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  چكيده

هـاي مـردم و انتقـال آن     تجميع و تأليف خواستهيكي از كاركردهاي احزاب سياسي 
طـور كـه مـوريس     همان. گيري است ها به دستگاه سياسي و نمادهاي تصميم خواسته

رونـد و   احزاب چون ترجمان نيروهـاي اجتمـاعي بـه شـمار مـي     : گويد مي  دوورژه 
. نندك اند تأمين مي كه از آن برآمده اي را هاي گروه، طبقه، و نيروي اجتماعي خواسته

اين هدف از طريق كسب و حفظ قدرت توسط احزاب معمـوالً در نظـام انتخابـاتي    
دهنـدة آن اسـت كـه     بررسي كاركرد احزاب در جامعة ايـران، نشـان  . يابد تحقّق مي

اسـتدالل ايـن    .انـد  مرداد تاكنون ناكارآمد بـوده  28احزاب به ويژه از زمان كودتاي 
ر دهة چهل و پنجاه شمسي از جمله داليـل  مقاله آن است كه ماهيت رانتير دولت د

دولت قبل از انقالب، با توان اقتصادي حاصـل  . ناكارآمدي احزاب سياسي بوده است
گرايي و تأمين نيازهـاي اوليـة    از درآمدهاي رانتي توانسته بود به حمايت از مصرف

ارچوب هاي سياسي در چـ  زندگي عامة مردم بپردازد، و آنها را از گرايش به فعاليت
هايشان باز دارد؛ همچنين درآمـدهاي   ها براي پيگيري خواسته و ديگر گروه احزاب

داد كه با درآمـدهاي رانتـي، احـزاب دولتـيِ كـامالً       مالياتي اين توان را به دولت مي
  .اي را به وجود آورد و به كنترل و سركوب احزاب مخالف بپردازد وابسته

  .گرايي، طبقة متوسط ، ناكارآمدي احزاب، مصرفرانتيريسم، دولت پهلوي :ها كليدواژه
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  مقدمه
در . شناسـي سياسـي اسـت    رابطة دولت و احزاب سياسي از موضـوعات اساسـي جامعـه   

هاي اخير، به رابطة دولت و نهادهاي جامعة مدني در ايران توجه بسـياري شـده و    سال
ا، نگاهي صرفاً هاي زيادي در اين زمينه صورت گرفته است، اما بيشتر اين كاره پژوهش

در اين نوشتار، زاوية ديـد، اقتصـادي اسـت و    . اند سياسي به رابطة دولت و جامعه داشته
ر مسـتقل بـر رابطـة      سعي مي ر اقتصادي را به عنوان متغيـكنيم تا تأثيرگذاري يك متغي

  .، مورد ارزيابي قرار دهيمايراناحزاب و دولت در 
مـرداد نشـان    28جتمـاعي قبـل از كودتـاي    فعاليت نسبتاً خوب احزاب و نيروهاي ا  
نيازي مالي دولت به درآمدهاي مالياتي، و در نتيجـه نيروهـاي اجتمـاعي،     دهد كه بي مي

يكي از داليل اصلي سقوط حكومت محمدرضا پهلوي به ورطـة ديكتـاتوري و اسـتبداد    
ايـن  رابطة دولت و احزاب و نيروهـاي اجتمـاعي تنهـا متـأثّر از     : بايد گفت. بوده است

گيـري چنـين    شك استقالل مـالي دولـت تـأثيري اساسـي در شـكل      عامل نيست، اما بي
بنابراين نظرية دولت رانتير قالب مناسبي است كه توان تبيين ايـن  . اي داشته است رابطه

  .رابطه را دارد

  ها و پيامدها  ويژگي): The Renter state(دولت رانتير 
اي ثابت اسـت كـه شـخص از كرايـه      ها و اجارهب در لغت به معناي اجاره) rent(رانت 

كند، اما در اقتصـاد سياسـي بـه معنـاي تحصـيلدار، تـوزيعي،        كسب مي... زمين، خانه و
شود كه بدون زحمت و تالش  آمدي گفته مي بردار آمده است و به در تخصيصي، و بهره

شود كه هر  به عبارت بهتر، رانت به درآمدهايي گفته مي. آيد يدي يا فكري به دست مي
آورد  دولت از راه فروش و صادرات منابع زيرزميني و خدادادي به خارج به دسـت مـي  

همچنـين، كمـك   . هاي توليـدي اقتصـاد داخلـي ارتبـاط ندارنـد      اين درآمدها با فعاليت
شـود   مستقيم بيگانگان به بعضي از كشورها نيز جزو درآمـدهاي رانتـي محسـوب مـي    

  ).1377حاجي يوسفي، (
هـاي   بـارزترين نمونـه  ... اي ناشي از فروش نفت، گاز، اورانيوم، آهن، مس ودرآمده  
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هايي كه در حوزة  درآمدهايي همچون دريافت حق عبور از كانال. شوند رانت شمرده مي
ها از كانال سوئز نيز جزء  هاي مصر از عبور كشتي بعضي از كشورها هستند مثل درآمد

  .شوند رانت محسوب مي
آدام اسـميت، ديويـد   انتير در ادبيات اقتصـاددانان اروپـايي از جملـه    واژة رانت يا ر  

در قرن نوزدهم مطرح شده است؛ ولي پس از جنـگ جهـاني    كارل ماركس وريكارد، 
، )D. Pearce( ديويد پيرس، )Philp Rowkins( فيليپ راوكينزدوم، انديشمنداني مثل 

ايـن واژه را بـراي   ) G. Luciani( جيـاكومو لوسـياني  ، و )H. Beblawi( حازم ببالوي
هـاي خاورميانـه، كـه اقتصـاد      هـا بـه خصـوص دولـت     تبيين ماهيت تعدادي از دولـت 

  .اند اند، به كار برده محصولي ناشي از فروش نفت داشته تك
گونـه معرفـي    دولت رانتير را ايـن  دولت رانتير،ببالوي و لوسياني در كتابي با عنوان   

درصد از كلّ درآمد خود را از طريق صـدور يـك    42 هر دولتي كه بيش از«: اند كرده
  ).Beblawi and Luciani,1987:45(» باشد مادة خام به دست آورد، دولت رانتير مي

  : توان چنين ذكر كرد هاي اصلي دولت رانتير را مي ويژگي  
  .انحصار دريافت رانت در دست دولت است) 1  
رو دولـت تبـديل بـه     اسـت؛ از ايـن  ها نيز در انحصار دولـت   هزينه كردن رانت) 2  

گـذار و   تـرين نهـاد سـرمايه    مؤسسة توزيع درآمدهاي حاصل از مواهب الهـي يـا اصـلي   
 ).1386حاتمي، (شود  زا مي اشتغال

آيد و تنها در شرايطي حاضر بـه پاسـخگويي بـه     غير دموكراتيك به حساب مي) 3  
ل مهمـي بـراي اجـراي    نيازهاي سياسي و تحقّق جامعه مدني است كه دموكراسي مشـك 

  .گونه آنان نباشد هاي رانت سياست
هاي پرداختي، درصـدد جلـب حمايـت نخبگـان و      دولت تحصيلدار توسط رانت) 4  

  ).1386فهيمي، (آيد  هاي رقيب براي حفظ قدرت انحصاري خويش برمي گروه
معيار تحرّك اجتماعي و كسب موقعيت اجتماعي بـاالتر، نزديكـي   : اقتصاد رانتي) 5  

  .به منابعي است كه انحصار رانت را در اختيار دارد
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  هاي اجتماعي دولت، اقتصاد و گروه: تأثيرات رانت در جامعه
  :درآمدهاي رانتي معموالً سه اثر عمده بر روي دولت دارند) 1

ها از خارج، ديگر به منابع  كه دولت در ساية دريافت رانت: استقالل دولت از جامعه) الف
  .نياز ندارد) مثل ماليات، عوارض و توليد و صدور كاالي توليدي داخلي(آمد داخلي در

ايـن ويژگـي پيامـد    : نيازي دولت از ايجاد دموكراسـي و نهادهـاي دموكراتيـك    بي) ب
وقتي دولت از منابع داخلي، استقالل مالي داشته باشد، نوعي قدرت . ويژگي قبل است

هـا و طبقـات    بـه دخالـت دادن گـروه    آورد؛ بنـابراين نيـازي   انحصاري به دست مي
  .بيند مختلف در قدرت نمي

گونه كشورها، ممكن است كه مبارزه براي كسب قدرت صورت بگيـرد   در اين    
ها به دنبال حمايت از دموكراسي و يا كمك گرفتن از مردم براي  ولي معموالً جناح

  ).32: 1379شكاري، (رسيدن به قدرت نيستند 
توزيع ثروت، شغل، و توليدات كه بيشتر بـه  : كنندة رانت توزيع تبديل شدن دولت به) ج

پـردازان بـر اسـاس همـين      نظريـه . افتد شكل مونتاژ است، عمدتاً به دست دولت مي
گوينـد كـه در    هاي تخصيصي مـي  ها، دولت گونه دولت ويژگي توزيعي دولت، به اين

  .گيرند هاي توليدي قرار مي مقابل دولت
  تصاد تأثير رانت بر اق) 2

در چنين جوامعي ـ به علّت كسب درآمـد   : رشد روحية رانتيري در اقتصاد جامعه) الف
رود و افراد به  از طريق رانت ـ نوآوري، خالقيت و فعاليت مولّد از جامعه كنار مي 

گردند كه بهتر بتوانند درآمد كسب  هايي در ساختار بوروكراتيك مي دنبال موقعيت
وشش درآمدزا نيست، بلكه شـانس، تصـادف، و موقعيـت    كنند؛ يعني ديگر كار و ك

  .شود افراد باعث افزايش يا كاهش درآمد و سود آنان مي
دولت با استفاده از منابع عظيم رانـت، تصـميم بـه ورود بسـياري از     : اقتصاد مصرفي) ب

گيرد تا از طريق تأمين نيازهـاي مـادي جامعـه، بـراي      كاالهاي مصرفي و تجملي مي
هـاي چنـين    گرايـي يكـي از ويژگـي    بنـابراين، مصـرف  . شروعيت كندخود كسب م

  .شود جوامعي محسوب مي
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هـا را در   هنگامي كه دولت رانت: هاي دولتي و گسترش خدمات عمومي افزايش هزينه) ج
گـذار تبـديل    تـرين سـرمايه   كند، از يك طرف دولت به اصـلي  اقتصاد داخلي هزينه مي

ت به مردم جامعه، باعث افزايش مؤسسات دولتـي  شود و از طرف ديگر ارائة خدما مي
  .هاي اقتصادي را به دولت در پي دارد شود كه وابستگي بخش و گسترش بوروكراسي مي

  هاي اجتماعي  تأثير رانت بر گروه) 3
در هر جامعة داراي دولـت   همايون كاتوزياناز نظر : هاي اجتماعي تضعيف گروه) الف

  :وان از هم متمايز ساختت رانتير، سه گروه عمده را مي
ترين منافع و مزايا را از رانـت دريافـت    الحمايگان دولت كه بزرگ گروه تحت -1

  . كنند مي
هاي دولتي بر اقتصاد  تودة جمعيت شهري كه اين گروه هم از آثار افزايش هزينه -2

 .برند داخلي نفع مي
 .ها دارند جمعيت روستايي كه كمترين دريافت را از رانت -3
ها و طبقات در دولت رانتير، بستگي به ميزان استقالل دولـت   وضعيت اين گروه    

كننـدة   از ديگـر عناصـر تعيـين   . از جامعه و چگونگي درآمدهاي كالن جامعه دارد
اسـتقالل دولـت   . ها ساختار سياسي و فرهنگي ايـن جوامـع اسـت    وضعيت اين گروه

روي دولت نداشـته باشـند و    هاي اجتماعي فشار يا نفوذي بر شود كه گروه باعث مي
هـاي   دولت با هزينه كردن درآمدهاي خود، به نحوي در تأمين نيازهاي مادي گروه

هاي جامعه به شكلي به دولت وابسته شوند  مختلف جامعه عمل كند كه همة گروه
  .كند خواهد با آنها رفتار مي گونه كه مي و دولت نيز آن

هـايي   انت بر جامعه، افزايش نهادها و سازماناز ديگر تأثيرات ر: رشد بوروكراسي) ب
هـاي   كوشند وظيفة دولت يعني توزيع رانت در ميـان طبقـات و گـروه    است كه مي

توسعة بوروكراسي در چنين جوامعي زمينـة اشـتغال افـراد    . اجتماعي را انجام دهند
ـ   . آورد غالباً شهرنشين و طبقة متوسط را به وجود مي ر هرچند اين رونـد در ابتـدا ب

افزايــد، امــا بــا گســترش طبقــة متوســط و افــزايش  ميــزان مشــروعيت دولــت مــي
  .آيد شان فراهم مي هاي آنان موجبات نارضايتي خواسته
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  گيري دولت رانتير در ايران و احزاب دولتي  شكل
احـزاب  : اند به طور كلي در چند دهة اخير، در ايران دو گونه از احزاب فعاليت داشته

اند و كار ويژة آنها ماننـد ديگـر    خدمت اهداف دولت و دربار بوده دولتي كه بيشتر در
هاي اداري، توزيع درآمدهاي رانتي و تهية برنامه بـراي توزيـع ايـن     مؤسسات و سازمان

شـده، و   هاي مخالف محسوب مـي  درآمدها بوده است؛ احزاب غيردولتي كه جزو گروه
ي حاصـل از افـزايش توليـد نفـت و     نيـازي مـال   بي. رو بودند دولتي روبه هاي با سركوب

هاي جهاني توان مضاعفي به دولت ايران داد تـا در  رهمچنين افزايش قيمت نفت در بازا
  .جهت گسترش قدرت خود و كنترل احزاب غيردولتي گام بردارد

در دوران قاجار و حتي رضاشاه، هنوز دولت ايران شكل رانتير به خود نگرفته بـود    
ا بخش كمي از درآمدهاي دولت حاصل از فروش نفت بود كـه  ، تنه1320هاي و تا سال
پس از سقوط . شد ها بيشتر صرف خريد و تجهيزات نظامي مي آمد نيز در اين سال اين در
ميليـون دالري آمريكـا بـه ايـران      145، كمك چشـمگير  1332در سال  مصدقدولت 

طلبان را  وحية سلطنتاولين منبع رانتي ما بود كه دولت را از ورشكستگي نجات داد، ر
  ).515: 1377آبراهاميان،(باال برد، و به جامعة تجاري كشور اعتبار و اطمينان بخشيد 

تشكيل كنسرسيوم و پايان يافتن دعواي نفت ايران و انگليس دومين مرحله و   
درآمدهاي نفتي كه در . اي بود كه ايران را به سمت رانتيريسم سوق داد ترين مرحله اساسي
 ــ 1355ميليون دالر، و در سال  437، به 1341ميليون دالر بود، در سال  34، 1333سال 

  ).517: همان(ميليارد دالر رسيد  20به حدود  ــپس از چهار برابر شدن قيمت نفت 
بدون تقريبـاً هـيچ كـار    (بدين ترتيب، درآمدهاي دولت از فروش يك مادة خام طبيعي 

درصـد، و حتـي در دهـة     42بـه بـيش از   ) ستخراجتوليدي بر روي آن، به جز عمليات ا
آمـدهاي ماليـاتي بـا     مقايسـة در ). 1381هنـدي،  (درصـد رسـيد    55پنجاه بـه بـيش از   

  .كشد ، به خوبي، رانتير بودن دولت ايران را به تصوير مي)1(درآمدهاي نفتي در جدول 
. روكراسـي بـود  سـاالري اداري و بو  اولين تأثير اين منابع رانتي در ايران رشد ديـوان   

عريض و طويل اداري، بعضي از اهداف خود را پيگيـري   هاي دولت با استفاده از دستگاه
  كـارگيري  كـرد بـا بـه    يكي از اهداف، كسب مشروعيت بود كه دولت سـعي مـي  . كرد
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  1356-1350در بودجة عمومي دولت در فاصله  زمقايسة درآمدهاي مالياتي با نفت و گا): 1(جدول   
 سال

  1356  1355  1354  1353  1352  1351  1350  عنوان

  4/17  7/17  15  3/10 9/23 9/3 9/24 درآمدهاي مالياتي
  7/61  8/67  8/68  3/78 3/56 3/41 4/51 درآمدهاي نفت و گاز

  9/20  5/14  2/16  4/11 8/19 8/34 7/23 آمدها ساير در
  ).139: 1367رزاقي، (همه ارقام به درصد است 

  
انقـالب  . منابع بين مـردم، بـراي خـود كسـب مشـروعيت كنـد      ساالري در توزيع  ديوان

نشـان داد كـه ايـن هـدف دولـت       هاي چهـل و پنجـاه   دهه تو مبارزا 57اسالمي سال 
. اين امر داليل بسياري داشته كه خارج از بحـث ايـن مقالـه اسـت    . برآورده نشده است

همـين  هـا كنتـرل و سـركوب جامعـه بـا اسـتفاده از        دومين هدف دولـت در ايـن سـال   
همراهي بوروكراسي با زور و خشـونت نظـامي ايـن هـدف دولـت را      . بوروكراسي بود

در : ها و به صورت رسمي دنبال شـد  هدف اول بيشتر از طريق وزارتخانه. برآورده كرد
وزير و صد و پنجاه هزار كارمند به  12ساالري دولتي از  طي چهارده سال، اعضاي ديوان

هـاي جديـد عبـارت     وزارتخانـه . ار هزار كارمند رسيدوزير و بيش از سيصد و چه 19
كار و امـور اجتمـاعي، فرهنـگ و هنـر، مسـكن و شهرسـازي، اطالعـات و        : بودند از

ها و امور روستايي  جهانگردي، علوم و آموزش عالي، بهداشت و رفاه اجتماعي، و تعاوني
ا در بخـش  هـ  كه مشخص است، همـة ايـن وزارتخانـه    چنان). 539: 1377آبراهاميان، (

. انـد  خدمات بوده و وظيفة توزيع منابع حاصل از رانـت را در كشـور بـر عهـده داشـته     
كارگيري سـازمان اطالعـات و امنيـت كشـور، و چنـد نهـادي كـه         هدف دوم نيز با به

  .گرفت مستقيماً به دستور شاه تشكيل شده بودند، انجام مي
درنيته را به صورت ظاهري كرد نوسازي و م كه سعي مي محمدرضا پهلويديكتاتوري   

و سطحي در كشور گسترش دهد، از اين نكته غافل ماند كه تضاد تـاريخي بـين دولـت و    
ملت از جمله موانع گسترش رشد و نوسازي است از اينرو شاه همچنان به اين رفتار سنّتي 
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گونـه   ايـن اما . مستبد بودند شاه عباس صفوييا  شاه ناصرالدينكه  چنان. استبدادي ادامه داد
  .رأيي شاه در تناقض كامل با نوگرايي ظاهري او در امور جامعه بودداستبداد و خو

دربار ايران و شخص شاه در ظاهر براي نوسازي، و در باطن براي كنتـرل جامعـه از     
مـرداد   28هنگامي كه دولـت پـس از كودتـاي    . گيري احزاب دولتي حمايت كرد شكل

يكا و همچنين قـرارداد كنسرسـيوم تـوان اقتصـادي     هاي مالي آمر از طريق كمك 1332
زيادي به دست آورد، به راحتي توانست مردم را سـركوب، و احـزاب مخـالف را نيـز     

بحران موجود، از جمله بحـران مشـروعيت،   . تقريباً به طور كامل از صحنه خارج كند
را در مقـام   اي بنـابراين عـده  . شاه را بر آن داشت تا به تأسيس احزاب دولتي دست بزند

درباريـان  . اي را در مقام اقلّيت گرد آورد و چهار حزب را تأسيس كرد اكثريت، و عده
مجلـس را بـه دو حـزب     اسـداهللا علـم  و  منـوچهر اقبـال  كـار از جملـه    قديمي و كهنه

اقبال، رهبر حزب ملّيون بود و علم، هدايت حزب مـردم را  . طلب تقسيم كردند سلطنت
معـروف شـده   » چشـم قربـان  «و » بله قربـان «حزب به احزاب  اين دو. بر عهده گرفت

  ).516: 1377آبراهاميان، (بودند 
اين حزب كه رهبري آن بر عهدة منـوچهر اقبـال بـود، نقـش حـزب      : حزب ملّيون  

نقطة اوج كار اين حزب در انتخابات مجلس بيسـتم بـود؛   . اكثريت را در مجلس داشت
هاي گسترده در آن باطل كرد تا اقبال از ايـن   تقلّبشاه اين انتخابات را به دليل مشاهدة 

  .گرفت» حزب ايران نوين«حزب رفت و جاي آن را 
همزمان ( 1353اين حزب كه اسداهللا علم آن را به وجود آورد تا سال : حزب مردم  

  .به صورت ظاهري در صحنة سياست فعال بود) با تشكيل حزب رستاخيز
آن  حسـنعلي منصـور  حزب، كانون ترقّي بود كه هستة اصلي اين : حزب ايران نوين  

هـا و   رتبـه وزارتخانـه   اعضـاي ايـن حـزب را مقامـات عـالي     . را به وجـود آورده بـود  
سـال   ردر مرامنامة حـزب ايـران نـوين، كـه در آذ    . دادند هاي دولتي تشكيل مي دستگاه
اعتماد شكل گرفته، اظهار اميدواري شده است كه حزب بتواند با ايجاد عالقه و  1342

صـارمي،  (هاي بزرگ انقالب شاه و ملت را بـه مرحلـه اجـرا درآورد     در مردم، هدف
1378 :175-180.(  



 41  زاده و سيد داود معصومي جمعه سيد جواد امام    

 1389ستان بهار و تاب، اولسال اول، شمارة  جستارهاي سياسي معاصر،

هـاي   و قـوة مجريـه، اتّحاديـه   ) 21دورة (اين حزب گذشته از نظـارت بـر مجلـس      
هـا را نيـز در كنتـرل خـود داشـت تـا        كارگري، كارفرمايي، و اصناف و بازار و تعاوني

ايـران  (، به دليل تشكيل حـزب رسـتاخيز، آن حـزب    1353در سال اينكه شاه سرانجام 
وزيري  هويدا در سيزده سال نخست). 79-78: 1380بشيريه، (را منحل اعالم كرد ) نوين

داد  مي كرد، اما به حزب مردم نيز اجازه  ايران نوين نظارت مي بخود، به شدت بر حز
   ).54: 1377آبراهاميان، (تا در مجلس فعاليت كند 

يافت، ديدگاه شاه دربارة نحوة  هرچه درآمدهاي دولتي افزايش مي: حزب رستاخيز  
از سيسـتم دوحزبـي    1336او در سال . شد ادارة كشور و رابطة دولت با جامعه بدتر مي

شود، مـردم   در كشوري كه بر موازين دموكراسي اداره مي«: حمايت كرده و گفته است
اي از شاه نشـان   چنين گفته). 498: 1373نجاتي، ( »بايد در سرنوشت خود مداخله كنند

اي، به وجود رابطة متقابل ميـان جامعـه و حكومـت     دهد كه او به ناچار، تا اندازه مي
افـزايش   50اما هرچه درآمد ايران از فروش نفت به خصـوص در دهـة  . رأي داده است

كـه  شـاه  . آورده اسـت  يافته، دولت توان بيشتري براي كنترل و سركوب به دست مي مي
توانسته بود با توزيع منابع رانتي، طبقات اجتمـاعي را تقريبـاً سـاكت نگـه دارد، دچـار      

از او  گـاردين شود و هنگامي كـه خبرنگـار روزنامـة     نوعي توهم رضايتمندي مردم مي
  : پرسد كه مي

كنيد كه ايران در طول زندگي يـك نسـل، يكـي از     بيني مي جنابعالي بر چه اساسي پيش
البته . انرژي، پشتكار ملّت، و پيشوايي ما: گويد رفتة جهان خواهد شد، ميپنج كشور پيش

كنند؛ حاال تصور كنيد كه ايرانيان، اگر ايراني باشند،  شمار اندكي هستند كه اعتراض مي
ايـن  . ايم، عليه رهبرشـان بـه پاخيزنـد    كاري كه ما براي كشور انجام داده پس از آن همه

سـر پادشـاه     همه با جان و دل، پشـت . ر كشور خود داريماست پيشوايي حقيقي كه ما د
  ). 544: 1377آبراهاميان، (خود قرار دارند 

كند؛ در اولين كنگـرة حـزب در    بنابراين شاه مبادرت به تشكيل حزب رستاخيز مي  
ايـن حـزب بـه دنبـال     . شـود  ، هويدا به عنوان دبير كلّ حزب برگزيـده مـي  1354سال 
   .در مهر ماه منحل شد 57گيري انقالب سال  اوج
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  : رشد و گسترش حزب رستاخيز دو پيامد عمده داشت  
بگيـر، طبقـة كـارگر شـهري، و      تشديد تسلّط دولت بر طبقة متوسـط حقـوق  ) الف  
دولت با استفاده از اين منابع مالي، چنان قدرتمند شده و ديوانساالري . هاي روستايي توده

ت به هزاران شـهروند خـود حقـوق و دسـتمزد،     توانس اي ايجاد كرده بود كه مي گسترده
هـاي تحصـيلي، حقـوق     بلكه مزاياي ديگـري ماننـد بيمـة درمـاني، بيمـة بيكـاري، وام      

قيمت بدهد و يا در صورت لـزوم از آنـان دريـغ ورزد     بازنشستگي و حتي مسكن ارزان
ا هايي ر حزب رستاخيز، به كمك ساواك، ادارة وزارتخانه). 539: 1377آبراهاميان، (

  .به دست گرفت كه منبع معاش هزاران نفر بود
هاي گروهـي كـه    هاي بخش ارتباطات و رسانه افزايش نظارت دولت بر سازمان) ب  

همچنين اين احزاب دولتي در . دندة دموكراسي خوانده بود موريس دوورژه آنها را چرخ
ارت كامـل  بر نظام آموزشي به مثابة ركني از اركان توسـعه نظـ   هاي چهل و پنجاه دهه

  .كردند كه نظام آموزش سنّتي را در ايران منحل كنند داشتند و سعي مي
هـا و   احزاب در درون يك جامعة دموكراتيـك، بـه صـورت سيسـتماتيك، نقـش       

از آنجا كه احزاب در هر جامعه ترجمان نيروهاي . دهند كاركردهاي خود را انجام مي
هـاي مـردم و    ين است كـه خواسـته  اجتماعي هستند، يكي از كاركردهاي مهم احزاب ا

مردم از طريـق احـزاب   . گيري انتقال دهند هاي كوچك ديگر را به سطوح تصميم گروه
گـذاران و نخبگـان    هاي خود را به اطـالع سياسـت   نفوذ خواسته هاي ذي سياسي و گروه
مسـتقل عمـل   ) نفـوذ  هـاي ذي  احزاب و گـروه (اگر نهادهاي مزبور . رسانند حكومتي مي

خبگان حكومتي در ادارة آنها نقشي نداشته باشند، سياست عمومي انعكاسـي از  كنند و ن
نيازها و تقاضاهاي مردم خواهد بود و اگر برعكس، اين نهادهـا فاقـد اسـتقالل باشـند،     

  ).88: 1374قوام، (كاركرد واقعي خود را نخواهند داشت 
هـد كـه   د هـاي چهـل و پنجـاه بـراي توسـعه نشـان مـي        هاي دولت در دهه سياست  

هاي مردم و جامعه در آنها لحاظ نشده است؛ براي نمونه، سياسـت اصـالحات    خواسته
هـدف  : تمهيدي بـود كـه شـاه بـا دو هـدف از آن حمايـت كـرد       ) انقالب سفيد(ارضي 

هـاي پيشـنهادي آمريكـا بـه منظـور       خارجي كه عبارت بود از فرمانبرداري از سياست
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هـا   ف داخلي كه عبارت بود از سركوب خانجلوگيري از نفوذ كمونيسم در ايران و هد
طبق آمارها، تنها چندصـد زارع بيشـتر از هشـت هكتـار زمـين      . و كاهش قدرت آنان

دريافت كردند و مالكيت آنها تـوان تـأمين معيشـت خـانوادة دهقـان را داشـت؛ بقيـة        
 مالكاني درآمدند كه درآمد كافي از زمين نداشتند يا به شـكل  زارعان يا به شكل خرده

  .كارگران روزمزد كه رفته رفته به سمت شهرها مهاجرت كردند
هاي دولت در حمايت از صنايع نيـز خواسـتة طبقـات متوسـط و يـا       همچنين سياست  

بورژوازي ملّي نبود، بلكه خواستة دولتي بود كه پايگاه طبقاتي نداشت و چنين حمـايتي از  
جمله عواملي كـه در ايـن دوران مـانع     از. كرد صنايع نيز براي آن پايگاه طبقاتي ايجاد نمي

تكوين طبقة متوسط به شكل كشورهاي صنعتي شد، وجود منابع رانتي بود كه در اختيـار  
گرفت؛ زيرا ذهنيت افراد جامعه اين بود كه براي رسيدن به سود بيشـتر   اين طبقه قرار مي

ز توزيع رانت اسـت  نياز به كار و توليد بيشتر نيست، بلكه نزديكي به منابع رانتي و مراك
  .بنابراين، طبقة متوسط نيز به صورت وابسته رشد كرد. كه سودآور خواهد بود

رشد روزافزون نوسازي در دو دهة قبل از انقالب، شكافي را كه در زمان رضاشاه و   
طبقة متوسط در . تر كرد شايد اندكي پيش بين طبقة متوسط جديد ايجاد شده بود، عميق

ازاريان و شهرنشينان بود؛ حال، طيف جديدي نيـز بـه آن اضـافه شـد؛     ابتدا متشكّل از ب
گيـري نوسـازي از دوران رضاشـاه و گسـترش بخـش خـدمات و        طيفي كـه بـا شـدت   

دانـان، پزشـكان، وكـال، مهندسـان،      بوروكراسي در ايران پديد آمده و متشكّل از حقوق
يــران دولتــي بودنــد بگ ايــن دســتة جديــد بيشــتر از حقــوق. بــود... اســتادان دانشــگاه و

  ).118-116: 1380عيوضي،(
هاي غرب، تحول  گذاري رسد كه طبقة متوسط و بورژوازي كه با سرمايه به نظر مي  

هاي ساختماني، صنعتي  گذاري در بخش در ساختار اقتصادي و اجتماعي كشور در سرمايه
ه از گسترش هايي ك ها و بوروكرات ها شكل گرفته بود، همراه با تكنوكرات و كارخانه

انـد كـه    آمده ترين حكومت وقت به شمار مي ساختار اداري به وجود آمده بودند، عمده
نيـاز   داشتند، اما غالباً خود را بي هايي را كه بيشتر سياسي بود ابراز مي گاهي نيز خواسته

ديدند؛ زيرا در زمرة كساني بودند كه اهداف خويش را از  از فعاليت سياسي و حزبي مي
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هـايي كـه نزديكـي بـه منـابع رانـت داشـتند تـأمين          غيرسياسي و از مجراي گروهطرق 
  .كردند مي

  احزاب مخالف
، جزئي  اي از احزاب دولتي بودند كه بيشتر به شكل سازمان يا مؤسسه قبل از انقالب، دسته

شدند و اهداف دولت را كه از جملـة آنهـا كنتـرل و     ساالري محسوب مي از دستگاه ديوان
امـا  . كردنـد  ها بود، بـرآورده مـي   گيري براي توزيع رانت بر مردم و همچنين تصميمنظارت 

ايـن  . شـدند  احزاب غيردولتي نيز در ايران فعال بودند كه جزو احزاب مخالف محسوب مي
بندي جامع و مانع نيست  توان به سه دستة كلي تقسيم كرد؛ هرچند اين تقسيم احزاب را مي

  ).37: 1375چي،  مدير شانه(رسد  به نظر مي اي سطحي نيز و تا اندازه

  هاي ناسيوناليستي  احزاب با گرايش) الف
هاي ناسيوناليستي در ايران از هنگام حضور و دخالت كشورهايي مثل انگلـيس   حركت

و روسيه در صحنة سياست داخلي ايران وجود داشته و خواستة اصلي آنها نيز اسـتقالل  
اوج فعاليت ايـن احـزاب را   . ومت قانون بوده استهاي سياسي و حك حكومت و آزادي

  .بينيم در نهضت ملي شدن نفت در جبهة ملي مي

  مذهبي هاي  احزاب با گرايش) ب
مـذهبي بـه دوران قاجـار و     هـاي  سابقة فعاليـت عملـي و سياسـي احـزاب بـا گـرايش      

 گرايي در بين روحانيون شيعه و جدال آنهـا بـا حكومـت در    گيري جريان اصول قدرت
در دوران مشـروطه و پـس از آن، در دوران   . رسـد  بعضي از قضايا مثل واقعة تنباكو مي

پـس از قيـام پـانزدهم خـرداد     . ملي شدن صنعت نفت، نقش روحانيان چشمگير اسـت 
مذهبي داشتند، به علت نبود فضا براي فعاليت سياسي هاي  هايي كه گرايش ، گروه1342

اين جريـان بـه   . يني و مبارزة مسلّحانه روي آوردندهاي زيرزم آميز، به فعاليت مسالمت
  .جريان پيشرو انقالب اسالمي بود )ره(امام خمينيرهبري 
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  چپ و سوسياليستي هاي  احزاب با گرايش) ج
پس از روي كار آمدن محمدرضا شاه، در دهة بيست، جريان چپ فعاليت چشـمگيري  

ايـن جريـان، كـه    . ه بـود سوسياليسـتي حـزب تـود   هـاي   داشت و نمايندة اصلي گـرايش 
آن را تشـكيل داده بودنـد، نخسـتين حـزب فراگيـر در       ارانينفر گروه  53بازماندگان 

در اين حزب، انشعاباتي نيز صورت گرفت و سـردمداران آن پـس از   . سراسر ايران بود
هـاي   مرداد، فعاليت خود را در خارج از كشور پيگيـري كردنـد و تـا سـال     28كودتاي 

  .دادند اين فعاليت ادامه مي انقالب نيز به
شك عوامل زيادي بر ناكارآمدي يا كارآمدي احزاب تأثيرگذارند كـه از جملـه    بي  

ميزان توانايي مالي احزاب، شمار اعضا و انضباط دروني حزب، شمار و «توان به  آنها مي
هاي سياسـي، بـه خصـوص ميـزان      ها و سازمان نوع متّحدين حزب، رابطه با ديگر گروه

همچنـين، نظـام   . اشاره كـرد ) 122-120: 1379بشيريه، (» وكراتيك بودن حكومتدم
سياسي، رهبري حزب و پايگاه اجتماعي آن، و ميزان ايدئولوژيك بودن حـزب نيـز در   

  .اين فرايند، تأثيرگذارند
احزاب سياسي كه در واقع خـود شـكلي خـاص از سـازماندهي نيروهـاي اجتمـاعي         

گيرنـد؛ بنـابراين بايـد     و عاليق اجتماعي مختلـف قـرار مـي   ها  هستند، تحت فشار گروه
بتوانند كه اين عاليق و ساليق مختلف را كه نمايندگي آن را بر عهده دارنـد، بـه سـطح    

هـاي   آنها بايد توان اين را داشته باشند كه بـين عاليـق و خواسـته   . گيري برسانند تصميم
هـا و منـافع    عـين حـال، خواسـته   متفاوت و متعارض، تأليف و تجميع پديد آورند و در 

  .هاي اجتماعي را برآورد سازند گروه
با توجه به اينكه در اين مقاله سعي ما بر آن است كه فقط تأثيرگذاري عامل رانت   

و درآمدهاي نفتي را بر رابطة احزاب و دولت و كارآمدي و ناكارآمـدي ايـن احـزاب    
هـاي   م يـك از طبقـات و گـروه   بسنجيم، الزم است بدانيم كه احزاب، نماينـدگي كـدا  

  اجتماعي را بر عهده دارند و پايگاه اجتماعي اين احزاب كدام است؟
هـاي اجتمـاعي    شناخت طبقات و نيروهاي اجتماعي نيـز مسـتلزم شـناخت شـكاف      

تـرين   شـكاف اقتصـادي و شـكاف فرهنگـي، مهـم     . محدوده زماني مـورد بحـث اسـت   
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صادي، جامعه را بـه سـه طبقـه تقسـيم     شكاف اقت. هاي اجتماعي آن روزگار بود شكاف
كه به گفتة ازغندي طبقات اجتماعي يكصد سالة اخير ايران تا زمان انقـالب  (كرده بود 

  ):اند بوده
البته تـا پـيش از اجـراي سياسـت اصـالحات      (داران  متشكّل از زمين: طبقة فرادستان) 1

رتبـة   ن عـالي داران تجاري، مـالي و صـنعتي و نخبگـا    ، سرمايه)1341ارضي در سال 
  .سياسي و نظامي

  . داري شامل كارگران، روستاييان، و نيروهاي ماقبل سرمايه: طبقة فرودستان) 2
اين طبقة جامعة در حال گذار و دستخوش دگرگونيِ ايـران شـامل دو   : طبقة متوسط) 3

متشكّل از بازاريان و طبقات شهرنشين سـنّتي كـه بـا    : دستة سنّتي) الف: شد دسته مي
دانـان، پزشـكان،    شـامل حقـوق  : دستة جديـد ) ان پيوند هميشگي داشتند؛ بروحاني

گيـري نوسـازي رشـد چشـمگيري      كه با شدت... وكال، مهندسان، استادان دانشگاه و
  ).115: 1385ازغندي، (داشتند 

طرفـداران سـنّت و   : ضمن اينكه شكاف فرهنگي نيز جامعه را دو بخش كـرده بـود    
  . طرفداران مدرنيسم

يـك از ايـن طبقـات و     ايد ديد كه سه جريان مذكور هركدام نماينـدة كـدام  حال ب  
هـا را بـه سـطح     هـاي ايـن گـروه    هاي اجتمـاعي بودنـد و آيـا توانسـتند خواسـته      گروه
هـايي را بـه    گيري برسانند يا خير؟ پس از دهة بيست كه هر سه جريان موفقيت تصميم

در عضوگيري و نمايندگي مردم موفـق  ها نتوانستند  كدام از اين گروه دست آوردند، هيچ
هايي متشكّل از چنـد روشـنفكر درآمدنـد كـه      اين احزاب بيشتر به شكل گروه. باشند

مثـل  (داد  هاي سياسي داشتند و تنها هنگامي كه فضاي سياسي به آنهـا اجـازه مـي    دغدغه
  ).1342تا  1339هاي  سال

  فتي روند وابستگي طبقات به دولت بر اثر افزايش درآمدهاي ن
ويژگي اصلي توليد، صدور، و درآمد نفت اين است كه جز در مراحل اوليه، تقريباً هيچ 
احتياجي به ابزار توليد بومي و نيروي انساني بـومي نـدارد و ايـن ويژگـي، وجـه بـارز       
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. ها نظيـر زغـال سـنگ، مـس، المـاس و حتـي طالسـت        تفاوت ميان نفت و ديگر كاني
ع به دست آمده ميـان نيـروي كـار و سـرماية خصوصـي و      بنابراين، در توليد نفت، مناف

رسـد   شود و سود حاصـله بـه صـورت كـامالً مسـتقل بـه دولـت مـي         دولتي تقسيم نمي
آيد  اين عوايد براي كلّ جامعه به صورت يك منبع رفاه درمي). 144: 1368كاتوزيان، (

طبقات . شوند ها به سرماية دولت وابسته مي و طبقات اجتماعي براي كار در ديگر بخش
هاي صنعت و تجـارت   هاي خود را در بخش باالي جامعه كه در روند نوسازي، سرمايه

طبقات شهري نيـز چشـم   . شوند گيرند، مستقيماً به درآمدهاي نفتي وابسته مي به كار مي
هاي بهداشتي و آموزشي دارنـد؛   شده، يارانة مواد غذايي، و طرح به حداقل حقوق تضمين

اي از درآمدهاي  چون فقط روستاييان هستند كه فايده. شوند لت وابسته ميبنابراين به دو
آورنـد و بـه    برند، آنان نيز براي دسترسي به منابع نفتي به شـهرها هجـوم مـي    نفتي نمي

آيد و در  بدين ترتيب رابطة حامي و پيرو به وجود مي. شوند نحوي به دولت وابسته مي
هاي سياسي براي احقاق حقـوق   به سمت فعاليت يك از طبقات اجتماعي نتيجة آن، هيچ

هـاي   رود به سمت فعاليـت  طبقة پايين جامعه كه انتظار مي. روند اقتصادي ـ سياسي نمي 
سياسـي، اقتصـادي، تـاريخي، و اجتمـاعي، بـه       هاي سياسي سوق پيدا كند، به علّت ضعف

هـاي   دست به فعاليـت  رسد و پردازد تا اينكه به نقطة انفجار مي سياسي نمي هاي فعاليت
  .زند راديكال مي

اي  هاي سياسي خود رابطـه  بنابراين، احزاب غيردولتي نيز نتوانستند به منظور فعاليت  
پردازي و  وار با ديگر نيروهاي اجتماعي برقرار كنند و فعاليت آنها بيشتر به نظريه اندام

  .زبي دست زدندعملي و ح هاي كارهاي روشنفكري محدود شد و كمتر به فعاليت

  گيري نتيجه
ايم تا تأثير متغير اقتصادي ـ سياسي را بر متغير سياسي ارزيـابي كنـيم     در اين مقاله كوشيده

العادة نفت در سه دهـة قبـل    و پاسخي مناسب به اين پرسش دهيم كه منابع عظيم و خارق
فتـه شـد كـه    گ. از انقالب، چگونه بر رابطة احزاب و دولت در آن زمان تأثير گذاشـتند 

دولت ايران كه ساختاري پاتريمونيال داشت، توانسـت بـا اسـتفاده از منـابع عظـيم نفتـي،       
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احزابي دولتي ايجاد كند كه نه تنها كاركردهاي اصلي احزاب در جوامع دموكراتيـك را  
هـاي كشـورهاي    نداشتند، بلكه به گسترش و تعميق رابطة حامي ـ پيرو نيز كه از ويژگي 

در واقع، در دو دهة قبـل  . خيز خليج فارس است، كمك كردند رهاي نفترانتير مثل كشو
همچنين، استقالل مـالي  . از انقالب، ايران از نظر توسعة سياسي يك گام به عقب گذاشت

سـاالري و افـزايش نيروهـاي     حاصل از درآمد نفت باعث شد كه دولت با گسترش ديـوان 
دهـة آخـر حكومـت، همچـون     نظامي بـه سـركوب احـزاب مخـالف بپـردازد و در دو      

هاي جامعة مـدني بـه ويـژه احـزاب      بازيگري مستقل در صحنة سياسي ايران، به خواسته
خوشبختانه با وقوع انقالب اسالمي، حركتي آغاز شد كه كم و بـيش كشـور   . اعتنا باشد بي

را از وابستگي به نفت و استمرار دولت رانتير نجات داد و بر صادرات غيـر نفتـي تأكيـد    
  .اين حركت تاكنون نتايج چشمگيري به دنبال داشته است. يدورز
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