یادداشتها:

یادداشت نویسنده :از «استفانهاگارد»« ،جوال میگدال»« ،مهرناز تیموریان»
و «جان واتر بری» برای یادداشتهایشــان و کمک به یافتن منابع مرتبط و از
«سعید آ .ارجمند»« ،اچ .ای .چهابی»« ،سیروس غنی» « ،علی قیصری»« ،فرهاد
کاظمی»« ،تیمور کران»« ،حبیب الجوردی»« ،حسنعلی مهران» و بازبینهای
مســتقل ()IJMESبرای مطالعه دقیق و یادداشتهایشان بر پیشنویس اولیه
این مقاله سپاسگزارم .مسئولیت حقوقی تمام تفسیرها با من است .یافتههای
این مقاله بر اساس مصاحبههای گسترده با تعداد زیادی از بازیگران سیاسی و
اقتصادی در دهه  1960و همچنین استفاده گســترده از مجموعههای تاریخ
شفاهی دانشگاههاروارد و بنیاد مطالعات ایرانی و منابع بایگانی در آرشیو ملی
ایاالت متحده و دفتر اسناد رسمی بریتانیاست .به دلیل محدودیت فضا ،مراجع
این منابع تنها برای حمایت از حقایق خاص ارائه شدهاند.
پینوشتها

 این مقاله به هیچوجه ادعا نمیکند که سیاستهای اقتصادی وزارت اقتصاد بهطور کامل موفق بوده است یا اینکه صنعتیسازی جایگزینی واردات
یک مسیر قابل قبول یا مطلوب ( ISI) import-substitution industrialization
برای تحول و رشد صنعتی بود .تمرکز این مقاله به طور کامل بر مسائل سیاسی
است که ظهور ،کار و سقوط این وزارت را احاطه کرده بود .تنها ارتباطی که این
مقاله با مسائل اقتصادی دارد ،ادراک عملکرد وزارت (و صنعتیسازی جایگزینی
واردات) است ،آنگونه که در دوره  1963 - 69دیده میشــود و تا آنجا که این
موضوع پاسخهای سیاسی به کار وزارتخانه را تعیین کرد .عالوه بر این ،این مقاله
ادعا نمیکند که نظارت بوروکراتیک برای توسعه ضروری است  -گرچه مطالعات
متعددی در علوم اجتماعی در مورد رشد و بازسازی این ادعا را مطرح کردهاند
(نگاه کنید به شــماره  .)9آنچه در اینجا مهم اســت ،این است که این رهبری
سیاسی به این باور رسید که تغییر نهادی برای صنعتی شدن و رشد مهم بود و به
همین دلیل میزان حمایت از آن تغییرات باید در این زمینه بررسی شود
 عبــاس امانــت ،محورجهــان« :ناصرالدین شــاه قاجار و ســلطنت ایران،( »1831 -1896برکلی :انتشارات دانشگاه کالیفرنیا)1997 ،؛ علیرضا عروضی،
ویراستار ،خاطرات ابوالحسن ابتهاج (بیوگرافی ابوالحسن ابتهاج) (لندن،)1991 ،
جلد56-196 ،1 .؛ و سعید آ .ارجمند ،عمامه در مقابل تاج :انقالب اسالمی ایران
(نیویورک :انتشارات دانشگاه آکسفورد59-74 ،)1988 ،
اصطالح «پدرشاهی» متعلق به جامعهشناسی وبری است .وبر بین پدرساالری -
و پدرشاهی که در دومی نهادهای اداری و نظامی به عنوان واسطهای بین حاکم و
مردم به کار گرفته میشوند ،تمایز قائل است ،اما آنها ویژگیهای سنتی قدرت
سیاســی را تغییر نمیدهند یا مرکزیت ارتباطات حامی – موکل با فعالیت آن
است .وبر یک مورد شدید از پدرشاهی را به عنوان«سلطانیسم» طبقهبندی کرده
اســت .در این طبقهبندی (نگاه کنید به ماکس وبر ،اقتصاد و جامعه ،ویرایش
برکلی :انتشارات دانشگاه(  (G. Roth and C. Wittich)،جی .راث و ســی .ویتیچ
کالیفرنیا .1 :32-231 )1987 ،این مفهوم در تحلیل رژیمهای غیردموکراتیک
و اغلب دولتهای جهان سوم تحت عنوان «نئوپاتریمونالیسم» یا پدرشاهی نو
یا «سلطانیسم» برای تاکید بر ویژگی شــخصی مقامات قدرت و وابستگی آن
به روابط حامی -موکل بهرغم اصالحات اداری قابل توجه مورد اســتفاده بوده
است .این رژیمها از دیگر اشکال اقتدارگرایی متمایز هستند؛ در اینجا ،هنجارها
و نهادهای بوروکراتیک ضعیفتر و وابسته به روابط بسیار قدرتمند شخصی با
مقام دارای قدرت حاکم هســتند .در این رابطه نگاه کنید بــه اچ .ای .چهابی و
خوآن جی .لینز« ،یک نظریه سلطانیســم  :1نوعی از حکومت غیردموکراتیک
در رژیمهای سلطانیستی (تمامیتخواه و (H. E. ChehabiandJuan J. Linz).
اقتدارگرا) ویرایش اچ .ای .چهابی و خوآن جی .لینز (بالتیمور :انتشارات دانشگاه
رژیمهای«  (JuanJ. Linz)،جانهاپکینــز3-25 ،)1998 ،؛ خوآن .جی .لینــز
تمامیتخواه و اقتدارگرا» در کتاب راهنمای علوم سیاســی ،ویرایش فرد ال.
 (Reading, Mass. :Addison-Wesley,گرینشتاین و نلسون دبلیو .در پالسبی
مشــکالت انتقال و )1975,3:260)، (and (JuanJ. Linz and Alfred Stepan
ن هاپکینز38-1996,65 ،
.تثبیت دموکراتیک بالتیمور :انتشارات دانشگاه جا 
برای یــک بحث نظــری از نقش منافع سیاســی در حمایــت از اصالحات -
معمای«  (Barbara Geddes)،بوروکراتیک به آمریكای التین ،باربارا گــدس
سیاستمداران :ایجاد ظرفیت دولتی در آمریکای التین» ،مراجعه کنید( :برکلی:
دانشگاه کالیفرنیا1-18 ،)1994 ،
تعداد روزافزونــی از پژوهشهــای اجتماعی-علمی اکنون بــرای توضیح -
پیامدهای سیاسی به جای عوامل ساختاری ،به سیاســتمداران درون دولت،
) (Ben Ross Schneiderنگاه میکنند .به عنــوان مثال ،بــن راس اشــنایدر
سیاســت درون دولت :نخبــگان بوروکرات و سیاســت صنعتــی در برزیل«
استبدادی» (پیتسبورگ :انتشارات دانشگاه پیتزبورگ)1991 ،؛ رابرت ویتالیس
پایــان جهان ســومگرایی در مطالعــات مصر» ،مطالعات« (Robert Vitalis)،
 (TimothyMitchell)،عربی ( 1 ،4بهــار 13-33 :)1996؛ تیموتــی میچــل
محدودیتهــای دولــت :فراتــر از رویکردهــای دولتــی و منتقــدان«
آنها» ،نظرســنجی علوم سیاســی آمریــکا ( 1 ،85مــارس 77-96 :)1991
در رژیمهای ) (Linz .JuanJتعــدادی از آثــار بهویژه خــوآن جــی .لینــز -
غیردموکراتیک به دنبال نظریهســازی و کار طراحی دقیق روی اقتدارگرایی

هستند .لینز ،قابل توجهترین آنهاســت« ،یک رژیم اقتدارگرا :مورد اسپانیا»،
و )... (Erik Allardدر شکافها ،ایدئولوژیها و سیستمهای حزبی ،اریک آالرد و
هلسینکی :معامالت انجمن وسترماک ،سال (Littunen) (291-342 ،)1964
 (Fernandoبرای بررســی در مورد برخــی از این مســائل ،نگاه کنید بــه -
پایههای موروثی دولت بوروکراتیک برزیل» (برکلی :دانشگاه« Uricoechea)،
یــک نظریــه ). - ( Chehabi and Linz )،کالیفرنیــا ،ســال 1980
».رژیمهــای تمامیتخــواه و اقتدارگــرا«  (Linz) ،دربــاره سلطانیســم
تعــدادی از مطالعات اخیر در مورد رشــد ،اهمیت بوروکراســی مســتقل -
 (Ziyaو شایســته را برجســته کرده اســت .در این رابطه مراجعه کنید بــه
منطــق دولتهــای توســعهگرا»« ،سیاســت تطبیقــی» Oni)، «1 ،24
( (Stephan Haggard)،اکتبــر ســال 26-109 :)1991؛ اســتفان هــگارد
مســیرهایی از پیرامون :سیاســت رشــد در کشــورهای جدیــد صنعتی»«
(ایتاكا ،نیویورك :انتشــارات دانشــگاه كورنــل ،ســال )1990؛ و پیتر ایوانز
اســتقالل جاسازیشــده :دولتهــا و دگرگونی صنعتی»« (Peter Evans)،
پرینســتون ،نیویــورک :انتشــارات دانشــگاه پرینســتون ،ســال 1995
اســتدالل کرده است که تصمیمات غیرعادی ) (Joel Migdalجوئل میگدل -
رهبران دولتی ،قبل از حاکمیت و مقاومت اجتماعی که با آن مواجه میشوند،
مقدمه :توسعه چشمانداز« ). (Joel S. Migdalباید به عنوان امر آنها درک شود
دولت در جامعه ،در نیروهای دولتی و نیروهای اجتماعی»« :سلطه و دگرگونی
) (Vivienne Shueو ) (S. Migdal، Atul Kohliدر جهان سوم» ،ویرایش .جوئل
کشورهای«  (Idem)،نیویورک :انتشــارات دانشــگاه کمبریج8 ،)1994 ،؛ و(
قوی ،کشــورهای ضعیف :قدرت و تطابق» ،درباره درک توســعه سیاســی،
 (Myron Weiner andویرایش .میــرون وینر و ســاموئل پــی .هانتینگتــون
نیویــورک :هارپــر کالینــزSamuel P. Huntington) (391-434 ،)1987 ،
 مسعود کارشناس ،نفت ،دولت و صنعتیسازی در ایران (کمبریج :انتشاراتدانشگاه کمبریج110 ،)1990 ،
خــداداد فرمــان فرماییــان« ،مجموعــه تاریخچه شــفاهی ایــران» (از -
دانشــگا ه هــاروارد ،ضبط نــوار .شــماره  IOHC)، 2-7 ،7اینجــا بــه بعــد
 جهانگیر آموزگار« ،دینامیک انقالب ایران» :پیروزی و تراژدی پهلوی (آلبانی:انتشارات دانشگاه ایالتی نیویورک181 ،)1991 ،؛ کارشناس ،نفت131 ،
در ســالهای  1958 - 1959ژنرال محمد ولی قرهنی یک کودتای نظامی را -
برنامهریزی کرد و ســپس در اوایل ده ه  ،1960رییس قدرتمند ساواک ،ژنرال
تیمور بختیار ،پس از آشکار شدن جاهطلبیاش ،از پست خود اخراج شد .او در
تالش خود برای کاهش نارضایتی در نیروهای مسلح ،تعدادی از ژنرالها از جمله
حاج علی کیا ،محمدعلی علوی مقدم ،و عبداهلل هدایت را از پستشــان برکنار
مسال ه قرهنی و سیاستمداران ایران» (MarkJ Gasiorowski)، «،کرد .نگاه کنید به
مجل ه بینالمللی مطالعات خاورمیانه ( 4 ،25نوامبر  44-625 :)1993همچنین
ی کیا ،و علیاکبر مهتدی ،آقاخان بختیار و
مصاحبههایی با علی امینی و حاج عل 
علی امینی ،مصاحبههای بنیاد مطالعات ایران ،مصاحبههای تاریخ شفاهی ایران
 برای مثال نگاه کنید به حبیب الجوردی« ،خاطرات شاپور بختیار» (کمبریج،ماساچوست :مرکز مطالعات خاورمیانه ،دانشگاه هاروارد70-74 ،)1996 ،
رویکردها به دولت :مفاهیم«  (StephenD. Krasner)،استپان دی .کرســنر -
جایگزین و پویش تاریخی» ،سیاست مقایسهای ( 2 ،16ژانویه 46-223 :)1984
هر دو وزیر دارایی (عبدالحســین بهنیا) و وزیر کشاورزی (حسن ارسنجانی) -
از فواید مالی و پروژههای توسعهای ویژ ه اداره شده در ادارات مختلف طرفداری
کردند :سفارت آمریکا ،تهران« ،ارزیابی سیاسی و اقتصادی» 29 ،سپتامبر سال
جعبه 1962، D. C.،؛ مدارک عمومی وزارت امور خارجه ،آرشیو ملی ،واشنگتن
 ،2832فایل 2962-9 / 00 .888
مصاحبه بــا منوچهر گــودرزی ،خداداد فرمــان فرماییــان و عبدالمجید -
مجیــدی در غالمرضــا افخمــی ،برنامهریــزی عمرانــی و تصمیمگیــری
) (Bethesda,سیاســی (برنامهریــزی توســعه و تصمیمگیــری سیاســی
بنیــاد مطالعــات ایــرانMd ): 68-255 ،74-159 ،96-100 ،)1999 ،
 ســفارت آمریکا ،تهران« ،بازنگری اقتصادی هفتــهای دوبار» 12-25 ،اوتســال 1962؛ اســناد عمومی وزارت امور خارجه ،صندوق  ،2832فایل .888
2962-8 / 00
 عبدالمجید مجیدی (مدیر سازمان برنامه و بودجه )1973-77 ،یادآور میشودکه در این زمان ،شاه هیچ مفهوم روشنی از نیازهای برنامهریزی منسجم و الزامات
نهادی آن نداشت و تکنوکراتهای جوان ابزاری برای تشویق پادشاه و رهبری
سیاســی پیرامون اهمیت آنها بودند :حبیب الجوردی ،خاطرات عبدالمجید
مجیدی (کمبریج ،مرکز مطالعات خاورمیانه ،دانشگا ه هاروارد93-94 ،)1996 ،
 رضا نیازمند ،تاریخ شفاهی ایران40 ، کابینه در  6ســپتامبر ســال  1962ســومین برنامه را با  140میلیارد ریالهزینههای توسعه (در مقایسه با تقاضای اصلی  190میلیارد ریال) طی پنج سال
و نیم به تصویب رساند :سفارت آمریکا ،تهران 9 ،سپتامبر 1962؛ مدارک عمومی
وزارت امور خارجه ،صندوق  ،2832فایل 962-9/ 00 .888
 کارشناس ،نفت167 ، برای یک مرور کلی از بحثهای مربوط به این موضوع مراجعه کنید به غالمرضاافخمی« ،مقدمه توسع ه خوزستان» ،غالمرضا افخمی (واشنگتن دیسی :بنیاد
مطالعات ایران11-16 ،)1994 ،
شمار ه  46و  47بهمن و اسفند 1397

تداوم دولت رانتیر

حمله به بخش خصوصی،
دولت را به سوی پروژههای با
جهتگیری 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.
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