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جامعهشناسی تاریخی ناکارآمدی طرحهای توسعه در ایران
تحلیل محتوای تاریخ شفاهی هاروارد در تجربۀ زیستۀ کارگزاران توسعۀ ایران

شهروز شریعتی* 1،عادل

فاریابی2

(دريافت 1399/07/01 :پذيرش)1400/03/04 :

چکیده
مروري بر تاريخ طرحهاي توسعۀ ايران در دورة سلطنت محمدرضا پهلوي بیانگر اين نکته
است که فرايند سیاستگذاري توسعه در ايران دچار آشفتگيهاي فراواني بوده است و حتي
بهنظر مي رسد کنشگران و کارگزاران توسعۀ اقتصادي ايران به استناد شواهدي که در اين مقاله
نشان داده ميشود ،نتوانسته بودند اين معضالت را بهدرستي شناسايي کنند .اين نوشتار با
روششناسي مبتنيبر جامعهشناسي تاريخي و در چارچوب نظري تلفیقي از آموزههاي نظريۀ
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(1340ـ1357ش)

رانتیريسم و پاترمونیالیسم کوشیده است تا نشان دهد چگونه برنامههاي توسعه در ايران ناکام
ميماند .مقاله نشان ميدهد شیوة حکمراني متأثر از درآمدهاي نفتي در اقتصاد سیاسي و
فهم مسائل اساسي جامعه و الزام خود به پاسخگويي ،نتوانند از فرصتها و ظرفیتها براي
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مناسبات پدرساالر در فرهنگ سیاسي ،درمجموع موجب ميشد کنشگران توسعۀ ايران بدون
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بهبود حکمراني ،در کشور استفاده کنند .مقاله در پاسخ به اين پرسش که مهمترين علتهاي
ناکارآمدي طرح هاي توسعه در ايران طي دو دهۀ پاياني سلطنت محمدرضا پهلوي ناظر بر چه
مشکالتي بوده است؟ با روش تحلیل محتواي تاريخ شفاهي هاروارد ،برمبناي تجربۀ زيسته
جمعي از کارگزاران توسعه کشور و با گزينش ،کدگذاري و طبقهبندي گويههاي انتقادي
کارگزاران اقتصادي در پروژة تاريخ شفاهي هاروارد ،اين فرضیه را مورد آزمون قرار ميدهد که
بيتوجهي به مبارزه با مفاسد اداري ،بيانضباطي اداري ،مداخلۀ مستمر در امور دولت ،ضعف
سیاستگذاري و برنامهريزي اقتصادي و در عین حال تضعیف مداوم نهادها ،نخبگان سیاسي و
نیروهاي اجتماعي ريشه داشته است.

واژههای کلیدی :ايران ،حکمراني ،فرهنگ سیاسي ،رانتیريسم ،پاتريمونیالیسم.
مقدمه
يکي از چالشهايي که بهويژه در نیم قرن اخیر همواره دولتهاي مستقر در ايران با آن مواجه
بودهاند چگونگي اتخاذ و اجراي راهبردهاي پیشرفت و توسعۀ کشور از سوي کارگزاران
توسعه است  .در اين چارچوب شناخت جامع مفهوم پیشرفت تا حدودي ملتزم با فهم
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بهنظر ميرسد عدم موفقیت پیشبرد پروژة توسعۀ ايران در زمان محمدرضا پهلوي ،در

آموزههاي حاصل از نظريات حکمراني خوب است و فهم اين مهم ميتواند به اتخاذ
راهبردهاي صحیح پیشبرد امور در يک کشور منجر باشد .پروژة تاريخ شفاهي ايران به
عموم قرار گرفته است .اين مقاله با بررسي تجربۀ زيسته برخي از کارگزاران توسعه و مشاوران
اقتصادي دورة محمدرضا شاه پهلوي طي سالهاي  1340تا  ،1357ميکوشد در پاسخ به اين
پرسش که مهمترين علتهاي ناکارآمدي طرحهاي توسعه در ايران طي دو دهۀ پاياني سلطنت
محمدرضا پهلوي ناظر بر چه مشکالتي بوده است؟ اين فرضیه را موردآزمون قرار ميدهد که
بهنظر ميرسد عدم موفقیت پیشبرد پروژة توسعۀ ايران در زمان محمدرضا پهلوي ،در
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ابتکار حبیب الجوردي ،در دانشگاه هاروارد انجام گرفت و در بیست مجلد تاکنون در دسترس
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بيتوجهي به مبارزه با مفاسد اداري ،بيانضباطي اداري ،مداخلۀ مستمر در امور دولت ،ضعف
سیاستگذاري و برنامهريزي اقتصادي و در عین حال تضعیف مداوم نهادها ،نخبگان سیاسي و
نیروهاي اجتماعي ريشه داشته است.
انتخاب مقطع زماني سالهاي  1340تا  1357بهعلت تمرکز محمدرضاشاه در ايـن سـالها
بر سیاستگذاري و برنامهريزي توسعه بهمنظور اصالحات ساختاري کشور اسـت .نـوآوري ايـن
مقاالت حوزة جامعهشناسي تاريخي بهواسطۀ فقـدان دسترسـي مناسـب بـه روايتنگاريهـاي
کنشگران چندان موردتوجه قرار نداشته است .جدول ذيل مشخصات و مهمترين مشاغل ايـن
کارگزاران را نشان ميدهد:
جدول  :1مشخصات و مهمترین مشاغل کارگزاران اقتصادی منتخب از پروژۀ تاریخ شفاهی
هاروارد

1

جعفر شريف امامي

وزير راه ،وزير صنايع معادن ( ،)1339-133۶نخستوزير ايران

2

علي امیني

نخستوزير ايران ()1341-1340

3

محمد باهري

معاون اسداهلل علم در وزارت دربار و دبیر کل حزب رستاخیز

4

هوشنگ نهاوندي

وزير مسکن ()1347-1343

5

داريوش همايون

وزير اطالعات و جهانگردي ( )1357-135۶معاون حزب رستاخیز

۶

عبدالمجید مجیدي

وزير کار و امور اجتماعي ( )1348-1347رئیس سازمان برنامه

7

محمد يگانه

( 1339-133۶و شهريور تا آبان ،)1357

رئیس مجلس سنا

(1342ـ ،)1357سرپرست بنیاد پهلوي

()135۶-1352
معاون وزير اقتصاد ( )1348-1343معاون وزير مسکن و آباداني
( )1349-1348رئیس بانک مرکزي ( )1354-1352وزير اقتصاد و
دارايي ()1357-135۶
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کارگزار

مهمترین مناصب اجرایی
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مقاله کاربست روش تحلیل محتواي کیفي گويهها مبتنيبر «تجربـۀ زيسـته» اسـت کـه در اک ـر
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8

محمدمهدي سمیعي

رئیس بانک مرکزي ( )1348-1342رئیس سازمان برنامه و بودجه

9

غالمرضا مقدم

معاون بانک مرکزي ( ،)1342-1339قائم مقام و معاون سازمان

10

بهمن آباديان

11

احمد مهبد

مشاور شاه در امور نفتي در دهۀ  1950میالدي

12

فلیکس آقايان

فعال تجاري و نماينده در مجالس  .21،20،19سناتور دورههاي 5

13

مصطفي الموتي

معاون اجرايي نخستوزير در کابینۀ اقبال

14

خسرو اقبال

مشاور حقوقي شرکت ملي نفت

15

ابوالقاسم خردجو

مدير عامل بانک توسعۀ صنعتي و معدني ()1357-1339

1۶

اکبر الجورديان

سرمايهدار و مدير عامل کارخانههاي مخمل کاشان و پلي اکريل

17

قاسم الجوردي

مدير عامل گروه صنعتي بهشهر ،معاون رئیس اتاق بازرگاني و

برنامه ()1352-1348
رئیس ادارة بررسيهاي اقتصادي بانک مرکزي ( )1343معاون
سازمان برنامه ()1348

صنايع و معادن

مبناي انتخاب اين افراد صرفاً مشارکت آنان در پروژة تاريخ شفاهي هاروارد بوده
است که پس از شناسايي و بررسي مصاحبۀ اين افراد در ابتدا  42کد اولیه استخراج
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و ۶از تهران

شد .کدهاي هر مصاحبه با يکديگر و ساير مصاحبههاي قبلي مقايسه شدند تا تشابهات
در يک طبقه قرار گرفتند .زيرطبقات بهدست آمده چندين بار بازبیني و با هم مقايسه
شدند و در پايان اين مرحله ،کدهاي اولیه در  ۶طبقه و  2۶زيرطبقه قرار گرفتند و هر
يک از اين  2۶طبقه از بین چندين تجربۀ زيسته با يک يا دو تجربۀ منتخب از سوي
نگارندگان تناظر داده شد .بديهي است بخشي از اظهارات اين کارگزاران اقتصادي ،بنابر
ماهیت تاريخ نگاري شفاهي ممکن است نادرست يا شبیه به ادعا و حتي دروغ باشد ،اما
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تکرار مداوم برخي اظهارات و گزارهها در متن اين تاريخ شفاهي از سوي اين افراد که
با انگیزه هاي متفاوت گفته شده بود ،موجب افزايش اطمینان بیشتر به تصويرسازي
نهايي شد .هرچند با وجود امانتداري در نقل قولها و عدم مصاحبه در اين تاريخ
شفاهي با بسیاري ديگر از کارگزاران اقتصادي ،امکان بروز خطا يا سوگیري ،منتفي
نیست.

اين مقاله در چارچوب تحلیل محتواي جهتدار خود تلفیقي از آموزههاي دو نظريۀ
«رانتیريسم» و «پاتريمونیالیسم» را بهعنوان مبناي نظري خود برگزيد.
پیشینۀ نظری و ویژگی نظامهای پاتریمونیالیستی
نظريۀ پاتريمونیالیسم ميتواند بیانگر مقولهاي تحلیلي ،نمونهاي آرماني يا يک نظريه
باشد و از سوي ديگر به ساختارهاي کالن نظیر جامعه ،دولت و اقتصاد يا ساختارهايي
نظیر خانواده يا شخص ارجاع داده شود (شرابي ،1385 ،ص .)2۶ .ماکس وبر با اشاره
به مفهوم سرسپردگي اشخاص به فرمانروا در اين نظامهاي سیاسي تصريح ميکند:
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ادبیات نظری

«زماني از پاتريمونیال سخن مي گويیم که حکمران قدرت سیاسي خود را بر
سازمان دهد» (وبر ،1379 ،ص« .)250 .جف گودوين» 1و «تدا اسکاچپول» 2دربارة
نظامهاي پاتريمونیال معتقدند« :نظامهاي پاتريمونیال ،نظامهايي هستند که قدرت
سیاسي در دستان فرماندهان ديکتاتوري متمرکز است که اين فرماندهان اجازة استقرار
هیچ گروه باثبات [غیر خودي] را که داراي حقوق و امتیازات ويژه باشند ،در فضاي

سیاسي خود نميدهند» ) (Goodwin & Skocpol, 1994, p.383فرهنگ جامعهشناسي
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فراپاتريمونیال و بر رعاياي سیاسي ،بدون اعمال قهرفیزيکي همانند قدرت خانگي خود
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آکسفورد نیز اين نظام را گونهاي از سلطۀ سیاسي ميداند که قدرت بهصورت شخصي و
بورکراتیک اعمال ميشود و تحت کنترل مستقیم حاکم قرار دارد ).(Marshal, 1994, p.383

«برايان ترنر» 3ويژگيهايي نظامهاي پاتريمونیال را ايجاد ارتش شخصي و وابسته؛
ارتقاي نورچشميها براي تصدي مقامات عالیه؛ فقدان طبقه منسجم از اشراف صاحب
زمین و فقدان نظام حقوقي مستقل برميشمارد (ترنر ،1379 ،ص« .)141 .جیمز بیل» 4و
تقدم خويشاوندساالري و تقرب به شخص حاکم بر شايستهساالري؛ غیررسمي بودن مجاري
قدرت؛ ستیز متوازن و جلوگیري از تکوين کانونهاي مستقل قدرت؛ تصدي محارم در
عاليترين مقامات نظامي و کاربست توجیهات کالمي براي اثبات مشروعیت از مهمترين
وجوه مشترک نظامهاي پاتريمونیال است(Bill & Springborg, 1994, pp.136-175) .

ساموئل هانتینگتون هم دربارة اين گونه از اعمال قدرت تصريح ميکند« :شاه ايران از
نمونههاي الگوي رژيمهاي سلطاني وبر هستند که حاميپروري ،خويشاوندمداري،
رفیقبازي و فساد مشخصههاي آن بهشمار ميروند (هانتینگتون ،1373 ،ص.)125.
«خوان لینز» ۶و هوشنگ شهابي هم در اثري مشترک ،مباح ي نظیر مداخلۀ مستمر و
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«روبرت اسپرينگبرگ» 5نیز در بررسيهاي خود نشان ميدهند که شخصي بودن سیاست؛

مستقیم فرمانروا و همدستانش در ساختارهاي دولت« ،کیش شخصیت» و ايجاد هالهاي
از ويژگيهاي کاريزماتیک و «رياکاري قانوني» را از مهمترين ويژگيهاي نظامهاي

پیشینۀ نظری و ویژگی نظامهای رانتیر
نظريۀ نظامهاي تحصیلدار نشان ميدهد که نخبگان حاکم چگونه با بهرهگیري از
درآمدهاي بادآورده و از طريق تزريق پول به جامعه در شرايط ضروري ميتوانند
بسیاري از مخالفان را قانع و بحرانها را مرتفع کنند .حسین مهدوي با بهرهگیري از اين
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سلطاني برميشمارند (لینز و شهابي ،1380 ،صص28 .ـ.)53
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استدالل آن را براي توضیح فقدان نیروي «فشار از پايین» براي ايجاد تغییرات
دموکراتیک مورداستفاده قرار ميدهد )« .(Mahdavy, 1970الم و وانچیکون» 7نیز در
تحقیقات تجربي خود نشان دادهاند که چگونه منابع زيرزمیني ميتواند موجب ت بیت
رژيمهاي ديکتاتو شود )« .(Lam & Wantchekon,1999ويلیام آشر» 8و «داگالس ياتس» 9نیز
با بهرهگیري از نظريۀ دولت رانتیر استدالل کردهاند که مقامات حکومتي بهواسطۀ درآمدهاي
درنظر گرفتن منافع جامعه درپیش گیرند ) .(Ascher & Yates, 1996در اين چارچوب
«میک مور» 10نشان ميدهد که اتکا به درآمدهاي حاصل از رانت بهواسطۀ آنکه موجب
اقتدارگرايي حکومت ميشود درنتیجه ميتواند زمینۀ مناسبي را نیز براي گسترش
منازعات سیاسي بهويژه در قالب شورش ،کودتا و اعتصاب فراهم کند )(Moore, 2001

«کولیر و هوفلر» ) (Collier & Hoeffler, 1998, 2002با استفاده از مفهوم «مکانیسم
تاراج» 11و «جوها اووينن» (Auvinen, 1997) 12نیز با استفاده از مفهوم «بحران مکانیسم
توزيع» 13بر اين باورند که ضعف توانمندي توزيعي دولتهاي رانتیر براي توزيع
مناسب کاالها و خدمات احتمال منازعات داخلي را افزايش ميدهد .به باور
نظريهپردازان دولت رانتیر ،مقامات دولتي ميتوانند بخش قابلتوجهي از درآمدهاي
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سرشار حاصل از فروش مواد زيرزمیني ميتوانند سیاستهاي اجتماعي و اقتصادي را بدون

حاصل از رانت را بهواسطۀ فقدان شفافیت و پاسخگويي و ضعف قانون و همچنین
بيانضباطيهاي رايج اداري ،پولي و مالي بهنفع خود يا جريانهاي سیاسي موردنظر
بهرهگیري از مفهوم «اقتصاد چرخهاي» 15در برابر «اقتصاد تولیدي» 1۶تصريح ميکند در
دولتهاي رانتیر دستیابي به چرخۀ رانت بهمراتب مهمتر از مؤثر بودن در عرصۀ تولید
است ) .)Chatlus,1990, pp. 104-127برخي ديگر از نظريهپردازان دولت رانتیر نیز در
راستاي مطالعات خود به نحوة توزيع نابرابر درآمدهاي حاصل از رانت در دولتهاي
رانتیر اشاره کردهاند ).(Wantchekon, 2002, pp.12-13
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بهکار گیرند (حاجييوسفي ،1378 ،صص39 .ـ« .)40مايکل چاتلوس»

14

هم با
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از مجموع آنچه در بخش نظري گفته شد بهنظر ميرسد عوارضي نظیر مفاسد
اقتصادي و سیاسي ،مداخلۀ مستمر سلطنت در امور دولت ،عدم انضباط اقتصادي،
بيتوجهي به مسائل و توان داخلي کشور ،ضعف ساختارهاي سیاستگذاري و
برنامه ريزي و سرانجام تضعیف آزادي عمل نهادها و نیروهاي سیاسي از مهمترين
ويژگيهاي حکمراني در نظامهاي مبتنيبر رانتیريسم و پاترمونیالیسم باشد .اين مقاله
سالهاي  1340تا  1357نشان خواهد داد.
روش تحلیل
اين مطالعه مبتنيبر «تحلیل محتواي جهتدار» 17است که براساس مطالعۀ مفاهیم آشکار
و پنهان در ديدگاه کارگزاران عصر پهلوي که با مجموعه تاريخ شفاهي هاروارد مصاحبه
کردهاند ،کدبندي ،خالصهسازي و طبقه شدهاند .در فرايند تحلیل دادههاي اين مقاله نیز از مدل
پیشنهادي «گرانهیم و الندمن» ) (Graneheim & Lundman,2004, pp. 105-112که
براي تحلیل مصاحبههاي مبتنيبر تجربۀ زيسته مرسوم است ،استفاده شد .طبق اين
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درادامه ،شواهد مؤيد اين چارچوب نظري را در تجربۀ زيسته کارگزان توسعۀ ايران طي

روش ،پس از چند بار بازخواني مصاحبهها ،کدهاي اولیه استخراج ميشود و سپس
کدها براساس شباهتها در طبقات و زيرطبقهها دستهبندي ميشوند تا محتواي نهفته
افرادي که به نوعي از کارگزاران يا مشاوران عالي اقتصادي در رژيم پهلوي بودند و با
پروژة تاريخ شفاهي هاروارد همکاري کردند .استفاده شده است .گفتني است با توجه
به محدوديت حجم مقاله ،از ارائۀ تعداد قابلتوجهي از گويهها به ناگزير خودداري شده
است،

284

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1400.13.2.5.6

در آنها مشخص شود .براي تجزيه و تحلیل دادهها در اين مقاله ،هفده مصاحبه با
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مضامین شیوههای حکمرانی توسعه در تاریخ شفاهی هاروارد
مروري بر روند حکمراني ايران عصر پهلوي آن هم مبتنيبر تجربۀ زيستۀ مديران ارشد
و کارگزاران و مشاوران عالي اقتصادي اين نظام سیاسي واجد نکات قابلتأملي است.
مقاله در ادام ه برمبناي روش و چارچوب نظري خود ،مهمترين زيرطبقههاي نظام
حکمراني در عصر پهلوي را مطابق با تاريخ شفاهي هاروارد بهصورت ذيل

مفاسد اقتصادی و سیاسی
تعداي از گويههاي منتخب کارگزاران اقتصادي توسعه در تاريخ شفاهي هاروارد با
محوريت مفاسد سیاسي و اقتصادي متأثر از آموزههاي نظريۀ رانتیريسم و پاتريمونیالیسم از
سوي نگارندگان به شرح ذيل احصا شده است:
تجربیات زیسته

زیر طبقه

«با اينکه تعداد بهاييها در ايران خیلي کم بود ،اما وضع بهاييها خوب شد
و شاه به اينها لطف پیدا کرد و اينها شاه را بهعنوان خدا معرفي مي
کردند ،خیليها مصلحتي رفتند بهايي شدند که پستهاي خوبي بگیرند.
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صورتبندي کرده است:

حتي در يکي از گزارشهاي من روي کاغذ نوشتم و گزارش کردم به شاه

مناسبات اداری

(آقايان ،198۶ ،ص)8.
«بعد از سال  1340به بعد جنبۀ ديکتاتوري در کارها خیلي قويتر شد و
قويتر شد و قويتر شد  ...تمام وزرا و تمام اجراکنندگان بیشتر چشمشان
به دهان مقامات باالترشان بود تا مقامات پايینترشان و همسطح خودشان»
(الجورديان ،1982 ،ق ،1ص.)8.
«اعلیحضرت به هیچ وجه دوست نميداشت که کسي وقتي که ايشان
285
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تملق و چاپلوسی در

که سازمان برنامه دستورات اين فرقه را مقدم بر اوامر ملوکانه ميداند »...
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دستوري ميدهد اطاعت نکند و اگر کسي دستور ايشان را اطاعت نميکرد
ديگر به او شغلي نميداد .اين قانون بازي سیاسي ايران بود» (نهاوندي،
 ،1985ق ،4ص.)22.
« مشاوران نزديک شاه که نخستوزير و دبیر کل هم از آنها بودند در
صحبتهايشان به شاه احتیاطهاي بیش از اندازهاي داشتند و سعي
ميکردند که آنچه ميگويند به ترتیبي عمل بکنند که درواقع خود شاه گفته
«(شاه) اصول اداري ايران را همه را به هم زده بود ... .همه فکر ميکردند
پارتیبازی

که صبح بلند شوند بروند يک پارتي درست کنند که با يک نزديک شاه
نزديک باشد و بروند براي خودشان يک کاري به اينها کار بدهند »...
(اقبال ،1985 ،ق ،5صص۶.ـ.)7
« ...منزل امیرهوشنگ ،تمام وزرا ،وکال ،مديرکل ،همه آنجا جمع بودند،
همه همه جمع بودند و مرکز حل و عقد تمام کارهاي مملکت بود کارهاي

حامیپروری

مملکت بود! سه میلیون ميگرفتند سفیر ميکردند ،دو میلیون تومان مي
گرفتند فالن کار ميکردند ،همۀ کارها آنجا ميشد!» (اقبال ،1985 ،ق،5
صص9.ـ.)11
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باشد آن حرف را ( »...همايون ،1982 ،ق ،3ص.)11.

«اعلیحضرت فرمودند ،منظور از فساد چیست ؟ گفتم منظور من قربان از
فساد در قراردادهای

دولتي هستند نزديک دربار هستند نزديک اطراف خانوادة سلطنتي هستند
اينها يک بهرهگیريهايي در کار و فعالیت ميکنند که منطقي نیست  ...و
اين است که مردم عصباني ميشوند» (مجیدي ،1985 ،ق ،2ص.)15.
«موقعي که در وزارت بازرگاني بودم ديدم در بعضي موارد {اطرافیان شاه}

سوءاستفادههای مالی
شاه و اطرافیان

چه جور فشار ميآوردند و همینط ور در بانک مرکزي که بودم تا اندازهاي
اين جريانات سوء را ميديدم» (مقدم ،1983 ،ق ،3ص.)2.
« .....شاه به من گفته بود که شاه مشرقزمین بايد ثروتي داشته باشد براي
28۶
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دولتی

فساد اين است که يک عدهاي که نزديک دولت هستند نزديک مقامات
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اينکه مردم که گرفتارند متوسل به شاه ميشوند و کمک از شاه ميخواهند
و دست من خالي باشد ،نميتوانم کمک کنم و يک قسمت از سلطنت لنگ
است! اين توجیهي بود که ميکرد براي اينکه يک اندوختهاي درست کند»
(مهبد ،1985 ،ق ،9ص.)14.
«هر شرکت مهمي که در ايران تأسیس ميشد اگر شاه در آن شرکت سهیم
نبود خیلي پیشرفت آن شرکت به اشکال برميخورد ،ميبايستي شاه در آن
صاحب سهام باشند .خود من موقعي که دو شرکت کشتیراني را تشکیل
دادم 15 ،درصد از هر دو شرکت را به شاه دادم» ( مهبد ،1985 ،ق،9
ص.)13.

مداخلۀ مستمر سلطنت در امور دولت
بخشي از گويه هاي کارگزاران نظام سیاسي پهلوي در تاريخ شفاهي هاروارد با
محوريت مداخلۀ مستمر سلطنت در امور دولت ،که برگرفته از آموزههاي نظريات
رانتیريسم و پاتريمونیالیسم است ،به شرح ذيل احصا شد:
تجربیات زیسته

زیر طبقه
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باشد و البته شاه تنها کافي نبود .ميبايستي اطرافیان شاه هم بعضيها

«شاه دستورات خودش را چه از طريق شوراي اقتصاد و چه مستقیم به وزرا
ميداد  ...و به اين ترتیب رل سازمان برنامه هم در اينجا يک رلي بود که
مداخلۀ مداوم شاه در

ميرفت ( »...يگانه ،1985 ،ق ،13ص.)2.

نظام برنامه و بودجه
«شاه برنامههاي عمراني کشور را خودش تصويب ميکرد ،ولي بعدا آن را
تغییر ميداد يعني به هزينه و طرحها اضافه ميکرد .پشت سر هم دستور
ميداد و اين دستورات غالباً متناقض بودند ( »...مقدم ،1983 ،ق ،4ص.)8.
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اصطکاک داشت نسبتبه دستوراتي که از طرف دربار به اين دستگاهها
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« ...تمام وزرا و تمام اجراکنندگان بیشتر چشمشان به دهان مقامات
باالترشان بود تا مقامات پايینترشان و همسطح خودشان» (الجورديان،
 ،1982ق ،1ص.)8.
«تخم مرغ گران ميشد تلفن ميکردند آقاي الجوردي بیايید اينجا .ميرفتم
دفتر ميديدم پنج شش تا وزير نشستهاند که تخم مرغ را گران فروختند ...
اينجور بيحساب و بيمأخذ جمع ميشدند و تصمیم ميگرفتند .چرا؟ شب
مداخله در

 ،1983ق ،3ص.)2.

قیمتگذاری کاالها
« ...تابلو ميزدند به مغازهها که اينجا گرانفروشي است تعطیل شده و يک
عدهاي را تعقیب ميکردند  ...تورم تورم ميآورد  ...نتیجهاش هم که ديديم
هیچ اثري نکرد اين قیمتگذاريها در ارزان فروختن کاالها» (الجوردي،
 ،1983ق ،3ص.)2.
«پیشنهادهايي ميداديم به هیئت عالي برنامه ،اغلب البته اين پیشنهادها رد
ميشد براي اينکه هیئت عالي برنامه هم خودش تصمیم نهايي را
بیتوجهی و
بیاعتمادی به
مشاوران و

بود که خود اعلیحضرت مستقیماً تصمیم ميگرفتند  ( »...آباديان،1985 ،
صص.)11-10 .
«ماها که عضو دفتر سیاسي بوديم مقداري از مسائل مملکت غافل و
بياطالع مانده بوديم  ....شايد مقداري از مسائل را خود نخستوزيرها هم
اطالع نداشتند» (الموتي ،1983 ،ق ،2ص.)2۶.

عدم اعتقاد به

«(شاه) بلند شد و گفت« :اين مهمالت و تئوريها و اين حرفها را قبول

نظریات دانشگاهی

ندارم و شما اقتصاددانان نميدانید چه داريد ميگويید  ...شما بهتر است اين
حرفها را بگذاريد کنار و به کارهاي اساسيتر برسید ،بلند شد ،رفت و
288

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1400.13.2.5.6

برنامهریزان

نميتوانست بگیرد و اغلب اينها به شوراي اقتصاد ارجاع ميشد و در آنجا
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يک کسي در شام به شاه گفته بوده که تخم مرغ گران شده ( »...الجوردي،
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جلسه ختم شد» (مقدم ،1983 ،ق ،4ص.)7.
انتصابهای
غیرکارشناسی

« ...شما از وزرايي که االن هم که گذشته سالهاي سال ازشان بپرسید ببینید
هیچ اطالعي از قانون اساسي دارند .همینطور از راه ميرسیدند يک مرتبه
ميشدند وزير( »...شريف امامي ،1982 ،ق ،4ص.)15.

عدم انضباط اقتصادی
انضباط اقتصادي در برنامه هاي حکمراني و توسعۀ کشور مطابق با چارچوب نظري
پژوهش ،به شرح ذيل صورتبندي شده است:
تجربیات زیسته

زیر طبقه

«مقامات دولتي گرچه قسمت اعظم پولهايشان را از سازمان برنامه مي
گرفتند ،ولي مسئولیتي نداشتند و حسابوکتاب صحیحي هم نداشتند ...
سعي نشد در ايران «اينستیتیوشن بیلدينگ» (نهادسازي) بشود ،يعني بیايند و
بیانضباطی پولی و
مالی

تشکیالت صحیح و منظم دستگاههاي مختلف بگذارند و به تدريج اينها
پاشیده شد» (آباديان ،1985 ،صص.)12-11 .
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بخشي از گويههاي کارگزاران نظام پهلوي در تاريخ شفاهي هاروارد با محوريت عدم

« ...کافي بود که شما يک نقشۀ صد میلیوني ببريد آنجا بگويند آقا اين صد
میلیون را بگیريد  ...آن بانک توسعۀ صنعتي که آقاي خردجو خوب اونجا
نشسته بودند ميگفتند آقا برنامه صدهزار تومن و دويستهزار تومني يعني

«احساساتي همیشه نسبت به سازمان برنامه وجود داشت و در تمام مدتي
فقدان مسئولیت و
نظارتپذیری

هم که من بودم اين وجود داشت که سازمان برنامه ،همه کمونیست هستند
و هرچه که اعلیحضرت ميگويند قبول نميکنند ( »...مجیدي ،1985 ،ق،5
ص.)25.
« ...همه ميخواستند بیشتر از آنچه که سازمان برنامه منابع به آنها
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چه! يک ده میلیون بیاريد!!!» (امیني ،1981 ،ق ،ص.)۶.
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اختصاص ميداد ،اختصاص داده بشود و همه طرحهايي که پیشنهاد دادند
موردتصويب قرار بگیرد و حداقل نظارت هم در کارهايشان نشود و
درنتیجه ديسیپلین کار هم ازبین ميرفت» (يگانه ،1985 ،ق ،13ص.)2.
«مسائل را خیلي «سنترااليز»( 18متمرکز) کرده بودند  ...تمام کنترل ازدست
رفته بود با توجه به اينکه اين مؤسسات مختلف دولتي هم گفتم به هیچ
وجه مسئولیتي از خود نشان نميدادند و مستقیم به خود شاه گزارش
«طرحهاي ارتش در چیزهاي مختلف رخنه کرده بود  ...حتي کشاورزي ...
اين بود که بسیاري از اينها و حتي شرکتهاي مختلف ،بنگاههاي مختلفي
که مستقیم عمل ميکردند بدون اينکه مسئول باشند به سازمان برنامه اغلب
خود تقريباً به اعلیحضرت گزارش ميدادند» (آباديان ،1985 ،ص.)11.
«من خیلي زياد مقاومت کردم  ....روي موضوع خرجهايي که روي ارتش
ميکردند به هرحال يک مقداري از اينها ميآمد و من به هیچ وجه حاضر
نبودم که اينها را امضا بکنم يا اينکه بفرستم براي هیئت سازمان برنامه »...
(آباديان ،1985 ،ص.)10 .
«گرفتاري اساسي با شاه دو چیز بود :يکي اينکه اولويتهايش غلط بود که
هزینههای باالی

تأکید زياد روي هزينههاي نظامي و طرحهاي نمايشي و بیهوده و غیرتولیدي

نظامی

ميگذاشت  ...اين باعث ميشد که وضع مالي مملکت همیشه خراب بود»
«مدت نسبتاً کوتاهي پس از روي کار آمدن دکتر امیني اصطکاک بین ايشان
و شاه بهوجود آمد و قسمت عمدة آن مربوط به بودجۀ هزينههاي نظامي
بود که امیني ميخواست آن را محدود کند و شاه ميخواست توسعه بدهد
( »...مقدم ،1983 ،ق ،2ص.)12.
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(مقدم ،1983 ،ق ،4ص.)9.
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ميدادند ( »...آباديان ،1985 ،ص.)1۶.
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بیتوجهی به مسائل و توان داخلی کشور
زيرطبقه و منتخبي از تجربۀ زيسته کارگزاران و مشاوران اقتصادي دورة پهلوي دربارة
بيتوجهي به مسائل و توان داخلي کشور به ويژه مطابق با آموزههاي نظري چاتلوس به
شرح ذيل است:
تجربیات زیسته

زیر طبقه

است که نیازهاي مردم از خود مردم سؤال نميشود ،يک چند نفر که اغلب
هم تحصیالتشان را در خارج کردند و از کشور خودشان اطالعات زيادي
ندارند ميآيند و تصمیمات را ميگیرند» (خردجو ،1984 ،ق  ،2ص.)14.
بیتوجهی به نیازهای
واقعی مردم در روند
برنامهریزی

«...سیاستهاي غلطي اتخاذ شد و بدتر از آن اين سیاستها خیلي بد اجرا
شد  ...شاه توي اين مايهها اصالً نبود و فکر نميکرد به پرکردن چاله و
چولههايي که وسط راه پیش ميآمد!» (همايون ،1982 ،ق ،7ص.)1.
«اگر سؤال بشود که سیاست صنعتي ايران  ...قبول ميکنم که يک مضاري
براي کشور داشت و آن اين بود که تمام کارهايي که صنايع کوچک و
کارهايي که مردم در تمام اطراف کشور در ده تا شهرهاي کوچک
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«اگر از من راجع به کارهاي عمراني و سرمايهگذاري کشور بپرسید  ...اين

ميتوانستند بکنند مقداري جلويش را گرفت ،براي اينکه مقدار زيادي از
منابع رفته بود به صنايع بزرگ يا نسبتاً بزرگ و اينها مخارج آن صنايع
« ...آقاي ابتهاج فکر ميکرد که تمام کارهاي عمراني و اجرايي را با مشورت
تأکید بر استفاده از
مشاوران خارجی

خارجيها ميشود انجام داد .درصورتي که اشخاصي که تجربه بیشتري
دارند با مشاورين بینالمللي ميدانند که اينها همیشه آدمهاي اوالً درست
نیستند ،ثانیاً خیلي اوقات نظرهاي خاصي دارند و بعد هم از همه مهمتر اين
است که اطالعاتي که دارند قابل انتقال نیست از يک کشور به کشور ديگر،
اين است که خیلي از اشتباهاتي که در همان سالهاي اول شد» (خردجو،
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کوچک را زياد کرده بودند» (الجوردي ،1983 ،ق  ،2ص.)17.
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 ،1984ق  ،2ص.)14.
«شاه طرحهايي با مدرنترين تکنولوژيها به ايران آورد ولو اينکه اجراي
واردات تجهیزات
غیرکاربردی

اين طرحها هنوز براي ايران سختيهايي داشت و گرفتاريهايي بهوجود
ميآورد  ...مدت ها طول کشید که ايشان متوجه شدند کشت و صنعت با آن
ترتیبي که در آمريکا وجود دارد به مصلحت ايران نیست» (يگانه،1985 ،
ق ،12ص.)12.

لزوم تدوين يک برنامۀ اقتصادي براي مديريت کشور از دورة رضاشاه زمینهساز تأسیس
سازمان برنامه در دورة محمدرضا شاه شد( .فرمانفرمايیان ،1394 ،ص ،)1 .اما وجود
مشکالت ساختاري همانطور که کولیر و هوفلر ) (Collier & Hoeffler, 1998, 2002به
آن اشاره کردهاند در قدرت موجب بياثر شدن فعالیتها براي رفع اين مشکالت
ميشد .مشاوران و کارگزارن اقتصادي در دورة موردبحث برخي از مهمترين تجارب
خود را به روايت تاريخ شفاهي هاروارد ،چنین بیان کردهاند:
تجربیات زیسته

زیرطبقه
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ضعف ساختارهای سیاستگذاری و برنامهریزی

«وقتي که من وارد اين دستگاه شدم در وزارتخانهاي به وزارت اقتصاد
فقدان نظام مطالعات و

اولین کار هم اين بود که من بتوانم يک گروهي را جمع کنم و به وسیلۀ
آن گروه بتوانیم اين مطالعات را انجام بدهیم» (يگانه ،1985 ،ق،2
ص.)7-۶.
« ...چون رژيم بسته به وجود ايشان بود معلوم بود که با رفتن ايشان از

عدم برنامه برای دوران

صحنه اين رژيم تغییر پیدا خواهد کرد به اين ترتیب نميتواند ادامه

پس از محمدرضا شاه

بدهد .منتهي مسئله اين بود که چه موقع اين تغییرات اتفاق خواهد افتاد
و چطور اين تغییرات بهوجود خواهد آمد  ...تغییر رژيم و يا تغییراتي
292

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1400.13.2.5.6

برنامهریزی کارآمد

بود ،اما دستگاهي براي مطالعه وجود نداشت کسي طرح تهیه نميکرد.
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در اين رژيم و تطبیق آن با حقايق روز در فکر عده زيادي بود که پشت
پرده يا پشت درهاي بسته شد» (يگانه ،1985 ،ق ،13ص.)۶.
«تصمیمات درکوتاهترين مدت گرفته ميشد ،ولي اجرايش بیشترين
زمان الزم ميداشت و گاهي هم اصالً اجرا نميشد .درحاليکه در
کشورهاي معقولتر زمان بیشتر صرف گرفتن تصمیم ميشود  ...خب ما
سیاستزدگی در نظام

عکسش عمل ميکرديم» (همايون ،1982 ،ق ،3ص.)10.
«ميآمدند به دولت فشار ميآوردند و هزار تقاضا ميکردند  ...اما معلوم
نیست که آن وقت که اين پول را گرفتند م الً فوريت اولويت اول را
داشته باشد  ...ولي فشار ميآورند و ميگرفتند» (شريف امامي،1982 ،
ق ،4ص.)18.
«يک صفآرايي بود بین دولت و بیشتر اعليحضرت از يک طرف و کساني
که در کار برنامهريزي بودند آن طرف» (مجیدي ،1985 ،ق ،4ص.)11.

فقدان راهبرد توسعۀ

«ما در سازمان برنامه … هماهنگي و تعادل و توازني که ميبايست بین

کشور

سکتورها و بخشهاي اقتصادي و اجتماعي وجود داشته باشد را به آن
توجه ميکرديم  ...که آن را اين عاملین طرحها و برنامهها نميديدند و
بهنظرشان ميآمد که ما داريم جلوي کار آنها را ميگیريم ( »...مجیدي،
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برنامهریزی کشور

 ،1985ق ،7ص.)4.

بررسي تجربۀ زيستي کارگزاران توسعه در روايت تاريخ شفاهي هاروارد بیانگر اين
نکته بود که آزاديهاي سیاسي و نهادي بهعنوان پیشرانهاي توسعۀ کشور در سايه
اقتدارگرايي و يک جانبهگرايي ساختار سیاسي برمبناي آنچه بهويژه دربارة مختصات
نظامهاي پاتريمونیال گفته شد ،رنگ باخته بود .بخشي از گويههاي کارگزاران نظام
پهلوي در تاريخ شفاهي هاروارد با محوريت تضعیف آزادي عمل نخبگان ،نهادها و
نیروهاي سیاسي ،به شرح ذيل احصا شده است:
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تضعیف آزادی عمل نهادها و نیروهای سیاسی
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تجربیات زیسته

زیر طبقه

« ...حزب «مردم» را نتوانستند تحمل کنند ،تنها کسي که ممکن بود
يک کارهاي بود ،عامري بود که به محض اينکه يک خرده استقالل از
خودش نشان داد دکش کرد .حتي {علي نقي} کني را شاه تحمل
عدم تحمل منتقدان

خودشان بوده ديگر ( »...سمیعي ،1985 ،ق ،2ص.)12.
«شاه معتقد بود که هرکسي به اين سه اصل (رژيم شاهنشاهي ،قانون
اساسي و اصول انقالب) اعتقاد دارد عضو اينجاست  ...اگر هم بخواهد از
مملکت برود بیرون ،برود بیرون» (باهري ،1982 ،ق ،24ص.)۶.
«ديگر کسي نبود .اگر کسي بود ،خوب ،ممکن بود باز با اين ارتش و
با اين قدرتي که داشتیم ،کارها را دادند به يک افرادي که قدرت و

مداخله در قوۀ

ضابطۀ کافي براي اداره کردن نداشتند .مجلس کم کم اختیاراتش

مقننه و مجلس

گرفته شد .بعد هم سنا بعد هم دولت .باألخره کار به جايي رسید که

قانونگذاری

آب خوردن هم با اجازة شاه بود» (آقايان ،198۶ ،ص.)8.
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سیاسی

نميکرد .در همین يادداشتهاي من هست ،کني که ديگر نوکر

«ما وقتي حضور اعليحضرت رفتیم راجع به بختیار با ما صحبت
کردند ،يعني در هر حال نظر ايشان اين بود که بختیار را بیاوريد »....
«خالصه او (يداهلل عضدي) را معرفي کردم وقتي که شرفیاب شديم
مداخله در امور
دولت و قوۀ مجریه

خدمت اعلیحضرت ،اعلیحضرت دستوراتي به او دادند منجمله
گفتند که «توجه داشته باشید که شما وزير من هستید» .به ايشان
عرض کردم که «قربان همۀ وزرا وزير اعلیحضرت هستند چه تفاوتي
در بین هست؟» گفتند« :نه! نه! نه! بايد گزارشات را به خودم بدهد ...
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(الموتي ،1983 ،ق ،3ص.)2۶.
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من ديگر چیزي نگفتم!» (شريف امامي ،1982 ،ق ،8ص.)8.
«شاه وزرا را غالباً احضار ميکرد و برخالف قانون اساسي به آنها
دستور ميداد  ...بنابراين به اين نتیجه رسیده بودم که تا زمانيکه رژيم
شاه در ايران برقرار است من هیچگاه نبايد پست وزارت را قبول کنم»
(مقدم ،1983 ،ق ،2صص.)15-14.
هم به هرحال دستۀ مخالف رژيم که نبوديم .ما آمده بوديم که با همۀ
علیها بسازيم و از سازندگي مملکت دفاع کنیم ... .وقتي ميديديم
نميشود ول ميکرديم ديگر  ...ديديم کار بيحاصلي است ول کرديم
 ...بنده ديگر رفتم دانشگاه .تمام وقتم را ديگر صرف دانشگاه کردم»
(باهري ،1982 ،ق ،3ص.)12.

نتیجه
اين نوشتار با استفاده از آموزههاي نظريـۀ «رانتیريسـم» و نظريـۀ «پاتريمونیالیسـم» و بـا
تحلیل محتواي تجربۀ زيستۀ کارگزاران توسعۀ اقتصـادي عصـر پهلـوي طـي سـالهاي
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«با اين روحیهاي که محمدرضا شاه داشت و خب سلطه هم بود و ما

 1340تا  1357که در پروژة تاريخ شـفاهي هـاروارد گـردآوري شـده اسـت ،نشـان داد
چگونه فساد سیاسي و اقتصادي ،مداخلۀ مسـتمر نهـاد سـلطنت در امـور دولـت ،عـدم
سیاستگذاري و برنامهريزي و سرانجام تضعیف آزادي عمل نخبگان ،نهادها و نیروهـاي
سیاسي بر روند توسعه و حکمراني ايران اثرگذار بوده است .نکتۀ قابلتوجه در بررسـي
اين تجربۀ زيسته ،ناظر بر اين نکته بود که با وجود آنکه اک ر مصاحبهشوندگان مقامـات
ارشد در سیاستگذاري توسـعۀ کشـور محسـوب ميشـدند ،امـا تقريبـاً هیچکـدام آنـان
مسئولیتي جدي را متوجه خود نميدانستند و مسائل و مشکالت کشور را به ردة بـاالتر
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انضباط اقتصادي ،بيتوجهي بـه تـوان و مسـائل داخلـي کشـور ،ضـعف سـاختارهـاي
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از خود و بهويژه شخص شاه ارجاع ميدادند که اين موضوع نیز ميتواند از منظـر ابعـاد
عمومي حکمراني در ايران مدرن حائز توجه باشد .مطابق يافتههاي اين پـژوهش ،شـیوة
حکمراني و سیاستگذاري توسعۀ اقتصادي در ايران طي سالهاي موردبررسي به نحـوي
بود که بخش قابل مالحظهاي از امور در ايران منوط به ارادة تعدادي محدود از نخبگـان
سیاسي و وابستگان به آنها شده بود و همۀ امتیازات اقتصـادي و مزيتهـاي افـراد بـه
ناگزير بايد به قدرت پناه ميبرند و بـراي بهرهگیـري از رانـت در چـرخش ،نـاگزير از
رياکاري ،دورويي و تملق ميشدند .در همین حال در اين شیوة حکمراني ،حکمرانان با
توزيع درآمدهاي بادآورده حاصل از رانت از سويي به ظاهر لیاقت و مـديريت خـود را
به نمايش ميگذاشتند و از سوي ديگر اک ر آنان خود را منجي و رهاييبخش تودة مردم
از فقر و رنج معرفي ميکردند .سرانجام همانگونـه کـه ايـن مقالـه نشـان داد مهمتـرين
عوامل مؤثر بر ناکارآمدي برنامههاي توسعۀ اقتصادي ،تحتتأثیر فعالیـتهـاي افـراد در
ردههاي باالي دولت و دربار ،باألخص شخص شاه بـود کـه بـه ناکارآمـدي حکمرانـي
منجر شد که نتیجۀ اين ناکارآمدي ،شکست برنامههاي نوسازي و توسعه بود .اين رونـد
ســرانجام بــه تعمیــق مشــکالت اقتصــادي کشــور ازجملــه بــيعــدالتي ،تــورم و فســاد
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Abstract
A review of the history of Iran's development in the second Pahlavi
period shows that the country's economy was suffering from endless
turmoil and the country's senior decision makers could not even
properly identify these problems. Using the theories of Rentierism and
Patrimonialism, this article has tried to show how in the process of
formation of the modern state in Iran, a special way of governing
based on political, economic and administrative corruption was
formed. The article shows that the use of oil revenues in political
economy and patriarchal relations in political culture led to bad
governance in Iran. The main question of this article is about the most
important causes of inefficiency of governance in the Pahlavi era?
The research method in this article was to analyze the content of the
lived experience of the managers of the Pahlavi period in accordance
with the oral history of Harvard. The article shows that ignoring the
basic requirements of modern governance and the constant weakening
of institutions, political elites and social forces led to the inability and
collapse of the Iranian political system.
Keywords: Iran; Governance; Political culture; Rentierism;
Patrimonialism.
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