دولت رانتی و رفاه

قلمرورفاه

منشا ثروت دولت در ایران ،رانت نفت است و به دلیل اتکا نداشتن به مالیات شهروندان ،طبقات مستقل از دولت شکل
نگرفتند .مطلب حاضر به این نظریه مهم در علوم اجتماعی میپردازد و با دید تاریخی ،دولت پهلوی اول و دوم را در رابطه
با این نظریه تحلیل میکند.
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مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

یکی از ویژگیهای جالب انقالب سال ۵۷در ایران سرعت فروپاشی
دولت بود .از اولین تظاهــرات خیابانی در قم در تاریخ  ۱۹دیماه
سال  ۱۳۵۶تا تغییر نهایی رژیم در  ۲۲بهمنماه سال  ۱۳۵۷تنها
سیزده ماه طول کشید.
در دیماه ســال  ،۱۳۵۶دولت ایران حداقل برای شــخص شاه
آنقدر قوی و باثبات بهنظر میرسید که اجاز ه دهد سرکوبهای
غیرسیاسی کاهش یابند .در آن زمان تقریبا یکسوم کل بودجه به
طور منظم به هزینههای نظامی اختصاص مییافت .تا سال ۱۳۵۶
این میزان به بیش از  ۱۰میلیارد دالر رسیده بود .ارتش شاه دارای
تجهیزات پیشرفته و کاملی بود .از میان این امکانات میتوان به
 ۴۵۴هزار سرباز ۳ ،هزار تانک مدرن ،بزرگترین ناوگان هاورکرافت
جهان ۲۹۰ ،بمبافکن فانتوم ۸۰ ،فروند اف ۱۴و  ۱۶۰فروند اف۱۶
اشاره کرد (هالیدی۱۹۷۹ ،؛ وانی .)۱۹۷۶ ،ارتش ایران با جنگهای
خارجی یا عملیاتهای داخلی تضعیف نشــده بود .دولت درگیر
بحران اقتصادی نبود .با اینکــه در اواخر دهه پنجاه روند افزایش
درآمدهای نفتی کند شــده بود ،اما ذخایر خارجی ایران بیش از
 ۲۰میلیارد دالر تخمین زده میشد .پس از افزایش قیمت نفت
در سال  ۱۳۵۳و در نتیجه افزایش هزینههای مربوط به توسعه،
مشکالتی به وجود آمد :فساد گسترده ،انواع تنگناهای اقتصادی و
زیرساختی و تا پایان سال  ،۱۳۵۶تورم و بیکاری گسترده در برخی
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

بخشها .اما هیچکدام از این مشکالت ،بحرانهای اجتماعی که در
شرایط مشابه در سایر کشورهای جهانسومی پیش آمده بود را
به وجود نیاورد .به بیان دیگر ،با داشتن درآمدهای نفتی فراوان و
ارتشی قدرتمند ،دلیلی متقاعدکننده برای سقوط کامل و سریع
دولت پهلوی وجود نداشت.
دومین خصیصه ســقوط دولت پهلوی ،این بــود که این فرایند
هیچ گسستی درون «طبقه حاکم( »)1ایجاد نکرد .در مقایسه با
سایر موقعیتهای انقالبی ،این نبود تمایز سیاسی میان نخبگان
اجتماعی ،امری نو بود .قطعا بخش مهمی از بورژوازی بازار ،یعنی
بازاریهای ســنتی ،از انقالب حمایت کردند .امــا این طبقه ،به
لحاظ سیاسی توسط شاه نادیده گرفته میشد و به دلیل تحوالت
اقتصادی و اجتماعی دو دهه قبل ،اهمیت اقتصادیاش را از دست
داده بود؛ آنها دیگر جزیی از نخبگان سیاســی کشــور نبودند.
عالوه بر این ،هیچ تالش سیاســیای از سمت نخبگان اقتصادی
و اجتماعی برای حفظ وضعیت مشاهده نمیشد .تنها شخصیت
سیاسی که صراحتا از اصالح سیستم در مقابل سرنگونی آن دفاع
کرد ،بختیار بود؛ یک سیاستمدار باسابقه اپوزیسیون از جبهه ملی
که هیچ پیوندی با طبقههای ســرمایهدار ایرانی نداشت .چنین
وضعیتی کامال با وضعیت سایر کشورهای جهان سوم ،بخصوص
آمریکای التین ،متفاوت اســت .این قضیه نهتنها با الگوی کلی

