قلمرورفاه

تاریخ

 (Francesعروضی« ،خاطرات ابتهاج»332-297 :2 ،؛ فرانسیس بوستک -
برنامهریــزی و قدرت«  (Geoffrey Jones )،و جفــری جونــز)Bostock

در ایــران» :ابتهاج و توســع ه اقتصادی تحت حاکمیت شــاه (لنــدن :فرانک
کاس5-8 ،)1989 ،؛ نیازمند« ،تاریخ شــفاهی ایــران»88-89 ،12-13 ،؛ و
فرمانفرماییان« ،تاریخ شفاهی ایران» ،نوار شماره14 ،3:
 نــگاه کنید به خاطــرات گــودرزی ،فرمانفرماییان و مجیــدی در افخمی،برنامهریزی.
 عروضی« ،خاطرات ابتهاج»90-430 :2 ، یک نمونه روشــن از مخالفت با ابتهاج را فرمان فرماییان (که تحت مدیریتابتهاج مشــغول به کار بوده و بعدها ســازمان برنامه را رهبری میکرد) ،روایت
کرد .او به یاد میآورد که در یک زمان ،ژنرال فضــلاهلل زاهدی (رهبر کودتای
سال  1953و پس از آن نخستوزیر) ،که در حال همراهی با ابتهاج بود ،با عدم
پاسخگویی سازمان برنامه به کابینه ناامید شد و یک تانک را با سربازان به دفتر
ابتهاج فرستاد .با پادرمیانی مستقیم شاه تانک بازگردانده شد :فرمان فرماییان،
نوار شماره27-28 ،3 :
برنامهريزي و قدرت» (Bostock and Jones)، «.)109( ،بوستوك و جونز -
ابطحيانحتی از دور انداختن کتابهای برنامهریزی توسط نمایندگان پارلمانی
كه از دفتر او برای دریافت پروژه جهت مناطق خود بازدید کردند ،باخبر شــد.
نیازمند« ،تاریخ شفاهی ایران»16 ،
ناسیونالیســم در ایران» ،چاپ دوم (Richard Cottam)، «.ریچارد كاتام -
(پیتسبورگ :انتشارات دانشگاه پیتسبورگ290 ،)1979 ،
 سفارت آمریکا در تهران« ،بازبینی اقتصادی دو هفته یکبار» 17-30 ،نوامبرسال 1962؛ مدارک عمومی وزارت امور خارجه ،صندوق  ،2832فایل (.)888
462-12/ 00
تیمهای تغییر» را به عنوان تکنوکراتهایی« ) (John Waterburyواتربری -
که پیوسته یا ارتباط اندکی یا بدون ارتباط با عرصه سیاسی هستند و به عنوان
« (Importاعتماد ذهنی رهبری سیاسی» بهویژه در مراحل ابتدایی پروژههایخدمت میکنند ،توصیف میکندsubstitution industrialization (ISI) :
جان واتربری« ،جوهر موضوع؟» «شرکتهای دولتی و فرایند تعدیل» در اقتصاد
و رابرت کاوفمن ) (Tephan Haggardسیاسی تعدیل ،چاپ .تیفانهاگارد
پرینســتون ،نیویورک :انتشارات دانشگاه پرینستون(Robert Kaufman) ،
سال 191-92 ،1992
معاونان وزیران محمد یگانه (امور اقتصادی) ،رضا نیازمند (صنایع؛ او در سال -
 1964پیوست و پیش از آن امیرعلی شــعبانی بود و در سال  1967توسط فرخ
نجمآبادی جایگزین شد)؛ غالمرضا کیانپور (گمرک) ،احمد ضیایی (اجرا و به
طور خالصه تجارت) و رکنالدین ســاداتتهرانی (تجارت و بازرگانی؛ به طور
مختصر توسط احمد ضیایی) .عالیخانی و نجمآبادی از شرکت ملی نفت ایران به
وزارت اقتصاد آمدند (نجمآبادی نیز برای اوپک کار میکرد)؛ نیازمند و کیانپور
از سازمان برنامه؛ ضیایی از بانک اعتبار صنعتی؛ ساداتتهرانی از شورای عالی
ابوالقاســم خیرادجو که به عنوان  (U.N).اقتصادی؛ و یگانه از برنامه توســعه
مدیرعامل بانک توســع ه صنعتی با وزارت اقتصاد همکاری نزدیکی داشت و در
مرکز برنامهریزی صنعتی آن قرار داشت ،از بانک جهانی ،جایی که به عنوان مدیر

100

مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

شمار ه  46و  47بهمن و اسفند 1397

عالیرتبه و به طور گسترده در ژاپن کار میکرد .سایر مدیران از بهترین کارکنان
در ســایر ادارات دولتی ،بهویژه وزارت بازرگانی ،و همچنین از فارغالتحصیالن
.دانشگاه جدید ،استخدام شدند
 نخستوزیر دقیقا از جهانگیر تفضلی سرپرست دانشــجویان ایرانی در اروپاپرسید :آیا او کســی را برای این منظور میشناسد و تفضلی عالیخانی را توصیه
میکند :مصاحبه عالیخانی با نویسنده.
احمد اشرف« ،از انقالب سفید تا انقالب اســامی» ،در ایران بعد از انقالب- :
: I. B. Tauris،بحران یک دولت اسالمی ،سعید رهنما و سهراب بهداد (لندن
21-44 ،)1995
منطق اصلی و کاستیهای بعدی آن نگاه  (ISI)،برای اطالعات بیشتر در باره -
در معرض )(John Waterburyو ) (Haggard)، (Pathwaysکنیــد بــه
پندارهای بیهوده بیشمار :شــرکتهای دولتی و دولت در مصر ،هند ،مکزیک
و ترکیه (نیویورک :دانشــگاه کمبریج .)1993 ،همچنین قابل توجه است که
تا حدی به عنوان یک استراتژی توسعه بازسازی شده است :نگاه )، (ISIتاکنون
استراتژیهای توسعه و عملکرد اقتصادی در کشورهای«  (Wil Hout)،کنید به
جهان سوم ،»1965-1992 ،فصل سوم جهان 24-603 :)1997( 4 ،17
 (Charlesبرای آمــار اقتصادی در آن زمان نــگاه کنید به :چارلز ایســاوی -
 :1925 -1975پنجاه سال توسع ه اقتصادی در ایرانIssawi)، «،

اقتصاد ایران
استنفورد (George Lenczowsk) (،تحت حکومت پهلوی» ،جورج لنزووسکی
 (Hoover)، 66-133 ،)1978کالیفرنیا :انتشارات موسس ه هوور
انتقادات جدی در مورد سیاســتهای اقتصادی ایــران در طول این دوره از -
دیدگاههای نئوکالســیک و ســاختارگرایی (بهویژه روش طرح آنها در بنیان
سیاســتگذاری اقتصادی در دهه  )1970وجود دارد .نگاه کنیــد به آموزگار،
181-82 (Looney Robert)،؛ رابــرت لونــی  ( (Dynamics،پویشهــا
)1982؛ Pergamon ،ریشههای اقتصادی انقالب ایران (نیویورک :انتشارات
برنامهریــزی اقتصادی و تحوالت انقــاب در ایران»(M. H. Pesaran)، «،
در ایران :انقالبی در بینظمی،هاله افشــار (آلبانی :انتشــارات دانشگاه ایالتی
مقاومت شکننده :تحول  (John Foran)،نیویورک18 ،)1985 ،؛ جان فوران
 (Colo).کولو  (Boulder)،اجتماعی در ایران از ســال  1500تا انقالب (بولدر
58-309 ،1993 (Fred Halliday)،؛ فرد هالیدی  (Westview)،انتشارات
ایران :دیکتاتوری و توسعه (لندن :انتشارات پنگوئن)1979 ،؛ و هما کاتوزیان،
اقتصاد سیاســی ایران مدرن( 1926-1979 ،نیویورک :دانشــگاه نیویورک،
213-331 ،)1981
 آبراهامیان ،ایران430 ،واقعی برای این دوره بــه  9/2درصد و تولید ) (GDPتولید ناخالص داخلــی -
واقعی  8/8درصد در سال افزایش یافت و نرخ رشد صنعتی ) (GNPناخالص ملی
بهطور متوسط  15درصد در میان باالترینها در کشــورهای جهان سوم و دو
: (Issawi)،برابر و سه برابر میانگین نرخهای رشد کشورهای در حال توسعه بود
اقتصاد ایران» .150 ،142-143 ،به کشــور ایران در اغلب موارد در گزارش«
بانک جهانی در این دوره به عنوان یک الگو برای توسع ه اقتصادی در جهان سوم
.اشاره شده است
»یک نظری ه درباره سلطانیسم«  (Chehabi and Linz)،چهابی و لینز -
 ساداتتهرانی و نیازمند ،مصاحبه توسط نویسنده. همان منبع.مصاحبه با نیازمند ،عالیخانی و فریــدون مهدوی .مهدوی که در دهه - 1970
و برادران رشیدی ) (Yatsevichوزیر بازرگانی بود ،یادآور میشود که یاتسویچ
همچنان به کنترل انحصاری واردات کاالهای مهم به ایران در سالهای 1970
.ادامه دادند
 اینها کلمات شخصی خود عالیخانی در مصاحبه با نویسنده بود. این امر منجر به یک تالش هماهنگ از سوی وزارتخانه برای یافتن کارآفرینانیشد که مایل به سرمایهگذاری در تولید خودرو بودند و طالیهدار فروشگاههای
ابزار و تجهیزات و ماشینآالت کوچک در حومه تهران (دروازه قزوین) برای نشان
دادن وجود مهارتهای اولیه کار مورد نیاز برای بر عهده گرفتن این تعهد بودند:
نیازمند ،تاریخ شفاهی ایران52-56 ،
استدالل شده اســت به طور کلی بعید است که یک سازمان قدرتمند دولتی -
 (Anne o.به دنبال رانت بتواند دارای مصونیت قانونی باقی بماند :آن .ا ُ .کروگر
اقتصاد سیاســی جامع ه رانتجو»« ،بازنگری اقتصاد آمریکا»Krueger) «64 ،
ظهور و« ( (Mancur Olson)،ژوئــن 291-303 ،)1974؛ مانکور اولســون
انتشارات دانشگاه ییل (New Haven, Conn): ،انحطاط ملل» نیوهیون ،کان
)1982 (James M James M. Buchanon, Robert D. Tollison,؛
به سوی یک نظری ه جامع ه رانتجو» (دانشگاه کالجand Gordon Tullock،) «:
 ،)1980 (Charlesو چارلز کری رولی و رابرت دی .تالیسون ) (A & Mتگزاس
:اقتصاد سیاسی رانت» (بوستون« K. Rowley and Robert D. Tollison)،
Kluwer، 1988).
عليخانی به شــکلی منحصربهفرد برای درخواست تجدیدنظر در جهت بخش
خصوصی واجد شرایط بود .قبل از تبدیل شــدن به وزیر ،درآمد خود را به طور
منظم به عنوان یک مشاور برای اتاق بازرگانی به دست میآورد .در آن هنگام اتاق
شامل کارآفرینان ،تولیدکنندگان کوچک و تجار و رهبران بازار بود .عالیخانی
با طومار خود ،برنامهریزی استراتژیک و تهیه گزارشها به حکومت کمک کرد.

