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Abstract 
This paper aims to understand the nature and causes of fragility of 
bureaucracy in Iran from the perspective of political economy. Starting from 
the presupposition that bureaucracy crisis is first and foremost the reflection 
of the nature of state and its structure of capital accumulation, the present 
research argues that the twofold nature of Sultanist–rentier state in the 
second Pahlavi period gradually caused the structure–role distortion of 
bureaucracy, a decline both in the quality of bureaucratic elites and in the 
relative autonomy of bureaucrats from politics, the predominance of 
prebendal spirit and morality, the growth of bureaucratic bourgeoisie, and 
finally the emergence of a fragile bureaucracy which, in Weberian terms, 
intermediated between the Sultan and society. Such an intermediary position 
of bureaucracy exacerbated the crisis of legitimacy of power elites since 
bureaucracy not only lost its modernist spirit but also later turned into an 
obstacle to modernization. This situation eventually led to the inability of 
bureaucracy in performing its intermediary role and making a compromise 
and balance between the interests of state and social classes on the one hand 
and to the function of bureaucracy as a factor contributing to the dialectic of 
state and society, a delay in political development in society, and the 
facilitation of revolution on the other hand. 
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 یوانساالرید یدولت، نفت و شکنندگ
 (0431-0431)رانیدر ا 

      یرعباسیفاطمه م
 قاتی(، واحد علوم و تحقرانی)مسائل ا یاسیعلوم س یدکتردانش آموخته 

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم
  

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قاتیواحد علوم و تحق یاسیعلوم س اریدانش    یاحمد ساع
 

 چکیده
مقاله درصدد فهم ماهیت و علل شکنندگی دیوانساالری در ایران از منظر اقتصاد سیاسی است. 

ساختار بحران دیوانساالری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و »فرض که  نویسندگان با این پیش
دولت در عصر پهلوی « سلطانیستی/ رانتی»اند که ماهیت دوگانه ؛ استدالل نموده«انباشت سرمایه آن است

زوال »، «افول کیفیت نخبگان بوروکرتیک»، «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»دوم بدریج باعث 
رشد بورژوازی »، «سیطره روح و اخالق پریبندالیستی»، «ها از سیاست استقالل نسبی بوروکرات

در جامعه ایران گردید که به مثابه « دیوانساالری شکننده»و در نهایت، پیدایش نوعی « بوروکراتیک
شدگی دیوانساالری، بیش از  کرد. این موقعیت حائل جامعه عمل میو  سلطان )به تعبیر وبری(حایلی بین 

نساالری نه تنها روح نوسازانه پیش بحران مشروعیت نخبگان قدرت پهلوی را تشدید نمود چراکه دیوا
خود را از دست داد بلکه در ادامه به مانعی در برابر نوسازی تبدیل شد. برآیند نهایی این وضعیت، ناتوانی 
دیوانساالری در ایفای نقش وساطت و ایجاد سازش و تعادلی بین منافع دولت و طبقات اجتماعی از یکسو 

تضاد دولت و ملت، تاخیر توسعه سیاسی در جامعه و تسهیل  و عمل نمودن آن به مثابۀ یکی از عوامل
 انقالب از سوی دیگر بود. 

بحران فساد اداری، دیوانساالری شکننده، سلطانیسم، دولت رانتیر،  واژگان کلیدی:
 مشروعیت، انقالب
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 مقدمه
 دوم انتقال یافت و در پی آن بر اثر ضعف زمینۀ یقدرت به پهلو ،(0231) اشغال ایران با

اجتماعی پارادایم قدرت پهلوی، عدم تثبیت موقعیت نخبگان قدرت جدید در دورة پس 
المللی و استمرار مداخله خارجی در ایران، شرایط برای رشد از انتقال، تحوالت بین

نخبگان  نیروهای سنتی و جدید )که در دورة پهلوی اول تحت فشار بودند( فراهم گردید.
)با ترکیبی از زمینداران، روسای  ائتالفی از نیروهای سنتیو نیروهای مزبور در قالب 

)روشنفکران و تحصیلکردگان( بعد از  عشایر، بازاریان و روحانیون( و یک نیروی جدید
کسب اکثریت در مجلس چهاردهم، از شرایط ضعف پارادایم قدرت پهلوی برای بسط 

این یک  ه نمودند.نظم جدید در حوزة انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت استفاد
 (.021-022: 0231 ،)ستاری وضعیت استثنائی در اقتصاد سیاسی ایران معاصر بود

مرداد این وضعیت استثنائی فرو نشست چراکه  33با این حال بویژه بعد از کودتای  
ها و سندیکاهای کارگری و سایر نیروها، سرکوب و احزاب طبقه متوسط شهری، اتحادیه

ده شدند. دربار بار دیگر تسلط و کنترل متمرکز بر نیروهای نظامی را تا حد امکان پراکن
های خارجی به تقویت بیش از پیش ارتش و ایجاد  بدست آورد و همزمان با جلب کمک

( برای افزایش فشار بر نخبگان و نیروهای مستقل و 0221)ساواک در  ساختارهای جدید
نیاد پهلوی مرکزیت اقتصادی مذهبی و چپ پرداخت. در عین حال ب ـ مخالف ملی

سیاسی بیشتری یافت، اراضی سلطنتی دوباره به دربار بازگردانده شد و سران و امرای 
ای از اشراف و علما تصرف نموده و در ادامه، سیاست ارتش، امالک و اراضی گسترده

خارجی معطوف به موازنۀ منفی به سیاست خارجی مبتنی بر ناسیونالیسم مثبت تبدیل و 
مرداد  33ترتیب بعد از کودتای   استوار شد. بدین پایهنفت تصاد بدون نفت به اقتصادی اق

نوعی بازگشت به نظم پارادایمی یا نظم موردنظر پارادایم قدرت پهلوی در حوزة  0223
چگونه انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت آغاز گردید. مساله اصلی مقاله آن است که 

ت در عصر پهلوی دوم باعث شکنندگی نظام دیوانساالری و ماهیت و ساخت دوگانه قدر
 زایش بحران در آن شد؟ 
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 چارچوب نظری
در حال تحول و پیشرفت جوامع  برای ترین نقش راو کلیدیمهمترین  ؛نهاد دیوانساالری

 ،مردمی کشور ۀبا بدن ضمن ارتباط دستگاه حاکمیتی این به این دلیل که دارد،توسعه 
رو در ارتباط با  . از اینشود سیاسی کشور محسوب می ةبعنوان نماد و بخشی از تحقق اراد

کارل مارکس، ماکس وبر  ی چوننظریات مختلفی از سوی اندیشمندان ،نظام دیوانساالری
های مطرح شده است که از دید کلی تاثیر بوروکراسی و پیروانش و نیز رابرت میشل

، بوروکراسی آنها ز میان ما ااند. اعه مدرن ارزیابی نمودهساخت قدرت جام بروسیع را 
 وب نظریه این نوشتار قرار گرفته است. چآل وبر مبنای تئوری و چارایده
آل بوروکراسی نیز یک ساخت ذهنی از عناصر تجربی معین در نوع ایده ،زعم وبر به 

شود، افت نمییک قالب متشکل و دقیق منطقی، قالبی که هرگز در واقعیت عملی ی
 . (Webber, 1949:  90-3) باشد می

های متعددی تغییر حالت داده و در  آل اگر چه در راهخصوصیات مشمول در نوع ایده 
های موجود  های علمی سازمانمورد آنها اغراق شده است، اما همچنان کم و بیش با جنبه

زیر کند. مهمترین خصوصیات سازمان بوروکراتیک به شرح مطابقت می
 (:Webber, 1947:  311)باشد می

 ؛درجه تخصص باال -
 ؛ولیتئهای محدود فرماندهی و مس مراتب اختیار با زمینه ساخت سلسله -
 ؛غیر شخصی بودن روابط میان اعضا سازمانی -
 ؛استخدام کارمندان بر اساس توانایی و معلومات فنی -
 ها.اختالف در درآمد و ثروت خصوصی و رسمی و مانند این -

 به را سازمان کارآیی و ها عقالنیتویژگی این از یک هر وبر ماکس عقیده به 
 و آوردمی بوجود را خبره و ماهر افراد تخصص، و کار تقسیم رساند. مثالًثر میحداک

 اساس بر را عقالئی و صحیح فنی تصمیمات غیرشخصی، گیریجهت با خبرگان
 مشروع قدرت شوند،می اتخاذ عقالئی تصمیمات وقتی. کنند می اتخاذ هاواقعیت
ضباط و دستورات را با رعایت قواعد و مقررات ان با توأم اجابت و اطاعت مراتبی، سلسله

 نسبت که آوردمی بوجود ایانگیزه کارکنان برای شغلی مسیر باالخره و کندتضمین می
 .کنند کار بیشتر تالش با و باشند وفادار و شناسوظیفه ،اداره و سازمان به
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ها به طور  عامل اصلی ارتباط میان این خصوصیات این است که در کلیه سازمان 

جانبه یک سیستم کنترل مبتنی بر قوانین عقالئی، قوانینی که سعی در  مشترک و همه
تنظیم کلی ساخت سازمانی و کارکرد آن بر مبنای معلومات فنی، هدف و کارایی آن 

های مقتضی برای وصول به  داللت بر راه ؛عقالئی بودن ،زعم وبر دارند، وجود دارد. به
 ,Gerth/Mili) دهدهدف دارد و در زمینه بوروکراتیک عقالئی بودن کارایی معنی می

1961:  214- 16). 

ها را برای وصول به بنابراین سازمان سیاسی وقتی عقالئی است که موثرترین راه 
جمعی سازمان موردنظر بوده و  های هدف انتخاب کند، به این ترتیب فقط هدف

های فردی اعضا به حساب نخواهد آمد. اما زمانی که انجام تصمیمات سازمان بیش  هدف
های گذار و ناپایداری مثل رانت نفتی تأکید دارد و شود و بر مطلوبیتاز حد شخصی می

قدرت سیاسی ناتوان و  ،شودبدون حمایت طبقاتی معطوف به درآمدهای نفتی می
آوری مالیات چرا که نتوانسته یک دستگاه اداری موثر برای جمع ؛پذیر خواهد شدآسیب

بوجود آورد و ممکن است در زمینه هر فعالیتی که مستلزم بصیرت و نوآوری گسترده 
رو ایجاد رفرمی اساسی بواسطه ارائه مصادیق و جزئیات  سازمانی است ناکام بماند. از این

ضرورت  ،نظام اداری و تشکیالتییوانساالری مطابق قوانین کارا و سالم برای یک نظام د
 یابد تا با محدود کردن ابتکار شخصی به حداقل ممکن، نظارت و هدایت شود. می

 

 

 قانونی ـ ها و خصایص بوروکراسی عقالیی : ویژگی1نمودار شماره
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 درآمدی بر دیوانساالری دوره پهلوی دوم پیش
با  های او متمرکز بود. کرد، قدرت کامالً در دستمیهایی که رضاشاه حکومت  در سال

، 0231خروج رضاشاه از صحنه سیاسی کشور و ایجاد فضای باز سیاسی در شهریور 
اداری  ـ تمرکززدایی در ساختار سیاسی یکباره تمرکز قدرت از بین رفت و دور تازه

ل از زمان دکتر یافتگی سیاسی حاصتوسعه ۀکشور آغاز شد. اوج تمرکززدایی که نتیج
 محمد مصدق بود، در دو سال آخر نخست وزیری او تبلور یافت.

و تثبیت و تحکیم رژیم شاه در پیوند با آمریکا، با  0223مرداد 33ی پس از کودتا 
رشد و اهمیت فزایندة درآمدهای نفتی، روند انحالل و ادغام اقتصاد ایران در 

خلی و ملّی تغییرات اجتماعی تسریع و داری جهانی و تحریف روند طبیعی، دا سرمایه
انتظامی و امنیتی گسترش یافت و  ،تشدید شدند و دستگاه دولتی بویژه در بخش نظامی

تغییراتی که تا این دوره  امادولت رانتی با تکیه بر نفت و مستقل از جامعه شکل گرفت. 
گسترش طبقۀ صورت گرفته بود، عمدتاً در مناطق شهری متمرکز بود که خود به بسط و 

رغم گرایانه و نهضت ملی منجر شد و علیمتوسط جدید شهری و ظهور جنبش چپ
های مشارکت سیاسی و به چالش کشیدن حکومت شاه، با شکست آنها در گسترش پایۀ

 -مرداد این تغییرات به سادگی قابل برگشت نبود و اصالحات اقتصادی 33کودتای 
 ساخت.ناپذیر میاجتماعی را گریز

 اجتماعی ـ توسعه اقتصادی ـ فال
پایان یافتن دعوای نفت با انگلیس برای محمدرضا شاه منفعت داشت. وی با کنار 
گذاشتن پافشاری مصدق دربارة جزئیات ملّی کردن صنعت نفت، اصل تقسیم بالمناصفۀ 
سود را پذیرفت و با کنسرسیومی متشکل از شرکت بریتیش پترولیوم انگلیس، مالک 

نفت و هشت شرکت نفتی اروپایی و آمریکایی قراردادی را منعقد کرد.  پیشین شرکت
میلیون دالر  23، 0222در نتیجۀ این قرارداد جدید، درآمدهای نفتی ایران که در سال 

. شاه با این (Fesharaki, 1976 133) میلیون دالر رسید 321به  0230بود، در سال 
های  نظامی ایاالت متحده بین سال میلیون دالر کمک 111درآمدهای هنگفت نفت و 

افزایش  311111به بیش از  031111توانست شمار نیروهای مسلح را از  0223و  0220
میلیون دالر  032به تقریبا  0222میلیون دالر در سال  31دهد و میزان بودجه نظامی را از 
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 Stockholm) (0191ها و نرخ ارز سال  )به قیمت برساند 0233در سال 

International, 1972 86). 
میلیارد  02کل درآمدهای نفتی  0233 -0212های بین  دهد در سالآمارها نشان می 

میلیارد دالر رسید. مقادیر بسیاری از این درآمدها به  23به  0219تا  0212دالر بود که از 
طریق  ها به طور غیرمستقیم از شد. تزریق این پولهای مولّد اقتصاد جامعه تزریق می بخش

ای که در بهرههای کم کرد و وامبانک توسعه و معدن ایران که دولت از آن پشتیبانی می
داد، یا به صورت مستقیم و از طریق بودجۀ ساالنه گذاران خصوصی قرار میاختیار سرمایه

به بعد به  0210و پنجم  0210 -0239، چهارم 0239 -0230 دولتی و برنامۀ عمرانی سوم
؛ بانک توسعه صنعت و معدن 0211شد )سازمان برنامه و بودجۀ ایران، می جامعه تزریق

 (.0229؛ وزارت کشور، آمار عمومی، 0213ایران، 
پیرو درآمدهای روزافزون نفتی، صندوق تجدید ارزیابی ذخایر ارزی که در سال  

های  به بخش خصوصی واگذار شد و به اعطای وام 0223تاسیس شده بود، در سال  0229
لندمدت به صنایع و کشاورزی خصوصی پرداخت. عالوه بر آن، دو بانک مالی صنعتی ب

و بانک خصوصی توسعۀ  0223قدرتمند به نام بانک دولتی اعتبارات صنعتی در سال 
های مالی فراگیر دولت به  در راستای سیاست کمک 0223صنایع و معادن ایران در سال 

های عمدتاً کوچک و متوسط  ص وامصنایع خصوصی تاسیس شد که اولی به تخصی
بود، « صنعتی در ایران عطفی در توسعۀ سرمایه نقطه»پرداخت و دومی که تاسیس آن  می

ای دولتی به بخش صنایع تولیدی بزرگ بود و انحصاراً به های یارانه مسئول تخصیص وام
دند. سطح کرتری کار می شد که با فناوری نسبتاً پیچیدههای بزرگی محدود می شرکت

های صنعتی بسیار زیاد بود، به حدی که طی مداخلۀ این بانک در تأمین مالی سرمایه
های صنعتی اعطایی نهادهای مالی صنعتی  درصد از کل وام 93، 0211تا  0232های  سال

های مربوط به سرمایۀ تجاری( و ها بدون احتساب وام درصد کل وام 31) را فراهم کرد
گذاری ثابت خصوصی را در درصد کل سرمایه 11مستقیماً بیش از  توانست به تنهایی و

 (.031: 0233)کارشناس،  صنعت تهیه کند
شرکت چندملیتی آمریکایی و  31ای از داران خارجی این بانک شامل اتحادیهسهام 

 31هزار سهامدار بود و بیش از  2اروپایی بود و سهام داخلی آن هم متعلق به بیش از 
گذاران صنعتی و تجاری در کشور بود که نفر از بزرگترین سرمایه 01متعلق به درصد آن 
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 کردنددهی بانک اعمال میهای وام کنترل موثری را بر سیاست ،همراه با شرکای خارجی
های  ترتیب، این بانک نقش موثری در تنظیم سیاست به این (.031: 0233)کارشناس، 

 شدن کشور داشت. صنعتی دولت و در مرحلۀ جدید صنعتی
در حوزة کشاورزی نیز کمک و تأمین مالی دو بانک دولتی یعنی بانک تعاون  

های  کشاورزی و بانک توسعۀ کشاورزی ایران، قابل توجه بود. بانک تعاون طی سال
پرداخت و بانک توسعۀ های تعاونی روستایی می های کوچک از طریق شرکت وام 0221

تجاری بزرگ  - نیازهای اعتباری واحدهای زراعیمخصوص  0231کشاورزی از سال 
در سیاست کشاورزی دولت از 0239بود که در مرحلۀ دوم اصالحات ارضی پس از سال 

 اولویت برخوردار بودند.
های نفتی و ورود و با گسترش تدریجی میزان درآمد 0223های پس از  ایران در سال 

اجتماعی انجامید، سه مرحله انباشت  –سرمایۀ خارجی که به تجدید ساختارهای اقتصادی
 را طی نمود:

که دورة سازش بورژوازی تجاری و زمینداران با  0223-0223های  نخست، سال 
های دولت عمدتاً در گذاریآزاد توسط دولت بود و سرمایه همشی اقتصادی نیماتخاذ خط

بخش  گذاریگرفت و سرمایهتأسیسات زیربنایی و صنایع تولیدی سبک صورت می
شد، خصوصی هم به بخش ساختمان، حمل و نقل و تولیدات صنعتی سبک محدود می

با بحران  ،گذاری و درآمد و در نتیجه اختالف عرضه و تقاضابا رشد ناهماهنگ سرمایه
 روبرو شد.  0221ها در اوایل دهۀ  موازنۀ پرداخت

کاهش سریع  دوران بحران سیاسی رژیم است که با0221 -0230های  دوم، در سال 
نوع جدیدی از  ،دولت ی هگذاری بویژه در بخش خصوصی همراه بود و با مداخلسرمایه

های اعتباری و تجاری  سوم شکل گرفت. اِعمال محدودیت ی هانباشت برای دور
های تخصصی برای هدایت مجدد انباشت سرمایه و سرمایۀ  گوناگون و نیز تأسیس بانک

اختمان، زمین و امالک به صنایع جایگزین واردات های تجاری، س خصوصی از فعالیت
فئودالی تولیدی در  بود و در کنار آن اصالحات ارضی هم برای حذف مناسبات نیمه

استقالل دولت از طبقات با نفوذ جامعه یعنی زمینداران و بورژوازی »کشاورزی انجام شد. 
دار که جدید سرمایه آمد. یک طبقهشرط تجدد ساختار سرمایه به شمار می تجاری، پیش
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با سرمایۀ خارجی ارتباط تنگاتنگ داشت، با روابط ضعیف اجتماعی، بوجود آمد که 

 (.3-091: 0233)کارشناس،  «نقطۀ کانونی راهبرد صنعتی دولت را تشکیل داد
ترین دورة انباشت مستمر و پایدار در به عنوان طوالنی 0233-0211های  سوم، سال 

گذاری ثابت ناخالص است درصد از سرمایه 1/03با متوسط رشد  تاریخ اقتصادی ایران
گذاری ثابت ناخالص در تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت از که سهم سرمایه

های  و در سال0211 -0210های  در سال 1/21به  0230 -0233های  درصد در سال 1/09
: 0233)کارشناس،  رسید درصد 1/11انگیز  به رقم شگفت 0213رونق درآمد نفت پس از 

به خاطر افزایش مداوم درآمدهای نفتی، سهم بخش عمومی در مصرف و  (.093
وقفه در طی این دوره افزایش یافت. این کمابیش به صورت بی ،گذاریهای سرمایه هزینه

نژاد، )مصلی گذاری مشهود بودهای سرمایه روند رو به افزایش به خصوص در مورد هزینه
0212 :030) . 

درصد در  90به  0233درصد در سال  30در چنین شرایطی، سهم بخش عمومی از  
تنزل کرد. مسئله بسیار مهم  0219درصد در سال  11افزایش یافت و سپس به  0212سال 
در 0211های اساسی بود که بعد از افزایش قیمت نفت در اوایل دهۀ تغییر جهت ،دیگر
 (.033: 0212نژاد، )مصلی های نوسازی داده شدبرنامه

داری شامل صنعت، ساختمان، خدمات، دیوانساالری وجه تولید سرمایه 0211دهۀ  
 دولتی و مشاغل طبقۀ متوسط به صورت بزرگترین وجه تولید در بخش شهری درآمد. در
واقع در مرحلۀ سوم، دولت در صنایع سنگین و اساسی نقش تولید کننده را ایفا کرد و 

ساخته و با دوام مصرفی سوق داد تا  سمت تولید کاالهای نیمهبخش خصوصی را به 
پاسخگوی تقاضای رو به گسترش بازار داخلی متشکل از طبقات متوسط شهری، دهقانان 

های طبقۀ کارگر شهری باشد. تالش دولت برای تأمین مالی بخش مرفه و بخش
به اندازة دو برابر  خصوصی که البته ماهیتی جز یک الیگارشی وابسته به حکومت نداشت،

ای بود که دولت به بخش کشاورزی حتی بعد از تجدیدنظر در برنامۀ اختصاصی هزینه
 (.12: 0231)شهابی و لینز،  داده بود

میلیارد دالر هزینه داشت، رشد ساالنه  1/1با اجرای برنامه سوم و چهارم که بیش از  
درصد و  03به  0210، در سال درصد 3به  0230 -0231های  تولید ناخالص ملی در سال

های زیربنایی از جمله طرح ،های عمرانی اولدرصد رسید. در برنامه 21به  0213در سال 
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های بزرگ سیستم حمل و نقل و بخش کشاورزی بویژه اصالحات ارضی و طرح
های عمرانی بعدی هم به صنعت، معدن و منابع انسانی آبرسانی مورد نظر بود. برنامه

 ده شد. تخصیص دا
با احداث اولین کارخانۀ کود شیمیایی در کشور، منابع پتروشیمی تولید  0233در سال  

یافت و این نقطه آغاز تاسیس سازمانی مستقل برای معرفی صنعتی نو در کشور به شمار 
به « شرکت ملی صنایع پتروشیمی»این سازمان نوپا تحت عنوان  0232رفت. از سال 

و به دلیل وجود منابع اولیه فراوان نفت و گاز و ارزش افزودة باال و فعالیت خود ادامه داد 
)مرکز آمار  ... تولید مواد پتروشیمی در ایران مورد توجه و عنایت خاصی قرار گرفت

 تأسیس شد.  L.N.G»0» ، شرکت ملی گاز ایران0233پیرو آن در سال  (.311: 0231ایران، 
میلیارد دالر صرف امور زیربنایی شد. بین  1/2های سوم و چهارم بیش از در برنامه

سدهای بزرگی در دزفول، کرج و منجیل ساخته شد که در نتیجۀ  0233 -0219های  سال
میلیارد کیلو وات ساعت افزایش یافت. با توسعه  1/01آن تولید برق از نیم میلیارد به 

ور، بوشهر و بندر انزلی، بندر شاهپ ؛درصد افزایش یافت 311بنادر، حجم واردات 
کیلومتر  311خرمشهر نوسازی و کار احداث بندری جدید در چابهار آغاز شد. بیش از 

 0211کیلومتر راه ساخته شد و تا اواسط دهۀ  111/31گذاری شد. بیش از آهن ریلراه
های مناسب درجه دو، های آسفالت شده، شهرهای بزرگ را بهم متصل کرد و جاده راه

 به بازارهای شهری محلی پیوند داد. روستاهای بزرگتر را
این توسعه، همراه با تجاری کردن کشاورزی و استقرار برخی عشایر و ایالت دو  

های مرکزی هنگامی که جمعیت روستایی از انزوای سنتی  نتیجه متناقض داشت: در استان
ها و حکومت مرکزی پیوند یافتند، هویت ملی نیز شکل خود بیرون آمدند و با شهر

های دورتر از مرکز که هویت قومی مبتنی بر روستا و طایفه جای خود  گرفت. در استان
ترِ مبتنی بر زبان و فرهنگ داد، احساسات و هویت قومی نیز تقویت را به هویت گسترده

هایی که در گذشته خود را به جوامع کوچک محلی وابسته شد. روستاییان و ایلیاتی
 کردند. رد، ترکمن، عرب، لُر، بلوچ و یا آذری قلمداد میدانستند اکنون خود را کُ می

                                                                                                                 
1. Liquefied Natural Gas 
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میلیارد دالر نیز به بخش کشاورزی اختصاص  3/0های سوم و چهارم حدودبرنامه در

 شد:یافت. این بودجه از دو راه هزینه می
نخست، هزینه برای احیای اراضی و پرداخت یارانه برای استفاده از تراکتور، کودهای  

های  ، با اجرای طرح0219تا  0233های زراعی. از سال  بین بردن آفت شیمیایی و از
برابر و  09های زیر کشت رفت، شمار تراکتورها  هزار هکتار از زمین 331آبیاری بیش از 

 توزیع کودهای شیمیایی بیست برابر افزایش یافت.
دیل یافته های ارسنجانی تعدوم، تامین هزینۀ برنامۀ اصالحات ارضی بود. اگرچه طرح 

به منظور تبدیل اجاره  0213و مرحله سوم که در سال  -بود، مرحله اول اصالحات ارضی
داران بزرگ قدیمی را از بین برد، زمین -دادن به مالکان خصوصی تدوین شده بود

کشت تجاری را تشویق کرد و در نتیجه ساختار طبقاتی روستایی را با قدرت گرفتن 
 دگرگون نمود. بوروکراسی دولتی اساساً 

میلیارد دالر به صنعت، دو هدف  1/3های دوم و سوم با تخصیص بیش از در برنامه 
شد: تولید کاالهای مصرفی مورد نیاز بازار داخلی مانند لباس، بلندپروازانه دنبال می

ای به ویژه رادیو، تلفن، خودرو، مواد غذایی و نوشابه و تشویق رشد صنایع مادر و واسطه
از، زغال سنگ، مس، فوالد، پتروشیمی، آلومینیوم و ابزارهای ماشینی. بنابراین نفت، گ

شاهد انقالب  0211تا  0233های  های دولتی هنگفت در سال گذاریایران به دنبال سرمایه
 صنعتی کوچکی بود.

 31تا  01های کوچک با سهم تولیدات صنعتی در تولید ناخالص ملی، شمار کارخانه 
به  311کارگر از  111تا  11های متوسط با و کارخانه 111/1به بیش از  113/0کارگر از 

رسید. رقم مربوط به  011به  011کارگر از  111ای بزرگ با بیش از ه و کارخانه 321
، 0201های بافندگی قدیمی و تاسیسات نفتی دهۀ های بزرگ عالوه بر کارخانهکارخانه

های تهران و کرمانشاه و نیز کارخانه، هان، کاشانهای نساجی جدید اصفمشمول کارخانه
های پتروشیمی آبادان، فوالد اصفهان و اهواز، پاالیشگاه نفت شیراز، تبریز، قم و کارخانه

های تبریز، اراک و آبادان،  سازی بندر شاهپور و جزیرة خارک، ماشین
شیمیایی آبادان و مرو دشت های کود های ساوه، اهواز و اراک، کارخانه سازی آلومیبنیوم

شود. سازی ساوه، تهران، اراک، و تبریز می و خودروسازی، تراکتورسازی و کامیون
حاصل این انقالب صنعتی، تولید فزایندة برخی مواد و کاالهای مهم مثل تولید ذغال 
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و  یاپنبه های های فوالدی و آلومینیومی، سیمان، پارچه سنگ، سنگ آهن، ورق
گاز، تلفن، خودرو شامل سواری، اتوبوس و کامیون افزایش  غذ، اجاقمصنوعی، کا

اعالم کرد که در پایان این دهه استاندارد زندگی  0211یافت. رژیم پهلوی در همان سال 
 ،در ایران از سطح زندگی در اروپایی غربی باالتر خواهد رفت و در پایان سدة کنونی

 .(Rouleau, 1976) شد ایران یکی از پنج غول صنعتی جهان خواهد

میلیارد دالر هم به بخش انسانی اختصاص  1/0های سوم و چهارم توسعه در برنامه 
های بهداشتی، پرستاران و پزشکان  داده شد. در نتیجه شمار تخت بیمارستانی، درمانگاه

های واگیردار، نرخ  ها و بیماریها در کنار از بین بردن قحطی افزایش یافت. این پیشرفت
درصد کاهش داد و جمعیت  03درصد به کمتر از  31مرگ و میر کودکان را از 

 نفر رساند.  111/310/22به  0211را در سال  0231نفری سال  111/331/31
وضعیت آموزش و پرورش کشور  یافزایش بودجه در بخش منابع انسانی، باعث ارتقا 

ی بیش از سه برابر رشد پیدا ، نظام آموزشی از لحاظ کم0219تا سال  0233شد. از سال 
های درصد رسید. مدارس جدید و کارخانه 33درصد به  39کرد. میزان با سوادی از 

تا  0233های  اجتماعی سال -صنعتی در شهرها متمرکز شدند، در نتیجه توسعه اقتصادی
تاثیر بسیار زیادی بر جمعیت شهری گذاشت و جمعیت شهر به سرعت افزایش  0219

 یافت. 
حدود بیست کارخانه مدرن وجود داشت که پنج مورد آن به نسبت  0213سال  در 

، تعداد 0231بزرگ بودند و هر کدام پنجاه کارگر در استخدام خود داشتند. در سال 
مورد آن تأسیسات بزرگ بودند. تعدادی  039رسیده بود که  239های مدرن به کارخانه

خانه تصفیه 3کارخانه ریسندگی و بافندگی،  21 :های بزرگ عبارت بودند از از کارخانه
سازی، یک  شرکت شیمیایی، دو کارخانه شیشه 3سازی،  کارخانه کبریت 00شکر، 

 31نیروی کار از  ،0231تا  0211های  کارخانه چای. بین سال 1سیگار و تولید کارخانه 
هزار  09بادان ، در پاالیشگاه نفت آ0231هزار نفر افزایش یافت. تا سال  20هزار به 

کارگر مشغول کار بودند. کارگران مزدبگیر  3311کارگر و در مناطق حفاری خوزستان 
هزار نفر  011های صنعتی نوظهور در حدود همراه با نیروهای تولیدی مشغول در شرکت

 (. 311: 0211)کاتوزیان،  بودند
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یافت و سبب رشد ادامه  0223مرداد  33برنامه نوسازی محمدرضا شاه بعد از کودتای  

 9/31، در مقیاس 0221هر چه بیشتر طبقه کارگر شد. طبقه کارگر ایران که در سال 
درصد  1/21، با رشد نسبی روبرو شد و در حدود 0211درصد نیروی کار بود در سال 

داد. رشد سریع طبقه کارگر و کاهش تعداد شاغل در نیروی کار در ایران را تشکیل می
های بعد از انقالب سفید و اصالحات ارضی حاکی از  در سال نیروی کار کشاورزی

 تشدید مهاجرت دهقانان از روستا به شهر و اشتغال آنها در بخش صنعتی است.
 ،دهد که بیشترین مقدار افزایش در اندازه طبقه کارگرآمارهای منتشر شده نشان می 

 3/21ده است که از افزایش در تعداد کارگران ساختمانی، اپراتورها و کارگران سا
درصد افزایش یافت. در حالیکه افزایش تعداد کارگران ماهر  1/31درصد نیروی کار به 

درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر، بیشتر این   2/3درصد نیروی کار به  3/2از 
هایی مشغول بکار شدند که نیاز به مهارت و تخصص نداشت و کارگران در بخش

هایی بودند که داقل معیشت بود. به هر حال، در این دوره نیز گروهدستمزد آن برابر با ح
-092: 0212نژاد، )مصلی همگی داعیه نمایندگی و رهبری بقیه کارگران را بر عهده داشتند

093.) 
گیری نهادهای مختلف ناتوانی دولت در اعمال قدرت مطلقه در این دهه به شکل 

کمک کرد. این تحول در سه دهه به خاطر  سیاسی از جمله احزاب و سندیکای کارگری
، دولت برنامه خود در 0211استبداد حکومت مطلقه ناقص ماند. از آن زمان تا انقالب 

قبال کارگران را بر پایه جلب رضایت از طریق بهبود زندگی و غیر سیاسی نگه داشتن 
کارگران در  آنها گذاشته بود. آمارهای ارائه شده نشان دهنده بهبود نسبی قدرت خرید

این دوره است. البته به این نکته نیز باید توجه داشت که بهبود در بین تمامی اقشار 
خورد، برای مثال وضعیت کارگرانی که از مزایای کار در  کارگران به چشم نمی

)مثل شرکت نفت و ...( با  کارخانجات دولت یا مورد حمایت دولت برخوردار بودند
 (.033: 0219)آبراهامیان،  ، اپراتوری و امثال آن بهتر بودوضعیت کارگران ساختمانی

 توسعه ارتش  ـ ب
رضاشاه در کنار دربار و های قدرت محمد ارتش و نیروهای نظامی یکی از ستون

های نظامی ایاالت رو با درآمدهای قابل مالحظۀ نفتی و کمک دیوانساالری بود. از این
ها( را به عنوان ریایی و هوایی، ژاندارمری و کمیتهشمار نظامیان )نیروی زمینی، د ،متحده
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پشتیبان اصلی شاه بصورت تصاعدی افزایش داد. پیرو استخدام نیروهای ارتش، بودجه 
میلیارد دالر  2/1به  0233میلیون دالر در سال  312ساالنه ارتش نیز افزایش پیدا کرد، از 

، بزرگترین نیروی دریایی خلیج 0211ای که ایران در سال گونهه رسید. ب0211 در سال
ترین نیروی هوایی خاورمیانه و پنجمین نیروی بزرگ نظامی جهان را در فارس، پیشرفته

 .(Bayne, 1968: 186) اختیار داشت
محمدرضا شاه به رفاه افسران، نظارت بر آموزش آنها، شرکت در مانورهای نظامی و  

های مرفه و نات درمانی پیشرفته، خانهپرداخت حقوق و پاداش، مزایای شغلی، امکا
ولیت اداره سپاه دانش و ئقیمت برای آنها توجه داشت. وی مس های ویژه و ارزان فروشگاه

تأسیسات مهم دولتی بویژه موسسات بزرگ صنعتی را به افسران عالیرتبه واگذار کرد. 
قق آمریکایی، سرنوشت شاه و ارتش آنچنان درهم تنیده بود که او در مصاحبه با یک مح

خودش را نه مانند لویی چهاردهم بلکه همانند رضاشاه پهلوی یک ارتش می
 .(Bayne, 1968: 186)نامید
( CIA) محمدرضا شاه در کنار ارتش با همکاری فنی سازمان اطالعاتی اسرائیل، سیا 

با عنوان سازمان اطالعاتی و  0229( پلیس مخفی جدیدی در سال F.B.I) ای و اف بی
)ساواک( را تشکیل داد. همچنین برای تمرکز بیشتر قدرت با وجود آنکه  نیتیام

 00دیوانساالری، ارتش و حمایت مالی دربار سه ستون اصلی نگهدارنده رژیم بود، در 
های مستقل را بطور کامل تحت مصمم شد تا نهادهای صنفی و اتحادیه 0212اسفند سال 

ناپذیری از سازماندهی مواره بخش اجتنابنفوذ خود درآورد. روندهای تمرکزگرا ه
داد، بخصوص که دولت ماهیت قدرت در ساختار سیاسی حکومت شاه را تشکیل می

گیری فرایند تمرکزگرا در ساختار سیاسی فراهم فراطبقاتی یافته بود و زمینه برای شکل
های بوروکراتیک وابسته به چنین رو نهادهای آموزشی و مجموعه بود. از این

 شدند.هایی به عنوان محور اصلی کارگزاری اجرایی محسوب می جموعهم

 دیوانساالری در دوره پهلوی دوم
وزیر و شمار کارمندان  01وزیر به  03سال اعضای دیوانساالری دولتی از  03در طی 

افزایش یافت، البته بدون در نظر  0219نفر تا سال  311111نفر به به  011111دولت از  
نفر تشکیل شده بود. در طول این دوره  311111های نظامی که از  اهگرفتن دستگ

اجتماعی، فرهنگ و هنر، مسکن و شهرسازی، اطالعات  های جدید کار و اموروزارتخانه
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ها و امور روستایی و جهانگردی، علوم و آموزش عالی، بهداشت و رفاه اجتماعی، تعاونی

وزارتخانه با ادارات و شعبات آن در  31به ها واقع، تعداد وزارتخانه شکل گرفتند. در
های مستقل های جدیدی به صورت سازمان سراسر کشور ایران رسید. همچنین سازمان

ها های دولتی وابسته به دولت در شهرداری ها و شرکت ای، بنگاهدولتی، سازمان منطقه
های  ن در سالتعدادشا ،ایجاد شد و توسعه یافت که با توجه به تغییرات و ادغام آنها

ها به منظور اداره بهتر مناطق مختلف بسیار زیاد است. همزمان با گسترش بوروکراسی
 32استان به  01ها از  استانی، در تقسیمات اداری نیز بازنگری شد. بنابراین شمار استان

 استان رسید. 

های جدید تا و ایجاد سازمان 0231های اداری در دهۀگسترش فزایندة سازمان 
ای در پاسخ به انتظارات تحرک صعودی روشنفکران و تحصیلکردگان بود. از  ندازها

آنجا که بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی کوچک و ضعیف بود و قادر نبود 
التحصیالن نظام آموزشی را در مشاغل گوناگون اقتصادی، فنی و تخصصی جذب  فارغ

این امر  که مت بوروکراسی دولتی رفتندنماید، افراد تحصیلکرد نیز برای اشتغال به س
 .گرایی شدباعث افزایش مدرک

بندی مشاغل، تغییراتی به شرح زیر صورت ، در برنامۀ طبقه0230تا 0220از سال  
بندی بندی مشاغل، سازمان طبقهگرفت: طرح بهبود انتخاب و انتصاب پرسنل، طرح طبقه

 (.(Kuklan, 1977: 43 عالی اداریمشاغل، شورای معاونین اداری و در نهایت شوری 
وزیری بود و بوسیلۀ یکی از معاونین نخست وزیر  شورای عالی اداری وابسته به دفتر نخست

آماده کردن قانون جدید خدمات کشوری و تاسیس  اشد. مهمترین وظیفۀ این شورنظارت می
اس مطالعۀ این اس (. برGoodarzi, 1966: 2) سازمان امور اداری و استخدامی کشور بود

قانونی به منظور ایجاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور از تصویب  ،0231در سال  اشور
گذشت. با ایجاد سازمان امور اداری و استخدامی، اصالح خدمات کشوری وارد مرحلۀ 

های  بندی مشاغل، جدول حقوقی تنظیم شد، سازمان و روشنوینی شد. بر اساس طرح طبقه
های  های مختلف و موسسات دولتی، مورد بررسی دقیق قرار گرفت و دستورالعملوزارتخانه

سازمان و الگوهای انتصاب برای آنها تعریف شد و یک بانک اطالعات پرسنل با توانایی 
های رقابتی برای متقاضیان  ها تاسیس گردید. عالوه بر آن، آزمونپردازش الکترنیکی داده

 (. Goodarzi, 1966: 2) متداول شد ورود به بخش دولتی
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ریزی و اجرای آموزش قبل مرکز آموزش مدیریت دولتی برای برنامه 0231در سال  
 و حین خدمت کارکنان دولتی خصوصاً در سطوح مدیران میانی و ارشد تاسیس شد.

های شغلی بر پایه مدرک تحصیلی و ، با تعیین گروه0231 استخدام کشوری سال قانون
می که بویژه از نظر تعیین حقوق و پاداش به مدرک تحصیلی تخصیص داده شد نقش مه

شغلی در  -گرایی را افزایش داد. در نتیجه تحرک اجتماعیگرایش به مدرک
بوروکراسی بر پایه بدست آوردن مدرک تحصیلی دانشگاهی، عاملی برای آمدن افراد به 

شان بود. هجوم این افراد بیشتر از پایگاه اجتماعی یموسسات آموزش عالی به امید ارتقا
گرفت. مطابق هایی که امکانات مادی محدودی داشتند، صورت میسوی خانواده

های کارگر و کاسب که به تحصیالت تحقیقات بدست آمده درصد فرزندان خانواده
های خیلی بیشتر از قشرهای دیگر مانند خانواده 0211دانشگاهی روی آوردند در دهۀ 

های دار بود. البته این احتمال وجود دارد که فرزندان خانوادهار تاجر و کارخانهدسرمایه
اند. بیشترین درصد کسانی که ثروتمند بیشتر در خارج از کشور به تحصیل اشتغال داشته

درصد  91های کارمندان دولت بودند. به تحصیالت دانشگاهی اشتغال داشتند از خانواده
های ادبیات، علوم تربیتی، فنی و علوم که به طور نمونه کدهدانشجویان سال اول دانش

های کارمند به انتخاب شده بودند پدرانشان کارمند دولت بودند. درواقع خانواده
 (.  0210)سعیدی، دادندتحصیالت عالی فرزندانشان بیشتر توجه نشان می

ود داشت، هدف ای که میان نظام آموزشی و بوروکراسی دولتی وجبا توجه به رابطه 
های تربیت مدیران آیندة کشور و کارکنان بوروکراسی بود. در دوره ،کلی نظام آموزشی

بعد که دولت خدمات گوناگونی مانند بهداشت و درمان، بهزیستی و بسیاری خدمات 
کارآمد و  ،ها نیروی انسانی ماهردیگر را بر عهده گرفت و باید در همۀ این زمینه

کرد، همچنان این ارتباط حفظ شد. محدود بودن بخش خصوصی و متخصص تربیت می
التحصیالن در نتیجه محدود بودن اشتغال در خارج از بوروکراسی دولتی باعث شد فارغ

ها برای اشتغال به بوروکراسی دولتی هجوم بیاورند و دولت به ناچار مدارس و دانشگاه
غال و درآمد آنها گسترش دهد. این های آن را برای اشتمجبور شد بوروکراسی و سازمان

های آن شد هر چند که قشرهای پایین جامعه توانسته امر منجر به افزایش تورم و هزینه
بودند با بدست آوردن مدرک تحصیلی و استخدام در بوروکراسی دولتی تحرک 

 شغلی صعودی را پیدا کنند.  ـ اجتماعی
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ری رشد پیدا کرد و توانست از هر دو با رشد باالی دیوانساالری، دولت در مناطق شه 

توانست رژیم می 0211کارمند تمام وقت یکی را در خدمت داشته باشد. در اواسط دهۀ 
به تنهایی به هزاران شهروند خود نه تنها حقوق و دستمزد بلکه خدمات بیمۀ درمانی، بیمۀ 

 د. های تحصیلی، حقوق بازنشستگی و حتی مسکن ارزان قیمت بدهبیکاری، وام

حاکی از آن است که یک سوم از  0211آمارهای ارائه شده در سرشماری سال  
(. Milani, 1994: 61) کردندنفر( در بخش خدمات کار می113/913/3) شاغالن ایران
گیرد و بیشتر معلمان، دبیران، دانشجویان مراکز آموزش عالی را در بر نمی ،البته این ارقام

داران جدید، کارمندان متوسط، کارمندان بانک و ن، مغازهاستادان دانشگاه، نویسندگا
 0211گیرد. بطور مثال در سال های خصوصی را در بر می کارمندان یقه سپید شرکت

 :Milani, 1994) کردندنفر در موسسات آموزش عالی تحصیل می 321/ 131تعداد 

در کنکور شرکت  آموز برای ورود به دانشگاهدانش 111/911حدود  0219(. در سال 62
کردند. اگرچه آمار قابل اعتمادی برای تعداد و ظرفیت کارگران صنعتی ایران در 

دهد که شامل کارگران را بدست می 111/311/3دسترس نیست، اما آبراهامیان رقم 
ها بودند. همچنین  ها و سایر شرکت صنعتی، رانندگان کامیون، کارگران مزدبگیر بانک

 ,Milani نفر فعالیت داشتند 112/133/0رقم تخمینی  ،یدر بخش خدمات بهداشت

1994: 64).)  
در دوره محمدرضا شاه، برای نخستین بار دست خوانین محلی، کدخداها و  

های روستایی کوتاه شد. سران ایاالت نیز مانند مالکان داران از حکومت بر توده زمین
بزرگ در نتیجه اصالحات ارضی و یکجانشینی عشایر و ملی کردن کلیه مراتع کشور 
قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی خود را از دست دادند، هرچند که برخی از آنها 

صورت زمیندار،  توانستند مانند زمینداران بزرگ قدرت اقتصادی خود را حفظ کنند و به
در مقابل (. 330-333: 0231)فوران، سوداگر، مقام اداری ردة باال یا فرماندة نظامی درآیند 
های دولتی با مشکالت اقتصادی گروه زیادی از مردم عادی عشایر بر اثر سیاست

زمین یا کارگر کشاورزی  یکجانشین شدند و عدة کثیری از آنان به صورت دهقانان کم
های فقیر طبقه ءها به کار پرداختند یا به صورت عملۀ ساختمانی جزر کارخانهدرآمدند، د

حاشیۀ شهری شدند. زندگی برای اغلب عشایرها دشوارتر شد و آمار و ارقام وضعیت 



 9011 پائیز|  72شماره |  ششمسال |  یاسیدانشکده حقوق و علوم س مجله | یپژوه فصلنامه دولت | 920

تغذیه در روستاها حاکی از سوء تغذیه شدید در کردستان، خوزستان، کرمان و بختیاری 
 (.333: 0231)فوران،  اندداشته یعنی مناطقی است که جمعیت زیاد ایلی

، فرآیند دیوانساالری و تمرکز قدرت را تقویت نمود 0223اقتدارگرایی در دورة پس از 
 و دو تحول همزمان در این فرآیند تأثیرگذار بودند:

 ؛نخست، گسترش مستمر دیوانساالری دولت و قدرت رو به رشد در کنترل جامعه*
 قوة مقننه به قوة مجریه بویژه به دربار و شاه.دوم، انتقال ثقل قدرت دولت از *

اران منجر به گسترش دیوانساالری دولت در اقصی نقاط کشور شد، حذف زمیند 
ضمن آنکه دولت وظایف اقتصادی متعددی در بخش اراضی از قبیل تهیۀ اعتبار و دیگر 

رآیند تولید نهادهای تولید مانند فروش و توزیع تولیدات کشاورزی و سازماندهی مجدد ف
 را خود به عهده گرفت.

در دیوانساالری دوره محمدرضا شاه نه تنها امور مربوط به قیمت محصوالت  
 31شد بلکه مدیریت مانده اداره میکشاورزی، توزیع آب، اندک مسیرهای کوچ باقی

عضو را هم بر عهده  111/111/0تعاونی دولتی دارای  3111مزرعه دولتی و نظارت بر 
کرد. در مورد های زندگی روزمره دخالت میدولت عمال به نوعی در همه حوزهداشت. 

پاشی درختان میوه، کود دادن به زمین، پرورش داد و سمزمین را دولت اجاره می ،عشایر
دام، زنبورداری، فرش بافی، فروش کاال، کنترل جمعیت، سازماندهی زنان، آموزش 

  گرفتن، همگی با کمک دولت انجام میها و زایمان زنا مذهبی، درمان بیماری

(Loeffler, 1975: 21). 
 0212طوری که در سال دیوانساالری در میان جمعیت روستایی گسترش یافته بود به 

زدایی برخی مناطق و پر کردن دولت مجبور بود برای سازماندهی روستاها، جمعیت
روستاهای بسیار زیادی در ایران وجود »ریزی کند. به این دلیل که مناطق دیگر را برنامه

توانستند به طور کامل به آنها داشت که بیشتر این روستاها غیر قابل دسترسی بودند و نمی
شد، مستقر رسیدگی کنند. بنابراین باید شماری از آنها را در مناطقی که قطب نامیده می

قطب » یک سو به بیسترو قرار بود کشور از  . از این(Fitzgerald, 1974: 74) کنند
 ,Brun/Dumont) تقسیم شود« ایحاشیه»یافته و از سوی دیگر به نواحی توسعه« توسعه

1978: 18) . 
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های آبیاری،  توسعه از حمایت دولت به صورت اعتبارات کشاورزی، طرح یهاقطب 

 جاده، کود شیمیایی، سموم دفع آفات گیاهی، تراکتور، مدرسه، مراکز درمانی رایگان و
کردند و ای چیزی دریافت نمیشدند. اما نواحی حاشیهسوخت ارزان قیمت برخوردار می

یافت. از نظر دیوانساالری دولتی، این اقدام نوعی شان نیز کاهش می قطعاً جمعیت
 ،ایای بود، حال آنکه برای دهقانان بخش حاشیهمهندسی اجتماعی در مقیاس گسترده

یک گروه شغلی  ،شد. اگرچه دهقانانگ قلمداد میبیشتر طرح نابودی اجتماعی بزر
های حاشیه  خایر گروهذشهری نیستند اما به سبب مهاجرت گسترده روستایی به شهرها از 

نفری که کل  913/3/ 131، از  0211 در سال جمعیت شهری بودند. بنا به سرشماری
کشاورزی به کار مشغول نفر در بخش  391/110/3دادند، نیروی کار ایران را تشکیل می

دادند. اما بودند. با این حال، دهقانان بزرگترین بخش جمعیت ایران را تشکیل می
شد استقالل کشاورزان را تضعیف هایی که به دهقانان داده می اصالحات ارضی شاه و وام

کرد و به کاهش تولید کشاورزی منجر شد. بسیاری از کشاورزان که قادر به بازپرداخت 
کرد. به این های شغلی در شهر آنها را جذب می ها نبودند، فرصت های خود به بانک وام

ها شدند. با مهاجرت روستائیان های خود را فروختند و راهی شهر ترتیب، آنها قطعه زمین
ای به تدریج جذب ساختار اقتصاد به شهرها، آنها بعنوان نیروهای اجتماعی حاشیه

 ند.تجاری شد صنعتی و نیمه نیمه
در واقع، توسعه سریع و نامتوازن تولید بویژه بین بخش کشاورزی و صنعتی، به  

شود که افزایش اساسی در نرخ مهاجرت از روستا به شهر منجر شد. تخمین زده می
 -0229های  درصد افزایش جمعیت شهرنشین بین سال 33مهاجران روستایی مسئول 

 نژاد،)مصلی درصد رسید 11به بیش از  0239 -0219بودند، ولی این سهم در دهه  0239

که  0211درصد در اواخر دهۀ  3/2رو، رشد جمعیت ساالنه با نرخی  از این (.033: 0212
رسانده بود، حالت ناموزون داشت و  0211میلیون نفر در سال  9/22جمعیت کشور را به 

درصد در  33شد. افزایش جمعیت شهری از های اقتصادی یکسان توزیع نمی بین بخش
رسیده بود که طی  0211درصد در سال  31و به  0211درصد در سال  31، به 0201سال 

واقع، جمعیت بخش  آن انبوه عظیمی از روستائیان دهقان به شهرها مهاجرت نمودند. در
 های خدماتی و صنعتی )به ویژه در تهران( سرازیر شدند کشاورزی به سمت بخش

 .)310: 0231فوران، (
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های دوردست به  ، با ورود جمعیت بیشتر و پیوستن استان0219تا  0233های  در سال 
میزان تولید ناخالص ملّی بسیار افزایش پیدا کرد اما از این رشد همۀ  ،حوزه اقتصاد کشور

پایین و مناطق مرکزی  ،مردم بهره یکسانی نبردند. طبقات ثروتمند بیشتر از طبقات متوسط
های پیرامونی از این رشد سود بردند. اگرچه در مورد توزیع درآمد  به ویژه تهران از استان

توانستند بخش اندکی از  آمار قابل اعتمادی وجود ندارد، به این دلیل که ثروتمندان می
درصد  1/21دهد که نشان می 0223های سال  درآمدهای خود را خرج کنند، اما بررسی

 31ها به درصد از کل هزینه 1/10افراد و درصد از ثروتمندترین  01ها به از کل هزینه
درصد از کل  1/0درصد از ثروتمندترین افراد تعلق داشت. در سطح پایین هرم اجتماعی، 

ها درصد فقیرترین 30ها به درصد کل هزینه 3/1ها و درصد فقیرترین 01ها به هزینه
ا درآمد متوسط درصد افراد ب 31ها به درصد از کل هزینه 31شد. همچنین مربوط می
، بیشتر 0231شد. این نابرابری در دهۀ شد که منجر به نابرابری روز افزون میمربوط می

درصد  31ها به درصد از کل هزینه 1/11دهد که ، نشان می0213های سال  شد. بررسی
درصد از کل  39ها و  درصد فقیرترین 31ها به درصد از کل هزینه 1/2ها،  ثروتمندترین

های لوکس، انواع درصد از جمعیت متوسط کشور تعلق داشت. خانه 21ا به ههزینه
ورد درآمدهای زیاد نفت برای اهای ساالنه به اروپا، دست خودروهای کوچک و مسافرت

به طبع، سهم تجار  (.(International Labor Office, 1972: 6 طبقات متوسط بود
داران پیشین، بل تصور برای سرمایههای غیر قا ثروتمند از این درآمدها، امپراطوری

های نسل های بسیار مهمتر از رسواییهای پادشاهان قدیمی و رسوایی قصرهایی مانند کاخ
میزان واقعی  0211نویسد: در سال پیشین بود. یک مجله وابسته به پنتاگون در این باره می

ارانه نیز گویای آن ک آوری رسیده بود. حتی آمارهای محافظهفساد مالی به ارقام حیرت
کم  ها دست خواری میزان چنین فسادهای مالی و رشوه 0211تا  0213است که از سال 

 . (Mansur, 1979: 33-34) بیش از یک میلیارد دالر بود
دیوانساالری گسترده، متکی بر شبکۀ حمایتی دارای امکانات مالی خوب، مدعی بود  

قدرت کافی دارد.  ،بازسازی بنیادی جامعهکه برای در دست گرفتن اقتصاد و حتی 
ای برای راضی ساختن و خریدن مخالفان بالقوه و حساب نفتی نیز وسیلهدرآمدهای بی

رسد ها به نظر می تر کردن ابزارهای نظارت اجتماعی شد. با توجه به این واقعیتگسترده
ان قدرتمند باشد که در های رژیم بسیار استوار و ویران نشدنی باشد و نهادهای آن چنپایه
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برابر فشارهای ناشی از توسعۀ ناهمگون و نوسازی نامتوازن پایدار بماند. اما دو بحران غیر 

ها را کامال بدون اعتبار ساخت. بحران اقتصادی به شکل بینیمنتظره این محاسبات و پیش
آنها وادار تورم حاد و بحران نهادی ناشی از اعمال فشارهای خارجی بر شاه که هدف از 

ساختن رژیم به تعدیل کنترل پلیسی و رعایت حقوق بشر بویژه حقوق مخالفان سیاسی در 
تقریباً در اقتصاد ایران به صفر رسیده بود،  0231ایران بود. تورم، که در نیمۀ دوم دهۀ 

به  0211در سال  011پدیدار شد و شاخص هزینۀ زندگی از میزان  0211دوباره در دهۀ 
رسید )سازمان برنامه و بودجۀ  011و  091، 039به  0211و  0213های  سالترتیب در 

(. در اصل، این تورم نتیجه چندین عامل بود: کمبود مسکن و هجوم بیش از 0219ایران، 
تکنسین خارجی با حقوق و درآمد باال، سرعت گرفتن میزان جمعیت نسبت به  111/91

نی قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی، میزان رشد تولیدات کشاورزی، افزایش ناگها
وقفۀ بخش نظامی که به کمبود نیروی کار، برنامۀ صنعتی کردن پرشتاب و رشد بی

افزایش دستمزدها در مناطق روستایی، خالی شدن روستا از نیروی کار و بنابراین تشدید 
یق مشکالت کشاورزی منجر شد. مهمتر از همه تحرک شدید اقتصادی در نتیجۀ تزر

 ،دولت 0212دالرهای نفتی از طریق برنامۀ بلندپروازانۀ توسعه به جامعه در سال 
درصد  91های توسعه را سه برابر کرد و حجم پول در گردش را بیش از  گذاری سرمایه

 .(Economist, 1975) افزایش داد
به  0213های توسعه و پیشرفت بویژه پس از افزایش قیمت نفت در سال بنابراین برنامه 

های غیر مولد زیادی انجامید و مهاجرت گسترده به شهرها را تورم باال و مصارف و هزینه
مواجه شد، اقتصاد ایران را از  0213دامن زده بود، وقتی با کاهش قیمت نفت پس از 

 توان ساختاش گذاشته شده بود ناای که بر عهدهانجام تعهدات بیش از اندازه
(Keddie, 1988: 305)انقالب زمانی رخ داد که به دنبال یک دورة  ،ر نتیجه. د

 تر ولی سریع و تند زوال و انقباض آغاز شدچشمگیر رشد اقتصادی، دورة کوتاه
(Keddie,1988: 306). 

 دوره پهلوی دوم های دیوانساالری درویژگی
آمیختگی عناصر سنتی و مدرن در بوروکراسی دولتی که تلفیقی از پایبندی به  ـ الف

ای از هنجارها، افکار )فرهنگ سنتی( یک جامعه با مجموعه ها و هنجارهای قدیمیسنت
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قانونی اقتباس  -های جدیدی که از یک الگوی ساختار بوروکراتیک عقالنی و روش
شده است، همچنان در نظام اداری وجود دارد. این درآمیختگی قطعاً بر رفتار 

ها در زمینۀ  تیجه ممکن است برخی از بوروکراتگذار خواهد بود. در نها تاثیربوروکرات
های اداری هنجارهای جدید را بپذیرند و برخی از های سازمانگیریحل مسائل و تصمیم

هنجارهای قدیم پیروی کنند و یا گروهی نیز تلفیق عناصر سنتی و مدرن را بکار گیرند. 
تی وجود دارد به نوع بنابراین اینکه کدام یک از رفتارها بیشتر در بوروکراسی دول

 ها و یا در شرایط گوناگون متفاوت است.سازمان
 تاثیر عوامل سیاسی در روند بوروکراسی دولتی دارای دو ویژگی خاص است:  ـ ب

در این دوره  ؛تاثیر منفی عوامل سیاسی بر بوروکراسی در ارتباط با نظام سیاسی نخست،
زم را نداشتند که به تنها منبع ارائه خدمات های بلندپایه توانایی ال هیچ یک از بوروکرات

یا اطالعات در یک حوزه معینی تبدیل شوند و بتوانند پایگاه قدرتمندی برای خود ایجاد 
کنند. بنابراین مسئولیت گردآوری و تفسیر اطالعات درباره مسائل مهم داخلی و خارجی 

یان چند سازمان مختلف ها مشد بلکه این وظایف و مسئولیتبه یک سازمان واگذار نمی
. در نتیجه این روش باعث تداخل وظایف (Zonis, 1976: 85-86) شدتوزیع می

 شد. ها میسازمان
از سویی برخی مقامات اداری با برقراری ارتباطات نزدیک با نخبگان سیاسی و 

توانستند به مقامات های متنفذ و قدرتمند سیاسی و انجام خدماتی برای آنها میشخصیت
همچنین آنها از طریق عضویت در شوراهای . )033: 0231فوران، (باالی سیاسی برسند 

ها یا جمعیت شیر و خورشید دانشگاه یهای امناها، عضویت در هیئتعالی در وزارتخانه
های توانستند همزمان دو یا چند شغل داشته و حقوق و پاداشسرخ ایران و غیره می

 . )033 -031: 0231فوران، ( بیشتری را دریافت نمایند

منافع نظام سیاسی در ارتباط با مشارکت بوروکراسی در فرایند سیاسی و  دوم،
 های سیاسی که این ویژگی در چند زمینه قابل مشاهده است: گیری تصمیم

های  بوروکراسی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تنظیم رفتار سیاسی و یکی از کانال  -
شد، قدرت که منافع مختلف در آن و از طریق آن تنظیم و ترکیب میاصلی مبارزه برای 

مانند رفتارهایی که در ارتباط با انجام انتخابات فرمایشی، توزیع منابع درآمد دولتی، 
 کنترل سیاسی و غیره است تبدیل شد.
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قشر باالی بوروکراسی به یک گروه ذینفع و همدست با  0211و  0231های در دهه -

های متنفذ تبدیل شد. بوروکراسی دیگر صرفاً بازوی اجرایی یا اداری نبود که  دیگر گروه
ها مشیزیر نظر دستگاه قانونگذاری عمل کند بلکه خود در برقراری، تعیین و اجرای خط

 کرد.ها نقش مهمی بازی میو سیاست
تماعی بوروکراسی دولتی در این دوره به عنوان ابزار عمده دگرگونی اجتماعی و اج ـ پ

های معروف به و برنامه« اصالحات ارضی»های شدن سیاسی در قالب اجرای برنامه
 ،های جدید سیاسیرو، با توسعۀ نوسازی و هدف کرد. از اینعمل می« انقالب سفید»

های بوروکراسی گسترش یافت. در نتیجه کارکنان اجتماعی و اقتصادی، دامنۀ فعالیت
های جدیدی ایجاد شدند و پیرو افزایش نیرو، سازمانجدید و بیشتری استخدام شدند. 

ها به طور  ای افزایش یافت. اما پس از مدتی برخی سازمانکارایی بوروکراسی تا اندازه
های اعضای خود را افزایش دادند. این امر باعث شد تا ها و حقوقمستثنی پاداش

 هماهنگی در زمینه امور استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارمندان ایجاد نشود. 
های سنتی  ای که همچنان روابط مربوط به نقش شخص در چارچوب گروهدر جامعه
توان ، نمیشوندشوند و حقوق و تکالیف بر حسب روابط شخصی تعریف میتعیین می

قانونی و یا با کارایی زیاد که کامالً مبتنی بر  -انتظار داشت که بوروکراسی کامالً عقالنی
های عمل روابط غیر شخصی باشد، صورت بپذیرد. چرا که در کنار رفتارها و شیوه

های بوروکراتیک نیز در سازمان سنتی و نیمه های عمل نیمهرفتارها و شیوه ،بوروکراتیک
توان تاثیر این رفتارها و عملکردها را در گزینش و ما همچنان وجود دارند. میاداری 

 استخدام مقامات بوروکراسی و کارمندان دولتی در موارد زیر مشاهده کرد:
 اساس گزینش و استخدام کارکنان بدون توجه به توانایی و صالحیت اشخاص ، بر -

و خویشاوندی سیاسی، روابط شخصی  تعهدبوروکراتیک مانند وفاداری و غیر معیارهای
 شد.در استخدام کارکنان بوروکراسی انجام می

وفاداری سیاسی و ارتباط با مراکز قدرت، در گزینش و استخدام کارکنان سطوح  -
 باالیی و حتی میانی بوروکراسی نقش مهمی داشت. 

تی بودن، والی در گذشته عواملی مانند عالیق و پیوندهای قومی و محلی )مانند هم 
ل شدن امتیاز برای اعضای درون گروه و ئزبان بودن و غیره( در وفاداری اداری و قا هم

ای داشته است. اگرچه نقش حمایت در مقابل افراد خارج از گروه نقش قابل مالحضه
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این عوامل پس از استقرار بوروکراسی دولتی مدرن کاهش یافته بود، اما اواخر این دوره 
مقامات  ،ها نیز به دالیل سیاسیشد. در برخی دورهوباره دیده میای دتا اندازه

بوروکراسی را به اعضای یک حزب سیاسی بخصوص داده یا کارمندان اداری را با دادن 
کردند.  های اداری به عضویت در یک حزب سیاسی خاص ترغیب میامتیاز پُست و مقام
دیگر عوامل باعث کاهش کارایی  شد تا همیشه عوامل سیاسی بیش ازاین امر باعث می

 سازمان شود.
های آموزشی و شغلی، به این صورت که افرادی در رأس نابرابری در فرصت -

ها، استانداران، )وزیران، معاونان وزارتخانه مراتب بوروکراسی رئیسان اداری سلسله
با گرفتند که تقری های دولتی و نظائر آن( قرار میروسای موسسات عمومی و شرکت

های خارج و به التحصیالن دانشگاههای سطح باال و یا متوسط و فارع همگی از خانواده
 التحصیالن دانشگاهی در داخل کشور بودند. میزان کمتری فارغ

ای در ارتباط با افزایش کارایی رشد فزایندة بوروکراسی در این دوره تا اندازه 
صنعتی شدن و گسترش خدمات بوروکراسی بویژه در زمینه توسعه اقتصادی و 

بوروکراسی به علت افزایش جمعیت، توسعه شهرها و گسترش خدمات آموزشی، 
ها، کارکردها و خدمات آن. بهداشتی و رفاهی بوده است، نه در ارتباط با گسترش هدف
های سیاسی یا منافع سیاسی البته در بعضی موارد رشد بوروکراسی در ارتباط با هدف

های بوروکراسی شده و پیامدهای منفی نیز اعث افزایش بسیار زیاد هزینهحاکم بوده که ب
های کلی فرهنگی و محیط به همراه داشته است. در نتیجه عوامل سیاسی و ارزش

اجتماعی بوروکراسی در این دوره بر ماهیت ساختار اداری و بر رفتارهای اداری 
 تاثیرگذار بوده است.

و  0231های باعث شد بوروکراسی دولتی در دهۀبرخی از مهمترین عواملی که  
 تا حدی به صورت وسیله تحرک اجتماعی و اقتصادی در بیاید به شرح زیر است: 0211

رو  این اقتصاد کشور به نفت وابسته بود از ؛نقش مهم دولت در قلمرو اقتصادی  -
تهیه های توسعۀ اقتصادی و درآمدهای هنگفت نفت توسط دولت صرف اجرای برنامه

واقع،  شد. درهای ارتش و بوروکراسی اداری میهای وارداتی و تامین هزینه نیازمندی
تا حدود زیادی مرهون نقش  0211تا  0223های توسعۀ صنعتی و نوسازی در فاصله سال

 (.331: 0231)فوران،  مسلط دولت بوده است
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بگان اداری و پیرو تحوالت سیاسی و افزایش اهمیت نخ ؛شأن و اعتبار اجتماعی -

های اداری دولتی یا بوروکراسی دولتی باعث افزایش اعتبار  سیاسی، کار در سازمان
 های دولتی داشتند. شد. در نتیجه افراد تمایل به اشتغال در سازماناجتماعی کارمندان می

 ؛های شغلی و تحرک اجتماعی تمایل رو به رشد جوانان تحصیلکرده به پیشرفت -
شغلی جوانان که تحت تأثیر نوسازی و توسعۀ  –حرک اجتماعی آرزوهای ت یارضا

مد پیامدهای نامطلوب آن ااعتنایی و پیش ضروری بود تا از بی ،اقتصادی بوجودآمده بود
ثباتی نظام جلوگیری شود. در نتیجه اقداماتی در زمینۀ ایجاد و توسعۀ  در راستای بی

های اداری برای مشغول به کار کردن ها و ادارات غیر الزم با افزایش پُست سازمان
ظاهری افراد تحصیلکرده در این مرحله به عمل آمد و سبب گسترش بیش از حد و غیر 

 های آن شد. ضروری بوروکراسی و افزایش هزینه
ای بود که افراد را بیشتر برای خدمت در بوروکراسی ساختار نظام آموزشی به گونه

تربیت نخبگان اداری یا مدیران  ،آموزش و پرورش واقع هدف کرد. دردولتی آماده می
های التحصیالن دانشگاهی در بخشرو، بیشتر فارغ سطوح مختلف بوروکراسی بود. از این
 شدند.گوناگون بوروکراسی دولتی جذب می

شد، حتی های دولتی به نوعی تأمین شغلی و امنیت آن محسوب می استخدام در دستگاه -
ها و درآمدها کمتر بود، استمرار و ثبات و منظم اسی دولتی حقوقهنگامی که در بوروکر

کرد. در نتیجه هر فردی بودن درآمد و وجود حقوق بازنشستگی امنیت شغلی را تأمین می
 جانبه آسوده بود. توانست در دستگاه اداری استخدام شود خاطرش همهکه می

راسی دولتی برای افراد های استخدام و اشتغال در خارج از بوروکفرصت کمبود -
 شد. تحصیلکرده که باعث هجوم آنها به بوروکراسی دولتی می

های بسیاری در زمینه افزایش کارایی بوروکراسی از با وجود آنکه در این دهه، تالش 
طریق ایجاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تهیه و تصویب یک قانون جدید 

ها در آن های هماهنگی که معاونان تمام وزارتخانههاستخدام کشوری و همچنین کمیت
عضویت داشتند صورت گرفت، اما همچنان نظام سیاسی و عوامل سیاسی بر کارایی 

 بوروکراسی تاثیر منفی داشت.
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 شناسی دیوانساالری در دوره پهلوی دومآسیب

اول بود. ادامه اقدامات پهلوی  ،تحوالت در نظام دیوانساالری ایران دوره پهلوی دوم
روند تحول در ایران بعد از خروج نیروهای اتحاد شوروی شتاب بیشتری به خود گرفت. 

گیری دولت اقتدارگرا بیش از هر زمان دیگری بعد از کودتای مرداد اما ضرورت شکل
سازی در ایران بعد از کودتا بر اساس مشاهده شد. در نتیجه، روند دولت 0223مرداد  33

 تدارگرایی و ماهیت ساختاری شکل گرفت. هایی از اقنشانه
کرد اگر متحدان دیروز خود را در ساختار سیاسی کشور محمدرضا شاه فکر می 
شود. ساختار اثر کند، در آن شرایط زمینه برای تثبیت اقتدارش فراهم می اثر و بی کم

متحدان کنند اگر ست که اغلب رهبران اقتدارگرا فکر میا ای دولت در ایران به گونه
آورند. در اثر سازند، مطلوبیت سازمانی و اقتدار سیاسی بیشتری به دست میخود را بی

چنین شرایطی بود که شاه با اجرای برنامه انقالب سفید، در روند توسعه اقتصادی 
( اما نتوانست در ارتباط با برنامه توسعه، 031: 0212نژاد، )مصلی محور قرار گرفت غرب

های مختلف جامعه به وجود آورد و در نهایت به ولت را با بخشپیوندهای الزم د
 فروپاشی پیوندهای باقیمانده اقتصادی و سیاسی کمک کرد. 

که محمدرضا شاه مبادرت به حذف تدریجی طبقات اقتصادی و  0230از سال  
اجتماعی سنتی کرد، زمینه برای فعالیت گروهی در ساختار دولت ایجاد شد که زیربنای 

تالش وی  (.013: 0213)هالیدی،  حزبی را بوجود آورد رستاخیز و نظام سیاسی تکحزب 
های اجتماعی سنتی، تضادهای ساحت اقتصادی را به ساحت سیاسی برای کنترل الیه

کشاند. با توجه به هدف شاه در ادامه یک برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی، سبب شد 
یان و روحانیون( تضعیف شوند. در این شرایط نظام )مالکان، بازار نیروهای قدرتمند سنتی

های  زیرساخت ،سیاسی توانست به واسطه درآمدهای سرشار حاصل از فروش نفت
داران وابسته به اجتماعی و امنیتی خود را سازماندهی کند و طبقه جدیدی از سرمایه

آمدن اقتصاد اقتصاد جهانی و نظام سیاسی دربارمحور را بوجود آورد اما بعد از پدید 
های خود در هدایت کشور به سمت یک نامتوازن، دولت دچار تناقض در انجام کارویژه

 داری صنعتی شد. نظام سرمایه
وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و نه درآمدهای بدست آمده از حمایت طبقاتی،  

ی های اجتماعی و طبقات اقتصادباعث شد تا شاه بدون توجه به کسب حمایت گروه
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داری به حیات سیاسی  ماهیتی فراطبقاتی بیابد و از طریق پیوند با ساختار اقتصاد سرمایه

 خود ادامه دهد.
برنامه نوسازی محمدرضا شاه بیشتر متاثر از ساخت قدرت سنتی سلطانی بود که  

موجب بوجود آمدن توسعه نامتوازن در کشور شد. این ناموزونی نتوانست برنامه توسعه 
ی را در سطح تحول و دگرگونی ساخت سیاسی و اقتصادی کشور بوجود ایکپارچه

گذاری تولیدی سرمایه ؛بیاورد. چنین دولتی در زمانی که به کمک درآمدهای نفتی
 صنعتی را گسترش داد، با ماهیت استبدادی و پاتریمونیالی در کشور دچار تناقض شد

متناسب با تغییرات اقتصادی و  نتوانست تغییرات سیاسی(. شاه 013: 0212نژاد، )مصلی
  (.013: 0212نژاد، )مصلی اجتماعی در جامعه ایران را سازماندهی کند

در واقع انحصار نفت در دست دولت، اقتصاد کشور را در وضعیت بحران ناشی از  
تورم و رکود قرار داد و از سویی منجر به ظهور دولت فراطبقاتی شد که مستلزم کنترل 

ی از طریق تخصیص بودجه برای بخش دفاعی، تضمین کنندگان استقالل ساختار اجتماع
حکومت و همچنین برتری دولت بر بورژوازی کمپرادور بود. در نتیجه اقتصاد کشور بر 

گیری سیاسی دولت معنا پیدا کرد. در چنین های دولت رانتی و جهتاساس شاخص
احتمال ایجاد بحران و  0211شرایطی، وابستگی روزافزون ایران به صادرات نفت در دهه 

 شکنندگی دولت رانتیر را افزایش داد. 
فرایندهای بحران در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران زمانی مشاهده شد که  

بحران اقتصادی پیوند یافت. بحران ناکارآمدی و هایی از  ناکارآمدی اجرایی با جلوه
، مشکالت اقتصادی 0211های نیمه دوم دهه بحران ناشی از رکود اقتصادی در سال

های دولت را به گونه مشهودی افزایش داد. این امر منجر به افزایش نفوذ مستقیم سرمایه
 (.31 :0211)اشرف،  خارجی در بازار اقتصادی ایران شد

ش درآمدهای اقتصادی ایران، طبقات اجتماعی جدید در کشور رشد و توسعه با افزای 
یافت. در نتیجه شرایط ظهور بورژوازی کمپرادور فراهم شد. در این دوران دولت و ساختار 
قدرت، تحت کنترل نخبگان نظام سیاسی حکومت پهلوی بودند. این امر بیانگر شرایطی بود 

سیاسی توانستند کنترل درآمدهای نفتی را بر عهده که به موجب آن نخبگان اقتصادی و 
گیری و کسب گیرند و از این طریق، سهم قابل توجهی برای خود اختصاص دهند. با شکل

قدرت توسط دولت رانتیر، نظام سیاسی و نخبگان حکومتی در خدمت بورژوازی کمپرادور 
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قات مسلط شد و ارتباط خود با ها و طبگاه اقتصادی گروهپشتیبان و تکیه ،قرار گرفتند. دولت
گیری انقالب  ترین عامل شکلهای اجتماعی فرو دست را از دست داد. این امر اصلیگروه

 (.Muller,1983: 81)سیاسی اقتدارگرا بود  اجتماعی در نظام
گیری تضادهای امنیتی نیز با شکاف سیاسی در بین نخبگان و حکومت، زمینه شکل 

ماندهی قدرت در قالب نوسازی اقتدارگرایانه و گسترش بوجود آمد که باعث ساز
های اجتماعی با  ای از گروه تضادهای اجتماعی و سیاسی در کشور شد. طیف گسترده

سیاسی ایران در دوره  های سیاسی متفاوت شکل گرفتند. اقتدارگرایی ساختارایدئولوژی
های  توان در سالرا می های مختلف بحران نوسازیای بود که نشانهپهلوی دوم به گونه

ترین نشانه این بحران در عدم توازن توسعه اقتصادی و به بعد مشاهده کرد. اصلی 0213
شد. این نهادمندی سیاسی که نشانه ناکارآمدی ساختاری و شکست نسبی بود، دیده می

به فروپاشی روابط و پیوندهای اجتماعی و  0211های نیمه دوم دهه  شکست در سال
در چنین فرایندی بازارهای  (.012: 0212نژاد، )مصلی شدمنجر سیاسی سنتی در جامعه 

های دموکراتیک پیروی )که به لحاظ فکری از آرمان شهری، طبقه متوسط جدید
 (.01: 0213)عظیمی،  کرد( و روحانیون علیه آن وارد صحنه شدند می

زد، فسادهای اداری بود. با وجود آنکه های موجود دامن میمساله دیگر که به بحران 
، قانونی برای مبارزه با فساد اداری به تصویب رسیده بود، اما متاسفانه 0221در آغاز دهۀ 

این قانون و حتی قوانین بعدی تاثیری در مبارزه با فساد اداری کشور نداشت و همچنان 
های اختالس  ، در شکل0231اداری با افزایش درآمد نفت و رشد اقتصادی در دهۀ فساد 

و  0211خواری افزایش یافت. سرانجام با درآمدهای عظیم نفتی در دهۀ و رشوه
 گیری تسلط شخصی شاه، باعث شد تا فساد اداری به میزانی بدون سابقه افزایش بیابد اوج

  (.311-313: 0231)صبوری،
نویسد: نقل از یک مقام وزارت دارایی در مورد گسترش فساد اداری میبه  استمپل 

... با این  افزایش بیش از حد پول به معنای سرازیر شدن پول بیشتر به جیب مأمورین بود»
کم  شد دستگاه را گرداند، منتها آنهایی که در رأس بودند کمهمه و با وجود فساد باز می

: 0231استمپل، ( «خواستندکیک را برای خود می حرص بیشتری نشان دادند و گل سر

که عمدتاً  شدای میخواری در سطح گستردهه شامل اختالس و رشو هااین فساد  .)01
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های باالیی هایی که در الیهتوسط باالترین افراد از سطوح نظام سیاسی و اداری و گروه

 گرفت.صورت می …نظیر ثابت، خیامی، طوفانیان وجامعه بودند 
زمینه الزم برای بحران  ،بنابراین عدم توازن توسعه اقتصادی و نهادمندی سیاسی

های  های اجتماعی با ایدئولوژیای از گروه مشروعیت شاه را فراهم کرد. طیف گسترده
)بازار، روحانیون و طبقه متوسط( متفاوت در مقابله با اقتدارگرایی سیاسی  سیاسی

الف و اتحاد با هم زمینه سقوط رژیم را فراهم محمدرضا شاه بسیج شدند و در ائت
 ساختند.

 

 مطلوبیت گذار و ناپایدار دولت رانتیر . 7نمودار

 

 گیرینتیجه
نفت به خودی خود علت ناکارآمدی هیچ دولتی نیست. این نحوه هزینه کردن نفت است 

گذاری و تواند آثار زیانباری به دنبال آورد. درآمد نفت زمانیکه صرف سرمایهکه می
های تواند به رشد اقتصادی بینجامد. اما اگر صرف هزینه شود، میها میتوسعه زیرساخت

جاری و غیرضروری شود، عالوه بر انبساط تقاضا، آثار زیانبار بسیاری از جمله تورم 
ها و تدابیر آورد. البته درآمدهای نفتی زیان انبوهی از ناکارآمدیمزمن به دنبال می

دهند. به اینگونه که درآمدهای نفتی، درد ناکارآمدی سیستماتیک وشش مینادرست را پ
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سازد. اگرچه در دوره تازی هموار میهای حکومت را در یکه را موقتاً تخفیف داده و راه
ای پیدا کرد و نقش بسیار مهمی در توسعۀ محمدرضا شاه بوروکراسی مدرن رشد فزاینده

ی داشت. اما با افزایش درآمدهای نفتی و اقتصادی و صنعتی، آموزشی و بهداشت
جانبۀ حکومت، فضا برای رانت و فساد سیستماتیک مساعد   دستکاری سیستماتیک و همه

مراتب اداری، همزیستی دشواری را با گرایشات  شد. تفوق محمدرضا شاه بر رأس سلسله
اور و ناظر و الزامات اساسی جامعۀ صنعتی و رو به رشد پدید آورد. وی به جای آنکه د

فعل و انفعاالت بخش خصوصی و بازار باشد خود به بازیگر قدرتمند اقتصادی و به تبع 
آن بازیگر مهم سیاسی تبدیل شده بود. در نتیجه تالش بیهوده برای به خدمت گرفتن همه 

ای جز آشفتگی اقتصادی و اجتماعی نداشت. هر تالشی برای مهار چیز و همه کس نتیجه
داند. به هر آن را بردگی می« فردریش فون هایک»طیدن در راهی بود که این آشفتگی غل

اعوجاج ساختی/نقشی »دولت، بتدریج باعث « سلطانیستی/رانتی»حال، ماهیت دوگانه 
، «سیطره روح و اخالق پریبندالیستی»، «افول کیفیت نخبگان بوروکراتیک»، «بوروکراسی

در « دیوانساالری شکننده»وین نوعی و در نهایت، تک« رشد بورژوازی بوروکراتیک»
آل وبری بسیار دور شد و بیشتر به سوی جامعه ایران گردید، بوروکراسی از مفهوم ایده

های سیاسی بپردازد. این  الیگارشی و مفهوم سلطه و قدرت سوق یافت تا به تأمین هدف
به ناکارآمدی در بلندمدت منجر مدت به تداوم و بقای رژیم کمک کرد. اما  امر در کوتاه

نظام اداری و کاهش مشروعیت سیاسی او شد. برآیند نهایی این وضعیت، ناتوانی 
دیوانساالری در ایجاد سازش و تعادل بین منافع دولت و طبقات اجتماعی و عمل نمودن 

 تاریخی آن به مثابۀ یکی از عوامل تاخیر توسعه سیاسی و تسهیل انقالب در ایران بود.
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