تحت تاثیر سیاســتهای تدارکدید ه شده جهت ایجاد الیهای
جدید از تکنوکراتها و صاحبان حــرف ،آنها این امتیازات را از
تویکم ( )۱۳۴۲تنها
دست دادند .درصد مالکان در مجلس بیس 
 ۳۵درصد بود ،در حالی که دور قبلــی این میزان  ۵۸درصد بود،
تعداد کرســیهای کارمندان دولت از  ۴۸درصــد به  ۶۹درصد
رسید؛ صنعتگران خصوصی نیز از  ۲درصد دور قبل به  ۱۶درصد
رسیدند (بیل .)۱۹۷۲ ،این تغییر را در انتخاب کابینه هم میتوان
دید .با استعفای دولت علم در ســال  ۱۳۴۲و انتصاب منصور به
نخســتوزیری ،موج جدیدی از کارمندان به عرصه آمدند .این
مردان از خانوادههای نخبگان سنتی آمده بودند ،اما به رویکردی
تکنوکراتیک ،مدیریتی و غیرسیاسی باور داشتند
(بیل)7-46 :۱۹۷۲ ،؛ (زونیس )89-90 :۱۹۷۱ ،و (.)۲۲۳-۳۵
یک مشــاهده دیگر درباره تغییرات
دولت ایران بین دهه  ۱۳۰۰تا ،۱۳۵۰
تغییر در دیدگاههای
این است که این روند شکافی در رابطه
سیاسی
قدیم بین دولت و جامعه مدنی را نشان
میدهد .برای رضاشاه ،مهمترین معیار
در دولت جدید،ارتش مدرن بود .نشانه
اهمیت ارتش در ذهن رضاشاه ،حضور او با لباس نظامی در همه
مناسبتهای عمومی است .وطنپرستی برای او ،وفاداری به دولت
بود ،نه کشوری که یک تمامیت ارضی مشخص دارد .از شهروندان
انتظار میرفت تا با عضویت در دولت در حال رشد و بهطور ویژه
اطاعت از ارتش ،در ســاخت جامعه جدید نقش داشــته باشند.
تصوری در حال شکلگیری بود که به شکلی به افرادی که درون
دولت نبودند نگاه میکرد که گویی حاال کار کردن برای دولت تنها
شکل شهروندی درست است.
این نگرش شــدیدا در دهه  ۵۰دستخوش تغییر شــد .دیگر از
شهروندان انتظار نمیرفت در ساخت دولت نقش داشته باشند،
بلکه باید از بهرهمندی از کمکهای دولتی ،سپاسگزار میبودند.
وفاداری به شخص شاه ،به عنوان خیر اصلی ،جایگزین وفاداری به
دولت برای اثبات شهروندی شد .خود مردم با رضایت تبعیت از این
شیوه را پذیرفتند .مزایای رفاهی نه حق که لطف گشادهدستانه
شاه تصور میشد .این قضیه با شکلگیری آگاهی رفاهی که همراه
با ظهور دولتهای رفاه در اروپای غربی پس از جنگ ایجاد شد،
متفاوت است .این تضاد احتماال با دو پدیده مرتبط نسبت دارد :اول
اینکه ،دولتهای رفاه اروپایی توسط مالیات شهروندان تامین مالی
میشوند ،نه درآمدهای بیرونیای که به دولت میرسد .دوم اینکه
شکلگیری سیاستهای رفاهی پس از جنگ جهانی دوم تا حد
زیادی حاصل اعتراضات سازمانهای کارگری بود ،نه طرح رییس
دولت که میخواهد مهربانانه از درآمدهای دولتی صرفنظر کند
و فشــاری برای هزینه کردن این درآمدهــا در بخش رفاه پیش
رویش نیست.
به این دالیل ،مشــروعیت دولت پهلوی دوم ارتباط مســتقیم
بامنصفانه و عادالنه بودن این توزیع الطاف دارد .در جامعهای که
تعهد حرفهای در آن وجود دارد ،اغلب به دولت انتقاد میشود که
چرا پربازده نیست ،زیست انگلی دارد و اینکه چرا منابع اجتماعی
را هدر میدهد .در یک دولت رانتی ،تمایز بین جامعه مدنی مفید
و دولت انگلی بیمعناست؛ چراکه منبع ثروت ملی ،نه کار داخلی
که اغلب رانتها بیرونی است .بنابراین ،در دهه  ،۱۳۵۰سیاست
حول محور پرســش درباره توزیع ثروت و کنترل تولید و حول
انحطاط اخالقی و مصرف نمایشی میگشت نه مشارکت سیاسی

و تصمیمگیری عقالنی.
این واقعیت که دولت ایرانی بهجای سرمایهگذاری خارجی  -مانند
کویت  -سیاست صنعتیسازی را در پیش گرفت نشان میدهد که
نمیتوانیم آن را به سادگی «توزیعی» بدانیم (در حالی که عوامل
دیگرمانند اندازه جمعیت و وزن بخشهای کشــاورزی سنتی و
تجاری چنین چیزی را نشــان میدهند) .دولت پهلوی تا حدی
ب ه خوبی از منابع استفاده کرد .با این حال ،همانطور که دالکروا
میگوید (« )3-۲۱:۱۹۸۰به لحاظ منطقی پیش از پرسیدن سوال
در یک جامعه خاص چه کسی چه چیزی را از چه کسی استخراج
میکند ،باید پرســید آن جامعه چگونه امرارمعاش میکند» .با
وجود درآمدهای نفتی عظیم و روزافزون در دستان دولت ،مردم
بیشــتر نگران بودند که این درآمدها چگونه توزیع میشود ،نه
اینکه چه کسی تولید داخلی را در اختیار دارد و کنترل میکند.
برای مثال هیچوقت واضح نبود که آیا صاحبان صنعت از بخشش
دولت (وامهای بدون سود یا یارانهها) سرمایهدار شدهاند یا از طریق
سودی که توسط کارگرانشان در کارخانهها ایجاد میشود .از دید
خود کارگران منبع نابرابری اجتماعی ،توجه بیش از حد دولت به
ثروتمندان است ،نه اســتثمار کارگران .درآمدهای نفتی عمدتا
از منابع طبیعی به دست میآید نه انباشــت سرمایه و کار مولد
کارگران ،در نتیجه ،این یک نعمت خدادادی است که باید بهطور
مساوی بین همه تقسیم شود .اینکه در رژیم شاه منابع به این شکل
بد و نابرابر توزیع میشوند به سیاستهای دولتی عامدانه نسبت
داده میشد ،اینکه آنان برخالف خواست خدا رفتار میکردند و
مردم را از حقوق طبیعیشان محروم میکردند .در چنین بستری،
فساد ،دقیقا به این دلیل که یکی از مهمترین اهرمهای توزیع است،
تبدیل به مسالهای بحرانی میشود.
حذف فساد ،و اولویتهای جدید برای توزیع ثروت (که منبعشان
کار داخلی نیست) ،نوعی پیورتانیسم برابریخواهانه در سیاست
ایجاد میکند .همانطور که دالکروا میگوید:
«نخست ،معترضان (به رژیم قبل) قادر به ادعای انحصار عقالنیت
نخواهند بود .آنهای نمیتواننــد خود را تنها نمایندگان مترقی
تاریخ بدانند که به دنبال آزادســازی تولید از چنگال شیوههای
تولید هستند که در تضادهای خود در حال غرق شدن است .در
نتیجه احتماال الهام گرفتن از سوسیالیسم علمی برای آنها دشوار
خواهد بود .در مقابل آنها باید ایدئولوژی مشروعیتبخش خود را
با مالحظات اخالقی سختگیرانه پیدا کنند .قویترین حمایتها
از چنین مالحظاتی مربوط به عصر طالیی یونان است و اغلبشان
ریشــههای مذهبی دارنــد .در نتیجه جنبشهــای انقالبی در
دولتهای توزیعی اجزای ارتجاعی ایدئولوژیک قدرتمندی دارد.
در خالصترین شکل ،آنها کامال ارتجاعی خواهند بود.
دوم اینکه مبنای ســازماندهی معترضان در یک دولت توزیعی،
طبقه نیست .در نتیجه ،دیگر اشکال وحدت اجتماعی باید فعال
شوند .اشکال جایگزین ،اغلب همان اشکال سنتی هستند .هرچه
یک جامعه تازهتر به اقتصاد جهانی پیوســته باشد ،ساختارهای
اجتماعی سنتیاش در دسترستر هستند .بنابراین ،دولت توزیعی
که بر یک جامعه تازه به بازار پیوسته حکومت میکند ،با بیشترین
چالشهای قبیلهای ،قومی و مذهبی روبهرو خواهد شد» (دالکروا:
.)۱۱ :۱۹۸۰
ویژگی ترکیبی دولت و اقتصاد ایران در زمان شاه  -اقتصاد مبتنی بر
درآمدهای نفتی که بعضا برای توسعه تسریعشده کاپیتالیسم بومی
بهکار گرفته میشد  -خصیصه ترکیبی بودن جنبش ضدشاه را
نشان میدهد :جنبش اسالمی که پایگاه اجتماعی آن در الیه پایین
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حتی با وجود
کاهش سهم
درآمدهای نفتی
در بودجههای
دولتی ،مالحظات
سیاسی و
ایدئولوژیک مهم
به تقویت وجه
توزیعی دولت
کمک کردهاند

پی نوشت:

 .1طبق ه حاکم را در گیومه
گذاشتهام؛ چراکه همانطور که
بعدتر توضیح میدهم ،مشخص
نیست در روزهای آخر سلطنت
شاه ،طبق ه حاکم دقیقا چه
معنایی دارد.
 . 2یکی از اقالم دارایی شرکتها
که در ترازنامه بازتاب مییابد،
بخشی از سو د سهام سهامداران
آنهاست که در مجامع عمومی
سالیانه تصویب میشود تا
تحت عنوان«سود انباشته»
یا «اندوخته سود» یا «سود
تقسیمنشده» برای تقویت
بنی ه مالی بنگاه در اختیار
مدیریت باقی بماند .نظر به
چیرگی سودجویی شخصی در
شرکتهای خصوصی متعارف،
اساسا سهامداران تمایل زیادی
ی ماندن سود متعلق به
به باق 
خود در اختیار مدیریت اجرایی
شرکت نشان نمیدهند و به
همین دلیل این رقم سود
انباشت ه تقسیم نشده است.
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