عالیخانی در این اتاق درک از مسائل مربوط به بخش خصوصی را توسعه داد و
ناکارآمدی بخش دولتی و پیامدهای سیاســتگذاری دولت مستبد را دید .این
مسائل او را به مشارکت صنعتیســازی و همکاری با بخش خصوصی متقاعد
ساخت .او همچنین ارتباطات شخصی نزدیک با رهبران جامعه کسبوکار در
آن زمان برقرار کرد .عالوه بر این ،یکی از معاونانــش در وزارتخانه ،رکنالدین
ساداتتهرانی ،از یک خانواد ه برجسته در بازار بود :مصاحبه با عالیخانی ،نیازمند
و ساداتتهرانی .احمد اشرف ،دایرهالمعارف ایرانیکا ،ویرایش :احسان یارشاطر
( Boston: Routledge and Kegan Paul; Costa Mesa, Calif
».اتاق بازرگانی« :Mazda) 1984. s. v
نیازمند ،کاظم خسروشاهی و مصطفی اخوان« ،تاریخ شفاهی ایران»؛ قاسم -
الجوردی و اکبر الجوردیان« ،مجموعه تاریخ شــفاهی ایرانی» .همچنین نگاه
کنید به حبیب الجــوردی« ،اتحادیههای کارگــری و خودکامگی در ایران»
نیویورک :انتشارات دانشــگاه سیراکیوز (Syracuse)، ،)1985 ،ســیراکوس
35-234
 الجوردی مینویسد که در طی دوران ریاست عالیخانی ،تالشهای آگاهانهایبرای بازداشــتن نخبگان صنعتی جدیــد از رفتار متظاهرانه صــورت گرفته:
«صنعتگرانی که میخواســتند در بهترین حالت دیده شوند ،میدانستند که
هرگونه رفتار متظاهرانــه از جانب آنها میتواند درخواســت بعدی آنها برای
حفاظت از تعرفــه و دیگر تصمیمات مطلوب توســط وزارت اقتصاد را به خطر
اندازد ».الجوردی بر این عقیده اســت که بیشــترین خودخواهی رژیم حاکم
در طول دهه  1970بود که بخش خصوصی را تشــویق به خودنمایی آشکارتر
ثروتش کرد ،همان منبع.
 ابوالقاســم خیرادجو« ،تاریخ شــفاهی ایران» ،نوار شــماره  ،17-18 ،2وعالیخانی ،نیازمند و ساداتتهرانی ،مصاحبهها توسط نویسنده.
 یگانه« ،تاریخ شفاهی ایران» ،نوار شماره 9-10 ،14 لیست شکایتها از وزارت اقتصاد در اینجا به نقل از علی اکرمی نقل شده استکه از طریق عالیخانی ،نجمآبادی ،نیازمند و ساداتتهرانی به من مرتبط بودند.
منبع واقعی اتهامات و شکایات هرگز مشخص نشده است ،اما محتویات آنها به
طور مداوم با مدیران وزارتخانه در جلسات کابینه یا در جریان مالقاتهای رسمی
عالیخانی با شاه ارتباط داشت.
برای بحــث در مورد پیامدهــای سیاســی افزایش ظرفیــت دولت برای -
» (Politician'sمعضل سیاستمداران«  (Geddes)،حاکمان ،نگاه کنید به
Dilemma)، 81-131
گراهام تجزیه و تحلیل شیوهای را ارائه میدهد که در آن حمایت از قدرت در -
سلطنت در دوران پهلوی بعدا موجب تسهیل در اعمال قدرت میشد (هرچند
به معنای فســاد ارائــه میدهد).؛ نگاه ) (patronageاو تعریف محدودی از
کنید به رابرت گراهام ،ایران :توهم قدرت (نیویورک :انتشارات سنت مارتین،
53-152 ،)1978
برای بحث در مورد پیامدهای سیاسی افزایش ظرفیت دولت برای حاکمان- ،
معضل سیاستمداران (Geddes)، 81-131 ،نگاه کنید به
 مقدم ،تاریخ شفاهی ایران ،نوار شماره6 ،1 . یگانه ،تاریخ شفاهی ایران ،نوار شماره 8 ،2 همان منبع 14 ,10 ،همان منبع .نوار شماره9-10 ,6 . در آن هنگام ماهیت و دامن ه مخالفت آمریكا با وزارتخانه نیز توسط عالیخانی وساداتتهرانی که هر دوی آنها جزییات سیاستهای آمریكا را نسبت به وزارت
تفسیر کرده بودند ،برای نویسنده نقل شده است.
 یگانه ،تاریخ شفاهی ایران ،نوار شماره16-17 ،14 . اســداهلل علم و حســنعلی منصور بین ســالهای  1963و  1965به عنواننخستوزیر منصوب شدند.
 مصاحبه با عالیخانی و فرخ نجمآبادی (که در سال  1970به عنوان وزیر صنایعو معادن در کابینه هویدا خدمت کرد) .این موضوع همچنین در جلسات بحث در
کابینه در مورد اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع مشهود است که برای
کمک به راهاندازی پروژههای صنعتی جدید و اصالح ناکامیها به وجود آمده
بود :رضا نیازمند( ،اولین رییس سازمان) ،مصاحبه.
 ساداتتهرانی مصاحبه با نویسنده. ایوانز ،استقالل جاسازی شده13-14 ،)و معجزه ژاپنیها  (Chalmers Johnson)، (MITIچالمــرز جانســون -
اســتنفورد ،کالیفرنیا :انتشارات( )(MITI and the Japenese Miracle
دانشــگاه اســتنفورد .26 ،)1982 ،ایوانز به چنین بوروکراســیای به عنوان
اشاره میکند ،که در ایالتهایی که )«» (pocket of efficiencyپاکت بازده
بوروکراسی به طور کلی تقریبا ایدهآل وبری نزدیک نبود ،با این وجود ،میتواند
خودمختاری جاسازیشده ( (evans، ،پیشگام توســعه واقعی باشــد :ایوانز
64-65
:متعلق به جانسون است ) (pilot agencyاین واژه سازمان رهبریکننده -
(MITI)، 27-28
 الجوردی مینویسد که شخصیت عالیخانی با رویکردهایش برخالف بسیاریاز شخصیتهای دولتی به عنوان شــخصیتی فروتن و غیرفاسد دیده میشد.
«او ماشــین جدید دولتی که به دیگر وزیران داده شده بود را رد کرد .در عوض
در سرتاسر دوران وزارت از خودروی مورد اســتفاده سلف خود استفاده کرد و

همچنان به زندگی در یک خان ه بیتکلف ادامه داد .این سبک رهبری ،موثر بود»
الجوردی ،اتحادیههای کارگری234 ،
 خود عالیخانی معتقد است که شاه مداخله در سیاستگذاری وزارتخانه را بهعنوان حمایت از فساد در نظر نگرفت (که به نظر وی محدود به اختالس است).
در واقع ،شاه بخشش مزایا را به عنوان امتیازو جنبه ضروری از تصویر شاهنشاهی
خود میدید .بنابراین شاه به مقاومت عالیخانی در برابر مداخله در سیاستگذاری
به عنوان تجاوز به حق ویژ ه سلطنتی خود نگاه میکرد.
 گراهام از نگرشهای رســمی وزارتخانهای به مقامات سلطنتی در زمانی که«اجتنابناپذیر بــود که مردان مایل به خدمت به عنوان وزیر انتخاب شــوند،
چنانکه اگر آنها میخواســتند در پستهایشــان زنده بمانند ،خــود را اخته
میکردند» میگوید :گراهام ،ایران .133 ،در این زمینه بایستی موضع عالیخانی
را درک کنید.
نخبگان سیاســی ایران (پرینســتون (Marvin Zonis)، ،ماروین زونیس -
نیویورک :انتشــارات دانشگاه پرینســتون91 ،83 ،)1971 ،؛ خسرو فاطمی،
«رهبری با بیاعتمادی :شیو ه خاص عملیات شاه» ،مجله خاورمیانه  ،36شماره.
( 1زمستان  49 :)1982همچنین نظر خود عالیخانی در مورد حکومت شاه در
مقدمهای بر اسداهلل علم ،شاه و من« :خاطره محرمانه دادگاه سلطنتی ایران»
(نیویورک :انتشارات سنت مارتین7-22 ،)1991 ،
 ساداتتهرانی از سوی ســاواک برای جزییات برخی از مذاکراتش در مسکومورد پرسش قرار گرفت و یادآور شد که پس از سال  ،1966سایر مديران این
وزارتخانه مورد بازخواست مشابه قرار گرفتهاند :ساداتتهرانی مصاحبه.
سیاستگذاری در«  (Gasiorowski. (Mark Jمارک جی گارسیوروسکی -
یک دولت بسیار مستقل :ایران تحت شاه ،سال 1963
 به گفت ه عالیخانی از سال  ،1966جلسات او با شاه دربردارند ه میزان فزایندهایتوضیحات دربار ه نیازمندیهای رشد و سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در
پاسخ به اظهار عقیدهسلطنت برای همساز کردن درخواستهای مختلف بود.
برای بحث درباره «بیماری هلندی» (تاثیر رانت بــر نرخ مبادله ،صادرات و -
مراجعه کنید .معمای فراوانی :توسع ه )  ( Terry L. Karlتولید) ،به تری ال .کارل
 (The Paradox of Plenty: Oil Booms andنفتی و دولت های نفتــی
برکلی :انتشارات دانشگاه کالیفرنیاPetro States) (25-32 ،5-6 ،)1997 ،
 کارل معتقد است در «کشورهای نفتی» ،تاثیر اصلی رانت نفت بر توسعه ،ازطریق تغییراتی است که این رانت سبب شکلگیری آن در ساختار نهادی دولت
میشود :همان منبع6-12 .
 یگانه« ،تاریخ شفاهی ایران» ،نوار شــماره  ،42 ،6همچنین سادات تهرانی،مصاحبه.
 یگانه« ،تاریخ شــفاهی ایران» ،نوار شــماره2-4 ،6 .؛ همچنین عالیخانی ونیازمند ،مصاحبه.
 یگانه« ،تاریخ شفاهی ایران» ،نوار شماره5 ،6 .؛ همچنین عالیخانی ،مصاحبه.بعد از آن عالیخانی رییس دانشــگاه تهران شد ،جایی که او برخی از مهمترین
اصالحات در تاریخ این نهاد را انجام داد .بعدها او به بخش خصوصی پیوســت.
امروز او یک مشاور در بانک جهانی است.
 سعادت ،تهرانی ،مصاحبه. یگانه« ،تاریخ شفاهی ایران» ،نوار شماره 16-17 ،7 گراهام ،ایران78-80 ، کارل ،پارادوکس فراوانی46-49 ، بخش خصوصی پس از ســال  1969و بهویژه پس از سال  1974ثروتمندترشد .با این وجود ،از طریق وابستگی بیشتر به دولت و از این رو ،از نظر اجتماعی
و سیاسی ضعیفتر شد.
 (Asia's Nextغول بعدی آســیا  (Alice H. Amsden)،ذکــر شــده در -
کرهجنوبی و صنعتیســازی اخیر (نیویورک :انتشــارات دانشــگاه Giant):
آکسفورد14 ،)1989 ،
 خسروشاهی و اخوان ،مصاحبهها ،تاریخ شفاهی ایران.در جهان سوم ،ترقی بخش خصوصی مستقل به ثبات رژیمها منجر شده است- .
به عنوان مثال قدرت اســتراتژیک دولتهای آسيای شرقي در طول سالهای
بحرانی با رشد باال ،بر مبنای ائتالف سیاسی این دولتها با نخبگان صنعتی بخش
خصوصی در محدود کردن چپ ،سایر مخالفان و گروههای عمومی و نیروی کار
 (Frederic C.سازمانیافته توضیخ داده شده است .برای مثال نگاه کنید به
ائتالفها ،موسســات و توالی پیوستگی :به سوی یک مدل ظرفیت« Deyo)،
اثر متقابل دولت (Hagen Koo)، «،استراتژیک توسعه شرق آسیا» و هاگن کوو
طبقه اجتماعی و نظام جهانی در توسعه شرق آسیا :موارد کرهجنوبی و تایوان»،
): (Frederic C. Deyoدر اقتصاد سیاسی صنعتگرایی نوین آسیایی ،نوشته
).ایتاکا ،نیویورک :انتشارات دانشگاه کرنل(1987 ،
درباره نقش بخش خصوصی در توســعه و روابط آنها با بوروکراسی و رهبری -
 (Sylvia Maxfieldسیاسی ،نگاه کنید به مقاالت مختلف در سیلویا ماکسفیلد
 (Benn Rossو بــن راس اشــنایدر ) and Benn Ross Schneider
کسبوکار و دولت در کشــورهای در حال توسعه» (ایتاكاSchneider)، «،
).نیویورك :انتشارات دانشگاه كورنل1997 ،
یک نظریه درباره سلطانیســم» (Chehabi and Linz)، «،چهابی و لینز -
11-12
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