در آن زمان وسواس ناسیونالیسم ایرانی بود ،به
دست آورد.
در درون بوروکراسی نیز معامله فوالد پیامدهای بزرگی به دنبال
داشــت ،بهویژه به این علت که به طور گســتردهای معلوم شــد
شرایط عالیخانی بســیار بهتر از همه برآوردهایی بود که از سوی
صادرکنندگان غربی به شــاه و دولت داده بودند .این به طور کلی
به این معنا تفسیر شد که عالیخانی از یک موضع قدرت با ابرقدرت
شــمال به طور موثری مذاکره کرده که به معنــای افتخار ملی و
توانمندسازی بوروکراسی تفسیر شــده است .قرارداد فوالد نوعی
محبوبیت و وجهه ناسیونالیستی به عالیخانی داد که یک پادشاه
که مشروعیت خود را در ادعایش برای توسع ه ایران بنا کرده بود،
نتوانست موجب آن شود.
بزودی و پس از آن ،وزارت امور خارجه ،با تشــویق شاه ،شروع به
درخواست اطالعات بیشتر درباره معامالت وزارت اقتصاد با اروپای
شرقی و ساواک نیز شروع به استنطاق درباره جزییات مذاکراتی که
به قراردادها انجامید ،کرد .روزنامههای پیشرو نیز شروع به چاپ
تصاویری از عالیخانی با مقامات شوروی همراه با سرمقالههایی که
جهتگیری انتقادی نسبت به اتکا و «طرفدار شوروی» بودن آنها
داشــت ،کردند .این به معنای آن بود که به بوروکراتهای مشتاق
عالمت میدادند که مقام و آینده شغلی خود را به عالیخانی متصل
نکنند.
پس از سالهای  ،1966-67زمانی که رشــد چهار سال گذشته
فشارهای اقتصادی را بر دولت تضعیف و پس از سال  ،1971زمانی
که افزایش قیمت نفت شروع به ثروتمند کردن دولت کرد ،نگرش
شاه در جهت رشــد اقتصادی و پایههای نهادی آن بهشدت تغییر
یافت .او شروع به مشاهده رشد به عنوان رشد متکی به خود کرد و
افزایش ثروت نفتی را با توسعه (بهویژه در سالهای تیره دهه)1970
اشتباه گرفت .او سپس نتیجه گرفت که رشد و نیز تولید درآمد و
اشــتغال ،نیاز به یک بخش خصوصی ندارد که دلیل تالشهای
عالیخانی برای محافظت بیش از حد از آن بود .در دهه  1970این
نتیجهگیریها باعث شد تا شــاه عقالنیت برنامهریزان اقتصادی
خود را به زیر سوال ببرد .او معتقد بود که او بیشتر از اقتصاددانان
درباره صنعتی شدن میداند و شروع به اعتبار دادن به خود با حل
مسائل رشد کرد (بهرغم نگرانی بسیار زیاد اقتصاددانان درباره آن و
نگرانیهای ناشی از پیامدهایی که افزایش قیمت نفت و تولید ثروت
بیشتر نسبت به صنعتی شدن بخش خصوصی میتوانست در پی
داشته باشد) .از این رو ،او هیچ نیازی به محافظت از استقالل خود و یا
یکپارچگی فرایند سیاستگذاری خود ندید .گوش دادن به زمان و بار
دیگر به عالیخانی ،مقدمات رشد را توضیح میدهد  -و حتی به طور
ضمنی مورد سرزنش قرار گرفتن برای عدم محافظت از پایههای
نهادی آن را – این امر بدون شک در نگرشهای بعدی شاه در مورد
رشد و معضالت و نیازهایش نقش مهمی ایفا کرد.
در سالهای  1966تا  ،1968شاه هنوز مطمئن نبود که چه کسی را
میتواند منصوب کند که برای مدیریت رشد ایران بهتر باشد .اما او
تصمیمی گرفته بود که در آن رشد اقتصادی ،نیازی به وزارت اقتصاد
یا عالیخانی نداشت و این نهاد و سیاستگذاری آن مخارج بیشتری
نســبت به گروههای اجتماعی و سیاسیای داشت که مخالف این

