وزارت بودند .در واقع ،دوره  1963 -69با ادراکات شــاه نخســت
نشان از اهمیت و سپس از بیتوجهی او به رشد اقتصادی  -ایجاد
شده از طریق برنامهریزی صنعتی – برای بقای رژیم او داشت که به
نوبه خود نگرش او را نسبت به پایههای نهادی رشد تعیین کرد .او
با این دیدگاه به منافع سیاسی خود خدمت و از موقعیت پادشاهی
خود دفاع کرد .در ایران تاثیر اولیه و شاید هم ماندگارتر رانت نفت،
اقتصادی نبود بلکه سیاســی و نهادی بود .این وضعیت پیشرفت
صنعتی را از طریق بیماری هلندی تضعیف نکرد ،بلکه مانع از رقابت
شد ،زیرا با متقاعد ساختن رهبری سیاسی که این رقابت میتواند
منجر به خطر انداختن اقتدار آن شود و پایههای نهادی را محکوم
به بازماندن از رشدکند و در واقع میتواند منجر به رشد اقتصادی
بدون رشد پایههای نهادی آن شود .رانت نفتی به شاه اجازه داد تا از
حمایت از موسسات بوروکراتیک صرفنظر کند .دالرهای نفتی به
او این گمان را داد که میتواند منافع سیاسی خود را بدون تغییرات
نهادی برگزیند و اینکه میتواند مبنای موروثی قدرت خود را حفظ
کند بدون آنکه در مقابل ،بر سرعت و روند توسعه تاثیری بگذارد.
با کاهــش حمایــت شــاه و افزایش
فشارهای ناشی از برخورداران از منافع
پایان بازی
واگذار شــده بر رشــد این وزارتخانه،
سرنوشــت وزارت اقتصاد به زیر سوال
رفت .در سالهای  ،1968-1969ایران
با کسری بودجه مواجه شد .هویدا به
دفاع از باال بردن تعرفه برای تولید درآمد برخاست .وزارت اقتصاد در
مقابل بر این باور بود که افزایش تعرفهها به تورم منجر میشود و به
جای آن افزایش مالیات شرکتها را مطرح کرد .در نهایت هویدا به
راه خود رفت .انتظار تعرفههای باالتر منجر به افزایش قیمت کاالهای
اولیه شــد .در عین حال ،قیمت فوالد در بازارهای جهانی به طور
چشمگیری افزایش یافت .قیمتهای بینالمللی باالتر بالفاصله در
بازار داخلی بازتاب یافت .افزایش قیمت فوالد به دلیل اســتفاده
ل توجهی
گسترده آن در ساختوســاز ،بالفاصله تاثیر فوری و قاب 
داشت .دولت و بسیاری از مخالفان عالیخانی افزایش قیمت فوالد را
با افزایش کلی قیمتها بــه دنبال قوانین جدیــد تعرفه مرتبط
میدانستند و آنها را به عنوان قیمتگذاری توسط بخش خصوصی
حریص که از سوی وزارتخانه محافظت میشد ،توصیف کردند .اتحاد
مخالف وزارتخانه از این فرصت استفاده کرد تا تالش هماهنگی برای
بیاعتبار ســاختن وزارتخانه انجام دهد .تعدادی از مقامات دربار
وابســته به گروههای ذینفع مختلف ،افزایش قیمت را ب ه عنوان
نشانهای از سیاستهای پیشنهادی وزارتخانه و خصوصیات بخش
خصوصی تصور کردند .هویدا که معموال هیچ فرصتی را برای انتقاد
از بخش خصوصی از دســت نمیداد ،بیشتر تالش کرد تا افزایش
قیمتها را موجب نارضایتی نشان دهد و وزارت اقتصاد را مسئول
تبلور مشکل نه به عنوان یک نگرانی اقتصادی ،بلکه به عنوان یک
مشکل سیاسی جدی مطرح کند .او از کنترل قیمت دفاع میکرد
که از نظر سیاسی تودهپسند بود؛ اگرچه از نظر اقتصادی غیرقابل
دفاع بود .هویدا کمپینی را در رسانهها برای تشدید دلهره عمومی و
نشاندادن درستی نظر خود هدایت کرد و کوشید تا زمینه حمایت
عمومی به طرفداری از پیشنهادش را فراهم آورد.
در نگاه اول ،هنوز حلقه دیگری در زنجیره مبــارزات بین وزارت
اقتصاد و مخالفانش وجود داشت .با این حال ،دامنه این کمپین علیه
وزارتخانه و بخش خصوصی برای سرزنش آنها در ارتباط با افزایش
قیمتها نشان داد این چالش به نقطهعطفی رسیده و مدت طوالنی

بود که دیگر حمایت سیاسی از استقالل وزارتخانه وجود نداشت.
بزودی پس از آن ،شاه به وزارتخانه فشار آورد تا مجوز یک کارخانه
سیمان نزدیک تهران را به بنیاد پهلوی بدهد .پایتخت ایران دارای
ظرفیت بیش از حد در تولید سیمان بود؛ این وزارتخانه سیاستی را
برای تشویق صنایع جدید به دور از شهر گذاشته بود و در برابر استثنا
در این مورد مقاومت کرد .بنیاد و نماینده آن ،جعفر بهبهانیان اصرار
بر انتخاب تهران به عنوان محل کارخانه داشتند .شاه سرانجام به
وزارت اقتصاد دســتور داد مجوز مربوطه را صادر کند؛ چیزی که
او تا آن زمان انجام نداده بود .شــاه که حاضر نبود در این مورد به
صحبتهــای عالیخانی گوش دهد ،تصمیم گرفــت که باید یک
استثنا در یک سیاست عمال موجود ایجاد شود و کوشید تا عالیخانی
متقاعد شود که رهبری سیاسی بیش از این متعهد به استقالل این
وزارتخانه نیست .شاه حوزه سياستگذاري خود را در همان ابتدا به
نفع حمایت از ذینفعان خاص گشود .تحقق این واقعیت منجر به
استعفای عالیخانی شد.
این احتمال وجود دارد پس از چالشهایی که سازمان برنامه در دهه
 1950ارائه داد ،شاه هرگز بر آن نبود که وزارت اقتصاد به طور واقعی
مستقل عمل کند .شاید به همین دلیل بود که او یک تکنوکرات
جوان را به عنوان رییس آن انتخاب کرد .با ایــن حال ،از آنجا که
عالیخانی و مدیران وزارتخانه تحت این پنداشت عمل میکردند که
خودمختاری واقعی دارند ،این خودمختاری را ایجاد کردند و «آقای
خود و سرنوشت ایران بودند ».آنها ممکن است سادهلوحانه عمل
کرده باشند ،اما این اعتقاد و نحوه تصمیمگیریشان منجر به تبدیل
شدن به یک حرکت سیاسی معین شد.
هوشنگ انصاری با عالیخانی جایگزین شد .تحت وزارت انصاری،
نفوذ وزارت اقتصاد بر سایر ادارات دولتی و وزارتخانهها بسیار کاهش
یافت .عدم تمایل انصاری برای دفاع از یکپارچگی سیاستگذاری
وزارتخانه قبل از فشار بیرونی ،انسجام داخلی وزارتخانه را مختل
کرد .در دهه  ،1970عناصر نزدیک به دربار -بنیاد پهلوی ،اعضای
خانواده سلطنتی و دوستان شاه  -در بخش خصوصی فعال شدند
و به طور مستقیم سیاستهای صنعتی را تحت تاثیر قرار دادند .در
حالیکه وزارت اقتصاد همچنان باید به ادامه اداره قدرت در عرصه
اقتصادی میپرداخت و کادر مدیریتــی آن تاثیر قابل توجهی بر
اقتصاد و بوروکراسی ایران میگذاشت ،این وزارتخانه اهمیت خود
و مهمتر از همه ،نقش نمادین خود در بوروکراسی را از دست داد.
در واقع ،وجود آن در نهایت به چیزی پوچ تبدیل و در سال ،1974
زمانی که رانت نفتی به طور کامل بر برنامهریزی و رشد تسلط یافت،
به وزارتخانههای مختلف تقسیم شد .از آن به بعد ،سازمان برنامه  -و
به مفهومی سرمایهگذاری بخش دولتی -بار دیگر بر صحنه اقتصادی
ایران غالب شد.
در سرتاســر دهه  ،1970ایران برای افزایش قیمت نفت و افزایش
وابستگی خود به رانت نفت در این روند فشار آورد .در حالیکه بعضی
از تحلیلگران این تمایل ذاتی را در کشورهای تولیدکننده نفت ذکر
کردهاند  ،پیامد مبارزات سلطهجویی در دهه 1960نیز در این زمینه
مهم بوده است .تا سال  ،1969رهبری سیاسی تصمیمی گرفته بود
که به نفع ســازماندهی مجدد و توانمندسازی نهادهای اقتصادی
دولت که توسعه مبتنی بر بخش خصوصی نیاز داشت ،نبود .افزون بر
این ،نتیجه کشمکش سیاسی بر سر وزارت اقتصاد ،موجب تضعیف
بخش خصوصی و تقویت گروههای برخوردار از منافع رانتی شــد
که این تمایل به وابســتگی به نفت و جریان منابع مالی آن ،همه
کشــورهای برخوردار از ثروت نفت را دربر میگیرد .عالوه بر این،
حمله به بخش خصوصی ،دولت را به سوی پروژههای با جهتگیری
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