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تأثیر دولت رانتیر بر دموکراسی در ایران(پهلوي دوم)

ابوالقاسم طاهريدکتر 
تهرانعلوم و تحقیقاتآزاد اسالمی واحداستاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه

ایران-تهران

صفاري امانسارا 
تهرانعلوم و تحقیقاتآزاد اسالمی واحدکارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه

ایران-تهران

چکیده
در این پژوهش تالش شـده اسـت تـا بـا تبیـین ماهیـت دولـت رانتیـر در ایـران، ارتبـاط آن           
با دموکراسی در یـک پروسـه تـاریخی مـورد کنکـاش قـرار گیـرد. پرسـش اصـلی ایـن پـژوهش            

اسـت کـه: آیـا ماهیـت دولـت در ایـران مـی توانـد تبیـین کننـده وضـعیت غیـر دموکراتیـک              این 
ایران باشد؟ بـه عبـارت دیگـر و در ذیـل سـؤال فرعـی ایـن پـژوهش: آیـا مـی تـوان سـاختار و             
ــراي      ــداري احــزاب سیاســی دانســت؟ ب ــراي ناپای ــم ب ــل مه ــک عام ــر را ی ــت رانتی ــت دول ماهی

ــر از مط   ــه حاض ــات درمقال ــردآوري اطالع ــه گ ــات کتابخان ــناد و  الع ــی اس ــت و بررس اي، اینترن
ــه داده        ــی و مطالع ــس از بررس ــد و پ ــتفاده ش ــب دارد اس ــوع تناس ــا موض ــه ب ــاري ک ــاي  آث ه

گردآوري شده نتـایجی حاصـل شـد از جملـه اینکـه: افـزایش درآمـدهاي نفـت از زمـان پهلـوي           
ــی پاتریمونیا     ــار ویژگ ــاکنون، در کن ــدادادي ت ــع خ ــن منب ــه ای ــاي ب ــت از  دوم و اتک ــتی دول لیس

گذشــته هــاي دور، بــه فربــه شــدن هــر چــه بیشــتر دولــت انجامیــده اســت. بــدون تردیــد عــدم  
تعادل بـین حـوزه هـاي اجتمـاعی یـک نظـام سیاسـی(حوزه سیاسـت، اقتصـاد و فرهنـگ) مـانع            
ــع     ــدنی و مشــارکت احــزاب سیاســی اســت. اگــر در جوام ــدایش حــوزه عمــومی و م اصــلی پی

عامـل اصـلی برپـایی جامعـه مـدنی هسـتند و دسـتگاه حکـومتی         پیشرفته و مـدنی غربـی، مـردم    
درواقع کارگزار ملت محسـوب مـی شـود، در ایـران بـرعکس، ایـن دولـت رانتیـر اسـت کـه بـه            
دلیـــل عـــدم وابســـتگی بـــه طبقـــات  اجتمـــاعی و تمرکـــز اقتصـــادي وسیاســـی، نیروهـــاي  

کند.باال و آمرانه سازماندهی می اجتماعی(شامل احزاب سیاسی و...) را از
.  : رانت، دولت رانتیر، دموکراسی، احزاب سیاسیواژگانکلید
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.شماره دوازدهم                                             صلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال چهارمف ٩٢

مقدمه-1
بــا نظــر بــه گذشــت یکصــد ســال از جنــبش مشــروطه بــه عنــوان اولــین مبــارزه مشــخص  

مشـروطه کـردن قـدرت    "براي دموکراسـی در ایـران و تـالش نخبگـان و نیـز تـوده مـردم بـراي         
اســت، لــیکن واقعیــت "ي نظــام سیاســیجمهوریــت بــه عنــوان مبنــا"و نهایتــا پــذیرش "مطلقــه

آن است کـه رونـد مشـارکت، عمـومی،و مسـتمر، و پویـا و روز افـزون نبـوده اسـت و از همـین           
ــم. از     ــوده ای ــر شــاهد ب ــدار را کمت ــر و پای ــد، فراگی ــاي سیاســی توانمن رو، احــزاب و تشــکل ه

دولـت  سوي دیگر بـا اکتشـاف نفـت در اوایـل سـده بیسـتم و افـزایش عایـدات نفتـی و تبـدیل          
ــه ي ــران از ده ــتر     1340ای ــه بیش ــت هرج ــتبدادي دول ــاختار اس ــر ، س ــی رانتی ــه دولت ــاکنون ب ت

تقویت شد. بنابراین هدف این پژوهش ایـن اسـت کـه نشـان دهـد دولـت رانتیـر ایـران (پهلـوي          
و جمهوري اسـالمی) بـه دلیـل وابسـتگی بـه رانـت داراي چـه سـاختاري شـده اسـت و چگونـه            

ایی و پایــداري احــزاب بــه عنــوان یکــی از مشخصــه هــاي حکومــت ایــن ســاختار مــانع از کــار
دموکراتیک، بوده است.

بنابراین آن چه در مقاله حاضـر مـورد اهمیـت اسـت بررسـی سـاختار دولـت رانتیـر ایـران          
از گذشته و ادامه آن در دولـت پهلـوي بـه عنـوان یـک عامـل مهـم در چگـونگی کـنش احـزاب           

سیاسی در کشورمان می باشد. 

فرضیه پژوهش. 2
فرضیه مورد بررسـی در ایـن مقالـه ایـن اسـت کـه سـاخت دولـت رانتیـر در ایـران در قبـل            

از انقالب نقش مهمی بر عدم ثبات و پایداري احزاب در ایران داشته است.

. الگوهاي نظري ساخت و ماهیت دولت در ایران3
اش هـم از بابـت   در تاریخ معاصـر ایـران دولـت بـه خـاطر ماهیـت مسـتقل و فـرا طبقـاتی          
ـ         جوامـع اروپـایی   اخاستگاه و هم از نظـر ماهیـت و همچنـین عملکـرد، اسـاس کـامالً متفـاوتی ب

ــاریخ      ــه پــویش تحــوالت سیاســی ـ اجتمــاعی ایــران معاصــر، بخصــوص از ت دارد. بــا توجــه ب
دســتیابی بــه درآمــدهاي نفتــی، دولــت در ایــران بــه عنــوان قــدرتی برتــر از طبقــات در پــویش   

ل یافـت. بـه تعبیـري دیگـر اسـتقالل دولـت نـه در وضـعیت رقابـت نیروهـاي           خاص خود تکامـ 
اجتمــاعی و تــوازن طبقــاتی بلکــه در بســتري از ضــعف کامــل طبقــات و گــروه هــاي اجتمــاعی، 
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٩٣تاثیر دولت رانتیر بر دموکراسی در ایران

امکان بروز و فعالیت یافت. نظـري اجمـالی بـه تـاریخ ایـران مویـد آن اسـت کـه در ایـن کشـور           
نسـخه هـاي ایـن دولـت فقـدان هـر گونـه        دولت به شکلی سخت، قـوي بـوده اسـت و یکـی از    

ــوده اســت و لــذا نمــی تــوان ســاختار طبقــاتی و    تمــایز میــان تشــکیالت سیاســی و اقتصــادي ب
اشکال تحصـیل مـازاد را بـدون تصـدیق نقـش دولـت بعنـوان مالـک وسـایل تولیـد فهمیـد. لـذا             
هــر پژوهشــی در خصــوص ایــران بــدون بــذل توجــه اساســی بــه نهــاد دولــت نــاقص و نارســا  

اهد بود.از این رو تـالش هـاي فراوانـی بـراي توضـیح دالیـل و مبـانی شـکل گیـري سـاخت           خو
و ماهیت قدرت دولت صـورت گرفتـه اسـت. البتـه دالیـل تکـوین چنـین سـاختی بـا توجـه بـه            
ــن        ــایی در ای ــدگاه ه ــتالف دی ــه اخ ــر ب ــادي منج ــی و اقتص ــاعی، سیاس ــاوت اجتم ــانی قض مب

ـ        ه بررسـی مختصـر مهمتـرین ایـن نظریـات      خصوص گردیـده اسـت. در ذیـل سـعی مـی کنـیم ب
بپردازیم. 

د آسیایی). نظریه استبداد شرقی (شیوه تولی3-1
ــا تکیــه بــر بحــث هــاي مارکسیســتی مبنــی بــر تقــدم عوامــل و متغییرهــاي    ایــن دیــدگاه ب
ــد      ــاهیمی چــون شــیوه تولی ــه مف ــا تمســک ب ــاعی ســعی دارد ب ــر صــورتبندي اجتم اقتصــادي ب

نویســنده آمریکــایی ویتفوگــل ریشــه هــاي اســتبداد حکــومتی در آســیایی و تــز اســتبداد شــرقی 
دوره هــاي قاجاریــه و پهلــوي را تحلیــل نمایــد. مــارکس اســتبداد شــرقی را حاصــل جامعــه اي  
مــی دانــد کــه بــه بخــش هــاي نیمــه مســتقل کــوچکی تقســیم شــده کــه از ســرپیچی درمقابــل   

لیل ضـعف جامعـه بـر    حکومت مرکزي نـاتوان اسـت و دولـت نـه بـدلیل توانـایی اش بلکـه بـد        
)18: 1376آن مسلط است. ( آبراهامیان، 

ــ شـیوه تولیـد آسـیایی     1روي هم رفته نظریـات آسـیایی ایـران از سـه مفهـوم عمـده یعنـی        
ــ اسـتبداد آسـیایی    3ــ سـلطه پـدر سـاالرانه مـاکس وبـرو؛       2کارل مارکس و فریدریش انگلـس؛  

)22: 1385(ازغندي، کارل ویتفوگل بهره می گیرند.
ــر پژوهشــگر دیگــري در نوشــته هــاي بســیار     ــیش از ه ــان ب ــی همــایون کاتوزی محمــد عل
ــتبداد       ــطالح اس ــران، اص ــاعی ای ــی و اجتم ــاریخ سیاس ــاره ت ــود درب ــز خ ــث برانگی ــوع و بح متن

-شرقی و نظریه شبه استبداد نفتی را بـه مثابـه شـکل سیاسـی شـیوه تولیـد آسـیایی بـه کـار مـی           
ــرد. او در بررســی تحــوالت سیاســی و   ــه دو مفهــوم  ب ــیش از ســرمایه داري ب ــران پ اجتمــاعی ای
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.شماره دوازدهم                                             صلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال چهارمف ٩۴

ــزوي«اشــاره دارد: یکــی  ــه خشــک و من ــی«و دیگــري » جامع ــه خشــک و ». اســتبداد ایران جامع
ــت،        ــده اس ــات پراکن ــه داراي اجتماع ــاعی کشــاورزي ک ــادي ـ اجتم ــاختار اقتص ــه س ــزوي ب من

فاده از دیـوان سـاالري   اشاره دارد و اسـتبداد ایرانـی بـه دولـت متمرکـزي اشـاره دارد کـه بـا اسـت         
)9-1377،7(کاتوزیان، عظیمی مبادرت به اعمال قدرت بی حد و حصر مینماید.

ــاب  ــاریخی ـ جامعــه شناســی،    ))مقاومــت شــکننده«جــان فــوران نیــز در کت ــافتی ت ــا رهی ب
معتقد است که نظـام ایلیـاتی و شـیوه تولیـد شـبانکارگی بـا مشـکل اساسـی آب و نحـوه توزیـع           

است و از آنجـایی کـه آب بـراي نظـام کشـاورزي حیـاتی بـوده، تسـلط بـر منـابع           آن روبرو بوده 
آبــی هــم حیــاتی تلقــی مــی شــد و لــذا ســلطه بــر منــابع آب و نظــارت بــر تقســیم آن موجــب  
پیــدایش اســتبداد شــرقی شــد. بنــابراین پیــدایش و سرشــت دولــت در ایــران از نظــام آبیــاري و  

)41: ص 1378ن، ( فوراتسلط بر منابع آبی نشأت گرفته است.
از دیــدگاه فــوران، عمــده تــرین دالیلــی کــه عــالوه بــر نظــام آبیــاري بــه اســتبداد ســلطنتی 
ــوان ســاالري و    ــد از: درآمــدي نفتــی، ماشــین ســرکوب، دی ــارت بودن پهلــوي دوم دامــن زد: عب

)31: 1384نظام حزبی. ( مصلی نژاد، 

. نظریه پاتریمونیالیسم  3-2
ي مناصـــب عمـــومی اداري، امتیـــازات، قراردادهـــا و جـــوهر رژیـــم پاتریمونیـــال اعطـــا

پــروژه هــا و... بــه عنــوان مرحمتــی بــه مقربــان اســت و در عــوض ایــن عطایــاي مــادي تحــت  
الحمایگـان حمایـت هــا و تمکـین هــاي گونـاگونی را بــه نفـع حامیــان بسـیج مــی کننـد و همــه        

ل از یـک سـو بـه علـت     اختیارات تصمیم گیـري را بـه بـاال ارجـاع مـی دهنـد. رژیـم پاتریمونیـا        
پشت پا زدن به پایه هـاي مشـروعیت سـنتی خـود (احتمـاالً بـه واسـطه شـبه نوسـازي بـرون زا)           
و از ســوي دیگــر بــه علــت حــذف کلیــه گــروه هــاي صــاحب امتیــاز(اعم از قــدرت، ثــروت و  
ــاتی       ــاه طبق ــدون پایگ ــروعیت و ب ــد مش ــی فاق ــاعی، رژیم ــی و اجتم ــحنه سیاس ــت) از ص منزل

)52: 1373است. . (حجاریان،
بیل و لیدن از طبقه بندي وبر از نظـام هـاي سیاسـی در مـورد ایـران بهـره مـی گیرنـد. ایـن          
دو پژوهشــگر از دولــت پهلــوي بــه عنــوان یــک دولــت پاتریمونیــال نــام مــی برنــد. بــر اســاس  
تعریف آن ها حکومـت پاتریمونیـال بـه معنـاي گسـترش حـوزه خـانوادگی حـاکم اسـت کـه در           
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٩۵تاثیر دولت رانتیر بر دموکراسی در ایران

م (شــاه) و مقامــات دولتــی بــر اســاس اقتــدار پــدري و وابســتگی فرزنــدي آن رابطــه میــان حــاک
است. طبق نظر این دو محمدرضـا پهلـوي حـامی تغییـر و نوسـازي بـود و بـه اصـالحاتی اقـدام          
نمود، اما از آن جـا کـه برنامـه اصـالحات او بـه نحـوي طراحـی شـده بـود کـه الگوهـاي سـنتی             

ــه هــا در بوجــود یسیاســ ــن برنام ــد، ای آوردن یــک تحــول اقتصــادي ـ اجتمــاعی    را حفــظ کن
)58-59: 1378اصیل در کشور موفق نبودند. (حاجی یوسفی، 

. نظریه دولت مطلقه 3-3
طرفـداران ایرانـی دولـت مطلقــه، رضاشـاه را بـه خـاطر متمرکــز سـاختن منـابع و ابزارهــاي         

سـالح  قدرت، تأسیس ارتـش مـدرن، تضـعیف مراکـز قـدرت پراکنـده، اسـکان اجبـاري و خلـع          
عشــایر، ایجــاد دســتگاه بوروکراســی جدیــد و اصــالحات مــالی و تمرکــز منــابع اداري، نخســتین 

فردي تشخیص می دهند که مبانی دولت مطلقه مدرن را بوجود آورد.
بــر اســاس تعریــف ارائــه شــده از دولــت مطلقــه در اروپــا، ایــن دولــت فئودالیتــه بــوده و   

ل مـی دادنـد. در حالیکـه بـه نوشـته دکتـر حسـین        اشراف زمینـدار آزادمـنش پایگـاه آن را تشـکی    
ــه      ــد و بخشــی از طبق ــش، بوروکراســی جدی ــود. ارت ــدار نب ــم زمین ــاه رژی ــم رضاش بشــیریه رژی
روشــنفکران محافظــه کــار عصــر مشــروطه پایگــاه آن رژیــم را تشــکیل میدادنــد. دولــت مطلقــه  

هـاي عمـده اي بـه    پهلوي با خصـلت عقلگرایانـه، اقتدارگرایانـه و بهنجـار سـازانه خـود آسـیب        
گروه ها و فرهنگ جامعـه سـنتی هماننـد علمـاي دینـی، اصـناف، تجـار بـازار، فرقـه هـاي دینـی            
و اقلیت هـاي قـومی وارد آورد. سیاسـت هـاي نوسـازي پهلـوي چنـدان جـایی بـراي مشـارکت           
و رقابت سیاسـی بـاقی نمـی گذاشـت، لـیکن مرحلـه اي ضـروري در تحـول سـاختاري جامعـه           

)68: 1381(بشیریه، یران را تشکیل می داد.و دولت سنتی در ا

. نظریه دولت رانتیر 3-4
ــران،       ــت ای ــومی و دول ــان س ــاي جه ــت ه ــاخت دول ــل س ــاي تحلی ــر از الگوه ــی دیگ یک
ــین       ــط حس ــار توس ــتین ب ــراي نخس ــو ب ــت.این الگ ــر اس ــت رانتی ــی و دول ــاخت رانت ــوي س الگ

. وي بــا ارائــه ارقــام و مهــدوي در تبیــین تحــوالت سیاســی اجتمــاعی ایــران بکــار گرفتــه شــد.
آمار، نظریه دولت رانتیر را بـراي تبیـین ماهیـت دولـت مـدرن ایـران سـال هـاي سـلطنت محمـد           

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

.شماره دوازدهم                                             صلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال چهارمف ٩۶

ــرد. او مــی نویســد:   ــار ب ــه ک ــژه در دو دهــه ي   "رضــا شــاه ب ــه وی ــت محمــد رضــا شــاه ب دول
شمســـی از بســـیاري جهـــات بـــا دولـــت هـــاي قبـــل از خـــود تفـــاوت هـــاي 1350و1340

ــت.   ــته اس ــمگیري داش ــه      چش ــودن ب ــی ب ــاطر متک ــه خ ــدتاً ب ــات عم ــن اختالف ــیاري از ای بس
درآمدهاي نفتی بوده اسـت، در حالیکـه دولـت هـاي قبـل از محمـد رضـا شـاه در تـأمین هزینـه           

)40: 1385(ازغندي،"و بودجه الزم دولت به جامعه داخلی شدیداً نیازمند بودند.
دولـت  پنجـاه دهـه ي مهدوي اسـتدالل مـی کنـد، بـا افـزایش بـی سـابقه قیمـت نفـت در         

پهلوي به یـک دولـت رانتیـر تمـام عیـار تبـدیل گردیـد، در ایـن شـرایط شـاهد کـاهش مسـتمر             
ــیار     ــدازه بوروکراســی، اســتقالل بس ــیش از ان ــاتی، گســترش ب ــدهاي مالی ــت از درآم ــد دول درآم

ــاه در ر        ــخص ش ــت و ش ــروعیت دول ــت و مش ــاهش مقبولی ــه و ک ــت از جامع ــاد دول س ٲزی
حکومت هستیم.

ــدار ــی      طرف ــاي نفت ــت ه ــت دول ــی ماهی ــی در بررس ــات جزئ ــا اختالف ــر ب ــت رانتی ان دول
خاورمیانه اسـتدالل میکننـد کـه پـویش هـاي مربـوط بـه دولـت مالیـات گیرنـده و دولـت مفـت             
خــور کــامالً متفــاوت هســتند. نخســت یــک رابطــه معنــا داري میــان رانتیــر بــودن دولــت هــا و  

ــارت    ــه عب ــود دارد. ب ــک آن وج ــر دموکراتی ــت غی ــد   ماهی ــادي و درآم ــازي اقتص ــی نی ــر ب دیگ
مســتقل دولــت از جامعــه علــت ماهیــت غیــر دموکراتیــک رژیــم هــاي رانتیــر اســت. بــه نوشــته  

کشوري که بـه درآمـد حاصـل از فرسـتادن و فـروش منـابع زیرزمینـی ماننـد نفـت بـه           "لوسیانی
سـایر نقــاط جهـان متکــی اســت، ممکـن اســت مبـارزه قــدرت و جنــاح گرایـی را تجربــه کــرده      

ــد.     ب ــذیرا باش ــی پ ــت از دموکراس ــایی در حمای ــته ه ــا و خواس ــت تقاض ــد اس ــی بعی ــد، ول "اش

)  بنــابراین دولــت هــاي رانتیــر تنهــا در شــرایطی حاضــر بــه پاســخگویی  209: 1379(لوســیانی، 
اســی و تــأمین آزادي هــا ربــه نیازهــاي سیاســی مــردم و تحقــق حقــوق مــدنی هســتند کــه دموک 

ونه آنان نباشد.مشکل مهمی براي سیاست هاي رانت گ
ــه تعریــف رانــت و دولــت    قبــل از پــرداختن بــه تاریخچــه دولــت رانتیــر در ایــران ابتــدا ب

رانتیر می پردازیم.
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٩٧تاثیر دولت رانتیر بر دموکراسی در ایران

. تعریف رانت3-4-1
ــوي واژه  ــی لغ ــاي   ״رانــت״معن ــت از واژه ه ــزي اســت. ران ــرفتن از چی ــه و اجــاره گ کرای

آدام اســمیت "رایــج در ادبیــات اقتصــادي اســت کــه وارد مباحــث اقتصــاد سیاســی شــده اســت. 
نخسـتین اقتصـاددانانی هسـتند کـه در ارتبـاط بـا رانـت بحـث کـرده انـد. هـر دو            "ریکاردو"و"

ــد    ــد و عوای ــت را درآم ــادي ران ــمند اقتص ــی اندیش ــل از زم ــتند؛  حاص ــی دانس ــت م ن و طبیع
چـون سـود و مـزد بـه کـار مـی       درآمدي که بدون تالش بدسـت مـی آیـد و در برابـر مفـاهیمی     

)106: 1385(طاهري، رود که نتیجه تالش و فعالیت اقتصادي است.

. تعریف دولت رانتیر3-4-2
دولــت رانتیــر در مــورد دولتــی بکــار مــی رود کــه بخــش اعظــم درآمــد خــود را از منــابع   

رجی و به شکل رانت دریافـت کنـد. رانـت هـیچ گونـه ارتبـاطی بـا فراینـد تولیـد در اقتصـاد           خا
-کشــور دریافــت کننــده نــدارد. بیشــتر کشــورهاي تولیــد کننــده و صــادر کننــده نفــت را دولــت

ــان        ــط نخبگ ــی توس ــیوه خاص ــه ش ــت در آن ب ــت وحکوم ــه سیاس ــد ک ــده ان ــر نامی ــاي رانتی ه
انحصارگر اعمال می شود. 

تـرین و کامـل تـرین تعریـف و تبیـین دولـت رانتیـر از حـازم بـبالوي آمـده اسـت.به            دقیق 
ــر) داراي   ــت رانتیر(اقتصــاد رانتی ــی باشــد: 4نظــر او دول ــت  -1خصیصــه م ــد ناشــی از ران درآم

رانـت بایـد از   -2باید کامالً بر دیگـر بخـش هـاي اقتصـادي اقتصـاد یـک کشـور مسـلط باشـد.          
ک دولـت رانتیـر تنهـا بخـش کـوچکی در تولیـد و ایجـاد        در یـ -3خارج از کشور بدسـت آیـد.   

ــتند.    ــده آن هس ــه مصــرف کنن ــت جامع ــد و اکثری ــت درگیرن ــت  -4ران ــوان دریاف ــت بعن حکوم
)(کننده اصلی رانت خارجی در اقتصاد است. www.semp.us

. ایران به مثابه یک دولت رانتیر3-4-3
شـاید مهمتـرین ویژگـی دولـت رانتیـر ایـن بـود کـه در ایـن گونـه جوامـع            اولین ویژگـی و 

دولت اصـلی تـرین دریافـت کننـده رانـت مـی باشـد. منـابع نفتـی در ایـران از زمـان کشـف آن             
همواره در مالکیـت دولـت بـوده اسـت، هرچنـد در طـول تـاریخ بـه وسـیله انعقـاد قراردادهـایی            

را بــه آنهــا واگــذار کــرده بودنــد بــا وجــود ایــن بــا بیگانگــان، امتیــاز اســتخراج و صــدور نفــت 
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دولت به عنوان مهمتـرین دریافـت کننـده درآمـد ناشـی از واگـذاري ایـن امتیـازات مطـرح بـود.           
پس هـر گونـه درآمـدي از نفـت مسـتقیماً بـه دولـت پرداخـت مـی شـد، بنـابراین ایـن ویژگـی              

دولت ایران با ویژگی یک دولت رانتیر مطابقت داشت.  
دولــت رانتیــر ایــن بــود کــه میــزان ســهم رانــت هــا در درآمــدهاي دولــت  دومــین ویژگــی

) متوجـه مـی شـویم کـه از سـال      1درصـد باشـد بـا توجـه بـه جـدول شـماره (       42حداقل بایـد  
% بوده است.  42سهم درآمدهاي نفتی درآمدهاي دولت ایران همواره بیش از 1957

د کمـی از افـراد جامعـه    یکی دیگـر از ویژگـی هـاي دولـت رانتیـر ایـن اسـت کـه درصـ         
در تولیــد اکثریــت درآمــد دولــت نقــش داشــته باشــند، بــا وجــود آنکــه نفــت بــر اقتصــاد ایــران  
تسلط داشته ولـی از زاویـه اشـتغال و ایجـاد کـار همـواره عامـل کـم اهمیتـی بـوده اسـت. زیـرا             
یکی از وجوه مشخصه نفت بصورت یـک مـاده اولیـه آنسـت کـه مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم کـار           

د ایجــاد نمــی کنــد. تعــداد افــرادي کــه در فرآینــدهاي مســتقیم تولیــد نفــت ـ دراســتخراج    زیــا
ــت در          ــن نف ــر ای ــالوه ب ــت ع ــدود اس ــد، مع ــی کنن ــرکت م ــارگیري ـ ش ــاالیش و ب ــد، پ تولی
ــرا       ــی آورد زی ــود م ــی بوج ــاد محل ــا اقتص ــدودي ب ــاي مع ــه ه ــه رابط ــعه نیافت ــورهاي توس کش

ــارج  ــرمایه اي را از خ ــاي س ــوژي و کااله ــد در   تکنول ــی توان ــت نم ــابراین نف ــد بن ــی کن وارد م
)190: 1358بخشهاي دیگر اقتصاد ایجاد کار کند. (هالیدي، 

) تعــداد کــارگران و کارمنــدان ایرانــی و خــارجی شــاغل در صــنعت  2در جــدول شــماره (
) سـهم نیـروي کـار    3مـی بینـیم و جـدول شـماره (    1958-1972نفت ایـران را در بـین سـالهاي    

را بــه نمــایش مــی گــذارد حــال اگــر ســهم  1342-1357اقتصــادي بــین بخــش هــاي مختلــف 
بخشهایی را در تولید ناخالص ملـی در همـان مقطـع زمـانی مـورد مطالعـه قـرار دهـیم وضـعیت          

) ســهم بخشــهاي فــوق را در تولیــد ناخــالص 4بــاز هــم روشــنتر خواهــد شــد. جــدول شــماره (
آمــار نشــاندهنده ایــن واقعیــت نشــان مــی دهــد. ایــن 1341-1357داخلــی ایــران بــین ســالهاي 

است که بـر خـالف سـهم بـاالي بخـش نفـت در تولیـد ناخـالص داخلـی و درآمـد ملـی ایـران             
قبل از انقالب، این بخش سـهم انـدکی در اشـتغال نیـروي کـار داشـته اسـت. لـذا ایـن وضـعیت           

ایران هم با ویژگیهاي دولت رانتیر همخوانی دارد.
ت کـه رانـت هـا بایـد از خـارج از کشـور تـأمین        ویژگی چهـارم یـک دولـت رانتیـر آن اسـ     

ــه    گردنــد و ریشــه در فعالیــت اقتصــادي داخلــی نداشــته باشــند. درآمــدهاي نفتــی ایــران هــم ب

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

٩٩تاثیر دولت رانتیر بر دموکراسی در ایران

عنوان درآمدي به حساب می آینـد کـه ارتبـاطی بـه فعالیتهـاي بخشـهاي داخلـی اقتصـاد ندارنـد          
و از خارج تأمین می گردند.

ــران در  ــه ای ــوان گفــت ک ــی ت ــابراین م ــوي واجــد  بن ــان ســلطنت محمدرضــا شــاه پهل زم
ویژگی عمومی یک دولـت رانتیـر بـوده اسـت. امـا آنچـه بایـد مـورد توجـه قـرار دهـیم ویژگـی             
دیگر، دولـت محمـد رضـا شـاه اسـت و آن اسـتبداد شخصـی و اقتـدارگرایی محمـد رضـا شـاه            

پهلوي است که در چارچوب دولت رانتیر قابل بررسی و تحلیل است.  

ــم ــدول شـ ــین    1اره(جـ ــد) بـ ــه درصـ ــران (بـ ــت ایـ ــدهاي دولـ ــلی درآمـ ــابع اصـ ) منـ
1954ـ65سالهاي

بع منا
درآمد

195419551956195719581959196019611962196319641965

درآمدهاي 
نفتی

113739475140424246466150

حقوق و 
درآمدهاي 

گمرکی
272319181622221916181517

مالیات 
هاي 
مستقیم

554578888879

سایر 
مالیات ها 

و 
درآمدهاي 

داخلی

352828262424252630281824

اعتبارات 
خارجی

2271042635----

Source:.H.Mahdavy,Patterns and Problems of Ecnomic Development in
Rentier State: The Case of Iran
In.M.A.Cook(ed)Studies(Oxford:University.Ress.1970).P.455
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.شماره دوازدهم                                             صلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال چهارمف ١٠٠

) جدول میزان اشتغال کارگران در صنعت نفت (به هزار نفر)2جدول شماره (

جمعپیمانکارانکارگرانکارمندخارجیکارمند ایرانیسال

1958139/8693477/48724/4033/62

1961188/10847638/39619/1292/52

1964888/9474564/31727653/42

1967659/11-426/29385/1470/42

1970574/12-952/26917/1416/41

1972831/12497931/24766/2821/41

ترجمــه محســن یلفــانی ،داريرمایهســایــران، دیکتــاتوري و توســعه فــرد،هالیــدي،: مآخــذ
189صفحه.1358تهران، انتشارات علم، و علی طلوع،
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١٠١تاثیر دولت رانتیر بر دموکراسی در ایران

ــه هــزار 1342-57) ســهم نیــروي کــار بخشــهاي مختلــف اقتصــادي  3جــدول شــماره ( (ب
نفر)

گروه
1341134613511356

تعداد% ازکلتعداد% ازکلتعداد% ازکلتعداد
 %

ازکل
گروه 

کشاورزي
3,6721/553,861493,6009/403,2002/32

گروه 
صنعت

1,3726/201,9477/242,550293,3002/33

گروه 
خدمات

1,5848/232,0207/252,6005/293,37934

گروه 
نفت

365/0466/0506/0606/0

6,6640/1007,8740/1008,8000/1009,9390/100کل

)305: محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، همان صفحه (مآخذ
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.شماره دوازدهم                                             صلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال چهارمف ١٠٢

ــی (  ) 4جــدول شــماره ( ــد ناخــالص داخل ) 1341-57ســهم بخــش هــاي مختلــف، در تولی
به درصد

1356-135157-134652-134147-42سال
گروه 

کشاورزي
4/276/213/102/9

گروه 
صنعت

8/177/206/125/18

گروه 
خدمات

404/369/239/34

3/12186/507/34گروه نفت
302ص: محمدعلی همایون کاتوزیان، همان، مآخذ

تاریخی ناپایداري احزاب در ایران-. شاخص هاي اجتماعی4
. ساختار طبقاتی و اجتماعی ایران4-1

ــا      ــه تنه ــري احــزاب، ن ــراي شــکل گی ــوان بســتري ب ــه عن ــدنی ب ــه م ــراي شــناخت جامع ب
سـاختار اجتمـاعی بلکــه تحـوالت تـاریخی مــؤثر در پیـدایش تضـادها و شــکاف هـاي عمــده را        

ــه شــرایط خــاص زمــانی نبــوده،  بایــد در نظــر گرفــت. گــاهی تحــوالت مقطعــی کــه مربــوط ب
موجــب پیــدایش شــکاف هــاي طبقــاتی شــده و در شــرایطی دیگــر، ترکیــب خــاص افــراد یــک  
جامعه موجب پیدایش احزاب، گروه بنـدي هـا وطـرز تفکرهـاي متفـاوت مـی گـردد. لـذا طبقـه          

و مــی اجتمــاعی صــورت بخــش ایــدئولوژي سیاســی و احــزاب سیاســی در یــک جامعــه اســت 
توان اذعان کرد که طبقه اجتماعی مربوط به ساختار اجتماعی یک جامعه است.

ــت         ــی، باف ــزاب سیاس ــداوم اح ــعه وت ــا توس ــی ب ــام سیاس ــازواري نظ ــل ناس ــی از عل یک
اجتمــاعی ایــران و ترکیــب حاصــل از آن اســت. فقــدان طبقــه یــا طبقــات اجتمــاعی نیرومنــد و   
مستقل در ایران کـه بتوانـد قـدرت دولـت را محـدود کنـد موجـب عـدم رشـد جامعـه مـدنی و            

سـی ایـران، گـروه هـاي نوسـاز پیـدا نشـدند و        انبساط قدرت دولت گردیـده اسـت. در نظـام سیا   
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١٠٣تاثیر دولت رانتیر بر دموکراسی در ایران

ــین       ــت تعی ــت در جه ــر دول ــار ب ــا فش ــا ب ــت ت ــوین نیاف ــدي تک ــرافیت نیرومن ــورژوازي و اش ب
)524: 1376خواست هاي کلی نظام موثر واقع شوند.(فرامرزیان، 

ــیح و       ــوص توض ــان در خص ــایون کاتوزی ــی هم ــد عل ــط محم ــی توس ــتبداد نفت ــه اس نظری
ــ   ــران مط ــود ای ــع موج ــل وض ــت.    تحلی ــر اس ــراي دوران معاص ــخی ب ــه پاس ــت ک ــده اس رح ش

در چند مورد خالصه می کند:  را کاتوزیان مشخصه دولت ایران 
از دیــد وي مالکیــت خصوصــی در ایــران محــدود بــوده ولــی ســهم دولــت بیشــتر اســت،  

زده و مـی زنـد. دوم   رالذا به کمـک قـدرت اقتصـادي خـود در امـور سیاسـی نیـز حـرف آخـر         
ن بــه خصــوص در دوران پهلــوي شــبه نــو گــرا بــوده اســت. ســوم، اســتبداد  آن کــه دولــت ایــرا

نفتی از یک سو به نظـام کهـن اسـتبداد ایرانـی مـرتبط و از طرفـی بـه نظـام سـرمایه داري غربـی           
وابسته و از جنبه دیگر مشابه کشورهاي ثروتمند و توسعه نیافته نفتی است.  

نفتــی قــدرت کمتــري داشــته اســت. بــه اعتقــاد کاتوزیــان، دولــت ایــران بــدون درآمــدهاي 
قــدرت نفــت و درآمــدهاي آن ســبب بهــم خــوردن بافــت و ســاختارهاي جامعــه شــده اســت،   
تحــرك جغرافیــایی بــه جامعــه داده، الیــه هــاي ســنتی و پــایینی را بــه مصــرف گرایــی کشــانده،  
توقعات را باال بـرده، برخـی صـنایع و مهـارت هـا را نـابود کـرده و سـرانجام سـازمان حکومـت           

مــدهاي نفتـی کــه خاســتگاه و منشـأ اســتبداد در زمــان   آاز جـا کنــده و جــدا سـاخته اســت. در  را
محمدرضا پهلوي گردیـد، بـه حکومـت امکـان داد تـا در ترکیـب بنـدي جدیـد و تغییـر طبقـات           
مـؤثر افتــد. بــه همــین جهــت طبقــات اجتمــاعی تـاره بــر اســاس رابطــه موجــود میــان نیروهــاي   

: مقدمه)1371( تبریزنیا، الت و هویت الزم بوده است.تولیدي و بهره برداري فاقد اص
یکــی از دالیــل عــدم ثبــات احــزاب و ناپایــداري جامعــه مــدنی در ســاختار طبقــاتی ایــران 
و نبود طبقه متوسط نیرومند و آگـاهی اسـت کـه بتوانـد بـه مثابـه سـتون فقـرات دولـت، قـدرت           

کور منجـر بـه عـدم تحقـق نظـام      دربار و نخبگـان سـنتی را در هـم شـکندو لـذا نبـود طبقـه مـذ        
مشروطه در ایران شـد. رشـد جریـان صـنعتی شـدن و افـزایش درآمـدهاي کشـور از راه فـروش          
نفت از یک سـو، و رشـد طبقـه متوسـط تحصـیل کـرده بـوروکرات از سـوي دیگـر، محمدرضـا           
شاه را از اتکا به طبقـات سـنتی بـی نیـاز کـرد و از ارتـش و نظـام بوروکراسـی بـه عنـوان اهـرم            

ــ ــد     ق ــب رش ــا متعاق ــود. ام ــتفاده نم ــنتی اس ــاي س ــروه ه ــار گ ــات و فش ــعیف طبق درت در تض
آمــوزش و پــرورش و نیازهــاي بوروکراتیــک بــه مــوازات آن، ایــن طبقــه خواســتار مشــارکت در 
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.شماره دوازدهم                                             صلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال چهارمف ١٠۴

قدرت سیاسی و مدیریت سیاسـی کشـور شـد. لـذا شـاه بـا تنـاقض آشـکاري روبـرو شـده بـود.            
ــرافی و     ــان اش ــار نخبگ ــت فش ــو تح ــک س ــط   وي از ی ــه متوس ــر طبق ــوي دیگ ــذهبی و از س م

تحصــیل کــرده بــود. لــذا شــاه از ارتــش بــراي ســرکوب ایــن تقاضــا اســتفاده نمــود، و در نتیجــه 
)205: 1370مشروعیت او در میان جامعه رو به کاهش نهاد..(هانتینگتون، 

. ساختار قدرت در ایران  4-2
ــا تصــمیماتی کــه   ــراي امــور مــیســاختار قــدرت در واقــع توســط زمامــداران و ب -آنهــا ب

گیرنــد، اعمــال مــی شــود. و همــین تصــمیمات و اعمــال قــدرت اســت کــه حــوادث تــاریخ را   
ــت،   ــازد. (داوز و لیپس ــی س ــونگی     205: 1373م ــر چگ ــاظر ب ــی ن ــور کل ــت بط ــث سیاس ) بح

قــدرت حکــومتی و توزیــع آن در جامعــه اســت. ویژگــی اصــلی قــدرت حــاکم ایــن اســت کــه  
ــه در   ــار زور را در جامع ــن    انحص ــه ای ــود دارد ک ــوامعی وج ــی در ج ــار دارد. آزادي سیاس اختی

ــی     ــتن از آزادي ب ــر اینصــورت ســخن گف ــد. در غی ــدرت انحصــاري محــدود و محصــور باش ق
معنـا خواهــد بــود. ســاختار قــدرت مطلقــه در ایــران، مــانع هــر گونــه مشــارکت سیاســی بــود. و  

جـر مـی شـده،    شکاف هـاي عمـدة اجتمـاعی کـه بـه شـقه شـدن سـاخت و بافـت اجتمـاعی من          
مانعی براي گـردهم آمـدن مـردم و سـازمان یـافتن آنهـا بـوده اسـت. همچنـین ضـعف نهادهـاي            
جامعه مدنی که پایه احـزاب را تشـکیل مـی دهنـد، مـانع تـاریخی اسـت کـه در ضـمیر مـردم و           
همچنــین ســاختار اجتمــاعی مــا وجــود داشــته و بــر مــردم مــا ســنگینی مــی کنــد. (حجاریــان،   

1379 :317  (
گتون مــی گویــد: جوامــع سیاســی ســنتی احــزاب سیاســی ندارنــد و جوامــع سیاســی  هــانتین

دستخوش نوسازي که بـه ایـن احـزاب نیـاز دارنـد غالبـاً خواسـتار آنهـا نیسـتند، محافظـه کـاران            
ــا ســاختار اجتمــاعی     ــوان معارضــه اي ب ــرا بعن ــه حــق، آن ــه ب ــد ک ــا احــزاب مخالفن از آنهــا رو ب

ــد. در نبــود ا  حــزاب، رهبــري سیاســی جامعــه از پایگــاه شخصــی در  موجــود در نظــر مــی آورن
سلسله مراتب سـنتی حکومـت و جامعـه بـر مـی خیـزد. احـزاب بـه مثابـه بـدعتی انـد کـه ذاتـاً              
قــدرت سیاســی نخبگــان مبتنــی بــر وراثــت، منزلــت اجتمــاعی یــا مالکیــت زمــین را تهدیــد مــی 

دگرگـونی هـاي   کنند. زیـرا یـک دولـت بـدون حـزب، دولتـی بـدون ابـزار نهـادي بـراي ایجـاد           
)583ـ 584: 1370، هانتینگتونپایدار و جذب پیامدهاي آنها، نیز به شمار می آید. (
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١٠۵تاثیر دولت رانتیر بر دموکراسی در ایران

ــرار داشــته، در نتیجــه در    ــت از جامعــه جــدا و در فــوق آن ق ــران، دول در جامعــه ســنتی ای
تحلیــل نهــایی، دولــت پایگــاه و نقطــه اتکــاي محکــم و مــداومی در درون اجتمــاع نداشــته و بــه 

ــل  ــا را   همــین دلی ــافع آن ه ــوده و من ــان طبقــات برخــوردار نب ــز از مشــروعیت سیاســی در می نی
نمایندگی نکرده اسـت. بـه ایـن ترتیـب همـه حقـوق اجتمـاعی، مـآالً در اعضـاء دولـت بـوده و            
حقوقی که هر فـرد، گـروه و طبقـه اجتمـاعی و حتـی کـل جامعـه از آن برخـوردار بـوده، اساسـاً           

داشـته، یعنـی قـدرت دولـت بـه هـیچ سـنت، عـرف، قـرارداد          برمبناي اجازه و اراده دولـت قـرار  
یا قانون مداومی منـوط و مشـروط نبـوده و ایـن درسـت بـه معنـاي عـادي اسـتبداد یعنـی خـود            
رأیــی و خــود ســري اســت. در چنــین جامعــه اي نــه قــانون و نــه سیاســت بــه معنــاي آنچــه در 

ــدارد. (    ــود ن ــد وج ــته باش ــد داش ــت رش ــدنی قابلی ــه م ــانجامع ــاخت ) 4: 67-68شکاتوزی س
دولت در ایران همچنان سـنتی اسـت و تجربـه نشـان مـی دهـد کـه اگـر عنصـر ممانعـت دولـت            
حذف شود مردم می توانند مشـارکت کننـد و جامعـه مـدنی مـی تـوان پـا بگیـرد. دکتـر بشـیریه           

ــز معتقد ــتنی ــی و      «اس ــرات اساس ــه تغیی ــاز ب ــت، نی ــۀ نخس ــران در درج ــنم در ای ــی ک ــر م فک
».ســاختار دولــت داریــم مــردم و جامعــه خودبخــود اصــالح مــی شــوند  اصــالحات بنیــادي در

)9: 1376( بشیریه، 
جمهـوري اســالمی نـه بصــورت یـک ســازمان هرمـی شــکل بلکـه بصــورت یـک انــدام بــا       
اعضاي ناهمگون جلوه یافتـه، سـاختار قـدرت در نظـام، از تعـدادي حلقـۀ بـه هـم پیوسـته و در          

ــف  ــا درجــات مختل ــار (ب ــین حــال خودمخت ــروز  ع ــران ام ــدرت) تشــکیل شــده اســت. در ای ق
قدرتمنــدترین حلقــۀ تصــمیم گیــري کــه در مرکــز حلقــه هــاي دیگــر قــرار دارد از یــک گــروه   
نخبــه ســاز تشــکیل شــده اســت کــه اعضــاي آن بیشــتر از روحــانیون منتفــذ اســت. بایــد توجــه  

و داشت که بـه خـاطر فرهنـگ خـاص سیاسـی حـاکم بـر ایـران در اکثـر مـوارد فـرد از منصـب            
مقام مهمتر است.  

.ساختار فرهنگ سیاسی ایران4-3
مشروعیت و قـدرت، جهـانی، فـردي، رضـایت و مبتنـی بـر قـرارداد اجتمـاعی بـوده کـه در           
آن افکــار عمــومی بســیار اهمیــت دارد. زیــرا رضــایت از پــایین و در قالــب احــزاب و نهادهــاي  

امــع بــا ســاخت یــک جانبــه، مــدنی نمــود پیــدا مــی کنــد. امــا در کشــورهاي توســعه نیافتــه، جو
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.شماره دوازدهم                                             صلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال چهارمف ١٠۶

ــدرت     ــه و نســنجیده و دســتکاري شــده از ســوي مراکــز ق ــد پروازان ــزل بلن افکــار عمــومی متزل
می باشـد. در حالیکـه در سـاخت دو جانبـه هـر چـه جامعـه بسـوي احـزاب سـازمان یافتـه تـر،             
افکار عمومی نیـز سـالم تـر و نهادهـاي نیرومنـد دموکراتیـک تـر بـه پـیش مـی رویـم بـه همـان              

) ســخن اصــلی در 108: 1378بــه توســعه سیاســی نزدیکتــر خــواهیم شــد. (ظریفــی نیــا، نســبت
این رابطه این اسـت کـه اصـوالً فرهنـگ سیاسـی ایـران بـا تحـزب و گـروه بنـدي و..... نـه تنهـا             
متناقض و بازدارنـده اسـت بلکـه نسـبت بـه آن بـدبین اسـت. بـی اعتمـادي بـه تحـزب و فرقـه             

اي اصـلی فرهنـگ سیاسـی جامعـه ایـران درآمـده اسـت.        گرایی، به صـورت یکـی از ویژگـی هـ    
) برخــوردي عــاطفی نســبت بــه قــدرت وجــود دارد کــه ناشــی از تــنش 520: 1376(فرامرزیــان، 

هاي درونی شخصیت افـراد اسـت کـه خـود ریشـه در بافـت کلـی جامعـه دارد. در ایـن جامعـه،           
بـه نحـوي مقـدس    اشخاص در برابر قـدرت برتـر یـا دولـت، مطیـع و منقـاد و صـاحبان قـدرت         

)39: 1370هستند.(پاي، 
مصلحت فـرد بـر مصـلحت همگـان، همیشـه برتـري داشـته، عـدم تمایـل بـه کـار جمعـی             
مانعی بـراي پیـدایش سـازمان هـاي اجتمـاعی و احـزاب بـوده اسـت. مشـارکت هـاي اجتمـاعی            
ــه و خصــلتهاي     ــگ فردگرایان ــا فرهن ــی ب ــگ حزب ــایر مقتضــیات مشــارکت سیاســی و فرهن و س

ــه ــدارد. تابعیــت و آمریــت، صــاحبان قــدرت سیاســی را شخصــیت هــایی   تــک روان ســنخیت ن
ــر      ــود را ب ــدرت خ ــی، ق ــله مراتب ــام سلس ــه در نظ ــرار داده ک ــانون ق ــات و ق ــه، طبق وراي جامع

ر یـک  دیگران اعمال می کننـد و دیگـران هماننـد کودکـان موظـف بـه تبعیـت از آنهـا هسـتند. د         
قــدرت سیاســی تشــخیص میدهــد، عــین  را کــه صــاحبه چــچنــین شــرایط غیردموکراتیــک آن

قــانون، عــین داوري و حکــم اســت. بنــابراین واقعیتــی اســت انکــار ناپــذیر کــه در جامعــه ایــران 
طــی یکصــد ســال اخیــر مناســبات اشــخاص و گــروه هــا و ســازمان هــا غیررســمی و شخصــی  
ــده و         ــگ پری ــه رن ــل کلم ـــوم کام ــه مفه ــزاب) ب ـــاسی (اح ــارکت سی ـــادهاي مش ــوده و نه ب

)26-25: 1378بوده اند. (ازغندي، ناکارآمـد
نتیجه ایـن فرهنـگ سیاسـی بـه همـراه چنـان سـاختار قـدرتی، مشـکالتی را بـراي احـزاب            

سیاسی در جامعه ایران فراهم می آورد. 
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١٠٧تاثیر دولت رانتیر بر دموکراسی در ایران

.چگونگی ساخت دولت رانتیر ایران5
همانگونــه کــه در فصــل پــیش گفتــه شــد عوامــل تــاریخی و اجتمــاعی از علــل ناپایــداري  
احزاب سیاسی در ایران بـوده انـد. سـاخت یـک جانبـه قـدرت در ایـران کـه از فرهنـگ سیاسـی           
ــان)،     ــر کاتوزی ــه تعبی ــع آن توســط دولت(ب ــونگی توزی ــود آب و چگ ــان و کمب ــات ایرانی و خلقی

انعی اساسـی بـر سـر راه دموکراسـی بـوده و همانگونـه کـه        نشأت می گیرد، همواره بـه عنـوان مـ   
ــران بخشــیده    ــد، ویژگــی پاتریمونیالیستی(ســلطانی)به ماهیــت حکومــت در ای ــر نقــل مــی کن وب
ــد، نفــت موجــب تشــدید وضــعیت     ــدا آم ــه در ابت ــن عوامــل همــان طــور ک ــار ای اســت. در کن

ن جامعــه(مردم) و اســتبدادي گشــته و بــا قــدرت بخشــیدن فــوق العــاده بــه دولــت بــر رابطــه بــی
دولت تأثیرات مخربی گذاشته است. 

از نظر کشورهاي تولید کننـده نفـت، بـارزترین ویژگـی تولیـد، صـدور و درآمـد نفـت ایـن          
تقریبـاً هـیچ احتیـاجی بـه ابـزار تولیـد بـومی نـدارد. بـه ویـژه           –جز در مراحل اولیـه  –است که 

تـرین فـرق میـان تولیـد نفـت      مهـم مشارکت نیروي کار بومی در تولیـد نفـت نـاچیز اسـت. ایـن     
هــا نظیــر ذغــال ســنگ، مــس، المــاس، و حتــی طالســت. عوایــد نفــت بــه  و تولیــد ســایر کــانی

آیـد: بـراي تحصـیل ایـن درآمـد،      صورت منـابع درآمـدي سرشـار و مسـتقل بـراي دولـت درمـی       
دولت حتـی احتیـاجی بـه اتکـاء بـر ابـزار تولیـد بـومی نـدارد، و مجبـور نیسـت درصـد زیـادي              

هــاي ن را همچــون دیگــر کارهــاي تولیــدي تحــت مالکیــت دولــت، بــه عنــوان مــزد و هزینــهازآ
دیگر بازگرداند.

به همین جهت دولت ظـاهراً مـی توانـد بـا صـرف هزینـه هـایی بـراي مـردم و اسـتفاده از           
یارانه ها و دیگـر وسـایل تشـویقی مشـروعیت خـویش را تـأمین و از سـوي دیگـر تمرکـز خـود           

کند. اما این دولـت هـا کـه بـا عنـوان دولـت هـاي رانتیـر خوانـده مـی شـوند،            را بر جامعه بیشتر
در ذات خــود مخــالفین فراوانــی را بــالقوه بــر ضــد خــود مــی ســازد. دولــت هــاي رانتیــر و مــن 
جملــه ایــران بــر ایــن مســئله بــه خــوبی آگــاه هســتند و بنــابراین بــه مــرور زمــان داراي ویژگــی 

ست.دیگري نیز می شوند و آن نظامی گري ا
با توجه به ویژگی هـاي دولـت رانتیـر کـه قـبال بـه آن هـا پـرداختیم و ایـران را بـه عنـوان            
دولــت رانتیــر پــذیرفتیم، اکنــون بــه بررســی ویژگــی هــا و چگــونگی عملکــرد دولــت ایــران از   

ـ       ه عنـوان پایگـاه مشـارکت مـردم و بـین     جنبه رانتیر بـودن آن پرداختـه و تـأثیرش را بـر جامعـه ب
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.شماره دوازدهم                                             صلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال چهارمف ١٠٨

ررسی خواهیم کرد.احزاب سیاسی ب

هاي ساختاري دولت رانتیر پهلوي. ویژگی5-1
. برتري و استقالل دولت نسبت به طبقات5-1-1

عواید نفت در واقع نـوعی بهـره مالکانـه (بـه مفهـوم فنـی آن) اسـت کـه یکجـا و مسـتقیماً           
شـود. ایـن عوایـد، هنگـامی کـه تـا حـد زیـادي افـزایش یافتـه و دسـتکم            به دولت پرداخت مـی 

ــت را از       10 ــی دول ــادي و سیاس ــادي اقتص ــر ع ــتقالل غی ــد، اس ــکیل دهن ــی را تش ــد مل % تولی
آورنـد. ایـن عوایـد بـراي کـل جامعـه بـه صـورت         نیروهاي مولد و طبقات اجتمـاعی فـراهم مـی   

آیـد تـا آنکـه بـه تـدریج مکانیسـم       فزاینـده در مـی  "رفـاه "یک منبع نامرئی (و تقریباً اسرارآمیز) 
هـاي فنـی و جامعـه شـناختی عوایـد نفـت،       شود لکـن بـا توجـه بـه جنبـه     یناپیداي آن شناخته م

بخشـد: در یـک کـالم،    هـا مـی  پـذیري بسـیار زیـادي در پرداخـت    این عوایـد بـه دولـت انعطـاف    
نیســت تــا دولــت در مــورد چگــونگی خــرج کــردن آن ملــزم بــه "پــول مالیــات دهنــدگان"ایــن

تــرین علــت تفکیــک   ط، روشــن) در ایــن شــرای 290پاســخگویی باشــد.(کاتوزیان، همــان:   
اجتماعی طبقات مختلـف نـه درآمـدهاي نسـبی آن هاسـت و نـه رابطـه مشترکشـان بـا ابزارهـاي           

ــروه     ــبی گ ــت نس ــاه و موقعی ــاه، جایگ ــدة رف ــین کنن ــل تعی ــرعکس عام ــد. ب ــف تولی ــاي مختل ه
–ایـن تـأمین کننـده اصـلی ابزارهـاي مصـرف       –اقتصادي و رابطـه آن هـا بـا دولـت     -اجتماعی

است.
جـوش مدنی(هماننـد   دکی از پایه هاي اسـتوار جامعـه مـدنی کـه بـه ایجـاد نهادهـاي خـو        ی

.احزاب) کمک می کننـد حضـور پررنـگ و مـؤثر طبقـات اجتمـاعی مسـتقل و بـا هویـت اسـت          

دولــت هــاي رانتیــر بــه تناســب افــزایش درآمــدهاي رانتــی ، نیروهــا و طبقــات اجتمــاعی را بــه  
ـ    ا ایجـاد اشـتغال، اعطـاي کمـک هـاي مسـتقیم، پرداخـت        خود وابسته می سازد. ایـن وابسـتگی ب

ــه      ــتیابی ب ــذاري، دس ــرمایه گ ــراي س ــاي وام ب ــرفی، اعط ــدي و مص ــف تولی ــیدهاي مختل سوبس
ــاي         ــه ه ــومی در زمین ــاه عم ــی و رف ــاي عمران ــرح ه ــراي ط ــی، اج ــق داخل ــاي پررون بازاره

ــنعتی و ت    ــورژوازي ص ــاعی از ب ــات اجتم ــه طبق ــالً هم ــتی، ...... عم ــی، بهداش ــا آموزش ــاري ت ج
طبقه متوسط، طبقـه کـارگر و تـوده هـاي فقیـر را در بـر مـی گیـرد. درچنـین شـرایطی سیاسـت            

هاي دولت تعیین کننده موجودیت و سرنوشت مختلف طبقات اجتماعی است.
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١٠٩تاثیر دولت رانتیر بر دموکراسی در ایران

به طور کلـی در نظـام هـاي سـرمایه داري بـه لحـاظ تحـول طبیعـی صـنعت در طـی چنـد            
معـه نیـز متناسـب بـا ایـن تحـول و کـامالً همگـون         قرن، نظام سیاسی و دسـتگاه ایـدئولوژیک جا  

رشد کرد. لذا دولـت از یـک رشـد غیـر سـرطانی برخـوردار بـوده اسـت. تکامـل دولـت در ایـن            
گونه نظام ها کـامالً هماهنـگ بـا دیگـر پیکرهـاي جامعـه صـورت گرفتـه و تحـول طبقـاتی نیـز            

اروپـا طبقـه متوسـط    طی سال هاي سال و بـا رشـد صـنعت توأمـان انجـام شـده اسـت، مـثالً در         
از بطــن دگرگــونی در وســایل و روابــط تولیــدي و تحــوالت اجتمــاعی بوجــود آمــد. در حــالی   
که در ایـران ایـن طبقـه از طریـق اصـالحات و از بـاال و بوسـیله رژیـم شـکل گرفـت در نتیجـه            
ــدرت سیاســی و اقتصــادي     ــاتوري و تهــی از یــک ق ــدار دیکت ــه اقت ــامالً وابســته ب ــه ک ــن طبق ای

. در اروپا فرآینـد توسـعه بـورژوازي بـه صـورت یـک کلیـت انـدام وار حـادث شـد.           مستقل بود
جامعـه و از بـاال بوجـود    در حالی کـه ایـن طبقـه در ایـران خـارج ازمبـارزه متعـارف طبقـاتی در         

در ســایر زمینـه هـا و طبقــات اجتمـاعی نیـز بــا ایـن مشــکل      ) 411-410: 1380یار، آمـد. (دهشـ  
رض ناچـار تـن بـه یـک دولـت فـرا طبقـاتی مسـتبد دادیـم، بـا فـ           مواجه بودیم و به این ترتیـب  

ه سیاسـت جامعـه تحـول آفـرین باشـند. ایـن امـر همـراه بـا          اینکه طبقات نمـی تواننـد در عرصـ   
اتکــاء بــه درآمــدهاي نفــت از ســوي دولــت و تشــکیل دولــت رانتــی، مســلماً بــه قــبض جامعــه 

مدنی و سرکوب و عدم تحمل سیاسی منجر می شد.
اســت کــه رژیــم بــه مدرنیزاســیون روي مــی آورد، کــه عامــداً یــا 1342هــاي بعــد از ســال 

ــر         ــن ام ــال ای ــه دنب ــود. ب ــی ش ــه داده م ــاختاري در درون جامع ــالحات س ــه اص ــن ب ــهواً ت س
فـذ بـه طبقـات تکنـوکرات و     تنپیوندهاي اجتمـاعی دچـار گسـیختگی شـده و طبقـات مـالك و م      
درت روزافــزون مــالی ناشــی از صــنعتی تبــدیل مــی شــوند، ضــمن اینکــه شــاه بــا توســل بــه قــ

رانت نفت مافوق طبقات قـرار گرفتـه و حکومـت خـود را برپایـه ایـن طبقـات کـه نـه در سـنت           
در مدرنیسم تعریف شده بودند، قرار می دهد.نهجایی دارند و

این تحـول از سـوي دیگـر بـا بـی اعتنـایی دربـار بـه توسـعه سیاسـی مواجـه شـد. در ایـن              
هـاي رابـط بـین دولـت و جامعـه مـدنی بودنـد کـه تحـت نظـام           رهگذر آنچـه آسـیب دیـد نهاد   

شـاه در  « سلطه، یکبار دیگر تعریفـی مجـدد یافتنـد. آبراهامیـان در ایـن بـاره چنـین مـی نویسـد:          
ــه نوســازي زد و بــه ایــن ترتیــب طبقــه متوســط جدیــد و    ســطح اجتمــاعی، اقتصــادي دســت ب

مــاعی ـ اقتصــادي دســت بــه   طبقــه کــارگر صــنعتی را گســترش داد امــا نتوانســت در ســطح اجت
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ــاختار      ــت و س ــان حکوم ــذیر شــکاف می ــاب ناپ ــه شــکل اجتن ــامی ب ــن ناک ــد و ای ــازي بزن نوس
اجتماعی را باعث گردیـد، کانـال هـاي ارتبـاطی میـان نظـام سیاسـی و کـل جمعیـت را بسـت و           

)524:1383(؟آبراهامیان،»شکاف میان محفل حاکم و نیروهاي اجتماعی را گسترده کرد.
ــه بســط نهادهــاي   شــاه طبقــات  ــه نظــام ایجــاد کــرد و ن ــاالتر ب ــراي منفعــت رســانی ب را ب

جامعه مـدنی، در همـین راسـتا شـاهدیم کـه در عـین تقویـت بعضـی از طبقـات متوسـط جدیـد            
ــورد      ــیش م ــیش از پ ــا را ب ــانیون و علم ــنتی و روح ــط س ــه متوس ــع طبق ــارگر، مواض ــه ک و طبق

ــاع    ــاي اجتم ــدي ه ــعف گروهبن ــابراین ض ــرار داد. بن ــوم ق ــرد  هج ــه عملک ــن دوره نتیج ی در ای
)269: 1379اقتدار طلبانه دولت بود. (افضلی، 

. تمرکز اقتصادي در دست دولت5-1-2
طورمشـخص دولـت نفتـی، تمرکـز     هـاي رانتیـر بـه طـور کلـی، و بـه      هـاي دولـت  از ویژگی

ــت و خــرج     ــی را دریاف ــدهاي نفت ــی خــود درآم ــت نفت ــت اســت. دول اقتصــادي در دســت دول
اقتصـادي  -اقتصـادي بخـش نفـت را بـه اسـتقالل اجتمـاعی      -همین امـر، اسـتقالل فنـی   کند. می

کند.دولت با پیامدهاي مهم زیر تبدیل می
دهد.نخست، درآمدهاي عمومی(دولتی) درصد باالیی از درآمد ملی را تشکیل می

هـاي داخلـی اسـت    هـاي مالیـاتی معمـولی از بخـش    دوم، این درآمدها نـه ناشـی از دریافـت   
ــاه    ــدهاي بنگ ــل درآم ــتی حاص ــورهاي سوسیالیس ــد کش ــه مانن ــه  و ن ــومی. ب ــادي عم ــاي اقتص ه

وجـود  -هـیچ مشـابهتی در طـول تـاریخ    تقریبـاً بـی  -تر، نوعی وضع منحصر بـه فـرد  عبارت کلی
ــرف  ــکوفایی و پیش ــه در آن، ش ــادي    دارد ک ــازاد اقتص ــتقل از م ــادي مس ــد زی ــا ح ــادي ت ت اقتص

گـذار و  تولید شده در داخل و حجـم آن اسـت. یعنـی هـر چنـد دولـت مصـرف کننـده، سـرمایه         
هـا (بطـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم)      کارفرماي اصلی است ولـی بـراي حفـظ سـطح بـاالي هزینـه      

دولــت بــاژ گونــه شــده اقــع جایگــاه تــاریخی وبــه ابزارهــاي داخلــی تولیــد وابســته نیســت. در 
ــش  ــن بخ ــت: ای ــاظ     اس ــه از لح ــت ک ــی اس ــش خصوص ــه بخ ــی از جمل ــادي داخل ــاي اقتص ه

هــاي مســتقیم و غیــر مســتقیم رفــاهی از طریــق هزینــه شــدن درآمــدهاي نفتــی توســط  دریــافتی
ــه تنهــا سرچشــمه    ــه دولــت اســت. از راه همــین ســاز و کــار ســاده، دولــت ب دولــت، وابســته ب

هــاي تولیــدي شــود؛ قــدرتی کــه بــه عــالوه، از تــالشدل مــیقــدرت اقتصــادي و اجتمــاعی مبــ

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID
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ــایف را در      ــوق و وظ ــامی حق ــدریج تم ــت بت ــرهمین اســاس دول ــت. ب ــتقل اس ــز مس ــه نی جامع
ــی  ــود م ــگ خ ــاعی    چن ــبات اجتم ــاختار و مناس ــواي س ــب و محت ــر قال ــه ب ــرد؛ و در نتیج -گی

)132-133: 1377گذارد. (کاتوزیان، اقتصادي تأثیر می
ــوده و  حکومــت محمدرضــا شــا ــر داراي ویژگــی تمرکــز اقتصــادي ب ــوان دولتــی رانتی ه بعن

ــغ   1340-50در دو دهــه  از ســه راه عمــده در اقتصــاد کشــور ســلطه یافــت. نخســت اینکــه مبل
گــذاري بخــش دولتــی وارد اقتصــاد بزرگــی از درآمــدهاي خــود را مســتقیماً بــه صــورت ســرمایه

هـاي تخصصـی توسـعه، قـرار     ر بانـک هـاي کالنـی را در اختیـا   کرد. دوم اینکه حکومـت سـرمایه  
هــا را کنتــرل کنــد. ســوم اینکــه حکومــت ســطوح توانســت ایــن بانــکداده بــود و در نتیجــه مــی

ــاربرد        ــود را در ک ــوان خ ــه ت ــود و در نتیج ــود آورده ب ــه وج ــاالیی ب ــیار ب ــی بس ــرف دولت مص
ــزایش مــی  ــرل اقتصــاد اف ــراي کنت ــالی ب هــاي گســترده بازرگــانیداد. همــین فعالیــتسیاســت م

ــا       ــمی، ابزاره ــر رس ــمی و غی ــاگون رس ــده گون ــیم کنن ــاختارهاي تنظ ــلطنتی و س ــدان س يخان
داد. بیشتري را براي کنترل بر اقتصاد به دست حکومت می

در ادامــه بــه راهکارهــایی کــه محمدرضــا پهلــوي بــراي تمرکــز هــر چــه بیشــتر اقتصــاد در 
دولت بکار گرفت، پرداخته می شود.دست

ستانیعدم مالیات 5-1-2-1
بحث مـرتبط دانسـتن بنیـان مـالی و بنیـان سیاسـی دولـت در فرآینـدي کـه در اروپـا منجـر            
به انقالب و دموکراتیزه کـردن شـد، ریشـه در تـاریخ دارد. چنانچـه دولتـی قـادر باشـد از طریـق          
ــد،     ــداري کن ــردم را خری ــا رایگــان آراي م ــه صــورت ارزان ی ــد ب ــاال، خــدمات و درآم ــع ک توزی

ه در پـی کسـب مشـروعیت دموکراتیـک باشـد. نهادهـاي دموکراتیـک زمـانی         بینـد کـ  نیازي نمـی 
آینــد کــه کشــور نیازمنــد دریافــت مالیــات بــراي تــأمین منــابع مــالی الزم در جهــت  بوجــود مــی

ادامــه فعالیتهــاي خــود باشــد.امروزه اخــذ مالیــات بــویژه دریافــت مالیــات مســتقیم از افــراد تنهــا 
صــول اســت، کــه در کشــورهاي داراي حکومــت در صــورت رضــایت و موافقــت آنهــا قابــل ح
ــی بوجــود نمــی  ــتبدادي براحت ــه و اس ــاه   خودکام ــا ممکــن اســت در کوت ــه حکومته ــد، اینگون آی

ــالی بیشــتري را     ــاط م ــد نظــم و انظب ــی بتوانن ــاه مردم ــدت و در صــورت برخــورداري از پایگ م
ــد ولــی در درازمــدت نمــی  قــش تواننــد در تکــوین و تشــکل تــوان مــالی کشــور ن بوجــود آورن

)426-425: 1379بسزائی ایفا کنند.(لوسیانی، 
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هــایی کــه وابســته بــه رانــت هســتند ماهیتــاً متفــاوت از در مجمــوع ایــن ایــده کــه دولــت
باشـند، سـبب طـرح مفهـوم دولـت رانتیـر شـده اسـت.         دولتهاي وابسـته بـه مالیـات داخلـی مـی     

» یـاتی گرفتـه شـود   بـدون نماینـدگی و حکومـت دموکراسـی نبایـد از جامعـه مال      «عبارت مشـهور  
ــارت      ــه عب ــدیل ب ــته و تب ــه گش ــر واژگون ــت رانتی ــدگی و   «در دول ــات، نماین ــذ مالی ــدون اخ ب

هرچنـد  «گویـد  گـردد همـانطور کـه لوسـیانی مـی     مـی » حکومت دموکراسی نیـز ضـروري نیسـت   
ممکن اسـت ارتبـاطی آنـی میـان اخـذمالیات و دموکراسـی بـر اسـاس نماینـدگی وجـود نداشـته            

اقعیت مسـلم اسـت کـه هـر کجـا کـه دولـت بـه اخـذ مالیـات وابسـته اسـت،             باشد اما این یک و
مساله دموکراسی به منزله یـک مسـالۀ اجتنـاب ناپـذیر در آمـده و جریـان عظیمـی بـه طرفـداري          

)120: 1378(حاجی یوسفی، ». شوداز دموکراسی پدیدار می
یش را بـه  دولت در ایـران بـا بـاال رفـتن درآمـدهاي حاصـل از فـروش نفـت، همـواره اتکـا          

درآمدهاي مالیاتی کاهش داده اسـت. ایـن امـر نتـایجی را در پـی داشـته اسـت: اول اینکـه سـهم          
نســبی در آمــدهاي نفــت و گــاز در کــل درآمــدهاي دولــت افــزایش یافتــه اســت. دوم اینکــه بــا  

ــال     ــد از س ــوص بع ــت، بخص ــی حکوم ــدهاي نفت ــزایش درآم ــاي  1973اف ــبی مالیاته ــهم نس س
هش یافتـه اسـت. ممکـن اسـت گفتـه شـود کـه میـزان مالیـات سـتانی           مسـتقیم و غیرمسـتقیم کـا   

حکومــت طــی ایــن ســالها بــه لحــاظ کمــی افــزایش داشــته اســت، امــا بایــد گفــت کــه تناســب  
ــوازات      ــه م ــارتی ب ــه عب ــد. ب ــاهم همخــوانی ندارن ــتانی ب ــات س ــت و مالی ــی دول ــاي نفت دریافته

ــزایش نیاف     ــت، اف ــاتی دول ــدهاي مالی ــی درآم ــدهاي نفت ــزایش درآم ــین در   اف ــت. همچن ــه اس ت
ی دریافـت مالیـات دو عامـل تـورم و افـزایش سـطح درآمـد سـرانه مـردم             خصوص افـزایش کمـ

اشـاره نمـود کـه در ایـن سـال      1356تـوان بـه سـال    را باید در نظر گرفـت. بـه عنـوان مثـال مـی     
درصـد بـاالتر از سـطح مشـابه سـال قبـل بـود.        8/17شاخص بهـاي کاالهـا و خـدمات مصـرفی     

هـزار ریـال بـوده اسـت کـه رقـم مـذکور در سـال         8/50، 1351مـد سـرانه در سـال    همچنین درآ
آمارهــا )1356:301هــزار ریــال گردیــده اســت. (ترازنامــه بانــک مرکــزي، 105بــالغ بــر 1356

% از کـل درآمـدهاي دولـت    11، 1954گویاي آن اسـت کـه سـهم درآمـدهاي نفتـی کـه در سـال        
% افــزایش یافتــه اســت. در همــان زمــان ســهم  86بــه حــدود 1974داده در ســال راتشــکیل مــی

نســبی مالیاتهــاي داخلــی در کــل درآمــدهاي دولــت از آنجــا کــه دولــت احتیــاجی بــه افــزایش   
ــا از     ــهم مالیاته ــت،بطوریکه س ــوده اس ــر ب ــی کمت ــته، خیل ــات نداش ــدهاي 45مالی ــل درآم % از ک
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ــال  ــت در س ــا 1954دول ــه تنه ــال 11ب ــه  1974% در س ــپس در نتیج ــت. س ــیده اس ــران رس بح
ــذا ســهم    1976اقتصــادي در  ــات آورد ، ل ــردن مالی ــاال ب ــه ســوي سیاســت ب ــران رو ب ــت ای دول

% افــزایش پیــدا کــرد. از ایــن گذشــته مالیاتهــاي غیرمســتقیم ســهم 29بــه 1978مالیاتهــا در ســال 
تـوانیم نتیجـه   دهـد. بـا بررسـی ایـن جـداول مـی      عمده در کل درآمدهاي مالیـاتی را تشـکیل مـی   

درآمــدهاي مالیــاتی ســهم کمــی را در درآمــدهاي حکومــت بخــود اختصــاص  بگیــریم کــه اوالً
تـر بـوده اسـت نسـبت بـه مالیاتهـاي مسـتقیم و        داده. دوماً سهم مالیاتهاي غیرمستقیم قابـل توجـه  

شـده اسـت و مالیـات بـر     نهایتاً اینکه مالیاتهاي مسـتقیم، عمـدتاً از شـرکتهاي دولتـی حاصـل مـی      
داده هم خیلــی کمـی را در درآمـدهاي دولـت تشـکیل مــی    مسـتغالت، تجـارت و ثـروت یـک سـ     

دهــد کــه دولــت ایــران وابســته بــه در آمــدهاي نفتــی بــوده اســت و ایــن  اســت.اینها نشــان مــی
ــه      ــات از جامع ــرفتن مالی ــت او را از گ ــالی دول ــع م ــده منب ــوان بخــش عم ــی بعن ــدهاي نفت درآم

کرده است.مستقل می
درآمـد نفـت بـراي شـاه ایجـاد کـرد دامنـه        در مجموع با توجه به قـدرت بسـیار زیـادي کـه    

اي و جهـانی بسـیار بـاال رفـت. از لحـاظ ملـی اکثـر تحلیلگـران         مانور او در سطح ملـی و منطقـه  
انـد کـه تحـت چنـین     اقتصاد سیاسی ایران همچـون مهـدوي، کاتوزیـان و رزاقـی بـر ایـن عقیـده       
و جنبـه فـرا طبقـاتی    شرایطی نه تنهـا دولـت در رأس جامعـه قـرار داشـت بلکـه مـافوق آن بـود        

پیـدا کـرد ضـمن اینکـه بـه لحـاظ اقتصـادي قـدرت در دسـت دولـت متمرکـز شـده و اسـتقالل              
اقتصــادي او را از جامعــه موجــب شــد . در حالیکــه اگــر دولــت بــراي انجــام وظــایف و تــأمین  

هـایش  متکـی بـه مالیاتهـاي اخـذ شـده از مـردم باشـد. در برابـر آن هـم جوابگـو خواهـد             هزینه
بود.

هاي عمرانیبرنامه5-1-2-2
-همانطور که قبالً گفته شـد دولـت رانیتـر بـه علـت راتنـی کـه در اختیـار داردتـالش مـی           

کند تا از طریـق توزیـع رانـت بـه کسـب مشـروعیت پرداختـه ودر نتیجـه بـه دنبـال ایـن نیسـت             
ــاال و         ــی از ب ــزاب مردم ــکیل اح ــا و تش ــزایش آزادیه ــدنی (اف ــه م ــبی جامع ــتقالل نس ــه اس ک

شمسـی طـرح شـش    40ت سیاسـی) را افـزایش دهـد. بعـد از اینکـه شـاه در اوایـل دهـه         مشارک
اي افــزون بــر ایــن طــرح شــش مــاده-اي جنجــالی معــروف انقــالب ســفید را اعــالم کــردمــاده

ــه     ــروش کارخان ــا، ف ــردن جنگله ــی ک ــی، مل ــیم اراض ــرمایه  تقس ــه س ــی ب ــاي دولت ــذاران ه گ
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ي بــه زنــان و ایجــاد ســپاه أطــاي حــق رهــا بــه کــارگران، اعخصوصــی، فــروش ســهام کارخانــه
) وي آنــرا یکــی از بزرگتــرین انقالبهــا در جهــت 87: 1371. (زونــیس، میگرفــتبــردانــش را در

هـدف نهــایی مــن ایــن اســت کــه ایــران را ظــرف  « رفـاه مــردم ایــران یــاد کــرد و چنــین گفــت  
ــی    ــه مترق ــه همــان جایگــاهی از تمــدن و پیشــرفت برســانم ک ــرین کشــورهاي بیســت ســال ب ت

)175: 1371(پهلوي، » اند.جهان به آن دست یافته
ــه ــوع در برنام ــال   در مجم ــس از س ــم، پ ــه رژی ــنج گان ــاي پ ــخص از  1342ه ــور مش و بط

برنامــه چهــارم همــراه بــا افــزایش درآمــدهاي نفتــی دولــت ســعی کــرد سیاســتهایی را بــه اجــرا  
متوسـط و پـایین   گذارد که نـه تنهـا در راسـتاي بهبـود وضـع اقتصـادي، رفـاهی و مـالی طبقـات          

ــدون اینکــه لزومــاً جهــت   ــر آن ب ــه  باشــد. بلکــه حتــی اضــافه ب گیــري مــادي داشــته باشــد جنب
ــالوه      ــم، ع ــادي رژی ــت اقتص ــه در سیاس ــویژه اینک ــد. ب ــظ کن ــود را حف ــویقی خ ــایتی و تش حم

هــاي رفــاه اجتمــاعی کــه بــه یمــن وجــود درآمــدهاي  هــاي مختلــف و برنامــهگــذاريبرســرمایه
گرایــی بــا افــزایش چشــمگیر مصــرف و تشــویق جامعــه بــه مصــرفهنگفــت نفــت میســر شــد، 

ــم        ــه زع ــه ب ــود ک ــادوام ب ــرفی ب ــاي مص ــاعه کااله ــایگزینی واردات و اش ــت ج ــب سیاس تعقی
کاتوزیان ایـن سیاسـت بخـوبی مـی توانسـت طبقـات مرفـه و تحصـیلکرده را سـاکت نگـه دارد.           

)282: 1373(کاتوزیان، 
هـاي عمرانـی رژیـم کـه بـراي کسـب       امـه مـا در ایـن قسـمت سـعی کـردیم بـه بررسـی برن       

اقتصـادي يحمایت و مشروعیت انجـام مـی شـد، بپـردازیم ایـن اقـدامات اگـر چـه رنـگ و بـو          
ــته ــا مشخصــاً     داش ــد، ام ــت بودن ــز اقتصــادي در دســتان دول ــر چــه بیشــتر تمرک ــات ه و موجب

سیاسی بوده و هدفشان کاستن از خطر اپوزیسیون سیاسی و یا خنثی نمودن آنها بود.

. رشد بوروکراسی5-1-3
هـاي اصـلی گسـترش    در نظام سیاسی ایـران عصـر پهلـوي نیـز دسـتگاه اداري یکـی از پایـه       

قدرت فردي شـاه و دولـت بـود کـه شخصـی بـودن سـاختار سیاسـی ایـن نظـام را مـورد تأکیـد             
راتبـی محـدود و مبتنـی بردیـوان سـاالري نـامعقول در ایـران سـابقه         مداد. نظـام سلسـله   قرار مـی 

ر طوالنی دارد. نگاهی بـه نظامهـاي سیاسـی گذشـته ایـن مـرز و بـوم ، بیـانگر ایـن موضـوع           بسیا
بــودن نظامهــا، ياســت کــه بــه لحــاظ بســته بــودن ســاختار سیاســی، همچنــین متکــی بــه فــرد  
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سلسله مراتـب حـاکم بـر دیـوان سـاالري در محـدوده فـامیلی یـا ایـل عشـیره، طبقـه، قـوم ، ....             
ــی ــف م ــردم، دتعری ــز م ــوع دســتگاه اداري   شــد و هرگ ــن ن ــن هــرم جایگــاهی نداشــتند. ای ر ای

ــا    اگرچــه بــه مــرور زمــان پیشــرفت هــایی را تجربــه کــرد ولــی ماهیــت آن تغییــري نیافــت و ب
گســترش امــور، دایــره شــمول محــدودیت آن فراتــر رفــت. دیوانســاالري و دســتگاه اداري دوره  

بــود، اســتانی شــدن هــاي اساســی گســترش قــدرت فــردي شــاه و دولــت پهلــوي از جملــه پایــه
ــه   ــکیل وزارتخان ــور و تش ــه     کش ــد ک ــث گردی ــامان آن باع ــی نابس ــف و بوروکراس ــاي مختل ه

دیکتاتوري و استبداد در تمام امـور زنـدگی مـردم نفـوذ کنـد. ایـن سـلطه دولـت بـا طـرز تفکـر            
ــاً      ــد و ثانی ــی یاب ــدرت شخصــی مســتبد فزون ــد اوالً ق ــر نخبگــان سیاســی باعــث گردی حــاکم ب

ی و نهادهاي رابطه اجتماع و دولت (احزاب) به حداقل کاهش یابد.گستره جامعه مدن
رونــد گســترش دولــت و حجــیم شــدن دســتگاه 40هــاي نوســازي در دهــه اجــراي برنامــه

بوروکراســی را ســرعت بیشــتري بخشــید. ضــمن اینکــه بــا تشــکیل کــانون ترقیخواهــان توســط  
ــان تحصــیلکرده وارد حکو   ــدي از متخصصــین و جوان ــوج جدی ــته  منصــور، م ــده و هس ــت ش م

بـه بعــد تشـکیل دادنــد. ایـن نصــب و انتصـاب هــا بـدون شــک      1340اصـلی دولـت را از دهــه   
توانســتند جــزء خیلــی از کســانی را کــه در غیــر اینصــورت (عــدم گماشــته شــدن بــه کــار) مــی 

ــا افــزایش قیمــت نفــت و از آنجــا کــه    مخــالفین حکومــت قــرار بگیرنــد بــا رژیــم آشــتی داد. ب
هــاي گونــاگون دار در رشــتهتن ایــن منبــع توانســت بزرگتــرین ســرمایهدولــت بــا در دســت داشــ

گردیــده و تقریبــاً کلیــه فعالیتهــاي اقتصــادي را در اختیــار گیــرد، امکــان جــذب و اشــتغال گــروه 
ــی      ــتگاه دولت ــیلکردگان را در دس ــه تحص ــن جمل ــور م ــال کش ــوان و فع ــاي ج ــري از نیروه کثی

لـــت را کارمنـــدان شـــاغل در   بدســـت آورد. همچنـــین بخـــش بزرگـــی از کارکنـــان دو    
هــاي دولتــی کــه مشــمول قــانون اســتخدام کشــوري بودنــد، تشــکیل مــی دادنــد. کــه  وزارتخانــه

ــالهاي   ــویژه در س ــدان ب ــن کارمن ــیر   1352-54شــمار ای ــه س ــت) ب ــد نف ــزایش درآم ــاي اف (همپ
ــزایش از    ــن اف ــه داد. بطوریکــه شــمار ای ــالهاي  50صــعودي خــود ادام ــر در فاصــله س ــزار نف ه

ــه 52-1351 ــین  80ب ــک از ســالهاي ب ــر ی ــر در ه ــزار نف رســید. در مجمــوع شــمار  1352-4ه
افــزایش پیــدا کــرد. درایــن 1354هــزار نفــر در ســال 341بــه 1352هــزار نفــر در 256آنهــا از 

سـواد و  هـا نسـبت بـه کارکنـان بـی     افزایش، شمار کارکنان دیپلم و از دیـپلم بـه بـاالتر وزارتخانـه    
سـواد و کمتـر   د بیشـتري برخـوردار بـود. بطوریکـه شـمار کارکنـان بـی       شـ رکمتر از دیپلم آنها از 
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ــپلم از  ــد (9/27از دی ــه در  71درص ــاغالن وزارتخان ــر) ش ــزار نف ــه 1352ه ــد (3/24ب 82درص
ــه  ــر) کــل شــاغالن وزارتخان ــا در ســال هــزار نف ــل شــمار  1356ه ــدا کــرد و در مقاب کــاهش پی

ــاالتر از    ــپلم ب ــپلم و از دی ــان دی ــد1/72کارکن ــه  184(درص ــر) ب ــزار نف ــد (7/75ه 258درص
)137: 1369هزار نفر) افزایش یافت. (سوداگر، 

سیاست شـاه بـراي جلـب و جـذب کسـانی کـه از نظـر فنـی، توانـا و صـالحیتدار بودنـد و            
از نظــر سیاســی خــود را کنــار کشــیده بودنــد، بــراي خــدمت در دیــوان ســاالري دولتــی شــدت  

و سـلطه اقتصـادي، توانـایی سـلطه سیاسـی خـود را بـر        گرفت. بدین ترتیب بـا ایجـاد حاکمیـت    
ایــن گــروه کثیــر افــزایش داد، صــدها هــزار نفــر کارمنــد و کــارگري کــه در مؤسســات اداري و  

کردنـد بـا حقـوقی کـه دریافـت مـی نمودنـد زیـر سـلطه دولـت قـرار            اقتصادي دولـت کـار مـی   
گســترش اســتخدام داشــتند و مجبــور بودنــد از دســتورات دولــت پیــروي کننــد. در حقیقــت بــا 
هـاي مـالی تحکـیم    دولتی شاه قدرت خـود را بـا فشـار و خفقـان شـدید و نظـام ظریـف انگیـزه        

)104-102: 1358بخشید. (اکبري، 
به هر حـال دسـتگاه بوروکراسـی دولتـی یکـی از کانالهـاي مطمـئن بـراي گسـترش قـدرت           

عود هـاي گروههـاي مختلـف بـود، جـذب تحصـیلکردگان و صـ       شخصی شـاه و کسـب حمایـت   
تـر مـی کـرد و از سـوي دیگـر بـا       را بـه نظـام وابسـته   نآنان در سلسـله مراتـب بوروکراسـی آنـا    

گسترش خدمات، مردم بیشتر حضور دولت را احساس میکردند.

. سازوکار نظامی گري(سرکوب گري)5-1-4
ــیا       ــرقی آس ــوب ش ــا و جن ــه، افریق ــوردي از خاورمیان ــات م ــالی از مطالع ــرور اجم ــک م ی

ه ثــروت نفــت و اقتــدارگرایی ممکــن اســت کــه بــه ســرکوب منجــر شــود.   دهــد کــنشــان مــی
ــه      ــدازه ک ــان ان ــه هم ــی ممکــن اســت دموکراســی را ب ــابع غن ــا من شــهروندان در کشــورهایی ب
شهروندان در دیگر نقاط دنیـا مـی خواهنـد، خواهـان باشـند امـا منـابع ثـروت ممکـن اسـت بـه            

را روي امنیـت داخلـی صـرف کننـد     هـاي بیشـتري  حکومتهایشان این اجـازه را بدهـد کـه هزینـه    
و از این طریق آرمانهاي دموکراتیک مردمانشان را سد نمایند.

در بستر فرا گفتمان پهلویسـم، امنیـت ملـی صـرفاً بـه مـدلول هـاي سـخت افـزاري داللـت           
بــه رأس "ملــی"مــی داد. امنیــت و قــدرت، متــرادف نظــامی گــري تعریــف مــی شــدند. حــریم  
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١١٧تاثیر دولت رانتیر بر دموکراسی در ایران

سـایه سـنگین خـود را بـر سرتاسـر ایـن       "امنیـت مطلـق  "تـوهم  هرم جامعه خالصـه شـده بـود.   
(سـال تأسـیس سـاواك)، قـدرت حـاکم عـالوه بـر نیروهـاي         1336گفتمان افکنـده بـود. از سـال    

ــام       ــه ن ــتگاهی ب ــی دس ــیع کنترل ــاي وس ــت ه ــرو فعالی ــود را در گ ــت خ ــات و امنی ــامی، ثب نظ
د. ســاواك،به مثابــه چشــم قــدرت در (ســاواك) قــرار دار"ســازمان اطالعــات و امنیتــی کشــور"

پس هر کوچـه و بـازاري بـه کنتـرل کـانون هـاي متعـددمقاومت نشسـت و ارتـش نیـز در ابعـاد            
ــرد. از    ــده اي ک ــد فزاین ــه اي رش ــنلی و بودج ــف پرس ــا 1342مختل ــان از  1355ت ــداد نظامی ، تع

68، مخــارج نظــامی از 1349تــا 1332هــزار افــزایش یافــت. بــین ســال هــاي 410هــزار بــه 200
ــه  ــین  844میلیــون دالر ب 1355و 1349میلیــون دالر(یعنــی دوازده برابر)رســید. بودجــه نظــامی ب

یعنـی سـالی کـه    1353میلیـون دالر رسـید. در   9400تقریباً با همـین نسـبت افـزایش یافـت و بـه      
درصــد 33درصــدي نســبت بــه ســال قــبلش داشــت، مخــارج دفــاعی 141قیمــت نفــت افزایشــی 

. و در آسـتانه انقـالب، کماکـان هزینـه هـاي دفـاعی برنامـه ریـزي         کل بودجه را شـامل مـی شـد   
درصـد تولیــد  9درصـد کــل هزینـه هـاي برنامـه ریـزي شــده یعنـی افـزون بـر         31شـده بـالغ بـر    

ناخــالص ملــی بــود. اگــر چــه تئوریســین هــاي امنیتــی پهلویســتی از ســایر مؤلفــه هــا و خــرده   
نهــایی تمــامی بســترهاي اجتمــاعی نظــام هــاي ســازنده جامعــه غافــل نبودنــد، لکــن در تحلیــل  

صــرفاً در پرتــو مالحظــات و مناســبات امنیتــی معنــا مــی یافتنــد. بــه اعتقــاد آنــان، ریشــه هــاي   
عوامل ضد امنیتـی و پیـدایش و فراگیـر شـدن آن هـا را مـی بایـد در مسـائل اجتمـاعی جسـتجو           

ا هـر مسـأله   کرد. بالمـآل، مسـائل امنیتـی را نمـی تـوان از مسـائل اجتمـاعی تفکیـک نمـود، زیـر          
قوه مـی توانـد تبـدیل بـه مسـأله امنیتـی گـردد.        لاجتماعی اعم از اقتصـادي، فرهنگـی، سیاسـی بـا    

با همین رویکـرد و تحلیـل بـود کـه نخبگـان رژیـم پهلـوي نـه تنهـا مسـائل و امـور بالفعل(ویـا             
ماهیتاً) امنیتـی، بلکـه مسـائل اجتمـاعی اي کـه بـه نحـوي از انحـاء بعـد امنیتـی مـی یافـت و یـا              
ــاي          ــی،اقلیت ه ــزاب سیاس ــود(نظیر اح ــی نم ــد م ــی را تهدی ــت مل ــتقیم امنی ــر مس ــور غی بط
ــومی و         ــائل ق ــادي، مس ــکالت اقتص ــارات، مش ــد و انتش ــی، جرای ــاي گروه ــانه ه مذهبی،رس

ــک،    ــد. (تاجی ــرار داده بودن ــی ق ــت مل ــار شــوراي امنی ــذهبی و...)را در دســتور ک -107: 1380م
109(
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نتیجه  
بگوییم که:سرانجام بطور خالصه باید

دولــت ایــران کــه از تحــوالت مــرتبط بــا مدرنیزاســیون رضاشــاهی ســربرآورده بــود، بــا -1
ورود عنصــر مهمــی بــه نــام نفــت از نظــر کــارکردي منحــرف شــد و بــه جــاي آنکــه بــه عنــوان 
نهادي داور بر فعـل و انفعـاالت بخـش خصوصـی و بـازار نظـارت داشـته باشـد، خـود بـه یـک            

و به تبع آن تنها بازیگر مهم سیاسی تبدیل شد.بازیگر قدرتمند اقتصادي
نفــت و دیگــر منــابع خــدادي بــه تنهــایی منجــر بــه رانــت خــواري نمــی شــود. درایــران -2

نفت بـه عنـوان عامـل مکمـل در کنـار ماهیـت پاتریمونیالیسـتی دولـت از زمـان هـاي گذشـته و            
ثر افتاد.شکل گیري ساختار فرهنگی منحصر به فرد، در تداوم نظام استبدادي مؤ

دولتی که از دریافـت رانـت از خـارج از کشـور درآمـد خـود را تـأمین مـی کنـد، دیگـر           -3
نیــازي بــه مــردم جامعــه خــویش احســاس نکــرده و بــا راهکــار عــدم مالیــات ســتانی از مــردم،  
پاســخگوي آن هــا نیســت. در اینجاســت کــه جامعــه مــدنی بعنــوان مهمتــرین نهــاد دموکراســی   

و ایــن دولــت اســت کــه بــیش از حــد بــزرگ شــده و فــراي همــه نقــش خــود را از دســت داده
ــان      ــی در زم ــزاب دولت ــري اح ــکل گی ــی کند.ش ــازماندهی م ــاعی را س ــاي اجتم ــات، نیروه طبق
محمدرضا شـاه و وابسـتگی احـزاب در جمهـوري اسـالمی حـول محـور اشـخاص مثـال چنـین           

وضعیتی است.  
، مــاهیتی بــین الملــل ماهیــت دولــت رانتیــر بــدلیل وابســتگی بــه رانــت هــاي خــارجی -4

گراست. دولت رانتیـر از بیـرون کـاال مـی خـرد و بـه بیـرون وعـده مـی دهـد. بنـابراین همـواره             
ترکیبی از احساس تهدید و نیـاز دارد. و بـه همـین دلیـل اسـت کـه دولـت رانتیـر ایـران از آغـاز           

ــه تــدارك تســلیحات نظــامی دارد   و افــزایش درآمــدهاي نفتــی در زمــان پهلــوي دوم ، تمایــل ب
مبـالغ هنگفتـی از عایــدات نفتـی را صـرف خریــد و تولیـد تسـلیحات نظــامی کـرده اسـت. ایــن         

ه منجـر مـی شـود و نهادهـاي دموکراسـی قـادر       عـ جریان به فضـاي امنیتـی و نظـامی زده در جام   
به رشد نخواهند بود.

دولت رانتیر همواره در پـی وفـادار سـاختن افـراد جامعـه بـه خـود اسـت. در پـی ایـن           -5
ور ایــن جوامــع دســت بــه تشــکیل بوروکراســی بســیار گســترده بــا کــارایی کــم مــی زننــد  منظــ

افــزایش بــی رویــه کارمنــدان دولتــی و تأســیس انــواع ســازمان هــاي دولتــی بــه خــاص گرایــی، 
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١١٩تاثیر دولت رانتیر بر دموکراسی در ایران

ــر        ــی و غی ــه سیاس ــعه نیافت ــع توس ــاي جوام ــی ه ــه از ویژگ ــی ک ــم گرای ــی و دره ــب گرای نس
دموکراتیک است، منجر شده است.

ذو مآخمنابع
ــان، یر-1 ــد، واآبراهامی ــی     ،)1376(ن ــهیال تراب ــه س ــران، ترجم ــی ای ــه شناس ــاالتی در جامع مق

.فارسانی،تهران، شیرازه 
ــد ،(-2 ــین دو انقالب،ترجمــه احمــد گــل محمــدي و محمــد  1383آبراهامیــان ، یروان ــران ب )،ای

ابراهیم فتاحی،تهران،نشرنو.
ــا، -2 ــدي، علیرض ــاب دوم   "،)1378(ازغن ــی؛ کت ــعه سیاس ــرب و توس ــاالت تخ ــه مق ، "مجموع

خلقیات نخبگان سیاسی عامل ناکارآرمدي احزاب در ایران، تهران، همشهري.
.درآمدي بر جامعه شناسی سیاسی ایران،تهران انتشارات قومس،)1385(، _____-3
ر علــم و تهــران، بشــیچشــم انــداز جامعــه مــدنی در خــاور میانــه، )،1379(افضــلی، رســول، -4

ادب.
سرمایه داري دولتی و مسئله دولت،تهران ، تابش. ،)1358(،اکبري، علی اکبر -5
دیباچه اي بر جامعه شناسی سیاسی ایران، تهران، نگاه معاصر. ،)1381(بشیریه،حسین،-6
ــ(، _____-7 ــرداد و تیــ ــو دوم   ،)1376ر خــ ــدنی در پرتــ ــه مــ ــارة جامعــ ــو دربــ گفتگــ

.117ـ 118اقتصادي،ش خرداد،اطالعات سیاسی و 
)، فرهنـگ سیاسـی و توسـعه سیاسـی، ترجمـه مجیـد       1370پـائیز و زمسـتان   (لوسـین ، ،پـاي -8

.6و 5محمدي، نامه فرهنگ،ش 
.تهران،مترجم،، پاسخ به تاریخ، ترجمه حسین ابوترابیان)1371(،پهلوي،محمدرضا-9

ــا، -10 ــاي  ،) 1380(تاجیـــک، محمدرضـ ــتراتژي هـ ــر اسـ ــه اي بـ ــی ج.ا.ا.، مقدمـ امنیـــت ملـ
.،تهران، فرهنگ گفتمان1ج

ــینتبریزنیا،-11 ــر    ،)1371(،حس ــز نش ــران، مرک ــران، ته ــی در ای ــزاب سیاس ــداري اح ــل ناپای عل
.بین الملل

.1356ترازنامه بانک مرکزي، سال -12
، دولــت، نفــت و توســعه اقتصــادي در ایــران، تهــران، )1378(،حــاجی یوســفی، امیرمحمــد-13

انقالب اسالمی.مرکز اسناد 
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.شماره دوازدهم                                             صلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال چهارمف ١٢٠

ــعید، -14 ــان، س ــا    «)1373(حجاری ــدیل ه ــا و ب ــذیري ه ــیب پ ــلطانی، آس ــدار س ــاخت اقت ، »س
.8و 7طالعات سیاسی ـ اقتصادي، ش ا

ــالحات  )، 1379(،_____-15 ــاوان اص ــتان ص ،ت ــاپ اول ،، زمس ــه  ،317چ ــران، موسس ته
نشر و تحقیقات ذکر.

ــرت و لیپســت،مارتین-16 جامعــه شناســی سیاســی، ترجمــه محمــد حســین  )1373(،داوز، راب
تهران، انتشارات توس.،فرجاد 

ــین-17 ــالهاي  (()1380(،دهشیار،حسـ ــران، سـ ــی ایـ ــوالت سیاسـ ــوالت ))1342-58تحـ ، تحـ
تهران، روزنه.به اهتمام مجتبی مقصودي،1320-1357سیاسی و اجتماعی ایران، 

ــاروین-18 ــاه)1371(،زونیس،م ــماعیل نا، شکســت ش ــعیدي، چــاپ دوم  ه، اس ــول س ــد و بت زن
.تهران:نشر نو

، رشــد روابــط ســرمایه داري در ایــران، تهران،،شــعله     )1369(،ســوداگر، محمــد رضــا  -19
اندیشه.

ــم -20 ــاهري، ابوالقاسـ ــتان (، طـ ــدهاي آن  "، )1385زمسـ ــی و پیامـ ــویی سیاسـ ــت جـ ، »رانـ
.3مطالعات بین المللی، سال سوم، شفصلنامه

ــ -21 ــا، حمیدرض ــی نی ــران،     )1378(،اظریف ــران، ته ــی ای ــاي سیاس ــاح ه ــکافی جن ــد ش ، کالب
انتشارات آزادي اندیشه، چاپ دوم.

ــا -22 ــان، علیرض ــالمی   "، )1376(،فرامرزی ــالب اس ــدنی در انق ــه م ــاالت جامع ــه مق ، "مجموع
ــالب         ــی انق ــدارك فرهنگ ــازمان م ــران، س ــدنی در ایران،ته ــه م ــعه جامع ــع توس ــی موان بررس

اسالمی.
، مقاومــت شــکننده، ترجمــه احمــد تــدین، تهــران، مؤسســه خــدمات  )1378(،فوران،جــان-23

فرهنگی رسا.
ــانهمــایون -24 ــران،  )1377(، محمــد علــی ،کاتوزی ــاریخی ای ــه در جامعــه شناســی ت ــه مقال ،ن

نفت و توسعه اقتصادي، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشر مرکز.
ــاتوري و م ______-25 ــی و دیکت ــؤو، دموکراس ــی تلیس ــات سیاس ــت ، اطالع ــادي، -مل اقتص
.67و68ش
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ــامبیز   1373(،______-26 ــا نفیســـی و کـ ــه محمـــد رضـ ــران، ترجمـ )، اقتصـــاد سیاســـی ایـ
عزیزي،تهران، نشر مرکز.

بحــران مــالی دولــت و گــرایش بــه     "، )1379بهــار وتابســتان    (،لوســیانی، جیــاکومو -27
.2و 1، ش3، فصلنامه خاورمیانه، سال "دموکراسی

، دولت و توسعه اقتصادي در ایران، تهران، قومس.)1384(،نژاد،غالمعباسمصلی -28
ــدي،-29 ــردهالی ــعه   ،)1358(، ف ــاتوري و توس ــران، دیکت ــای ــن  ،داريرمایهس ــه محس ترجم

. تهران، انتشارات علمیلفانی و علی طلوع،
ــاموئل،،هانتینگتون-30 ــه     )1370(س ــونی، ترجم ــتخوش دگرگ ــع دس ــی در جوام ــامان سیاس ، س
.سن ثالثی، تهران، علم مح
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