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چکیده

هدف اين مقاله ،بررسی چگونگی تاثیر ساختار اقتصاد رانتی در شکلگیري فرهنگ سیاسی
غیرمشارکتی(انفعالی) در عصر سلطنت محمدرضاشاه میباشد .بهطور کلی هرچند در شکلگیري
چنین فرهنگ سیاسی در دوره مورد بحث ،عوامل مهمی چون ساختار حکومت استبدادي نقش
داشتهاند ،اما در اين مقاله تنها به تاثیر ساختار اقتصاد رانتیِ متکی به نفت بر فرهنگ سیاسی پرداخته
میشود .واقعیتهاي تاريخی عصر پهلوي دوم نشان میدهند که فرهنگ سیاسی تحتتاثیر ساختار
اقتصاد رانتی نیز قرار داشته و اين ساختار به شکلگیري فرهنگ سیاسی از نوع غیرمشارکتی آن
کمک نموده بود .برايناساس ،سئوال اساسی تحقیق اين است که ساختار اقتصاد رانتیِ متکیبهنفت
در دوره محمدرضاشاه ،چگونه به شکلگیري فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی کمک کرد؟ فرضیه مقاله
اين است که «به دلیل برخوردارشدن دولت پهلوي دوم از درآمدهاي سرشار نفتی از اواخر دهه
 ۰77۱به بعد  ،وابستگی دولت به مردم کمتر شده و در نتیجه با سرکوب و تضعیف نهادها و
تشکلهاي سیاسی و اجتماعی ،نقش مداخلهگر اصلی را در زندگی سیاسی برعهده میگیرد و زمینه

شکلگیري فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی را فراهم مینمايد» .در اين مقاله از روش توصیفی –
تحلیلی استفاده شده است.
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مقدمه
در این مقاله ،چگونگی تاثیر ساختار اقتصاد رانتی در ایرانِ عصر پهلوی دوم در
شکلگیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی(انفعالی) مورد بررسی قرار میگیرد .در واقع
پژوهش حاضر قصد دارد تا به بررسی نقش توانایی مالی حکومت در هدایت و
سازماندهی به فرهنگ بهعنوان یکی از تعینات قدرت در عرصههای سیاسی و اجتماعی
ایران در دوره سلطنت محمدرضاشاه بپردازد؛ اینکه ساختار اقتصادی در این دوره
چگونه به شکلگیری و سازماندهی نوع خاصی از فرهنگ سیاسی کمک نموده بود.
درباره اهمیت این تحقیق میتوان گفت که بررسی تاثیر فرهنگ سیاسی در
توسعه نیافتگی سیاسی ایرانِ عصر پهلوی دوم از اولویت باالیی برخوردار است .توسعه
سیاسی از یکسو مستلزم تحول در ساختار اقتصادی (در کنار تحول در ساختار
سیاسی) و از سوی دیگر ،مستلزم تحول در فرهنگ سیاسی است .توسعه فرهنگ
سیاسی نقش مهمی در دستیابی به توسعه سیاسی دارد .مقاله حاضر علیرغم اعتقاد
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به ارتباط و تاثیر متقابل ساختار اقتصادی و فرهنگ سیاسی ،تنها به تاثیر ساختار
اقتصادی بر فرهنگ سیاسی میپردازد.
در شکلگیری فرهنگ سیاسی هر جامعهای ،عوامل مختلفی از قبیل :ساختار قدرت
سیاسی ،ساختار اقتصادی ،فعلوانفعاالت تاریخی ،موقعیت سرزمینی ،نظام عقیدتی و
آئینی ،و  ...نقش دارند ،که از این میان ،تاکید و تمرکز این مقاله بر تاثیر ساختار
اقتصادی بر فرهنگ سیاسی میباشد .واقعیتهای تاریخی عصر پهلوی دوم نشان
میدهند که فرهنگ سیاسی در کنار سایر عوامل ،تحتتاثیر ساختار اقتصادی رانتی نیز
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قرار داشته و این ساختار به شکلگیری فرهنگ سیاسی از نوع غیرمشارکتی آن کمک
نموده بود.

بهطور کلی مفهومسازی دولت پهلوی دوم ،بهعنوان دولت رانتیر و درنظرگرفتن
اقتصاد ایران در این دوره بهمثابه یک اقتصاد رانتی ،میتواند ما را در فهم افزایش
خودکامگی محمدرضاشاه و شکلگیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی یاری دهد .عنصر
نفت و درآمدهای ناشی از فروش آن را در این دوره میتوان عاملی موثر در شکلگیری
تحوالت سیاسی  -اجتماعی بسیاری بهحساب آورد .برایناساس ،هرگونه مطالعه و
ب ررسی پیرامون اقتدارگرایی شاه و فرهنگ سیاسیِ این دوره ،بدون توجه به عنصر
درآمدهای رانتیِ ناشی از فروش نفت وتاثیرات آن ،توفیقی نصیب محقق نخواهد کرد.
در واقع ،نفت یکی از متغیرهای اصلی کل بافت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی دوره
رانتیریشدن این دولت ،بهطورکلی تاثیرات اساسی بر فرهنگ سیاسی ایران برجای
گذاشته بود که نهتنها مثبت نبوده ،بلکه به شکلگیری توسعهنیافتگی سیاسی یاری
رسانید .نکته مهم در اینجا این است که شکلگیری چنین فرهنگ سیاسی ،درنهایت
توانست به بحران مشروعیت رژیم پهلوی دوم و فروپاشی آن در بهمن سال 7301
کمک نماید.
 .1چارچوب مفهومی
 .1-1تعریف مفاهیم
 .1 -1 -1فرهنگ سیاسی

گابریل آلموند فرهنگ سیاسی را الگوی ایستارها و سمتگیریهای فردی نسبت به
سیاست در میان اعضای یک نظام تعریف میکند .از دید وی ،هر نظام سیاسی متضمن
یک الگوی خاص از جهتگیری به سمت کنشهای سیاسی است؛ این به این معنا
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مورد بحث بوده و سهم آن در افزایش قدرت استبدادی شاه ،غیرقابلانکار است.

است که در هر نظام سیاسی یک قلمرو ذهنی سازمانیافته در باب سیاست وجود دارد
که به جامعه ،ترکیب نهادها و اتکای اجتماع بر افعال فردی معنی
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میدهد(138-159

 .(Almond,1990:لوسین پای معتقد است فرهنگ سیاسی ،مجموعه

نگرش ها ،اعتقادات و احساساتی است که به روند سیاسی نظم و معنا میدهد و اصول
و قواعد تعیینکننده حاکم بر رفتار و نظام سیاسی را مشخص میکند(پای-9 :7315،
 .) 75سیدنی وربا نیز بر این باور است ،فرهنگ سیاسی از نظام اعتقاد تجربی ،نمادهای
معنیدار و ارزشهایی که معرف کیفیت انجام اقدام سیاسیاند ،تشکیل
مییابد(عالم.)773 :7347،
بهطور کلی نکته مشترک در تعاریف فوق ،تأکیدشان بر نگرشها ،عقاید ،افکار و
اندیشه های افراد جامعه نسبت به نظام سیاسی و سیاست است ،که بستر و الگویی را
برای گرایشات ،جهتگیریها و رفتارهای سیاسی آنها فراهم میکنند(زارعی-91 :7344،

 .)94آگاهی افراد جامعه نسبت به نظام سیاسی و کارکردهایش ،از طریق فرایند
جامعهپذیری سیاسی است شکل میگیرد« .جامعهپذیری سیاسی ،سازوکاری است که از
طریق آن افراد جامعه ،مطالب و موضوعاتی را راجع به سیاست میآموزند و ارزشها،
هنجارها ،آداب و رسوم ،اعتقادات ،نمادها و سنتها را کسب میکنند و براساس فرایند
مذکور ارتباطات خود را با نظامسیاسی مشخص میکنند»(قوام .)30-34 :7349 ،در واقع،
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هدف جامعهپذیری سیاسی یادگیری تدریجی هنجارها و ایستارها و دستوری برای
رفتار سیاسی به افراد جامعه است (عالم774 -771 :7347 ،؛  .)Dahl, 1966: 352بهطور
کلی ،خانواده ،گروه همساالن و نهادهای مذهبی جزء عناصر اولیه جامعهپذیری و
ساختار نظام سیاسی ،گروههای نفوذ ،رسانه های ارتباط جمعی ،و  ...جزء عناصر ثانویه
جامعهپذیری بهحساب میآیند.
رویهمرفته و در یک عبارت کلی ،فرهنگ سیاسی را میتوان بهعنوان بخشی از
فرهنگ اجتماعی ،مجموعهای از نگرشها و جهتگیریهای اعضای یک جامعه نسبت
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به نظام سیاسی ،نخبگان سیاسی و قدرت سیاسی تعریف کرد(ازغندی .)14 :7340،این نوع
فرهنگ ،در طول حیات سیاسی و اجتماعی یک جامعه و تحت تأثیر عوامل مختلفی

چون وضعیت اقلیمی و جغرافیایی ،ساختار نظام سیاسی ،ساختار نظام اجتماعی ،شرایط
تاریخی ،نظام اعتقادی ،آداب و رسوم ،نظام اقتصادی ،و  ...شکل میگیرد و سپس در
یک فرایند مستمر جامعهپذیری سیاسی نهادینه میشود و از نسلی به نسلی دیگر منتقل
میشود .اما همان گونه که پیشتر نیز بیان شد ،تاکید و تمرکز مقاله حاضر ،بر تاثیر
ساختار سیاسی بر فرهنگ سیاسی میباشد.
آلموند و وربا ،با توجه به انواع جهتگیریهای درونیشده و اهداف این
جهتگیریها ،انواع فرهنگ سیاسی را مشخص میکنند .در این زمینه به سه نوع
جهتگیری بر میخوریم.7 :جهتگیریهای شناختی ،که مربوط به دانستهها و باورهای
نشان میدهد؛ .6جهتگیریهای عاطفی ،که به احساس مردم نسبت به نظام سیاسی،
مقررات ،نقشها و دادههای نظام ارتباط مییابد؛ .3جهتگیریهای مبتنی بر ارزشیابی،
که شامل قضاوتهایی نسبت به اهداف سیاسی میشود و از معیارهای ارزشی ،شناختی
و احساسی تشکیل میگردد .این دو اندیشمند ،جهتگیریهایی را که بهسوی اهداف
سیاسی هدایت میشوند را بدینصورت طبقهبندی میکنند.7 :ساختارهای خاصی مثل
قانونگذاری ،بوروکراسی ،و غیره؛ .6نقشهای سیاسی؛ و .3دادههای ساختاری ،مانند
سیاستها و ضمانت اجرای قوانین(قوام-7346 ،الف.)16-17 :
آلموند و وربا ،با توجه به جهتگیریهای فوق ،سه نوع فرهنگ سیاسی را از هم
تفکیک میکنند . 7 :فرهنگ سیاسی محدود ،که در آن ،مردم تصور روشنی از نظام
سیاسی نداشته و تصور نیز نمیکنند که میتوانند در شکلگیری و دگرگونی اهداف
سیاسی مؤثر باشند . 6 ،فرهنگ سیاسی تبعی(غیرمشارکتی) ،که در آن ،اعضای جامعه
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مردم از نظام سیاسی است و شناخت آنها را از مقررات ،نقشها ،نهادهها و دادهها

علیرغم آگاهی از وجود نظام سیاسی و دادههای آن ،به علت عدم وجود نهادهای بیان
و تجمع خواست ها و تقاضاها ،از کارایی سیاسی چندانی برخوردار نیستند و عمال تابع
حکومت تلقی میشوند ،و .3فرهنگ سیاسی فعال(مشارکتی) ،که در آن ،افراد جامعه
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بطور نسبی در ساختار سیاسی و اداری ،در طرح خواستها و تقاضاها و تدوین قوانین
و استراتژیها نقشی فعال دارند و بر این باورند که میتوانند به نظام سیاسی کمک کرده
و بر تصمیمات موثر واقع شوند .آلموند و وربا بطورکلی فرهنگ سیاسی مشارکتی را
بهتر از سایر انواع و مشخصه دموکراتیکترین و پیشرفتهترین نظامهای سیاسی
میدانند(قوام-7346،الف16-17 :؛ بدیع.)09 :7343،
 .5 -1 -1دولت رانتیر

مبانی نظری دولت رانتیر ،در ابتدا در مباحث اندیشمندانی چون حیسن مهدوی ،حازم
ببالوی ،جیاکومو لوسیانی ،و  ...درباره ماهیت دولتهای نفتی خاورمیانه مطرح شد.
مطابق این نظریه ،تاثیر منابع رانتی بر رونق دولت و رفتار اقتصادی آن بهاندازهای است
که یک نوع توجه خاص را توجیه میکند .در واقع این ایده که دولتهایی که وابسته به
رانت هستند ،ماهیتاً متفاوت از دولتهای وابسته به مالیات داخلی میباشند ،موجب
طرح مفهوم دولت رانتیر شد»(رهبری .)17 :7319،نظریهپردازان دولت رانتیر ،با این
استدالل که روندهای سیاسی و اقتصادی دولت مالیاتگیرنده ،متفاوت از روندهای
مربوط به دولت رانتیر است ،تاثیرات رانتخواری دولت را از حیث تاثیرگذاری بر
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ماهیت ساختار سیاسی ،و اقتدارگرایی آن بررسی کردهاند.
در اولین گام برای تعریف دولت رانتیر ،باید مفهوم رانت را شناخت .دیوید
پیرس ،رانت را اینگونه تعریف میکند :پرداختی است در ازای یک عامل تولید ،بیشتر
از آن چه برای حفظ وضعیت کاربرد فعلی آن ضروری باشد .ریکاردو نیز رانت را
بازدهی منبع ،اضافه از آنچه برای بهکارگیری آن الزم است میداند(حاجییوسفی:7344،

 .)06-07بهطور کلی رانت به درآمدهایی گفته میشود که یک دولت از منابع خارجی
یعنی با فروش منابع زیرزمینی و دریافت کمکها از بیگانگان بهدست میآورد .این
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درآمدها با فعالیت های تولیدی اقتصاد داخلی ارتباطی ندارند و در قبال فعالیت تولید
اقتصادی داخلی پرداخت نمیشوند .نمونه بارز رانت ،درآمدهای ناشی از فروش نفت،

گاز ،اورانیوم ،آهن ،مس و  ...می باشد .البته تأکید بیشتر طراحان نظریه دولت رانتیر،
معطوف به درآمدهای ناشی از فروش نفت کشورهای خاورمیانه است(ازغندی:7340 ،

.)45-39
واژه دولت رانتیر در مفهوم کنونیاش را نخستینبار مهدوی بهکار گرفت .وی
مفهوم دولت رانتیر را بر اساس تشریح آثار و پیامدهای اقتصادی و سیاسی اتکاء دولت
ایران در عصر پهلوی دوم به درآمدهای نفتی ،بهکار گرفت .به باور مهدوی ،دولت
رانتیر ،دولتی است که میزان درخورتوجهی از رانت را از افراد یا حکومتهای خارجی
دریافت می کند و این درآمدها ارتباط بسیار ناچیزی با فرایندهای تولیدی در اقتصاد
لوسیانی و ببالوی که همچنان در نزد اندیشمندان مورد پذیرش است ،دولت رانتیر،
دولتی است که ویژگیهای زیر را دارا باشد :هر دولتی که  46درصد یا بیشتر از کل
درآمد خود را از رانت خارجی حاصل از صدور یک یا چند ماده خام بهدست آورد.
برایناساس ،رانت منشأ خارجی دارد و بههیچوجه با فرایندهای تولید داخلی ارتباطی
ندارد .این دولت نهتنها انحصار دریافت رانت را داراست ،بلکه هزینهکردن رانتها را
نیز در اختیار انحصاری خود دارد .بدینخاطر به یک موسسه توزیع درآمدهای حاصل
از مواهب الهی یا به یکی از اصلیترین نهادهای سرمایهگذار و اشتغالزا تبدیل
میشود(ازغندی.)45 :7340 ،
بهطور کلی مطالعات گسترده و جدی درباره کشورهای وابسته به صدور منابع
طبیعی بهویژه نفت نشان میدهد که وابستگی به عواید رانتی ،احتماالً آثار دوگانهای بر
روند توسعهیافتگی کشورها برجای میگذارد .بهاینمعنا که ثروت منابع طبیعی هم

تاثیر ساختار اقتصادِ رانتی در شکلگیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی در عصر پهلوی دوم

داخلی اینگونه حکومتها

دارد(466-467

 .)Mahdavy,1970:همچنین بنا به تعریف

میتواند برخی زمینههای الزم برای دستیابی به توسعه را فراهم کند و هم به شیوههای
مختلف در مسیر شکلگیری توسعه و ایجاد نهادهای دموکراتیک در کشور مانع ایجاد
نماید .اما با همه اینها ،به نظر میرسد که اتکاء به صدور منابع طبیعی (بهویژه نفت)
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بیشتر با توسعهنیافتگی در اینگونه از جوامع همراه بوده است(ر.ک :میرترابی-7341،ب).
دولتهای رانتیر ،بهطور کلی رفتارها و تاثیرات سیاسی ،اجتماعی و اقتصادیای از خود
برجای میگذارند که با پویاییها ،رفتارها و تاثیرات دولتهای متکی به اخذ مالیات از
جامعه ،متفاوت است؛ از جمله مهمترین تاثیرات و پیامدهای دولتهای رانتیر میتوان
به این موارد اشاره کرد :تضعیف توان استخراجی و بازتوزیعی دولت ،تضعیف ماهیت
نمایندگی دولت ،افزایش استقالل دولت از جامعه ،افزایش تمرکز منابع قدرت در نزد
دولت و تثبیت اقتدارگرایی ،افزایش استقالل دولت در اقتصاد و تضعیف بخش
خصوصی ،ترویج روحیه رانتی و فساد در جامعه ،... ،و کمک به شکلگیری و ترویج
فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی در کشور .در این مقاله به تاثیر دولت و اقتصاد رانتی بر
فرهنگ سیاسی توجه میشود.
 .5-1تاثیر ساختار اقتصادی بر فرهنگ سیاسی

هرچند رابطه میان فرهنگ سیاسی و اقتصاد ممکن است در جوامع مختلف تفاوت
داشته باشد ،ولی در هر صورت ،این فرهنگ تحتتاثیر وضعیت اقتصادی قرار میگیرد.
دوره پنجم ،شماره یازدهم ،زمستان 7931

بهطور کلی بسیاری از ویژگیهای منفی فرهنگ سیاسی را میتوان ناشی از حاکمیت
مطلق دولت بر فرایندهای اقتصادی دانست .با توجه به تحوالت مهم اقتصادی که در دو
قرن گذشته شکل گرفته است نمیتوان جایگاه تعیینکننده ساختار اقتصادی و
فرایندهای تولید ثروت را در شکلگیری فرهنگ سیاسی [مطلوب و مدنی] نادیده
گرفت .بهطوریکه بهعنوان عاملی سرنوشتساز برای ملتها و نظامهای سیاسی ،یکی
از متغیرهای مهم در عقالنی کردن حوزه سیاست و فرهنگ سیاسی ،آزادسازی اقتصادی
و کاهش مداخالت دولت در عرصه اقتصاد است(سریعالقلم06-07 :7341 ،و.)742-711
جامعه مدنی و فرهنگ سیاسی مشارکتی ،مبتنی بر شالوده اقتصادی هستند .از اینرو
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تا این شالوده قوام نیابد و انسانها آزادی اقتصادی پیدا نکنند ،دستیافتن به دیگر
آزادیها و حقوق مدنی امکانپذیر نخواهد بود(غنینژاد .)62 :7341 ،بهطور کلی «برقراری

توسعه سیاسی در یک جامعه ،مستلزم وجود و برقراری اقتصاد آزاد [و غیردولتی] است.
از این رو در جوامعی که فاقد بنیادهای اقتصاد پویا باشند ،معموالً دموکراسی وضعیت
بسیار شکنندهای خواهد

داشت»(1996: 77-79

 .)Handenius,یک حکومت زمانی

میتواند بر تمام زوایای زندگی افراد جامعه تسلط داشته باشد که در درجه اول ،اقتصاد
آنان را بتواند تحت کنترل خویش درآورد؛ زیرا حیات و ممات افراد در هر جامعهای به
فعالیت اقتصادی آنان بستگی دارد .هرچه اقتصاد یک جامعه بیشتر دولتی باشد ،میزان
سلطه ،کنترل و آمریت ،فزونتر و دامنه آزادی های افراد محدودتر خواهد بود(غنینژاد،

 ،)62 :7341و این خود ،فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی را شکل خواهد داد.
که در آن قدرت سیاسی توسط مردم کنترل میشود ،این دولت است که از طریق
بوروکراسی عریضوطویل خود ،مردم را کنترل میکند .اگر در جامعه مدنی و حکومت
قانون ،مردم ولی نعمت هستند و دولت خادم مردم است ،در اقتصاد دولتی ،دولت در
نقش کارفرما و مردم بهعنوان مجریان منویات آن ظاهر میشوند .بهرسمیتشناختن
حقوق مالکیت فردی و خدشهناپذیربودن آن ،اولین سنگبنای هرگونه آزادی فردی و
اجتماعی است(غنینژاد .)35-69 :7341 ،بهمیزانیکه دولت منافعی فراتر از منافع جامعه
پیدا کند ،برای فعالیت مردم دستور کار مشخص خواهد کرد(سریعالقلم.)714 :7341 ،
هرگاه دولت پول ،امکانات و ثروت جامعه را در اختیار داشته باشد ،تکالیف فکری و
سیاسی افراد را تعیین میکند؛ چراکه معاش مردم در دست دولت است .در واقع کنترل
سیاسی و فرهنگی در هر جامعهای از طریق کنترل اقتصادی تسهیل و ممکن
میشود(سریعالقلم.)740-744 :7341 ،

تاثیر ساختار اقتصادِ رانتی در شکلگیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی در عصر پهلوی دوم

اساساً در یک اقتصاد دولتی ،برخالف جوامعِ [برخوردار از اقتصاد غیردولتی و آزاد]

هرچه سلطه انحصاری دولت بر اقتصاد ،منابع مالی و اقتصادی و معدنی(تمرکز
اقتصادی) بیشتر باشد ،به تمرکز سیاسی و استبداد فزاینده حکومتی منجر میشود.
تمرکز قدرت در نزد دولت استبدادی به ابزارهایی مانند نظام اداری ،نیروهای نظامی و
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امنیتی ،نظام آموزشی و قضایی وابسته است و این ابزارها به منابع مالی و بودجههای
زیادی نیازمندند .هرچه توان مالی و اقتصادی دولت بیشتر باشد ،تامین هزینه این
ابزارها در جهت تحکیم قدرت مطلقه و سرکوب نهادها و گروههای مدنی و سیاسی
آسانتر خواهد بود .از سوی دیگر ،سلطه انحصاری دولت بر اقتصاد ،باعث تضعیف و
وابستهشدن بیشتر نیروها و طبقات اجتماعی به دولت میشود (سردارآبادی-364 :7342 ،

 )360و بهتبع آن فرهنگ سیاسی از نوع مشارکتی آن شکل نخواهد گرفت .بنابراین
«استقالل مالی جامعه از دولت ،برای آن جامعه شان و علو طبع میآورد و معاش آنها
را از فضاهای آلودهبهقدرت و منافع دولت ،فاصلهای استراتژیک میبخشد»(سریعالقلم،

 )740 :7341و به تحقق توسعه سیاسی در آن جامعه کمک میکند.
در اقتصاد دولتی ،جامعه مدنی معنای خود را از دست میدهد ،چرا که در آن نه از
حکومت قانون خبری است و نه از آزادی اندیشه ،بیان ،تشکل و غیره .این نوع اقتصاد،
در تناقض با حکومت قانون است .بهطور کلی یکی از کارکردهای اصلی حکومت
قانون ،محدودکردن قدرت دولت بهمنظور جلوگیری از تحمیل ارادههای خاص و کنترل
آن قدرت توسط مردم است ،حالآنکه در اقتصاد دولتی ،این دولت است که نسبت به
دوره پنجم ،شماره یازدهم ،زمستان 7931

مردم اولی بوده و آنان را از طریق دستگاه اداری خود ،کنترل میکند .قدرت سیاسی
حاکم ،بهعنوان نماد کل جامعه و وحدت اعضای آن تبدیل شده و مصلحت عمومی تنها
برحسب منافع و خواست حکومت(شخص حاکم) تعریف میگردد .آزادیهای فردی و
سیاسی زمانی می توانند تحقق یابند و تداوم داشته باشند که دارای متکای مطمئن مادی
باشند .حزب سیاسی یا هرگونه تشکل صنفی و اجتماعیای که بهنحوی متصل به نظام
حکومتی باشد ،توان تحققبخشیدن به کارکرد واقعی خود را ندارد .بنابراین تا زمانیکه
سیطره تماموکمال دولت بر اقتصاد پایان نپذیرد(غنینژاد35-69 :7341 ،؛ طبیبیان و دیگران،
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 )773-759 :7344فرهنگ سیاسی مشارکتی و توسعه سیاسی شکل نخواهد گرفت.
در همین ارتباط ،رابرت دال چنین بیان میکند:

« دموکراسی تنها در کشورهايی دوام آورده که نظام اقتصاد بازار در آنها
غلبه داشته است و هیچگاه نیز در کشوري که اقتصاد دولتی در آن غلبه
داشته دوام نیاورده است :وجود اين رابطه دقیق بدان علت است که برخی
ويژگیهاي اقتصاد بازار آزاد ،بهنفع نهادهاي دموکراتیک عمل میکند.
برعکس ،برخی ويژگیهاي اقتصاد مسلط و دولتی به زيان دورنماي
دموکراتیک عمل میکنند  ...يک اقتصاد دولتی و مرکزي ،مانند ارسال
دعوتنامه صريحی براي رهبران است که در آن با حروف درشت نوشته
شده است :شما آزاديد تمام منابع اقتصادي موجود را براي تحکیم
قدرتتان بهخدمت بگیريد .دال در کل به اين نتیجه میرسد که اقتصاد از
و عدم حاکمیت قانون و مشارکت در حکومت داشته است»(دال:۰711 ،

.)2۰7-2۱1

در جوامع برخوردار از اقتصاد رانتی(بهعنوان یکی از ساختارهای اقتصادی دولتی)،
دولت بهدلیل دراختیارداشتن امکانات اقتصادی و منابع رانتی ،بهنوعی استقالل مالی از
جامعه دست یافته و در مقابل عدمدریافت مالیات از جامعه ،به یک توافق ضمنی با
مردم میرسد که عبارت از این است که مردم انتظار نداشته باشند دولتی منتخب و
نماینده جامعه داشته باشند .چنین توافقی در واقع موجب تحکیم پایههای قدرت و
سلطه هرچهبیشتر دولت بر جامعه میشود .در مقابل ،امیال و اولویتهای شخص حاکم
و یا هیئت حاکمه ،بیشترین تاثیر را بر سیاستگذاری حکومت خواهد داشت .در این
وضعیت ،دولت درصدد وصول منافع شخصی خویش برمیآید و در این راستا جامعه
نیز می پذیرد که در قبال توزیع رانت و امکانات اقتصادی توسط دولت ،اعتراضی نسبت

تاثیر ساختار اقتصادِ رانتی در شکلگیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی در عصر پهلوی دوم

مرکز برنامهريزيشده(دولتی) ،همواره ارتباط نزديکی با رژيمهاي اقتدارگرا

به آن نداشته باشد(حاجییوسفی7344 ،؛ میرترابی-7341 ،الف؛  .)Mahdavy, 1970در واقع در
این ساختارهای رانتی ،بهدلیل برخورداری حاکمان و نخبگان حکومتی از منبع درآمد
تضمینشده ،این سئوال در نزد آنان مطرح میگردد که چرا باید به حرف مردم گوش

11

داد ،یا چرا باید مردم را از هرگونه نفوذ دموکراتیک در دولت بهرهمند ساخت(مور،

.)716 :7340
نکته حائز اهمیت در این جا این است که شهروندان کشورهای رانتیر ممکن است
بههمان اندازه شهروندان دیگر کشورها خواهان دموکراسی باشند ،اما ثروت حاصل از
منابع رانتی به این حکومتها این امکان را میدهد که پولهای بیشتری را در بخش
امنیت داخلی و ایجاد بوروکراسی گسترده و نیز در بذل و بخشش به گروههای
اجتماعی هزینه نمایند و از این طریق از شکلگیری [و فعالیت مؤثر گروههای سیاسی
و] اجتماعی جلوگیری کرده و در برابر آمال دموکراتیک مردم مانع ایجاد کنند(میرترابی،

-7341ب63 :و.)64
بهطور کلی در ساختارهای رانتی ،بهعلت استقاللی که دولت از جامعه دارد ،سیاست
ناپدید میگردد و جامعه در حیطه قدرت خود نمیبیند که بهجز مطالبات
اقتصادی(توزیع رانت) ،آنهم بر اساس خواست و تمایل دولت ،مطالبات
سیاسی(مشارکت سیاسی) نیز داشته باشد(حاجییوسفی .)676-677 :7344 ،این فرایند در
دوره پنجم ،شماره یازدهم ،زمستان 7931

مجموع از شکلگیری فرهنگ سیاسی مشارکتی جلوگیری کرده و به ترویج فرهنگ

سیاسی غیرمشارکتی و انفعالی کمک میکند.
 .5شکلگیری دولت رانتیر در عصر پهلوی دوم
مقاله حاضر ،علیرغم آگاهی نسبت به برخی کاستیهای موجود در نظریه دولت رانتیر،
همسو با طیفی از پژوهشگران این حوزه معتقد است که بهکارگیری این نظریه میتواند
به ما در فهم ساختار دولت محمدرضاشاه کمک نماید(ر.ک :اسکاچپول7346،؛

حاجییوسفی7344،؛ عیوضی7345،؛ رهبری7319،و7349؛  .)Mahdavy, 1970اما در اینجا الزم
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است که قبل از بررسی چگونگی شکلگیری دولت رانتیر در عصر پهلوی دوم ،به
ویژگیهای اصلی ساختار سیاسی در این دوره اشاره گردد.

در ابتدای بررسی ساختار حکومت محمدرضاشاه ،میبایست به دو نکته اساسی
توجه داشت :اول اینکه ،این نظام سیاسی وارث نظام سیاسیای بوده است که در طول
 6055سال پیش از خود همواره به شکل استبدادی اداره میشده است« .در نظام
ا ستبدادی ایران ،رئیس دولت با عنوان شاهنشاه ،اختیارات کامل را در دست داشت و
حکومتش ناشی از اراده و مشیت الهی شمرده میشد و همچنین از حاکمیت قانون نیز
خبری نبوده است»(رهبری26-25 :7344 ،؛ کاتوزیان .)7346 ،دوم اینکه ،قدرت سیاسی
محمدرضاشاه را در طی تمامی دوران حکمرانیاش نمیتوان بهصورت استبدادی و
مطلق دانست ،بلکه دوره حکمرانی مطلق وی را میبایست از سالهای بعد از کودتای
محمدرضاشاه در مقطع زمانی دوازدهساله پس از سقوط پدرش رضاشاه ،بهدلیل
جوان و کمتجربه بودن و نیز برای حفظ موقعیت لرزان خویش و کنترل دستگاه دولتی،
با سایر شخصیتها ،گروهها و طبقات اجتماعی رقابت میکرد و سعی داشت موقعیت
خود را از طریق جلب برخی حمایتهای خارجی و داخلی حفظ و تحکیم نماید .در
این دوره« ،دربار ،مجلس ،کابینه ،سفارتخانههای خارجی و مردم ،قطبهایی بودند که
قدرت میان آنها دستبهدست میشد»(آبراهامیان .)654 :7347،اما کنار زدن مصدق با
حمایت عوامل خارجی و داخلی در نتیجه کودتای  64مرداد سال  ،7336این امکان را
به شاه داد تا دست به ایجاد یک حکومت استبدادی بزند ،بهطوریکه در مدت زمان
محدود ده سال توانست به قدرت بیچون وچرایی در ایران دست یابد و آن را بر دیگر
گروه های درونی حکومت ،سیاستمداران ،ارتش و ...تحمیل نماید(ازغندی-7343 ،الف:

تاثیر ساختار اقتصادِ رانتی در شکلگیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی در عصر پهلوی دوم

 64مرداد سال  7336درنظر گرفت(ر.ک :بشیریه7344 ،و7393؛ رهبری.)7349 ،

650؛ علم و دیگران44-47 :7394 ،؛ هلیدی .)24 :7304 ،بهعبارتیدیگر ،محمدرضاشاه از
فردای کودتای  64مرداد توانست بر بخشهای مختلف دولت تسلط یابد و با این تثبیت
قدرت ،تبدیل به قدرتمندترین بازیگر عرصه سیاست و اجتماع در ایران شود و ساختار
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قدرت را به سمت شخصیشدن پیش ببرد.
در مورد شکل حکومت پهلوی دوم از فردای کودتای  64مرداد میتوان گفت،
این حکومت از نظر رسمی و قانونی ،سلطنت مشروطه بود و بر طبق قانون اساسی
مشروطه به پادشاه قدرت اجرایی چندانی داده نشده بود ،اما در فراسوی چهره قانونی
رژیم ،قدرت فراقانونی و پنهانی وجود داشت که بر اساس آن ،شاه به بازیگر اصلی
عرصه سیاست و اجتماع در ایران تبدیل شده بود(ازغندی-7343 ،الف636 :؛ ملکمحمدی،

 .)675-654 :7347ویژگی برجسته نظام سیاسی در این دوران را میتوان تمرکز قدرت
سیاسی در نزد شاه دانست(بشیریه61 :7344 ،و .)39بهطور کلی نیروهای نظامی و امنیتی،
بوروکراسی ،احزاب دربار ،درآمدهای نفتی و ایدئولوژی شاهنشاهی ،مهمترین ابزارهای
اعمال و تحکیم قدرت محمدرضاشاه به حساب میآیند .البته در کنار اینها ،میبایست
به نقش حمایتهای آمریکا نیز در تحکیم قدرت شاه توجه داشت.
ساختار سیاسی در دوره بعد از کودتای  64مرداد را میتوان همانند منظومهای
دانست که هسته مرکزی آنرا شخص شاه تشکیل میداد و خاندان سلطنتی ،نخبگان
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درباری ،دیوانیان ،نمایندگان مجلس و ...بهدور مدار سلطنت میچرخیدند(ازغندی:7319،

73؛ بیل .)20 :7341،این ساخت قدرت ،بهصورت عمودی و از باال به پایین بوده و تمامی
تصمیمگیری ها تحت سلطه حکومت مرکزی و شخص شاه قرار داشته است .در ادامه
این بخش ،چگونگی ظهور دولت رانتیر در دوره مورد بحث مورد بررسی قرار میگیرد.
بهطور کلی نکته مهمی که قبل از ورود به بحث میبایست به آن توجه داشت این
است که« ،در طول تاریخ ،نظام های سیاسی حاکم بر جامعه ایران ،در اشکال گوناگون
دارای درآمدها و عواید مستقل بودهاند .در توضیح آن میتوان گفت که تا قبل از
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انقالب مشروطه ،نظامهای سیاسی(حاکمان سیاسی کشور) بر عامل مهم تولید یعنی آب
مالکیت داشتهاند .این عامل تولید در مقایسه با سایر عوامل تولید در اکثر نقاط ایران

کمیاب بوده است .در همان حال این حاکمان صاحب زمینهای زیادی نیز
بودهاند»(رجایی )714 :7313 ،و آنها را اغلب به مقطعان و تیولداران واگذار کرده یا
اجاره میدادند و در مقابل ،تیولداران وظیفه گردآوری مالیات و انتقال آن به حکومت و
نیز انجام برخی خدمات نظامی را برعهده داشتند(بشیریه .)06 :7344 ،البته این تنها پایه و
منبع اقتصادی حکومت در ایرانِ قبل از مشروطه نبود ،بلکه یکی دیگر از منابع درآمد و
تامین مالی و قدرت اقتصادی دولت ،تجارت از راه دور بود که باعث گسترش و رونق
بازار ،صنایع دستی و کارگاههای کوچک شهری میشد و همه اینها مستقیم یا
غیرمستقیم تحتسلطه حکومت استبدادی بودند(گودرزی .)42-44 :7349 ،پس از انقالب
ایران داشته است و آن کشف نفت بود که عمالً دولت را از برایند نیروهای در جامعه،
به حکومتی خودسر و در دوره پهلوی دوم به دولتی رانتی تبدیل کرد(رجایی714 :7313 ،؛

موثقی.)642 :7340 ،
نظریه دولت رانتیر برای فهم و توضیح ماهیت سیاست در سالهای حکومت
محمدرضاشاه توسط برخی از پژوهشگران بهکار گرفته شد که در اینجا به تعدادی از
آنها اشاره میشود .همانگونه که پیشتر نیز بیان شد ،مهدوی را میتوان نخستین کسی
دانست که نظریه دولت رانتیر را برای بررسی ماهیت دولت محمدرضاشاه بهکار برد.
وی معتقد است ،با افزایش بیسابقه قیمت نفت در دهههای  7345و  ،7305دولت
پهلوی دوم به یک دولت رانتیر تمامعیار تبدیل گشت .به باور مهدوی ،باتوجه به اینکه
در اوایل دهه  7345درآمدهای نفتی چیزی در حدود  46درصد از کل درآمد کل دولت
را تشکیل میداد ،از این دوره بهبعد دولت محمدرضاشاه را باید یک دولت رانتیر

تاثیر ساختار اقتصادِ رانتی در شکلگیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی در عصر پهلوی دوم

مشروطه تحولی رخ داد که تاثیر اساسی بر زندگی اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی جامعه

نامید( .)Mahdavy, 1970اسکاچپول نیز این دولت را یک دولت رانتیر غرق در دالرهای
نفتی میداند که با روند اقتصاد سرمایهداری جهانی سخت پیوند خورده بود(اسکاچپول،
 .)7346به باور حاجییوسفی ،کشور ایران در فاصله سالهای  7334تا  7339بهدلیل
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تبدیل شدن درآمدهای نفتی به بزرگترین بخش درآمدهای حکومتی ،به یک دولت رانتیر
مبدل گشت(حاجییوسفی .)731-732 :7344 ،حسین بشیریه ،دولت مذکور را از اوایل دهه
 7345به بعد ،دولتی رانتی معرفی میکند که ارتباط چندانی با فرایندهای داخلی تولید
نداشته است(بشیریه .)96-97 :7344 ،محمدعلی همایون کاتوزیان نیز این دولت را
«استبداد نفتی» می نامد که در آن ،رشد درآمدهای نفتی تقریباً هیچ ارتباطی با ابزار تولید
بومی ن داشت و میزان و کیفیت استقالل مالی و قدرت سیاسی دولت را نسبت به جامعه
افزایش داده بود(کاتوزیان .)697-649 :7346 ،به اعتقاد مهرزاد بروجردی ،اتکای روزافزون
دولت محمدرضاشاه به درآمد نفت ،ایران را به یک نمونه روشن از «دولت
اجارهگیر[رانتیر]» تبدیل کرد(بروجردی .)00-41 :7341 ،سوسن سیاوشی معتقد است در
این دوره ،درآمدهای نفتی که اساساً شکل رانت را به خود گرفته بود و آن را خارجیها
در مقابل استخراج نفت به دولت میپرداختند ،منجر به ظهور دولت رانتی شد(سیاوشی،
64-61 :7342و .)07-05افسانه نجمآبادی نیز بر رانتیریبودن دولت محمدرضاشاه
تاکید میکند و ماهیت غیردموکراتیک آن را به ماهیت رانتیریبودن آن ربط
میدهد(.)Najmabadi, 1987
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رویهمرفته مطالعات و بررسیهای پژوهشگران نامبرده در مورد ماهیت دولت
پهلوی دوم ،به این نتیجه ختم میشود که نقش نفت بهعنوان منبع اصلی درآمد دولت را
میبایست از سالهای بعد از کودتای  64مرداد در نظر گرفت .بنابراین با توجه به
تعریفی که در این پژوهش از دولت رانتیر ارائه شد و آنچهکه در باال آمد ،دولت
محمدرضاشاه را میتوان از اواخر دهه  7335بهمثابه یک دولت رانتیر در نظر گرفت؛
چراکه در این مقطع ،درآمدهای نفتی ،تبدیل به بزرگترین بخش درآمدهای حکومت
شده بود.
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در کشور ایران از زمان پیدایش و تولید نفت تا زمان ملیشدن آن ،تولید این ماده
بهجز دوره سهساله بعد از جنگ جهانی دوم ،روندی صعودی داشت .پس از اعالم

ملی شدن صنعت نفت این میزان سیر نزولی را طی کرد ،اما درآمدهای حاصل از فروش
نفت پس از ملیشدن و گذار از دوره بحرانهای ناشی از آن ،رشدی قابلتوجه را نشان
میدهد(ملکمحمدی.)09 :7347 ،
بهطور کلی حکایت نفت در ایران از سال  7957و هنگام اعطای یک امتیاز پرسود
نفتی به نام ویلیام ناکس دارسی آغاز شد .سرمایهگذاری حسابشده دارسی بر طمع و
ناآگاهی شاهان قاجار هنگام کشف نفت در  7954بهخوبی نتیجه گرفت .وی در 7959
شرکت نفتی ایران-انگلیس را تاسیس کرد .بعد از این ،انگلیسیها صنعت نفت ایران را
برای چندین دهه در اختیار خود داشتند ،تا اینکه مصدق در اواخر دهه  7365علیه این
ایران را تحریم کردند و روابط دیپلماتیک ایران و انگلیس نیز دستخوش بحران شد.
پس از سرنگونی مصدق بهوسیله کودتای  64مرداد در سال  ،7336قراردادی از سوی
دولت زاهدی با یک کنسرسیوم نفتی که شامل کمپانیهای انگلیسی ،آمریکایی،
فرانسوی و هلندی میشد ،به امضاء رسید .این قرارداد از جهاتی موجب غیرملیشدن
نفت ایران شد ،اما بهرغماین ،تالش بیشائبه شاه برای کسب درآمدهای نفتی باالتر
ادامه یافت(میالنی ،)746-745 :7340 ،تااینکه به افزایش سریع درآمدهای نفتی ایران
انجامید و این درآمدها بعداز سال  7334به منبع اصلی درآمد برای تامین هزینههای
دولتی تبدیل شد .درآمدهای نفتی ،از نیمه دوم دهه  7335بیش از  45درصد درآمدهای
دولتی را تشکیل میداد(حاجییوسفی.)731-732 :7344 ،
در کل ،عمدهترین منابع کسب درآمد دولت محمدرضاشاه عبارت بودند از:
درآمدهای حاصل از فروش نفت ،درآمدهای مالیاتی ،و درآمدهای حاصل از انحصارات

تاثیر ساختار اقتصادِ رانتی در شکلگیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی در عصر پهلوی دوم

وضعیت قیام کرد .کشورهای غربی که از این اقدام مصدق به خشم آمده بودند ،نفت

و مالکیت .اما باال رفتن قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی ،بهمرور باعث عدمتوجه
رژیم به سایر منابع تحصیل درآمد شد و این عنصر ،نقش اصلی را در اقتصاد کشور ایفا
کرد(رزاقی761 :7317 ،؛ عباسی.)795 :7343 ،
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در ده سال اول سلطنت محمدرضاشاه ،میزان درآمد دولت از فروش نفت از حدود
 70میلیون دالر به  40میلیون دالر در سال  7335و به  7میلیارد و  415میلیون دالر در
سال  7305رسید .اوج درآمد دولت از فروش نفت از سال  7306به بعد آغاز شد .در
این سال درآمد نفت به  0میلیارد و  255میلیون دالر و در سال بعد به بیش از 74
میلیارد دالر افزایش یافت و به رغم کاهش تولید روزانه در سال  7302میزان درآمد به
مرز  65/1میلیارد رسید(ازغندی-7343 ،الف.)342 :
بهطور کلی سهم درآمدهای نفتی نسبت به کل درآمدهای دولتی از  77درصد در
سال  7333به حدود  42درصد در سال  7303افزایش یافت و بهطور میانگین ،بیش از
 05درصد درآمدهای دولت را تشکیل میداد .همچنین در دوره  7346تا ،7306
درآمدهای نفتی بین  25و  19درصد از مبادالت خارجی دولت را در بر میگرفت.
درعینحال ،سهم نسبی مالیاتهای داخلی نسبت به کل درآمدهای دولت بسیار پایین
بود ،چراکه دولت نیازی به افزایش مالیات نمیدید .در واقع با افزایش درآمدهای نفتی،
روزبهروز از اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی کاسته شده بود .سهم درآمدهای مالیاتی
نسبت به کل درآمد دولت به  77درصد در سال  7300کاهش یافت ،درحالیکه قبل از
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این در سال  47 ،7349درصد را تشکیل میداد .اما دولت بهعلت وقوع بحران اقتصادی
سال  ،7300دوباره سیاست اخذ مالیات را به مرحله اجرا گذاشت که در نتیجه آن ،سهم
مالیات در سال  7301به حدود  69درصد رسید(بشیریه20 :7393 ،؛ حاجییوسفی:7344 ،

714؛ رزاقی761 :7317 ،؛ عباسی.)795 :7343 ،
همچنین درآمدهای حاصل از مالکیت و انحصار دولت که شامل درآمد دریافتی از
موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سود سهام شرکتهای دولتی ،اجاره ساختمانهای
دولتی و سایر درآمدهای مربوط به انحصار مالکیت دولت میشد ،تحتتاثیر افزایش
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درآمدهای نفتی روزبهروز سهم کمتری از منابع مالی را تشکیل میداد .میزان این درآمد
از  71درصد ( 1/3میلیارد ریال) در سال  7346به  7/1درصد ( 45/0میلیارد ریال)

نسبت به کل درآمد در سال  7302کاهش یافت .این امر نشاندهنده آن است که میل
دولت به گسترش شرکتها ،نه برای استفاده از منابع مالی آنها ،بلکه برای اعمال اقتدار
و نظارت کامل بر تمام جنبههای اقتصادی کشور بوده است(حاجی یوسفی714 :7344 ،؛

رزاقی761 :7317 ،؛ عباسی.)797-795 :7343 ،
سهم نفت در تولید ناخالص ملی نیز در دهه  7305بهسرعت افزایش یافت .در این
دهه ،تولید ناخالص ملی ایران از چهار بخش کشاورزی ،نفت ،صنعت و معدن و
خدمات بود .افزایش درآمدهای نفتی موجب گردید تا سهم نفت در میان سایر بخشها
باال رود و از حدود  73/22درصد از تولید ناخالص ملی در سال  ،7332به  41درصد
صادرات نفت ،به حدود  36درصد رسید(ملکمحمدی.)23 :7347 ،
همچنین نکته اساسی که در اینجا میبایست به آن اشاره داشت این است که درباره
عوامل مؤثر در تسریع جریان فروش نفت و افزایش درآمدهای نفتی در دوره
محمدرضاشاه ،میتوان عال وه بر باال رفتن بازار تقاضا برای نفت ایران و منطقه
خاورمیانه در دنیا ،تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) ،و  ،...به وقوع
جنگ اعراب و اسرائیل در سال  7913اشاره کرد که در آن ،اعراب نفت خود را بهروی
آمریکا ،فرانسه ،انگلیس ،هلند و چند کشور دیگر بستند و این موضوع باعث شد که
صادرات نفت ایران به باالی  75میلیون بشکه در روز برسد .شاه در این تحریم نفتی
شرکت نکرد و رسماً اعالم نمود که نفت سالح سیاسی نیست .وی از این جریان خیلی
خرسند بود ،بهطوریکه علناً اظهار می داشت که فرصت طالیی برای ایران پیش آمده تا
این نفت ها را بفروشد و با درآمدهای حاصل از آن ،زیربنای اقتصاد کشور را تقویت

تاثیر ساختار اقتصادِ رانتی در شکلگیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی در عصر پهلوی دوم

در سال  7303برسد .این رقم در سال  7302با تمهیدات اندیشیدهشده در مورد کاهش

کند .با این خطمشی ،شاه از سویی حمایت بیشتری از پشتیبانان غربی خود بهدست
می آورد و از سوی دیگر با جبران کاهش صادرات نفت اعراب ،سهم بیشتری از
پشتیبانان غربی خود بهدست میآورد(امینی354-353 :7342 ،؛ حشمتزاده .)40 :7344 ،با

11

توجه به این وضعیت بود که درآمدهای نفتی ایران از سال  7306تا پیش از 7302
افزایش قابلتوجهی پیدا کرد.
رویهمرفته با توجه به آنچه بیان شد ،دولت پهلوی دوم را از اواخر دهه  7335در
کنار استبدادی(شخصمحور)بودن ،میتوان دولتی رانتیر نیز دانست(ر.ک :حاجییوسفی،

 .)7344مقایسه درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی ،این مسئله را بهخوبی نشان میدهد.
بهطور کلی «سرازیرشدن میلیاردها دالر نفتی بهواسطه ایجاد یک منبع درآمد مستقل،
شالوده استقالل این دولت را از جامعه تشکیل میداد .بهطوریکه درآمدهای نفتی،
دولت را نسبت به استخراج منابع ضروری از اقتصاد داخلی از طریق مالیاتهای باال
بینیاز میساخت»(بشیریه.)20 :7393 ،
به طور کلی دولت محمدرضاشاه در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی و مبدلشدن به
دولت رانتیر ،از یک شیوه خاص سیاست و حکومت و نوع رابطه با جامعه برخوردار
گشت ،بهطوریکه «شاهد تمرکز روزافزون سیاستگذاری حکومت در بخشهای
مختلف اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی میباشیم»(ازغندی .)44 :7340 ،شاه با
دراختیارداشتن منبع انحصاری مالی عظیمی چون نفت ،کل ساختار اقتصادی و اجتماعی
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را به خود وابسته کرده و قادر به تاثیرگذاری بر کل روند اقتصادی و تغییر ساختار
اجتماعی کشور

بود(1979: 133-134

 .)Rahin,شاه سعی میکرد از یکسو ،با صرف

بخشی از درآمدهای فزاینده نفت و رونق اقتصاد مصرفی وابسته و مونتاژ ،رضایتمندی
عمومی را جلب کند و از سویی دیگر ،با تقویت ساواک و نیروهای نظامی [و امنیتی]
با پول نفت ،مخالفان داخلی را کنترل و سرکوب نماید(حشمتزاده .)40 :7344 ،این
سیاست بهطور کلی نهتنها نمیتوانسته زمینههای دستیابی به توسعه واقعی را در کشور
فراهم نماید ،بلکه رانتیریشدن این دولت ،تاثیرات منفیای بر عرصههای اقتصاد،
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سیاست و جامعه ایران برجای گذاشت که از جمله مهمترین آنها میتوان به :تسلط
هرچه بیشتر دولت بر عرصه اقتصاد ،افزایش سهم نفت در نظام بودجه و برنامههای

توسعه ،گسترش دستگاههای امنیتی و سرکوب سیاسی ،تسلط دستگاه دیوانساالری بر
جامعه ،گسترش فساد مالی و ترویج روحیه رانتی ،ترویج فرهنگ رسمی ،و «افزایش
خودکامگی شاه و کمک به شکلگیری و ترویج فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی و تابعیت»
اشاره نمود ،که در پژوهش حاضر ،تنها مورد آخر مورد توجه و بررسی قرار میگیرد.
 .3ساختار اقتصاد رانتی ،افزایش خودکامگی شاه(رژیم) و شکلگیری فرهنگ
سیاسی غیرمشارکتی در عصر پهلوی دوم
همان گونه که در بخش نظری پژوهش نیز بیان شد ،رانتیریشدنِ دولت و
مسلط گشتن آن بر عرصه اقتصاد کشور ،مانعی اساسی در مسیر دستیابی به توسعه
سیاسی و شکلگیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی(انفعالی) در جامعه کمک مینماید.
بهطور کلی از آنجا که حاکمان سیاسی در دولتهای رانتیر نیازی به اخذ منابع از
جامعه ندارند ،بنابراین ضرورتی هم احساس نمیکنند که به نمایندگی از جامعه
بپردازند .بر این اساس آن نوع تعامالت بین حاکمان و مردم که زمینههای مشارکت
گسترده اعضای جامعه در فرایندهای سیاسی را فراهم میسازند ،بهوجود
نمیآید(شکاری .)720-723 :7311 ،نکته اساسی در اینجا این است که مردم اینگونه
کشورها ممکن است بههمان اندازه شهروندان دیگر کشورها خواهان دموکراسی و
مشارکت سیاسی باشند ،اما ثروت حاصل از رانت ،به حکومتها این امکان را میدهد
که پول های بیشتری را در بخش امنیت داخلی و ایجاد بوروکراسی گسترده و نیز
بذلوبخشش به گروههای اجتماعی هزینه نمایند و از این طریق از شکلگیری
گروههای اجتماعی [و تشکلهای مدنی] مستقل جلوگیری کرده و در برابر آمال

تاثیر ساختار اقتصادِ رانتی در شکلگیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی در عصر پهلوی دوم

سیاسی و شکلگیری فرهنگ سیاسی مشارکتی ایجاد کرده و در مقابل به توسعهنیافتگی

دموکراتیک مردم ،مانع ایجاد کنند(میرترابی-7341 ،ب63 :و .)64دولت رانتیر چون به جامعه
وابسته نیست ،بههمینخاطر نقشی برای گروهها ،تشکلها و نهادهای برآمده از آن قائل
نمیباشد و از این رو خود را چندان ملزم به کسب موافقت و رضایت آنها نمییابد و با
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عواید رانتی و خرج کردن آن ،کمبود یا کاهش مشروعیت سیاسی خود را جبران
میکند(اخوانکاظمی790 :7344 ،؛ نقیبزاده .)37 :7395 ،بهعبارتی دیگر ،هرگاه دولتی
در وضعیتی باشد که بتواند با توزیع کاال و خدمات و درآمد ،رضایت مردم را جلب
کند ،دیگر احتیاجی به مشروعیت دموکراتیک نخواهد

داشت(.)Luciani, 1994: 131

در

واقع هدف دولت رانتیر از اتخاذ چنین سیاستهایی این است که بتواند با ایجاد
حامیانی برای خود« ،از شکلگیری هستههای مقاومت و گروههایی برای هدایت
خواستههای مردم و شفافکردن اوضاع جلوگیری کند .این شبکه حامی میتواند مانع
شکلگیری خواستههای دموکراسیخواهانه در جامعه شود»(نواختیمقدم و رمزی:7349 ،

.)793
دولت محمدرضاشاه نیز همانطور که پیشتر بیان شد ،از اواخر دهه  7335به یک
دولت رانتیر تبدیل شده بود .دولتی که در آن تمامی قدرت در شخص شاه جمع شده
بود و در نتیجهی بهرهمندی از درآمدهای کالن نفتی ،از استقاللعمل باالیی در مقابل
جامعه برخوردار گشت .در این دوره« ،صنعت نفت و درآمدهای نفتی به درجهای از
اهمیت رسیده بودند که هیچ تحول صنعتی و اقتصادیای بدون توجه به آنها
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امکانپذیر نبوده است .این درآمدها در کنار برخورداری دولت از حمایت دولتهای
خارجی و شرکتهای چندملیتی دریافتکننده اصلی نفت ،به وراطبقاتی و
فراقانونیشدن دستگاه حکومتی منجر گردید»(ازغندی-7343 ،الف340 :؛ بشیریه-97 :7344 ،

96؛ کاتوزیان .)355 :7346 ،درآمدهای نفتی بهطور کلی به شاه امکان ایفای نقش مهم در
عرصه سیاست کشور میداد ،بهطوریکه میتوان گفت پول و ثروت ،بیشتر از هر عامل
دیگری در ساختمان و تحکیم نظام حکومتی محمدرضاشاه نقش داشت(زونیس:7315 ،

.)735
11

درآمدهای نفتی را میتوان عاملی مهم در افزایش میزان خودکامگی و قدرت
دولت پهلوی دوم و خودسری آن نسبت به جامعه دانست ،بهطوریکه باعث شده بود تا

دولت نقش کارگزار و مداخله گر اصلی را در زندگی سیاسی داشته باشد و با تضعیف
نیروهای اجتماعی و ممانعت از انجاموظیفه درست جامعه مدنی ،از شکلگیری توسعه
سیاسی بهم عنای مشارکت افراد جامعه در زندگی سیاسی جلوگیری

کند( See:

.)Mahdavy,1970

با افزایش درآمدهای نفتی در این دوره ،بهتدریج دولت استبدادی بهمراتب خشنتر
از دولت های قبلی شکل گرفت و به انجام کارهایی قادر گردید که هرگز قبل از آن
یارای آن را نداشت .حمله به ارزشهای جامعه و نفی آنها ،وابستگی همه طبقات به
دولت ،دخالت در عرصه خصوصی و عمومی ،سرکوب گسترده طبقه متوسط جدید و
گرفت(کاتوزیان .)7346 ،دولت رانتیر محمدرضاشاه ،بهطور کلی از طریق اعطای اعتبارات
مالی به سرمایه داری ،تامین نیازهای اقتصادی و رفاهی جامعه مانند آموزش رایگان و
افزایش یارانهها ،اجرای طرح های عظیم اقتصادی و اشتغال کارگران در این بخشها،
افزایش تعداد کارمندان و حقوق آنها ،افزایش دانشجویان و امکانات رفاهی برای آنان،
و  ،...تمامی جامعه را به خود وابسته کرده بود(اسکاچپول .)7346 ،این دولت بهخاطر
استقالل خویش از جامعه ،چنان فاصلهای از مردم گرفت که دیگر حتی آنها را دارای
حقی نمیدانست .فاصله بیش ازحد از جامعه موجب تجاوز به حریم جامعه نیز شده
بود(کاتوزیان.)7346 ،
افزایش درآمدهای نفتی موجب رشد سریع دستگاه اداری ،گسترش دامنه فعالیت
پلیس سیاسی و تسلط بیشتر دولت بر جامعه شده بود .لذا دولت نهتنها مستقل از
طبقات و نیروهای اجتماعی شده ،بلکه با کسب بیشترین درآمدها به بزرگترین

تاثیر ساختار اقتصادِ رانتی در شکلگیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی در عصر پهلوی دوم

وابستگی آن به دولت ،و  ...از اقداماتی بود که با استبداد نفتی دولت شکل

سرمایهدار و سرمایه گذار در کشور نیز تبدیل گشته بود و با اتکا به قدرت نظامی،
نیروهای سیاسی و اجتماعی را تحت سلطه خود قرار داده و از مشارکت آنها در
عرصه سیاست جلوگیری بهعمل آورده بود .بنابراین بر طبق الگوی دولت رانتیر میتوان
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گفت از جمله مهم ترین اثرات درآمدهای نفتی در این دوره ،افزایش توان ،قدرت و
وجه سرکوبگری دولت بوده است(عیوضی663-666 :7345 ،؛  .)Mahdavy, 1970: 466در
واقع این دولت ،دولت رانتیرِ [خودکامهای] بود که تنها محدودکننده قدرت آن ،دولت
آمریکا بوده است(رهبری.)604 :7349 ،
بهطور کلی به موازات افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه ،تجمع قدرت نزد شاه،
دستگاه حکومتی از برعهدهگرفتن نقش داوری میان طبقات جامعه پرهیز میکرد .طبیعی
است که چنین برخوردی با جامعه ،به یک رشته از کارویژهها و کارکردهای سیاسی و
اجتماعی می انجامید که حکومت را با منافع طبقاتی ساختار اجتماعی در تقابل قرار
میداد .در این وضعیت نمیتوانست رابطه مسالمتآمیزی بین مردم و حکومت وجود
داشته باشد ،بلکه حکومت بهمثابه یک طبقه مسلط بر روند قدرت طبقات دیگر تاثیر
می گذاشت ،که هدفی جز حفظ و تثبیت موقعیت خود نداشت .در این ساختار،
حکومت بر کلیه شئون جامعه سیطره پیدا کرده بود ،بهطوریکه تمام قوای جامعه در راه
اهداف نظ ام سلطنتی تجهیز گشته و حکومت در مقابل ملت هیچ تعهد و مسئولیتی
احساس نمی کرد ،یعنی نه محدود به قانون بود و نه وابسته به طبقهای خاص(ازغندی،
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.)773 :7319
انباشت فزاینده قدرت در نزد محمدرضاشاه ،وی را از هرگونه مسؤلیتپذیری و
پاسخگویی در مقابل مردم و گروههای سیاسی و اجتماعی بازداشته بود« .حکومت شاه
در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی به درجه باالیی از استقاللعمل رسیده بود ،بهگونهای
که این وضعیت موجب شده بود که در قبال خواستهها و فشارهای درونی جامعه،
هیچ گونه مسئولیتی احساس نکند و بدون درنظرداشتن منافع و نیازهای جامعه به
تصمیمگیری و تدوین سیاستها بپردازد»(شکاری .)734 :7311 ،این دولت رانتی
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نمیتوانست تحت هیچعنوانی رقابت و مشارکت سیاسی را تحمل کند و «همواره از
حکومت غیر سیاسی طرفداری میکرد و ایجاد زمینههای فعالیت نهادهای مشارکت

مردمی و قانونی را مسئلهای غیرمنطقی میدانست»(ازغندی .)773 :7319،در واقع بهدلیل
اینکه مشارکت بهعنوان روند کسب قدرت ،ناگزیر ساختارهای موجود را به مبارزه
میطلبد ،طبیعی است که چنین ساختار [رانتیای] از چنین کنشی ممانعت بهعمل
آورد(امامجمعهزاده و یاری.)76 :7346،
دستیابی به درآمدهای سرشار نفتی ،موجب شده بود تا دولت که بهمقدار زیادی از
جامعه مستقل شده بود ،منافعی فراتر از منافع جامعه پیدا کند ،و نسبت به فشارهای
درونی اجتماعی برخوردی غیرمسئوالنه داشته باشد] و برای جامعه دستور کار مشخص
کند .این وضعیت ،همانگونه که اشاره شد دولت را از پاسخگویی به خواستههای افراد
بود(سریعالقلم .)711 :7341 ،دولت بهدلیل عدم اخذ مالیات از جامعه ،هیچ تعهد و اجباری
به نمایندهبودن نداشت و هیچگونه راه قانونی که از طریق آن ،افراد جامعه بتوانند در
عرصه سیاست مشارکت نمایند را ایجاد نکرده بود؛ یعنی حکومت اجازه فعالیت
تشکلهای جامعه مدنی بهویژه احزاب سیاسی مستقل (بهعنوان نماینده مردم) را نمیداد
و آنها را سرکوب میکرد« .رانتیربودن دولت ،باعث آن شده بود تا دولت با تضعیف
بخش خصوصی و جلوگیری از شکل گیری بهینه آن ،در عدم پاگیری و یا انجاموظیفه
درست جامعه مدنی و تحزب و ممانعت از توسعه سیاسی نقش اساسی ایفا
نماید»(اخوانکاظمی.)792 :7344 ،
بهطور کلی پس از کودتای  64مرداد جو خفقان ،استبداد و رعب و وحشت در
جامعه ایران ایجاد شد و در نتیجه آن فعالیت احزاب متوقف شد و فرایند توسعه
احزاب نیمهکاره ماند و فعالیت سیاسی گروهها ازآنپس جنبه زیرزمینی به خود

تاثیر ساختار اقتصادِ رانتی در شکلگیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی در عصر پهلوی دوم

جامعه برحذر ساخته و هرگونه تعامل با آنان و نیز تغییر و اصالح را بیمعنا ساخته

گرفت(بشیریه .)754 :7344،در مقابل ،محمدرضا شاه از احزاب درباریِ ملیون ،مردم ،ایران
نوین و رستاخیز ،بهعنوان ابزاری برای تثبیت قدرت شخصی و تمرکز سیاسی استفاده
میکرد .بهسخنی دیگر ،هدف اصلی شاه از ایجاد این احزاب فرمایشی ،تنها کنترل عرصه
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سیاسی و ایجاد پایگاه های اجتماعی برای خود بوده است ،و نه مجرایی برای مشارکت
واقعی مردم در صحنه سیاست و تصمیمگیری .در واقع ،درآمدهای نفتی این توان را به
شاه داده بودند تا به تاسیس احزاب دولتی وابسته بپردازد و بدینوسیله از مشارکت
فعال و مؤثر مردم در فرایندهای سیاسی جلوگیری کند.
در این دوره ،به دلیل افزایش قدرت حکومت که از افزایش درآمدهای نفتی ناشی
می شد ،نهادهای دموکراتیک صرفاً دارای ارزش ظاهری گردیده و همین مسئله باعث
شده بود تا در غیاب مشروعیت سیاسی ،الگوی حکومت نئوپاتریمونیال(شخصمحور)
و سؤاستفاده از قدرت سرکوب سیاسی متداول شود .بهطور کلی بهدلیل آنکه این دولت
رانتی ،نمی توانست رقابت و مشارکت سیاسی را تحمل کرده و به سازمانها و
تشکالت مستقل اجازه تکوین و فعالیت نمیداد ،بنابراین گروههای برخوردار از آگاهی
سیاسی به سمت انفعال و سیاستگریزی کشانیده شده بودند.
درآمدهای حاصل از فروش نفت در عصر پهلوی دوم ،باعث شد تا از یکسو
دولت نه به مردم و فعالیت تولیدیشان بلکه به درآمد بادآوردهای متکی شود که به
اتکای آن حاضر نمی شد به توزیع قدرت در جامعه گردن نهد و از سوی دیگر ،جامعه
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نیز با نقش مسلطی که حکومت در اقتصاد یا نفت کسب کرد ،از نظر اقتصادی به
حکومت وابسته شد و همین مسئله مانع از این گردید تا حقوق و آزادیهایی را مطالبه
کند که به او همچون شهروند و ملت هویت سیاسی میبخشید و او را در تعامل با
دولت قرار میداد .در واقع دولت رانتیرِ محمدرضاشاه با اتکاء به درآمد نفت ،از یکسو
ایرانیان را بهعنوان شهروند از نظر سیاسی خلعسالح کرد و از سوی دیگر توانست به
خود تمرکزی بخشد که معرف قدرت مطلقه و انحصاری سیاسی در جامعه
است(قاضیمرادی .)694 :7344 ،بهعنوان نمونهای در زمینه بیتوجهی در قبال خواستههای
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جامعه ،شاه سیاستهای اقتصادی معینی را دنبال میکرد که غالباً بسیار نامناسب با
شرایط اقتصادی ایران بود ،بههمینجهت ،فقر و نابرابری پابرجا ماند و شکوفایی نفتی

دهه  7915عالوهبراینکه این استقاللعمل را قوت بخشید ،با سؤمدیریت نابههنجار
همراه شد .بنابراین ،بهبود وضع را برای عامه مردم بهبار نیاورد و استقاللعمل
حکومت ،آن را قادر ساخت تا در برابر فشار فزاینده گروههای طبقاتی متوسط و سطح
پایین برای دگرگونی اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی مقاومت کند(گازیوروسکی:7317 ،

.)799
نکته اساسی در اینجا این است که در جوامعی که گروههای رسمی و نهادی
همچون احزاب مستقل ،فرصتی برای ابراز وجود نیابند ،زمینه برای نقشآفرینی گروهها
و روابط غیررسمی مهیا میشود .برایناساس در عصر محمدرضاشاه نیز بهدلیل سرکوب
غیررسمی و بدهوبستانهای باندی و گروهی شد و گروهها و روابط غیررسمی که
خارج از چارچوبهای قانونی و نهادی عمل میکردند ،به عامل اصلی تحرک در
زندگی سیاسی تبدیل شدند»(نوروزی .)743 :7310 ،در میان گروههای غیررسمی این
دوران ،میتوان «دوره» را حیاتیترین و قدرتمندترین گروه غیررسمی دانست که هم
حکم کانون جذب نخبگان را داشت و هم عمالً بهمثابه «کابینه سایه» عمل
میکرد(ازغندی .)29 :7319 ،دوره عبارت از گروهی از افراد است که بهواسطه عالئق
مشترک حرفهای ،خانوادگی ،فکری ،سیاسی و  ...بهطور غیررسمی گردهم میآیند .در
قلمرو سیاست در عصر پهلوی دوم ،نخبگان سیاسی و سایر مقامات بوروکرات کشوری
ردهباال ،عضو دو دوره «ایران نو» و «کانون ترقی» بودند که از در دهه  7335شکل
گرفته بودند(بشیریه751-752 :7344 ،؛ بیل .)14-16 :7341 ،در چنین محیطی ،زدوبندها،
دستهبندیها و گفتوگوهای پشتپرده و غیررسمی جزو مهارتهای الزم برای رسیدن

تاثیر ساختار اقتصادِ رانتی در شکلگیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی در عصر پهلوی دوم

احزاب مستقل« ،صحنه سیاست در کشور دستخوش نقشآفرینی انواع روابط

به قدرت ،شهرت و ثروت بوده است .این گروههای غیررسمی بهطور کلی مشوق
فرهنگ سیاسی بودند که از تساهل سیاسی ،مشارکتپذیری ارادی و برخورد منطقی با
رویکردها و نظرات جلوگیری میکرد(ازغندی.)15 :7319 ،
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عالوهبراین  ،در دولت رانتیر محمدرضاشاه ،اختناق و سرکوب توسط نیروهای
نظامی و امنیتی نیز از جمله ابزارهای اجرایی شاه در افزایش تمرکز قدرت و جلوگیری
از مشارکت مؤثر اعضای جامعه در فرایندهای سیاسی بوده است ،که نقش درآمدهای
سرشار نفتی در این زمینه ،اساسی میباشد ،بهطوریکه بخش مهمی از این درآمدها،
صرف تقویت و گسترش نیروهای نظامی و امنیتی میشد .بهطور کلی بهدنبال دستیابی
مجدد شاه به قدرت در سال  7336و دسترسی به درآمدهای نفتی ،سیاست افزایش
نفرات نیروی نظامی و تجهیز آن در دستور کار وی قرار گرفت(دهشیار)472 :7342 ،

برایناساس ،شاه شمار نفرات نظامی را به ترتیب از  655هزار نفر در سال  7346به
 475هزار نفر در سال  7302افزایش داد .همچنین بودجه ساالنه ارتش را از  693میلیون
دالر در سال  7346به  76میلیارد دالر در سال  7300رساند و با خرید تسلیحاتی به
ارزش بیش از  76میلیارد دالر از کشورهای غربی به ویژه آمریکا ،زرادخانه عظیمی
ایجاد کرد که ایران را به بزرگترین نیروی دریایی خلیج فارس ،پیشرفتهترین نیروی
هوایی خاورمیانه و پنجمین نیروی بزرگ جهانی تبدیل کرد(آبراهامیان.)032-030 :7347 ،
بهطور کلی حفظ چنین ارتش نیرومند و وفاداری ،نیازمند هزینههای سنگینی بود که در
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این زمینه -همانگونه که بیان شد -درآمدهای سرشار نفتی منبع قابلاعتمادی بهشمار
میرفت .در کل ،هزینههای نظامی بهطور مستمر  35درصد و حتی در برخی مواقع بیش
از آن را در بودجه ساالنه تشکیل میداد(بشیریه96-49 :7344 ،؛ ازغندی-7343 ،الف-627 :

626؛ امینی.)364-361 :7342 ،
در کنار موارد فوق ،دولت پهلوی دوم با توان اقتصادی حاصل از درآمدهای نفتی
توانسته بود به حمایت از مصرفگرایی و تامین نیازهای اولیه زندگی عامه مردم بپردازد
و از این طریق نیز آنها را از گرایش به فعالیتهای سیاسی در چارچوب نهادهای
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مدنی برای پیگیری خواستههایشان باز دارد .عواید نفتی در این دوره برای کل جامعه
بهصورت یک منبع رفاه در آمده بود و طبقات اجتماعی برای کار در دیگر بخشها به

سرمایه دولت وابسته شدند .طبقات باالی جامعه که در روند نوسازی ،سرمایههای خود
را در بخشهای صنعت و تجارت بهکار گرفتند ،مستقیماً به درآمدهای نفتی وابسته
شدند .طبقات شهری نیز چشم به حداقل حقوق تضمینشده ،یارانه مواد غذایی و
طرحهای بهداشتی و آموزشی داشتند ،به دولت وابسته گشتند .بدینترتیب نوعی رابطه
حامی و پیرو بهوجود آمده بود و درنتیجهآن ،هیچیک از طبقات اجتماعی بهسمت
فعالیتهای سیاسی برای احقاق حقوق اقتصادی-سیاسی نمیرفتند .طبقه پایین جامعه
نیز بهعلت ضعفهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و تاریخی به فعالیتهای سیاسی
نمیپرداخت .بنابراین احزاب غیردولتی نیز نتوانستند بهمنظور فعالیتهای سیاسی خود
نظریه پردازی و کارهای روشنفکری محدود شد و کمتر به فعالیتهای عملی و حزبی
دست زدند(امامجمعهزاده و معصومی33 :7349 ،و.)41
حکوم ت محمدرضاشاه ،درآمدهای نفتی را تنها در راستای تحکیم قدرت خویش و
بهضرر نیروهای اجتماعی هزینه میکرد .شاه بهصرف دراختیارداشتن زور و قدرت ،که
با پشتوانه استقالل مالی ناشی از افزایش درآمد نفت بهدست آورده بود ،درصدد بود تا
مردم را به اطاعت از نظام وا دارد(عیوضی .)664-663 :7345 ،برایناساس ،بههرمیزان که
درآمدهای دولت از طریق نفت افزایش پیدا میکرد و بیشتر به این درآمدها بهمنظور
اجرای نیات اقتدارگرایانه خود وابسته میشد ،بههمانمیزان از جامعه دورتر و مستقلتر
میگشت .به بیانیدیگر ،ورود درآمدهای سرشار نفتی به کشور ،بهویژه زمانیکه
شاه(رژیم) با رقیبان و مخالفان نیرومندی روبهرو نبود ،ضرورت و انگیزه الزم را برای
ایجاد یک دولت با قابلیت نهادی باال و برقراری پیوندهای مؤثر با گروههای مختلف

تاثیر ساختار اقتصادِ رانتی در شکلگیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی در عصر پهلوی دوم

رابطهای اندام وار با دیگر نیروهای اجتماعی برقرار کنند و فعالیت آنها بیشتر به

اجتماعی از بین برده بود ،که نتیجه این وضع ،شکلگیری دولتی با توانایی سازمانی و
نهادی پایین و پیوندهای سست اجتماعی بوده است که در کل ،بر فاصله میان حکومت
و جامعه افزود.
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متغیر نفت در این دوره ،بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به تشدید نقش انفعالی و
تضعیف ساختار اجتماعی ایران کمک کرده بود؛ تاثیرگذاری مستقیم در شکل ازبینبردن
بسترهای کار و تولید ،ایجاد جامعهای مصرفی و ایجاد این ذهنیت در بطن جامعه که با
وجود درآمدهای نفتی منشاء همه تحوالت و اقدامات بزرگ دولت است و مردم باید
همواره چشم به دستان دولت برای تامین نیازهای روزمره خود داشته باشند ،ظاهر
گشت .تاثیرگذاری غیرمستقیم نیز در شکل تقویت مواضع و عملکرد ساختار سیاسی در
قبال ساختار اجتماعی و هدایت هدفمندانه آن در راستای اهداف ساختار سیاسی بوده
است .این مسئله در مجموع به ایجاد اعتماد و اطمینان به دولت از سوی جامعه منجر
نشد(سلطانی.)750-754 :7397 ،
بهطورکلی در دوره مورد بحث ،بهدلیل برخوردارشدن دولت از درآمدهای کالن
نفتی ،از یک سو ،وابستگی دولت به مردم کم شد و از سوی دیگر ،توان مالی دولت
افزایش پیدا کرده و این مانع از شکلگیری نهادهای دموکراتیک و مستقل شد و
درنتیجه امکان شکل گیری نهادهای اجتماعی الزم برای مشارکت مردم در قدرت
محدود گردید .در چنین شرایطی تطابق چندانی بین سطح تحوالت سیاسی و اجتماعی
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در جامعه با سطح تحول زیربناهای انسانی وجود نداشت ،چون سرریزشدن بخشی از
پول نفت در جامعه و همچنین گسترش تماسهای بینالمللی مردم باعث شده بود تا
تغییرات کمی و کیفی در نیروی انسانی و سطح دانش و آگاهیهای مردم بهوجود بیاید
و خواست درونی برای مشارکت های سیاسی و اجتماعی افزایش پیدا کند ،اما در مقابل،
شاه بهدلیل هراس از ،ازدستدادن قدرت ،امکان شکلگیری نهادهای مدنی الزم برای
تحول را به مردم نمیداد(امیراحمدی )97-95 :7347 ،و هرگونه مخالفت سیاسی را تضعیف
یا سرکوب مینمود و یا اینکه بهوسیله پول نفت تطمیع میکرد(عیوضی.)667 :7345 ،
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نتیجهی این سیاست نمیتوانسته چیزی جز شکلگیری و گسترش فرهنگ سیاسی
غیرمشارکتی یا انفعالی در کشور بوده باشد.

محمدرضاشاه بهدلیل [ دراختیارداشتن درآمدهای سرشار نفتی و انحصاریکردن
قدرت سیاسی ،تاثیر محوری و بنیادینی بر فرهنگ سیاسی ایران داشته و توانست عناصر
دیگر را تحتالشعاع خود قرار دهد(ازغندی-7343 ،الف .)97 :در واقع افزایش درآمدهای
نفتی ،شاه و دولتش را به مهمترین نیروی مسلط بر اقتصاد ،سیاست و امنیت کشور
مبدل ساخته بود .شاه با کسب این درآمدها نیازی به مشارکت جامعه و نیروهای آن در
پیشبرد برنامههای خود نمیدید و از همین رو روزبهروز نیروهای سیاسی و اجتماعی
را به حاشیه راند .در واقع دولت با تکیه بر منابع نفتی به نیروی مسلطی بدل شد که
فعالمایشاء بود و لذا هیچ عرصه سیاسی و اجتماعی مستقل از حکومت را
بهطور کلی ساختار اقتصاد رانتی در کنار ساختار سیاسی استبدادی در عصر پهلوی
دوم ،امکانات الزم را برای شکلگیری فردیت و کنشهای سیاسی آزادانه و آزادی
اندیشه و تفکر فراهم نکرده بود و بهجای آن ،به شکلگیری فضای ساختاری الزم برای
بروز و شیوع مؤلفههای منفی و غیرمدنیای همچون :ترس از قدرت شاه،
اطاعتپذیری ،اقتدارگرایی ،بدبینی ،بیاعتمادی ،فرصتطلبی ،انفعال سیاسی ،اعتراض
خاموش ،قانونگریزی ،تملق و چاپلوسی ،توطئهباوری ،خشونت و ستیزهجویی ،ناامنی،
عدم تساهل و مدارا ،و  ...کمک کرده بود .در اینجا به چند مورد از این مؤلفهها
اشارهای کوتاه صورت میگیرد.
 ترس از قدرت شاه :ترس از قدرت سیاسی ،عامل اساسی نوع رابطه موجود میاننهاد سلطنت با مردم در دوره محمدرضاشاه بوده و جوهر ترس در فرهنگ و رفتار
سیاسی افراد در کلیه روابط اجتماعی ظاهر گشته بود .بهطور کلی «در یک طرف این

تاثیر ساختار اقتصادِ رانتی در شکلگیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی در عصر پهلوی دوم

برنمیتابید(فوران.)415-423 :7343 ،

رابطه ،قدرت مطلق و توانا بر انجام هر کاری قرار داشت و در طرف دیگر آن،
انسانهای ضعیف ،مسلوباالختیار و محکوم به اطاعت بیچونوچرا از شخص
شاه»(حافظنیا )650-654 :7393،و در درجه بعدی نخبگان سیاسی .محمدرضاشاه در دوران
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پادشاهیاش ،همواره پرهیبت و ترسناک بود و تنها بهخاطر قدرتی که داشت ،مردم به
وی احترام میگذاشتند .درواقع برخورداری از پشتوانهی نفتی ،این قدرت و هیبت را
به شاه داده بود.
 بیاعتمادي سیاسی :بی اعتمادی نسبت به قدرت سیاسی در دوره موردبحث،نوعی واکنش اعضای جامعه نسبت به رابطه عمودی و آمرانه قدرت سیاسی به شمار
می رفته است و استبداد و تمرکز بیش از حد قدرت نزد محمدرضاشاه که خود بهکمک
درآمدهای کالن نفتی ایجاد شده بود ،مهمترین عامل در ایجاد این وضعیت بود.
بیاعتمادی و سؤظن همواره موجب میگر دید که نوعی شک و تردید بر افعال ،اعمال
و نیات جامعه در قبال حکومت وبالعکس و یا در بین خود مردم با یکدیگر حاکم
باشد(ر.ک :سیونگیو.)13-16 :7347،
 خشونت و ستیزهجويی :در فرهنگ سیاسی ایرانِ عصر پهلوی دوم ،به خشونتبهعنوان اصلی الزم و موجه در مبارزات و فعالیتهای سیاسی نگاه میشد .درواقع
خشونت و ستیزهجویی در فرهنگ سیاسی این دوره را میبایست عکسالعملی درمقابل
ساختار استبدادی و رانتی دانست .حکومت محمدرضاشاه بهواسطهی تکیه بر
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درآمدهای سرشار نفتی« ،ازیکسو در بالندگی فرهنگ مبارزه سالم سیاسی و رقابتآمیز
تاثیر منفی گذاشته و ازسویدیگر ،فعاالن سیاسی را به مبارزات خشونتآمیز سوق
می داد ،که نتیجه هر دو فرایند ،گسترش فرهنگ حذف ،ستیز و خشونت در مبارزات
سیاسی بهجای کنشها و واکنشهای مسالمتآمیز و غیرخصمانه بود»(شریف-24 :7347،

.)22
 قانونگريزي :ایرانیانِ عصر محمدرضاشاه ،در شرایطی که مطلقنگری ورانت بازی و فساد اداری در سطح کشور رسوخ کرده بود ،از نظم و قانون ،گریزان بوده
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و عالقهای به همبستگی و سازمانیافتگی نداشتند .بهطورکلی «در شرایطی که قانونگذار
و مجری یعنی شاه و زیردستانش ،قانونشکن و رانتخوار بودند ،رعایت نظم و قانون

توسط مردم انتظار بیموردی بود»(ازغندی .)11 :7340،مردم ایران وقتی مشاهده میکردند
که شاه و نخبگان سیاسیاش ،وقعی به قوانین نمیگذارند و تنها درپی سؤاستفاده از
موقعیت سیاسی و اداری و مالاندوزی هستند ،آنها نیز هیچگونه انگیزهای برای اطاعت
از قوانین نداشته و قانونگرایی را بهعنوان پدیدهای ضدارزش تلقی میکردند.
 تملق و چاپلوسی :فرهنگ سیاسی اقتدارگرایِ رانتی ،موجب شده بود که افرادنتوانند حرفها و عقایدشان را بهآسانی و بهدور از هرگونه عواقب ناخوشایندی بیان
کنند .بههمینخاطر به تملقگویی ،چاپلوسی و چاکرمنشی روی میآوردند تا به موقعیت
مناسبی دست یابند« .در ساختاری که همهچیز طبق خواست ،اراده و فرمان شخص شاه
باشد»(سریعالقلم 49-44 :7341،و41؛ زونیس.)7341،
 عدم تساهل و مدارا :در این دوره ،بهدلیل وجود ساختار اقتصاد رانتی و درنتیجه ،متمرکزترشدن قدرت سیاسی و فراهمنبودن فضای فعالیت سیاسی نهادینه و
قانونی در جامعه ،نیروها و گروههای مختلف اجتماعی همگی در وضعیت سؤظن
نسبت به یکدیگر قرار داشته و درنتیجه نسبت به هم تساهل و مدارا نداشتند« .در
فرهنگ سیاسی دوره مذکور ،با توجه به خلقوخوی پادشاه و نیز اکثر نخبگان سیاسی
که به ارزشها بهصورت مطلق مینگریستند و تمایل داشتند نگرش انقیادطلبانه خود را
به دیگران تحمیل کنند ،انتظار تساهل در برخوردهای سیاسی و اجتماعی بیمورد بوده
است»(ازغندی.)45 :7340،
رویهمرفته ،جهتگیریهای شناختی فرهنگ سیاسی حاکم بر دوره محمدرضاشاه،
نظام سلطنتی را نظامی اقتدارگرا ،رانتی ،فاسد ،سرکوبگر ،غیرقابلاعتماد و عامل بیگانه

تاثیر ساختار اقتصادِ رانتی در شکلگیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی در عصر پهلوی دوم

برقرار بود ،کارگزاران نظام نیز سعی میکردند که شاه از آنها دید مثبتی داشته

میدانست .مطابق این جهتگیریها ،بازیگران سیاسی ایران بهویژه شخص شاه
غیرقابلاعتماد بودند و جهتگیریها و ایستارهای عاطفی این فرهنگ ،با بدبینی ،ترس
و تنفر از شاه ،حکومت ،بازیگران سیاسی و کل عرصه سیاست همراه بود(ر.ک :شریف،
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 .)777-750 :7347این مسئله در کل ،نمیتوانست به نفع مشروعیت حکومت
محمدرضاشاه در نزد جامعه بوده باشد ،بهطوریکه شکاف بین جامعه و حکومت را
شدت بخشید و بیاعتمادی نسبت به قواعد بازی سیاسی را در کشور موجب گشت که
در نتیجهی آن ،مشروعیت رژیم با بحران و ریزش مواجه شد.
درواقع بهدلیل اینکه شاه در نتیجه برخورداری از استقالل مالی نسبت به جامعه،
حاضر به «توزیع منطقی» منابع و امکانات ملی در بین گروههای اجتماعی و نیز
فراهمکردن زمینههای «مشارکت فعال و واقعی» مردم در عرصه سیاست نبود ،آنان به
مقابله با وی و رژیمش پرداختند .بهطور کلی «بهدلیل ساخت نخبهگرای این نظام
سیاسی و تضاد بین توزیع قدرت با اصل تمرکز قدرت در دست شاه ،انتظار همگرایی و
همبستگی مردم با هیات حاکمه را نمیشد داشت .نظام بهدلیل فقدان پارامترهای تعدیل
قدرت و عدم نهادمندی کارآمد سیاسی ،با فساد اداری و مالی گستردهای روبهرو بود.
حکومت بهخاطر ضعفهای متعدد ساختاری و کارکردی و عدم توانایی برای
برطرفکردن ضعفها و بهبود کارکردهای خود ،با بحران مشروعیت مواجه شده بود.
این بدینمعنا بود که سیاستهای شاه در عرصههای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
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فرهنگی با واکنشهای منفی مردم روبه رو شد و در مقابل ،شاه برای فرار از این
وضعیت ،از یکسو هرچهبیشتر به دستگاههای سرکوبِ خود(نیروهای نظامی و امنیتی)
پناه برد و از سویی دیگر به قدرتهای خارجی بهویژه آمریکا نزدیکتر گردید(ازغندی،

-7343ب ،)66 :که این سیاست ،در کل بهجز تحریک و همبستگی بیشتر مردم بر علیه
رژیم و پذیرش شکست از جانب شاه ،حاصلی دربر نداشت.
نتیجهگیری
هدف این مقاله بررسی تاثیر ساختار اقتصاد رانتی متکیبهنفت در شکلگیری فرهنگ
سیاسی غیرمشارکتی(انفعالی) در عصر سلطنت محمدرضاشاه بوده است .در این راستا،

در کنار عوامل مهمی چون ساختار حکومت استبدادی که در شکلگیری فرهنگ
سیاسی غیرمشارکتی در دوره پهلوی دوم نقش داشتهاند ،ساختار اقتصاد رانتی
متکیبهنفت نیز بر فرهنگ سیاسی در دوره مورد بحث تاثیر گذاشته و به شکلگیری و
ترویج فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی کمک نموده بود.
بهطور کلی دولت محمدرضاشاه از اواخر دهه  7335و درنتیجهی افزایش سهم
درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت به بیش از  46درصد ،به یک دولت رانتیر
تبدیل شد و این موضوع نقش مهمی در شخصیشدن و تحکیم ساخت استبدادی
قدرت در این دوره داشته و دولت را به مهمترین نیروی مسلط بر اقتصاد ،سیاست،
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ایرانِ عصر پهلوی دوم بهحساب آورد.
در عصر محمدرضاشاه ،بهطور کلی بهدلیل برخوردارشدن دولت از درآمدهای کالن
نفتی ،از یکسو وابستگی دولت به مردم کمتر شده و از سوی دیگر توان مالی دولت
افزایش بسیاری پیدا کرده بود ،که این مسئله باعث شده بود تا دولت از جامعه مستقلتر
شده و نقش کارگزار و مداخله گر اصلی را در زندگی سیاسی برعهده بگیرد و با
سرکوب و تضعیف نهادها و تشکلهای سیاسی و اجتماعی و ممانعت از انجام وظیفه
درست جامعه مدنی ،از مشارکت افراد جامعه در فرایندهای سیاسی جلوگیری کرده و
آنان را به انفعال سیاسی کشانده و بدینترتیب به شکلگیری فرهنگ سیاسی
غیرمشارکتی یاری رساند .ساختار اقتصاد رانتی در کنار ساختار سیاسی استبدادی در
دوره پهلوی دوم ،امکانات الزم را برای شکلگیری فردیت و کنشهای سیاسی آزادانه و
آزادی اندیشه و تفکر فراهم نکرد و بهجای آن ،به شکلگیری فضای ساختاری الزم

تاثیر ساختار اقتصادِ رانتی در شکلگیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی در عصر پهلوی دوم

اجتماع و امنیت کشور مبدل نمود .درواقع ،نفت را میتوان عاملی مستقل در کل بافت

برای بروز و شیوع مؤلفههای منفی و غیرمدنی همچون :ترس از قدرت شاه،
اطاعتپذیری ،اقتدارگرایی ،بدبینی ،بیاعتمادی ،فرصتطلبی ،انفعال سیاسی ،اعتراض
خاموش ،قانونگریزی ،تملق و چاپلوسی ،توطئهباوری ،خشونت و ستیزهجویی ،ناامنی،
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عدم تساهل و مدارا ،و  ...در فرهنگ سیاسی کشور کمک کرد؛ فرهنگ سیاسی که در
نهایت موجب بیاعتمادی و بدبینی مردم نسبت به محمدرضاشاه و رژیمش شده و به
سقوط این نظام سلطنتی در بهمن سال  7301کمک نمود.
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