سیاست دولتی هدایت کرد که موجب شد تا در جستوجوی منابع
مالی بیشتری باشد .این نتایج ،ایران را به یکی از قویترین طرفداران
افزایش قیمت نفت در دهه  1970تبدیل کرد.

هدف اصلی
بازیگران سیاسی
درگیر این بود
که شاه را به
حرکت درآورده
و از موضع مسلط
سلطنت برای
حمایت از آن
ایدهها ،ارزشها
و سیاستهایی
که به نفع جایگاه
قدرت آنها یا
دسترسی به
رانت و منابع بود،
استفاده کنند
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سرنوشت وزارت اقتصاد به طور مستقیم
به آینده بخش خصوصــی و تغییرات
مفاهیم مربوط به
بخش خصوصی و
نهادی نهتنها در سازمانهای اقتصادی
بوروکراسی
دولت ،بلکه در کل بوروکراســی ایران
مربوط بود .هر دو بخش ،متعاقب ظهور
این وزارتخانه برای سیاستمداران ایرانی
از اهمیــت برخوردار شــده بودند .بنابراین مســیر توســعه آنها
نمیتوانست با از بین رفتن آن (وزارت اقتصاد) ،بدون تغییر باقی
بماند.
بخش خصوصی به عنوان یک نهاد سیاسی مستقل در دهه1960
در حال ظهور بود و ادعا میکرد که موتور رشد اقتصادی و تولید
ثروت ایران خواهد بود .پارک چانگ هی ( )Park Chung Heeکه
در سالهای  1961و  1979صنعتیسازی کره را تحت بررسی قرار
داد ،از اهمیت «میلیونرهایی که اصالحات را ترویج کردند» نوشت،
مدعی شد که ورود آنها به صحنه مرکزی ،ضروری بود؛ «بنابراین
سرمایهداری ملی را تشویق میکردند».
دیدگاه منفی شاه و هویدا نسبت به بخش خصوصی ،بخصوص
اعتقاد شــاه به اینکه رانت نفت ،بخش خصوصی را غیرضروری
ســاخته ،بیان دیگری از ســخن پارک بود (هــراس حاکمیت
پاتریمونیال از شکلگیری یک نیروی اجتماعی که خواهان سهم
در «صحنه مرکزی» سیاسی کشور بود -.مترجم) .بخش خصوصی
در ایران از ســال  1969به بعد از یک طبقه اجتماعی مســتقل،
هدایت شــد به طبقهای که به عنوان موتور رشد برای خدمت به
یک مشتری وابسته به ثروت دولت (نفت) تبدیل شده بود .اندک
اندک دولت به اهمیت بخش خصوصی فکر میکند که در موارد
متناوبی در جستوجوی استفاده از آن برای ساکتکردن دیگر
نیروهای اجتماعی در دهــه  1970بازتاب مییابد .دولت قیمت
ســوخت ،برق و مهمتر از همه ،نیروی کار را افزایش میدهد تا
آنجا که وعده میدهد  49درصد از سهام کارخانهها را به کارگران
میدهد .پس از سال  ،1975مبارزات ضدفساد و سوءاستفاده که
منجر به دستگیری و تحقیر اجتماعی بسیاری از رهبران بخش
خصوصی شد ،این طبقه اقتصادی را بیشتر به حاشیه راند .دولت
با ایجاد محرومیت از حقوق اجتماعی و در نهایت سیاستزدایی از
بخش خصوصی ،یک زمینه مهم اجتماعی-سیاسی را انکار کرد.
این دولت رانتی مستقل پس از اینکه در سال  1969از ترویج یک
مبنای حمایت از بورژوازی صنعتی دست کشید ،به طور جدی
ظهور کرد.
بخش خصوصی در دهه  1970موفقیت بــه راه خود ادامه داد و
سرمایهگذاری صنعتی بیشتری کرد و به عنوان یادآور تغییرات
اجتماعی که سیاستهای وزارت اقتصاد در دهه  1960به وجود
آورده بود ،خدمت کرد .با این حال ،وابستگی آن به دولت افزایش
یافت و عمیقا از سوی گروههای ذینفع به منظور استفاده از آنها
و فســاد برای افزایش منافع مالی خود مورد نفوذ قرار گرفت .به
طور مشخص ،بخش خصوصی متمایل به تکیه بر اتحاد با دربار
و خانواده سلطنتی برای اداره سیاستهای صنعتی به نفع خود
بود .ثروتهای بخش خصوصی به این ترتیب با اشخاص متعلق
به سلطنت موروثی گره خورد و بدین ترتیب کارکرد تاریخیای
که با این طبقه هم پیوند بود را از دست داد .به طریقی مشابه ،از
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بین بردن وزارت اقتصاد به طور کلی تاثیر معکوسی بر اصالحات
بوروکراتیک و توســعه داشــت .ظهور وزارتخانه برای افزایش
صالحیت و خودمختاری در میان بوروکراسی ایران حرکت ایجاد
کرد .با این وجود ،با کنارگذاشتن حمایت از این وزارتخانه ،رهبری
سیاسی این حرکت را کند کرد .بوروکراسی ایران همچنان برای
نفوذ – معامله در جستوجوی دستیابی به رانت با پیامدهای روشن
برای سیاستگذاری گشوده ماند .بنابراین رهبری سیاسیای که
اهداف مطلوب او نیازمند ســرمایهگذاری در جهت گســترش
ظرفیت دولت است ،خفه کردن پتانسیل نهادهای بوروکراتیکی
که از این ظرفیت برخوردار هستند را انتخاب میکند .دولت آخر
پهلوی اگرچه متعهد به پیشرفت بود ،اما در نهایت دامنه تغییرات
نهادی را برای حفظ و جاودانهکردن اقتدار ســلطنتی موروثی،
محدود کرد.
با وجود تغییرات بســیار در اقتصاد و
جامعه ایران و گسترش قابل مالحظه
قــدرت و دسترســی موسســات
نتیجهگیری
بوروکراتیک ،دولت پهلــوی آخر در
شــخصیت ،یک دولــت اقتدارگرا-
سلطنتی-موروثی (پاتریمونیال) باقی
ماند .اقتدار سیاسی عمدتا منحصر به شاه بود که او آن را به صورت
ارادی و با توجه به منافع سلطنت اعمال میکرد .سلطنت موروثی،
سیاستمداران صریح را خنثی؛ در عوض ،رژیم حاکم ،دیدگاهی
غیرسیاسی و مدیریتی از حاکمیت را ترویج کرد .این چشمانداز
سیاســی به صورت نزدیکی به هدف توسعه منسوب شده و شاه
شخصا متعهد به انجام آن بود انگیزه اصلی اصالحات بوروکراتیک
را شــکل میداد .ناهنجاریهای ظاهری بین سلطنت موروثی و
تغییرات نهادی که مستلزم مسیر توسعه هســتند و اراده برای
سیاســتگذاری قانونی -عقالیی و اعمال اقتدار بیشتر ،مبارزات
سلطهجویانه را پرورش داد .این مبارزات به نوبه خود بهشدت بر
گســترش ظرفیت دولت تاثیر گذاشــت  -محدود کردن دامنه
تغییرات نهادی و باز نگه داشتن سیاستگذاری برای نفوذ و تبعیض
 تا حدی که منافع عقالنی توانست بر کار اقتصاد ،تغییر اجتماعیو سیاستگذاری دولتی حکمفرما شود .بنابراین سیاست در دولت
آخر پهلوی به طور عمده توسط تنشهایی که در توازن نیازهای
توسعه با الزامات سلطنت موروثی بود ،اساسا سرزنده بود.
هدف اصلی بازیگران سیاسی درگیر این بود که شاه را به حرکت
درآورده و از موضع مسلط ســلطنت برای حمایت از آن ایدهها،
ارزشها و سیاستهایی که به نفع جایگاه قدرت آنها یا دسترسی
به رانت و منابع بود ،استفاده کنند .برای رسیدن به این هدف ،بعضی
تعهد شاه به توسعه را خواستار شدند ،در حالیکه دیگران منافع
سلطنتی خود را با مهارت دنبال کردند .در نتیجه ،بهرغم متمرکز
شدن قدرت در سلطنت ،مراکز قدرت و بازیگران سیاسی در جهت
پیگیری منافع و پروژههای قدرت به اندازه کافی گسترده بودند .این
موضوع پاتریمونیالیسم سیاست را در داخل کشور تقویت کرد ،اما
سیاستهایی که از طریق سلطنت کار میکرد و بهشدت وابسته
به آن بود .مبارزه برای قدرت که با ظهور وزارت اقتصاد همراه بود،
سرشــت دولت صرفنظر از تاکید بر تعادل بلندمدت آن را نیز
تغییر نداد .با این حال ،این امر منجر به در معرض دید قرار گرفتن
تناقضات اساسیای شد که به تشریح محدودیتهایتوانایی دولت
آخر پهلوی برای اداره موفقیتآمیز بازار و تسلط بر جامعه ایران در
دهه  1970کمک میکند.

