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پول نفت و برنامه بدون مردم

دومین جهش بزرگ در
درآمدهای نفتی مربوط به سال
 ۱۳۵۳و چهار برابر شدن قیمت
نفت است که باز هم منجر به
افزایش سهم درآمدهای نفتی در
بودجه دولت شد.
این بینیازی روزافزون از
وابستگی به مالیات ،باعث شد
بسیاری از سیاستهای اقتصادی
و اجتماعی بدون در نظر گرفتن
موافقت مردم دنبال شوند
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هم بر رفتار سیاسی دولت اثر میگذارند.
«تری کارل» ،در آخرین اثر خود ،معمای فراوانی :رونقهای نفتی
و دولتهای نفتی« ،اثر نفت» را با اثر ورود نقره و طالی آمریکا به
اقتصاد اسپانیا در قرن شــانزدهم مقایسه میکند .همانطور که
نویسنده این کتاب میگوید ،آن موج ورود سرمایه در دورانی اتفاق
افتاد که دولت اسپانیا فاقد تمایزی بنیادی میان نقش اقتصادی
و سیاســیاش بود و مانند همتایان امروزیاش در کشورهای در
حال توسعه صادرکننده نفت ،بازیگر اقتصادی مهمی به حساب
میآمد .نتیجه آن رونق با منشا خارجی ،دولتی بود که ظاهر بیرونی
قدرتمندی داشت ،اما درون آن بسیار ضعیف و آسیبپذیر بود .این
موضوع تاثیر چندانی بر اقتدارش نداشت؛ چراکه انفعال سیاسی
طبقه اشراف را در ازای اعطای معافیتهای مالی به آنها به دست
آورده بود .دولت از طریق فروش عناوین ،طبقه اشراف انگلمانند
را شدیدا گسترش داد ،در حالی که بانکداران و صاحبان صنعت با
سرمایهاندوزی سعی داشتند عضو طبقه مرفه شوند .در اسپانیا،
برخالف ســایر بخشهای اروپا در آن روزگار ،انگیزه کمی برای
افزایش بهرهوری در بخشهای کشاورزی و تولید وجود داشت.
در نتیجه ،اسپانیا دیگر نمیتوانست غذا یا بسیاری از مواد مورد
نیاز خود را تامین کند .اسپانیا به سادگی و به تدریج به واردات از
اقتصادهای در حال توسعه اروپا وابستهتر شد و هزینه آنها را با
نقره و طال میپرداخت تا زمانی که باالخره این روند پایان گرفت.
درآمدهای نفتی آثار مشــابهی بر اقتصاد سیاســی کشورهای
صادرکننده نفت دارد .برای مثال در مورد ایران زمان شاه ،ناظران
اقتصادی بارها به سیاست «غفلت» در مورد بخش کشاورزی اشاره
کردهاند .این موضوع ارتباط مستقیم با این حقیقت دارد که دولت
برای انباشت ســرمایه ،به مازاد حاصل از کشاورزی وابسته نبود.
حتی بیش از این ،یک سیاســت فاجعهآمیز در حوزه کشاورزی
ممکن اســت با هزینه کردن درآمدهای نفتی برای وارد کردن
محصوالت کشاورزی ،نجات پیدا کند.
از طرف دیگر بینیازی دولــت از مالیاتگیری ،منجر به کوچک
شدن تدریجی بدنه سیاسی تصمیمگیران و در نهایت کاهش آن
به تنها یک نفر ،یعنی شاه شد.
ما میتوانیم بررسی این روند را با نگاه به اقتصاد و سیاست ایران در
روزگاری که درآمدهای نفتی برای اولینبار اثری جدی بر جامعه
ایرانی داشتند آغاز کنیم.
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تاریخ اصلی این اتفاق به اواسط دهه
 ۱۹۵۰برمیگــردد زمانی که رشــد
ظهور درآمدهای
ناگهانی درآمدهای نفتی آغاز میشود
نفتی و افول سیاست
و اســتقالل دولت از همــه طبقات
اجتماعی داخلی را ممکن میکند .این
دوره تاریخی به لحاظ سیاســی هم
اهمیت فراوان دارد؛ چراکه اعتراض مصدق به اقتدار شاه ،آخرین
در نوع خود بود و شکست او شکل اقتدار سیاسی در ایران را برای
همیشه تغییر داد .موفقیتها و شکستهای مصدق ،هر دو ،در
شکلگیری نوع دولت پسا سیودویی نقش داشت .موفقیت او در
ملیسازی صنعت نفت بود که رشد درآمدهای نفتی را ممکن کرد.
اما وی در تغییر ساختار قدرت ،یعنی گرفتن سمت فرمانده کل
نیروهای مسلح از شاه ،شکست خورد .مصدق میدانست که دولت
پهلوی ،دولتی نظامی بود و در نتیجه هر ادعایی درباره مشروعیت
قدرت خود و چشمانداز بلندمدت اصالحات سیاسی در ایران به
این بستگی داشت که چه کســی کنترل ارتش را در دست دارد.
کودتای ارتش در سال  ۱۳۳۲این چالش را پایان داد و از طریق آن
شــاه به عنوان رییس عالی دولت منصوب شــد ،سمتی که او را
مسئول توزیع درآمدهای نفتی روزافزون و در نتیجه شکل دادن به
زندگی اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی کشور میکرد.
اولین جهش در درآمدها با ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۸
رخ داد .با اینکه در سال  ،۱۳۲۷درآمد نفت تنها  ۱۱درصد درآمد
کل نظام را تشــکیل میداد ،در ســال  ۱۳۳۹این عدد به بیش
از  ۴۱درصد رســید (مهــدوی .)۴۳۰ :۱۹۷۰ ،همانطور که در
جدول  ۱مشــاهده میکنید ،با وجود توافق ناخوشایندی که با
کنسرسیوم نفتی در ســال  ۱۳۲۳صورت گرفت ،تولید افزایش
یافته و قراردادهای مساعدتر مورد مذاکره در اواخر دهه  ،۴۰منجر
به رشد پایدار درآمدهای دولت از نفت شد( .جدول )۱
الزم به ذکر است که حتی درباره ارقام حاوی مالیاتدهی مستقیم،
همانطور که در جدول  ۲نشان داده شده ،بیشترین سهم مربوط به
شرکتهای دولتی است.
دومین جهش بزرگ در درآمدهای نفتی مربوط به سال  ۱۳۵۳و
چهار برابر شدن قیمت نفت است که باز هم منجر به افزایش سهم
درآمدهای نفتی در بودجه دولت شد (جدول  ۱را ببینید).
این بینیازی روزافزون از وابستگی به مالیات ،باعث شد که بسیاری
از سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بدون در نظر گرفتن موافقت
مردم دنبال شوند .فرمول کالسیک «مالیات در ازای نمایندگی»
به شکلی نادر برعکس شد و دولت ایران به این دلیل که بدون اخذ
مالیات از مردم همچنان کارا بــود ،الزامی برای نمایندگی مردم
احساس نمیکرد .خود مردم هم مطالبات سیاسیشان از دولت
را رها کردند؛ از آنجایی که مالیاتی پرداخت نمیشد ،مردم دولت
پهلوی را دولت خود نمیدانستند .بهجای اینکه دولت منافع برخی
طبقات ممتاز را نمایندگی و تضمین کند ،طبقات اجتماعی خود
را با سیاستهای دولتی که فراتر از قدرت آنها بود تطبیق میداد.
اپوزیسیون نیز هنگامی که با دولت دچار تعارض شد ،بهجای اینکه
برای اصالحات معنادار به دولت فشار بیاورد ،تصمیم گرفت بهطور
کلی دولت را طرد کند( .جدول )2
ممکن است تصور شود کارآفرینان صنعتی جدید که نسل نوی
ثروتمندان بودند ،با حمایت اجتماعی از دولت و مشارکت سیاسی،
جای نخبگان ســنتی را گرفتهاند .با این حال ،طبقات باالدست
جدید در همان زمان که (یعنی دهههای  ۴۰و  )۵۰از سیاستهای

