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  چکیده

 یها در خصوص توسعه در کشورهای جهان سوم، نظریهتئوری یاز جمله
-این نظریه جوامع توسعه است. بر اساسِهای اقتدارگرای بوروکراتیک دولت

 مدرن نیاز به یک دولت مقتدر مرکزی وبه گذار از وضعیت سنتی  نیافته جهتِ
گرایی، که برای نخستین بار در ایران بعد بوروکرات دارند. این مدل از توسعه

، یافتادامه  2491خرداد  21مرداد شکل گرفت و تا قیام  10از کودتای 
سیاست و حکومت در ایران فراهم نمود که عنوان   یعرصه پیرامونگفتمانی 

لی مقاله این پرسش اصداشت.  "اقتدارگرای بوروکراتیک یسیاست و سلطه"
است که به چه دالیلی دولت محمد رضاشاه علی رغم دارا بودن تمام مشخصات 

 -2441های  که از مصادیق تئوری مذکور در میان سالاین تئوری اودانل و
پذیری شد و به دولت مطلقه دچار آسیب 2491اما پس از سال  بود 2491

 کشورهای آمریکای کهمقاله این است که؛ در حالی ضِتبدیل گشت؟  مفرو
 گیری از تضاد دو ابرقدرتبا بهره چند دهه التین و جنوب شرق آسیا بعد از
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های مختلف، به شمگیر در زمینهاند به اقدامات چتوانسته "آمریکا و شوروی"
ی عظیم اقتصادی دست بزنند، اجرای آن در ایران به دلیل چند خصوص توسعه

سال  یاز میانه آنحاکمیت  در نتیجهو عامل عمده سرانجام نامطلوبی داشته 
از قالب یک دولت اقتدارگرای بوروکراتیک خارج و به یک دولت  2491

 ـ توصیفی روش گردآوری اطالعات در این مقالهشود. میمطلقه رانتیر تبدیل 
ای استفاده  ها از منابع کتابخانه تحلیلی است و برای جمع آوری اطالعات و داده

 گیری آن استنتاجی است. شده و نتیجه
 یساالری، توسعهرگرای بوروکراتیک، نارسایی دیواناقتدا ها: كلید واژه

 داخلی و خارجی  یسرمایه  ،شکننده وابسته، ائتالفِ
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 مقدمه

ام توازن نیروها به گذار از نظ یگرفتن دورهپایانپس از جنگ جهانی دوم و 
 یداری به سوی تثبیت سلطهامان اقتصاد سرمایهگسترش بی و نظام دو قطبی

شده و متعاقب آن تغییر در نگاهداشتهجوامع پیشرفته بر جوامع عقب اقتصادیِ
 یتوسعهالمللی از سیاسی به اقتصادی، فرآیند نظام بین الگوی سلطه در ینحوه

رویداد مهمی در  2414وابسته در کشورهای جهان سوم تداوم یافت. در سال 
 و معادالت قبلی را بر هم ریخت یالملل رخ داد که کلیهروابط بین یصحنه

ها و پیروزی جمهوری خواهان در آمریکا بود و مربوط به شکست دموکرات
ید. روی کار آمدن منجر به یک انتقال اساسی در سیاست خارجی آمریکا گرد

آلن "طور برادرش ، و همین"جان فاستر دالس"و به ویژه انتخاب  "آیزنهاور"
ی انتقام رئیس سازمان سیا که هیستری ضدکمونیستی داشتند. استراتژ "دالس

ناپذیرتر استراتژی تر و آشتیجدی یرا که در واقع ادامه "نگاه نو"گسترده یا 
 یومن بود مطرح ساختند، که در واقع نقطهرئیس جمهور قبلی، تر "سد نفوذ"

با اتحاد  عطفی در تقالی آمریکا در بازیابی ابتکار عمل در رویارویی جهانی
 .(:Abrahamian,2001 25) شدجماهیر شوروی محسوب می

هایی برای کشورهای طرفدار لیبرالیسم، در گام ،براساس این استراتژی
نفوذ شوروی  یشرقی که در پیرامون حوزهآمریکای التین، خاورمیانه و آسیای 

ثقل  یاقتصادی، امنیتی و نظامی که نقطه هایو چین بودند با اعطای کمک
شدند. در این برش تاریخی، گرایش به های خارجی بود تقویت میکمک

حکومت نظامی در برخی مناطق جهان به عنوان عامل برقراری ثبات سیاسی و 
رابر کمونیسم و جلوگیری از رفتن این کشور به های قاطع در باتخاذ سیاست

 آهنین ضروری گشت.  یپشت پرده
شدن کشور از سوی نیروهای متفقین با اشغالدر این راستا، در ژئوپلتیک ایران 

های سیاسی ایران رضاشاه، بار دیگر دگرگونی یو برافتادن حکومت خودکامه
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ثباتی و هرج و ، دورانی از بی2441کودتای مرداد ای تازه شد که تا وارد مرحله
مرج سیاسی را به نمایش گذاشت، فضای  سیاسی ایران در این مقطع زمانی 

و مجلس ویژگی ای بود که جدال میان دربار حاکمیت دوگانهشاهد فترت و 
ها براساس تحلیل مارکسیستی خود مبنی بر رفت. روسبارز آن به شمار می

ای بر انقالب بورژوازی بوده و آن را مقدمهکتی که نهضت ملی ایران حراین
ها دادن حضور کمونیستها هم با بزرگ جلوهدانستند. انگلیسیکمونیستی می

که از طریق حزب توده مربوط بودند و با به تصویرکشیدن مصدق به یک فرد 
 «آبزرور» یبرانگیز در مجلهو یک فرانگشتین تأسف "روبسپیرمآبمتعصب "

ها به وجود آوردند که زودند و این باور را در آمریکاییر افبه شدت این حضو
بیشتر از دکتر مصدق موجب افتادن ایران به دامان کمونیسم و رفتن  حمایت

تطبیقی در  یاین کشورها به پشت پرده آهنین خواهد شد. در واقع با مطالعه
 یکره ن،گواتماال، تایوا مورد فرمولی که در کودتاهای ایران و شیلی، برزیل،

توان آنها را بیشتر در قالب جنگ سرد و به کارگرفته شده می غیره جنوبی و
گرایی و حلیل کرد، یعنی تقابل کالسیک ملیمقابله با اردوگاه شرقی ت

 .(odonnell,1978:4) امپریالیسم در جهان سوم
از نظام گذار  یگرفتن دورهته، پس از جنگ جهانی دوم و پایانروی هم رف

دو اردوگاه  قطبی، کشورهای جهان سوم، بیشتر میانِنیروها به نظام دو توازن
وابسته با شدت بیشتری در این  یشرق و غرب تقسیم شدند و فرایند توسعه

های ای در زمینههای گستردهآور دگرگونیکشورها تداوم یافت. این امر پیام
المللی، نه میان سرمایه بیگانگیری یک ائتالف سهمختلف به کمک شکل

داری دولتی بود. که در راستای این محلی و بخش کارفرمایی سرمایه یسرمایه
المللی مبادرت به انسداد سیاسی به بین یائتالف، شاه به منظور اغوای سرمایه

طور نهادهای دموکراتیک، منظور بستن مجاری مشارکت سیاسی نمود و همین
افع بخش بزرگی از جمعیت ایران در من ،فرمایشی پیدا کرد. از این رو یجنبه

راه پیشبرد این رشد اقتصادی قربانی گردید. در واقع شاه با انحصار سیاسی و 
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داری گرفتن سرمایهها و نخبگان نظامی و ریشهروکراتاقتصادی، به دست بو
زمانی  یاقتدارگرای بوروکراتیک را در این بازه یوابسته، سیاست و سلطه

-اقتصاد روستایی به اقتصاد سرمایهآغاز ورود از نظام  یرهتجربه کرد. این دو

ت گیرد. این دولمی داری است و ایران در مسیر فراگرد نوسازی و توسعه قرار
 یکارمندان، سرمایه ساالری اعم از نخبگان وبا دو وجه اقتدارگرایی و دیوان

ازچند دهه که چنین الگویی بعد در حالیالمللی تشکیل شد. داخلی و بین
گیری از تضاد دو ی التین و جنوب شرق آسیا با بهرهدرکشورهای آمریکا

های اند به اقدامات چشمگیر در زمینهابرقدرت آمریکا و شوروی توانسته
ی عظیم اقتصادی دست بزنند، اما اجرای آن در مختلف، به خصوص توسعه

درت بین شاه و به دالیلی همچون؛ تغییر مناسبات ق 2491ایران پس از سال 
وابسته،  ینخبگان سیاسی، سطح پایین نهادمندی سیاسی و مدنی، توسعه

نامطلوبی داشته و با  دولت سرانجامِ شدن قدرتِافزایش قیمت نفت و شخصی
 شکست مواجه گردید.

های اقتدارگرایی و وجود حکومت یرسد مسألهاشاره شد، به نظر می کهچنان
داری به عنوان یکی منظور توسعه و تعمیق سرمایهک به اقتدارگرای بوروکراتی

شورهای موسوم به از الگوهای غالب در مباحث اقتصاد سیاسی و توسعه در ک
ضروری قرن بیستم، همواره وجود داشته است. از این رو  جهان سوم در طول

بوروکراتیک را از دیدگاه ها و عناصر دولت اقتدارگرای ابتدا مولفه نماید کهمی
و سپس در  نظر قرار دهیممطمح "گیلرمو اودانل"آن  یپرداز برجستهیتئور

 دولت پهلوی با  ماندنِعدم همسازانحطاط و  جهت تبیین و بررسی سیر
 بپردازیم. 2491های دولت اقتدارگرای بوروکراتیک پس از سال شاخص

 چارچوب نظری: تئوری اقتدارگرای بوروکراتیک اودانل

، وابستگی شد یساز نظریهمارکسیستی زمینه الکتیکدیتفکر  2418 یدر دهه
را به منظور رهایی هایی حلپردازان، راهکه در این راستا برخی از نظریه

 اقتصادی ارائه کردندـ ماندگی سیاسی نیافته از مدار عقبکشورهای توسعه
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(Cardoso,1973:20) .گوندر  یسویهمیان برخی با تأسی از رویکرد یک در این
)فرانک، اند تأکید کرده  "عامل خارجی"بر  فرانک، در عامل توسعه صرفاً

اند تا وی از کاردوسو و فالتو تالش کردهاما برخی دیگر به پیر .(231: 2431
داخلی ساختار اجتماعی و عوامل تاریخی نیز توجه  یدر این مباحث به جنبه

راد اخیر، یعنی دیدگاه جدید به واقع رهیافت اف. (44: 2431)چیلکوت،نمایند 
وابستگی در واکنش نسبت به انتقادات وارده به دیدگاه قدیمی وابستگی پدید 

، خارجی و آمد؛ به عبارتی برخالف دیدگاه قدیمی که وابستگی را فرایند عمومی
ی اقتصادی و داخل  داند، آن را به صورت فرایندی اجتماعیاقتصادی می

 گردد.   ای پویا و همه جانبه میوسعهدانسته که منجر به ایجاد ت
ی جانبهای پویا و همهمنظور ایجاد توسعهاز دیدگاه محققان جدید وابستگی، به 

اقتصادی در جهان سوم، باید بر دولتی مقتدر تکیه کرد که این دولت دیگر 
که  استخیرخواه  دولتی وابسته به کشورهای خارجی نیست بلکه دولتی فعال و

ست. های اقتدارگرایانه ای اقتصادی از طریق شیوهبرد توسعههدف آن پیش
محلی و ی دولتی، سرمایه یگانه بین سرمایهدولتی که بتواند با اتحاد سه

 آوردصنعتی را فراهم یانباشت سرمایه و توسعه یالمللی زمینهبین یسرمایه
(Collier,1980:19). 

ها ساخت و عملکرد این رژیمی چگونگی ه این نظریات دربارهاز آنجا ک
را  "نظریه دولت اقتدارگرا" توضیحی نداده بودند. این عدم توضیح نیاز به

قبال  ها در واقع واکنشی درگر ساخت. که به نظر اودانل، ظهور این دولتجلوه
ی پس از جنگ داری وابسته در دورهسیاسی و سرمایه–های اقتصادیبحران

در واقع، دولت مورد نظر محققان  .((Odonnell,1978:23جهانی دوم است 
جدید وابستگی، همان دولت اقتدارگرای بوروکراتیک یا )دیکتاتوری مصلح ( 

ابتدا در برزیل و سپس در آرژانتین، شیلی، اروگوئه،  2418ی که در دهه است
جنوبی شکل گرفته است. بنابراین وابستگی از  یتایوان، اندونزی، مالزی و کره

های خارجی ابستگی جدید، برخالف دیدگاه قدیمی، وابستگی به دولتدیدگاه و
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تواند به المللی است که میهای کالن بینبودن به سرمایهنیست بلکه وابسته
 .(122: 2434)حبیبی مظاهری،  توسعه منجر شود

های جهان سوم براساس های دولتویژگی یگیلرمو اودانل بحث خود را درباره
 یه از کشورهایی که بشدت درگیر مسائل ناشی از توسعهآن دست یتجربه

اند، بویژه کشورهای امریکای التین مطرح کرده است. اودانل که اقتصادی بوده
بر این اعتقاد  یابدبخش نمیالسیک وابستگی را برای خود رضایتک ینظریه

ی داری وابسته و الگومتقابل سرمایه یاست که محقق باید به کاربست رابطه
اردوسو بپردازد. ساختاری ک–سیاسی آن )دولت( رهیافت تاریخی یسلطه

کننده است وم وابستگی به قدری کامل و تبیینمفه"شود که اودانل متذکر می
آنها جز بازتابی که سؤال در مورد چگونگی ارتباط آن با عواملی که دینامیسم 

 .(Odonnell,1978:8)"معناستاز خود وابستگی نیست پرسشی  بی
 یهایی، ظهور، گسترش و فروپاشی گونهاز این رو اودانل با طرح ویژگی

خواند به اقتدارگرا می ـسیاسی، که آن را دولت دیوان ساالر یخاصی از سلطه
به زعم اودانل، در هر گام از تحوالت  .(Ibid)افزاید غنای این ادبیات می

در آخرین گام تعمیق  به نظر وی، صرفاً شود.د میصنعتی، حکومتی مقتضی ایجا
کند تا حکومت اقتدارگرای دیوان گرایی است که ضرورت ایجاب میصنعت

از دیدگاه اودانل،  (Odonnell,1973:44) ساالر زمام امور را در دست گیرد.
دولت در جوامع نوگرا یک نیروی سیاسی است نه تنها به این دلیل که از جناح

مدنی استقالل نسبی دارد، بلکه همچنین به این  یجامعه های مختلف نخبگان و
اقتدارگرا نیروی متحدی  ـ ساالرها نیز سلطه دارد. دولت دیواندلیل که بر آن

 یشود و تحت سلطههای فعالیت سیاسی وارد میاست که در تمام عرصه
 ساالری،های مردمساالران نظامی و غیرنظامی است که در آن روشدیوان

 .(Ibid:85)  یستیا اصوال مطرح ن ستاصوری 

در  2428ی ابتدا در دهه اقتدارگرا در آمریکای التین ـ های دیوان ساالردولت
کند شیلی ظاهر شدند. اودانل عنوان میبرزیل و آرژانتین و سپس در اروگوئه و 
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سیاسی  یهای اقتدارگرای بوروکراتیک بر خالف دیگر اشکال سلطهکه دولت
 های از جملهنظیر اقتدارگرایی سنتی و فاشیسم حاوی خصایص و ویژگی

  2سیاست زدایی، ، انسداد سیاسی، انسداد اقتصادي،ساالرانحاكمیت دیوان
های مذکور متمایز ها را از دولتاند که آنبوده 1تعمیق سرمایه داري وابسته

 ماید به اختصار هر یکندر اینجا ضروری می .((Odonnell,1978 :23کنند می
های دولت اقتدارگرای بوروکراتیک را توضیح دهیم تا بتوانیم بر مشخصه از

 دولت اقتدارگرای پهلوی بپردازیم. شناسیِبه آسیب چنین مختصاتی یپایه

 : حاكمیت دیوان ساالران .1

شود اشغال میتوسط افرادی  گرا، مناصب عالی حکومتی معموالًدر دولت اقتدار
ساالر نظیر های دیوانآمیز را در سازمانعملکرد موفقیت یک دورهکه ی

اند. های بزرگ خصوصی پشت سرگذاشتهنیروهای مسلح، ادارات ملی و شرکت
شوند پس از دستیابی به ن که به خصوص نظامیان را شامل میساالرااین دیوان

قدرت خود را  یقدرت، با ایجاد تمرکز در اقتدار و قدرت سیاسی خود، پایه
های عالی حکومتی را در اختیار خود گرفته و تثبیت نموده و توانستند پست

ی اقتصادی ها توسعهی اقتصادی کشور نیست. آنهدف آنها چیزی جز توسعه
دهند. در این راه را مقدم بر سایر ابعاد توسعه از قبیل سیاسی و فرهنگی قرار می

م سعی دارد ضمن کاربرد زور و سرکوب و ساالر حاک ائتالف اقتدارگرای دیوان
گذشته دست  ای در نظام، به بازسازی و تحول نظامِتوده زدائیِی بسیجاشاعه

 .(Odonnell.1978:23) زند

ساالر به های ائتالف اقتدارگرایی دیوانهایی که برای انجام هدفتکنوکرات
مین أت ان ساالریشوند از کادرهای متخصص ارتش و دیوخدمت گرفته می
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شوند اگر چه نقش ارتش بسیار چشمگیر است، اما ارتش خود به طرح  می
 دارد "وتو"گیری حالت پردازد. دخالت ارتش در تصمیمگذاری نمیسیاست

(Fernando,1973:40) .های ین حال میزان دخالت ارتش در رژیمبا ا
ی نظامی هاتوان دولتاالر یکسان نیست. در این مورد میاقتدارگرای دیوان س

ایی ی آنها طی کودتریکای التین را یادآور شد که همهجنوب شرقی آسیا و آم
امیان را بر کشور ظقدرت را به زور در دست گرفته و نتوانستند نظامی می

ورها مانند آرژانتین و برزیل اگرچه . اما در برخی از این کشحاکم گردانند
اما بعد از مدتی حکومت را به رژیم سابق را ساقط نمودند،  نظامیان طی کودتا

د همچنان به عنوان یکی از سیاستمدار واگذار نمودند اما خو نظامیانِغیر
 .(:collier,1980 9) گیرندگان سیاسی باقی ماندندترین تصمیم مهم

 :. انسداد سیاسی2

سرکوب و هم از طریق  بوروکراتیک هم از طریق ـ های اقتدارگرایدولت
های هایی نظیر اتحادیهعمودی )یا جمعی( خود، بر سازمان هایعمال کنترلاِ

 ها و احزاب کارگریِی مردم به خصوص اتحادیهمجاری دسترسی عامه کارگری
شود که بندند. تکیه به دیوان ساالری و ارتش موجب میسیاست را می مخالفِ

های نمایندگی از طریق حزب های اقتدارگرا نسبت به استقرار نظامحکومت
کار در عدم استفاده از سازو هااین رژیم یتمایل نشان ندهند. توجیه و بهانه

ست، با افکنی حزب برای وحدت جامعه خطرآفرین ااین است که تفرقه حزب
ود را در اختیارات خ یساالران و ارتش به شدت حوزهاین توجیه و بهانه، دیوان

ها و عوامل تلف از مهره. آنها تحت عناوین مخدهندی جامعه گسترش میاداره
اکم و نه طبقات متخصص متوسط مورد قبول ائتالف ح ـ مورد اعتماد خود

کننده و عوام های مصرفگرا و تودهداری و دولت توسعهاحزاب مخالف سرمایه
 .(Odonnell,1973:94) گیرندبهره می

 سدودمهای غیرعضو در ائتالف رهبری را های ورود گروهبه عالوه این رژیم راه
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گذاری به عمال کنترل شدید بر پویش سیاستکند. این انسداد از طریق اِمی
ها و منافع اعضای ائتالف است. البته این گوی هدفپاسخ نحوی است که صرفاً

جوانب زندگی آحاد  یمند به کنترل همهرژیم، برخالف رژیم توتالیتر، عالقه
شهروندان جامعه نیست، در واقع این رژیم عالوه بر اعتقاد به کاربرد مؤثر زور، 

مشارکت آحاد اعضا آمیز و نه جذب و میزان موفقیت نظام دردفع موفقیت به
 .(O donnell,1978:53 -55) بستگی دارد

ی و دولت دارگونه که گفته شد، تنها احزاب مخالف سرمایهها هماناین دولت
های موافق مشارکت سیاسی را به گروه یگرا را سرکوب کرده ولی اجازهتوسعه

ور کرد دهند. بنابراین نباید تصکارگران و احزاب موافق می ،نمانند روشنفکرا
احزاب آزاد  ها همچون دولت اقتدارگرای سنتی و فاشیسمگونه دولتکه در این

سیا و آمریکای التین، بسیاری از نیستند، بلکه در کشورهای جنوب شرقی آ
ولت برای های سیاسی وجود دارند که خود در جهت کمک به داحزاب و گروه

 . (collier, 1980)کنندی کشور اقدام میموفقیت در توسعه

  :. انسداد اقتصادي3

 2انتهای بخش مردمیهای اقتدارگرای بوروکرات آرزوی بیطور دولتهمین
دورتر موکول  یدهند. یا آن را به آیندهرا تخفیف می ای مشارکت در اقتصادبر

ریزد، در ن مرز بین اقتصاد و سیاست فرو میهای آگذاریکنند. در سیاستمی
ها بر انباشت حکومت تقالل رسیده به علت کمبود منابعجوامع تازه به اس یهمه

گذاری و توزیع منافع اقتصادی جامعه کنترل شدید دارند. به طور کلی سیاست
مالً طرفدار کا حیثیت سیاستمداران دار نمودنِضمن خدشه ائتالف حاکم

در کشورهای مذکور، . (Odonnell,1973:104)هستند های خصوصی  سرمایه
ای هاقتصادی است و به شدت از سرمایه هایگیرنده در زمینهصمیمدولت تنها ت
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-چنین سرمایه مانع آسیب رساندن بهو  کندمیداخلی و بین المللی حمایت 

کارانه و انقباضی های مالی محافظهعمال سیاستگذاریشود و با اهایی میگذاری
ا، برای هها علیه تودهکردن )یا معکوس کردن( روند توزیع ثروتبه متوقف

در نهایت پردازد که داخلی و خارجی می یانباشت سرمایه یکردن زمینهفراهم
ارج بین کردن مخائتالف حاکم و سرشکنهای عضو به تقسیم منافع بین بخش

 . (Evans,1983:141)زندغیر اعضای ائتالف دست می

 :1سیاست زدایی .4

کند و حل آنها مسائل فنی تقلیل پیدا می یاجتماعی به درجهـ  مسائل سیاسی 
 .(30:2430)ی.سو،ساالران دولتی است ریزی منطقی دیوانبرنامه نیز در گروِ

ها و عوامل مورد اعتماد به اقتدارگرای بوروکراتیک از چهرهگیری دولت بهره
هاست. از مشارکت توده مردمی نیست، این رژیم به شدت ضدِ معنای مشارکت

مردم با حکومت نوعی ارتباط حمایتی و  یکه رابطه است این لحاظ رژیم معتقد
دین ب .(O donnell,1978:58) تبعی است و نه حاکی از قبول مشارکت فعاالنه

نوعی نظام سلسله مراتبی از باال به  سبب رژیم ضمن اخراج طبقات اجتماعی
کند تا کند. به عالوه، حکومت سعی میپایین چون سازمان ارتش ایجاد می

و تحت  وادارد یکدیگرهای کارگری را با نیش و نوش به همکاری با اتحادیه
د شکوه و عظمت ملی . رهبران ائتالف معتقدنقرار دهد سرپرستی و قیومیت خود

به تقویت اقتدار دستگاه حاکم بستگی دارد. بدین لحاظ، هر گونه تقاضا برای 
خطری برای اقتدار حکومت محسوب مشارکت در امور سیاسی به عنوان 

مراتبی های سلسلهشود. به منظور مقابله با این خطر، حکومت، اعمال سیاست می
ورزد. این نمودن جامعه اقدام میتتفاوزدایی و بیو نه نمایندگی به بسیج

، از شرایط مقدماتی و های نظام، به نظر اودانلتفاوتی به همراه دیگر مشخصه بی
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ارکت در غیر این صورت، به نظر وی مش است.گرایی در جامعه تعمیق صنعت
نتیجه به تعویق  و در ها برای کسب منافعو مداخالت موجب تسجیل تعارض

 .(Fenando,1973:130) یی می شودگراافتادن سیر صنعت

 :1. تعمیق سرمایه داري وابسته5

تتبعی در الگوهای » ای تحت عنواناودانل این نظریات را طی مقاله گیلرمو
 تحریر در آمده است یبه رشته« االرتغییر کشور اقتدارگرای دیوان س

(ODonnell:1978: 30-38) .ت اودانل معتقد است که در هر گام از تحوال
ی صرفاً در گام آخرین تعمیق شود. به نظر وصنعتی، حکومتی مقتضی ایجاد می

-اقتدارگرای دیوان کند تا حکومتِگرایی است که ضرورت ایجاب میصنعت

 ساالر زمام امور را در دست گیرد.
خارجی در تحوالت داخلی نقش  یبه زعم اودانل، به نسبت میزانی که سرمایه

ا یابد. به هر حال، بساالر نیز تحول میتدارگرایی دیواناشد نوع تکامل اقداشته ب
ضی از ساالر سیر جریان تحوالت حتی علیه بعاستقرار رژیم اقتدارگرای دیوان

داران داخلی و افتد. اولین فدایی تحوالت مزبور بنگاهحامیان رژیم نیز به کار می
های سیاستگروه به شدت نسبت به اعمال عناصر طبقات متوسط هستند. این 

شوند، ق صنعت و استقراض خارجی تدوین میکارانه، که برای تعمیمحافظه
المللی به عنوان اولین داری بینگردند. در این حالت که سرمایهدچار زیان می

آید. اما این اقدام به دیوان ساالر در میـ  گراییاقتدارحامی رژیم حاکم 
شود، نیز استقراض خارجی عملی میلی، که با گذاری داخزدایی سرمایه ملی
اً همکاری دوجانبه دولت و تواند مشکالت بلند مدت رژیم را حل کند. نهایتنمی

 تشکیل گذاری داخلی ائتالف جدیدی راگذاری خارجی با سرمایهسرمایه
وقعیت رژِیم سیاسی تر شکل گیرد، متر و سریعدهند هرچه این ائتالف قوی می
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 .(Collier,1970:8-9) د بودتر خواههدر حفظ خود ب
دیوان ساالر این را درک کرده بودند که برای اجرای سیاست  ـ نخبگان نظامی

آرامش ساالر بر سر کار آورند تا بتوانند که دیوان ـ تعمیق باید دولتی نظامی
فراهم آورند.  2«سرمایه گذاری های بزرگ مقیاس» اجتماعی الزم را برای

گذاری در ای در مقایسه با سرمایههای سرمایهکاال یگذاری در زمینهسرمایه
، مدیریت ترآوری قویرشد بلندتر، فن یکاالهای مصرفی، به یک دوره

گذاری عظیم نیاز دارد. هیچ بنگاهی راغب نیست به سازمانی بیشتر و سرمایه
که نسبت مدت و پرخطر دست بزند، مگر اینگذاری عظیم، درازسرمایهچنین 

آوری آن اطمینان زیادی داشته باشد. در نتیجه، نخبگان آینده و سودبه شرایط 
-ی جامعه مجبور بودند ابتدا بحرانساالر برای حل بحران اقتصاددیوانـ  نظامی

ایست بک دولت حل نمایند. این نخبگان میهای سیاسی را از طریق تأسیس ی
بخش مردمی را فرو نشانند. بدین ترتیب با  شدنِتهدیدات سیاسی ناشی از فعال

های کارگری در سطح ازماننابودکردن رهبران بخش مردمی، تبدیل س
جات به یک بازوی دولت، ممنوعیت اعتصابات، توقف انتخابات کارخانه

دولت روز به روز بیشتر پدیدار ای و نظایر آن، سرشت اقتدارگرایی  دوره
سیاست، ضمن تأمین نظم  یمردمی از صحنه شد. به نظر اودانل، حذف بخش می

گذاری سرمایهو شرایط الزم برای تثبیت روابط سلطه، ضمانت بیشتری را برای 
نمود. بر تولید فراهم می و برای تعمیق ساخت جدیدی را یسودآور و انگیزه

مدنی  یعکس، اگر دولت بر قابلیت خودش برای اعمال کنترل کامل بر جامعه
، فرآیند تعمیق نیز هیچگاه افزودبه سرکوب سیاسی نمی از طریق توسل

 .(Ibid) پذیر نبود امکان
واکاوی علل زوال و سقوط دولت اقتدارگرای بوروکراتیک در ایران پس از 

پذیری سیاسی و  ترین عوامل مورد بررسی که باعث آسیباز مهم 2491سال 
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توان به  است می پهلوی دوم گردیدهاقتصادی دولت بوروکراتیک اقتدارگرای 
ساالری، ایراد بر نقش دولت، ایراد بر نقش ارتش، ایراد بر نقش نارسایی دیوان

د که هریک دارای زیر داخلی اشاره کر یخارجی و سرمایه یسرمایه
 .دهیم ند که تأثیر هریک را به تفصیل مورد بررسی قرار میاهایی مجموعه

 نارسایی دیوان ساالري . 1

گیری که  ید این نتیجهشواهد تاریخی و معاصری را در تأی ها پیش ریگز مدت
های  نظام یساالرانه و گسترش آن پیامدهای نامطلوبی برای توسعهقدرت دیوان

های استخدام  ه شدت در شیوهکه ب ی دارد، یافته است. نظام شایستگیسیاس
ام حزبی، یکی از نیرومندترین پشتیبانان ظهور نظ یابد االرانه بازتاب میسدیوان
. (112: 2408 )کالیو اسمیت، برد را زیر سؤال می 2ناشی از مقام« غنایم»یعنی 

های  ساالرانه و کنترل حکومتاست تمرکز دیوان ین استدالل کردهوی همچن
دهد. بسیج دیوان  محلی، تأثیرات آموزش مشارکت سیاسی را کاهش می

بنابراین  کند، می تضعیف مراکز فشار سیاسی مستقل راهای نفوذ،  ساالرانه گروه
های فشار و  ند بر بنیاد احزاب وگروهنتوا گذاری پارلمانی نمی نهادهای قانون

ساالری پیش از مجالس کت ضعیف مردمی رشد نمایند. دیوانمشار
کند.  ات سیاسی را کنترل میها و ابتکار آوری درآمدها، هزینه جمع گذاری قانون

شوند ولی به  به موجب آن قوانین تصویب می که 1ساالرانهدیوان« گراییرسمی»
 .نماید آیند نهادهای نمایندگی را  بیشتر تضعیف میاجرا در نمی

های دولت  ترین اهرممعنوان یکی از مه بر همین اساس مبانی بوروکراسی به
های اصلی رژیم  اقتدارگرا در جهت انجام اصالحات و نوسازی به یکی از ستون

ریزی اشکال جدید اداری بر روی ساختار  . البته پیمحمدرضاشاه تبدیل شد
سنتی بوروکراتیک به علل مختلف با موفقیت توأم نبود. پس از ترور حسنعلی 
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منصور، محمدرضاشاه با برخورداری بیشتر از حمایت ایاالت متحده امریکا سعی 
اعظم سوق  وزیری را به سمت قدیمی وزیرقدرت مقام نخستکرد با تمرکز 

این هدف دست پیدا  وزیران مطلوب و چاکرمنش بها انتخاب نخستدهد و ب
 توانددا این نقش را بهتر از دیگران میرسید که هوی به نظر می کند. در ظاهر

توانست همانند امینی نقش کلیدی وزیر نمیبازی کند زیرا او به عنوان نخست
ا در بهمن ماه و استراتژیک داشته باشد. در واقع از هنگام روی کارآمدن هوید

به بعد اوضاع سیاسی جامعه به شکلی درآمد که پیامدهای آن چیزی نبود  2494
 های و نهادهای دولتی کشور. ازمانجز تسلط کامل شخص محمدرضاشاه بر س

هایی که و تکنوکرات های نظامیمرحله، دیگر جایی برای بوروکرات در این
های  ل دیگر نارساییدالی از جملهقدرت شاه را محدود کنند وجود نداشت. 

 .توان به عوامل زیر اشاره کرد می 2491ساالری بعد از سال دستگاه دیوان
 ساالري اداري محمدرضاشاه با تركیب ناهماهنگ: سترش دیوانگ ـ1ـ1

گرفتن ک سو و به عاریتساالری از ی های سنتی در این دیوان حفظ ویژگی
غربی از سوی دیگر از اصول دست و پا شکسته از نظام دموکراتیک 

 شد. های اصلی این نظام محسوب می مشخصه
پایه در دستگاه دیوان باال و دوندي میان كارمندان ردهبن وجود قطب ـ1ـ2

دولتی  پایگانِعت و تسلیم در برابر رؤسا و بلندبر همین اساس اطا ساالري:
 یو گریخته های جسته رفته جای خود را به نافرمانی و گاه بروز نارضایتیفتهر

رو به  یِارعدالتی و فساد اد بی یکارمندان با مشاهده ،جمعی داد. از طرف دیگر
دار و الینحلی که سراسر جامعه را فرا  فی نفسه به تشدید تضادهای ریشه افزایش

 گرفته بود کمک کردند.
ماکس وبر، دو دسته از ساالرانه نخبگان سیاسی: الگوي رفتاري فن ـ1ـ3

متفاوت به سیاست و فعالیت  یکند که از دو زاویه از هم تفکیک مینخبگان را 
او  .«ل سیاستبَزندگی از قِ»، «ای سیاستزندگی بر»کنند:  سیاسی نظر می
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سرشار درآمد و عایدات را  یکسی که در سیاست چشمه»کند:  اضافه می
اه کند و کسی که از این چشم به سیاست نگ ل سیاست زندگی میبَبیند از قِ می

اخیر برای سیاست زندگی  یتوان اذعان داشت که این دسته کند، می نمی
. الگوهای رفتاری اکثریت بازیگران سیاسی در (23: 2438)وبر، « کنند می

به بعد  2491دهد که آنها از سال  زمانی سلطنت پهلوی آشکارا نشان می یدوره
د. لذا مشاغل آنها اول زندگی از قبل سیاست را انتخاب کرده بودن یدر درجه

ها  ا مالکیت این حجرهیشد و به دست آوردن سرقفلی  قی میای تل در حکم حجره
آمد. تالش برای جلب رضایت  عامل اصلی تالش و تکاپوی آنها به شمار می

محمدرضاشاه را در ضمن باید در راستای این مشاغل مورد ارزیابی قرار داد. در 
ه مرکز قدرت رسالت قانونی و واقعی خود را نخبگان با تمایل شدید ب»هر حال، 

یافته و دموکراتیک به انجام نرساندند. ملی توسعه یدر ایجاد یک جامعه
کردند،  مال قدرت میگیری اع رسمی که بر پویش تصمیم بازیگران سیاسیِ

و به سیاست کاری  ساالر را بازی کنند بیشتر نقش یک فن عالقه داشتند
 بازیگرانِ خاطرِیدغدغه ،. به همین علت(12-13: 2424)پارسونز،« نداشتند

یکسو و ضرورت رقابت  بگیرند یا نه تأیید شاه قرار که مورداین رسمی در موردِ
با سایر بازیگران از سوی دیگر، جایی برای اندیشیدن و عمل کردن در راستای 

 شت. گذا تأمین منافع مردم و جامعه باقی نمی
کردگان و نخبگان به خصوص تحصیل»نویسد:  عباس صمیمی در این زمینه می

طلبی خاص، تشریک با فخرفروشی و جاه به بعد 2491ساالران از سال فن
ساختند. به  حدود میمساعی مردم در پویش تحوالت سیاسی، آزادی آنها را م

الت خود روشنفکران از رس بودن دستورات از جانب شاه، عمالًطرفه دلیل یک
طلب یا یک تاجر دانش تبدیل مدار فرصتغافل مانده و به یک سیاست

از این هویت خارج و به انتقاد از دستگاه  ندخواست و هنگامی که می ندشد می
 (.231: 2424)صمیمی،« ندشد د، گرفتار همین نظام استبدادی مینبپرداز

روشنفکران از این  اخذ الگوهاي ناهماهنگ با وضعیت فرهنگی جامعه: ـ1ـ4
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اند که به سقوط هر چه بیشتر پهلوی کمک کرد.  ای برخوردار بوده نقصان عمده
های آن، اخذ الگوی  این نقصان شامل عدم درک جامعه ایران و ضرورت

ناهماهنگ با وضعیت فرهنگی و عقیدتی کشور، هواداری از قدرت سلطنت 
را به جای آورند،  ترین رسالت روشنفکری یعنی نقادی قدرتکه مهمبدون آن

نقش اساسی در  غیرهروزافزون آنها از مردم و  یجدایی از ملت و فاصله
در پویا نبودن نخبگان عوامل مختلفی چون فقدان »تحریک توده ها داشته است. 

ران سیاسی، طلبی بازیگخودکامگی و خصلت فرصت یتعقل سیاسی، روحیه
دن طبقات و نخبگان به حکومت بوهای خارجی، وابستهوابستگی آنها به قدرت

حاکم و باالخره عدم چرخش نخبگان نقش اساسی دارد. نخبگان سیاسی به علت 
وضعیت خاص طبقاتی و وابستگی آنها به دولت و به نیروهای خارجی نتوانستند 
از وابستگی به دولت رهایی یابند و به عنوان گروه اجتماعی مؤثر در تصمیم 

  ـ 924: 2431)عظیمی، « به انجام رسانند گیری سیاسی، رسالت خود را
994). 

نگاه لینز و شهابی ورود مناسبات قدرت بین شاه و نخبگان سیاسی: از  ـ1ـ5
ز تمایل این هایی ا شاه نمونهها در حکومت محمدرضا ین تکنوکراتنخست
دخالت  یکنند حوزه ها استدالل می اما آن است.کردن امور ها برای عقالنی رژیم

صرفاً تا جایی است که در راستای استثمار  2491ها پس از سال  این گروه
ها سعی کنند در  بیشتر منابع جامعه باشد. همچنین در صورتی که تکنوکرات

جا  شوند؛ چرا که در این برابر نگرش مسلط مقاومت کنند به حاشیه رانده می
صی نیست، بلکه شخصی به وظایف غیرشخوفاداری مقام رسمی، تعهدی غیر

روابط دقیقاً شخصی استوار گشته  یگذار است که بر پایه وفاداری یک خدمت
 ه.ش 2491-14 مقطع تاریخی در . در واقع(32: 2408)شهابی و لینز، است 

که به موجب آن شاه و نخبگان چه در  خاصی از نظام بازخوری وجود داشت نوع
ا یکدیگر ترکیب شدند، به طور قدرت و چه از نظر رفتار و عملکرد ب یزمینه

کردند و در نهایت، تصمیمات  های سیاسی جامعه را اداره می مشترک سازمان
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أثیر قرار شده به طور متقابل، کمیت و کیفیت رفتار طرفین را تحت تاتخاذ
شده از سوی شاه، منشأ طبقاتی نخبگان را به شدت داد. تصمیمات اتخاذ می

به نوبه خود موجب تجدید سازمان نخبگان با ساخت و این مسئله  دگرگون می
 شد. منشأ متنوع طبقاتی می

: گیر وابستگی دستگاه بوروكراسی به شخص شاه گسترش چشم ـ2ـ2
بودن نظام سیاسی و اداری، فقدان فضای باز سیاسی و در یک غیرمشارکتی

 کلمه ساختار کلینتالیستی و نئوپاتریمونیالیستی نظام پهلوی، مانع از انجام
 یصحیح وظایف این طبقه شد. بدین ترتیب نظام بوروکراسی دولت مطلقه

سنتی نامید، چرا که شبهـ  بوروکراتیکیک دستگاه اداری شبهتوان  پهلوی را می
ن، به دلیل حاکمیت مناسبات های مدر به رغم برخورداری از برخی ویژگی

 2404عباسی،)  2«قانونی تبدیل نشد ـ سنتی به نوعی کامالً عقالنیـ  شخصی
:234-231). 

 به 2491بارز نخبگان سیاسی پهلوی بعد از سال  هایاز ویژگی یکی در اصل
روی هم قرار گرفتن یا مبهم بودن  شدهترین گروه رسمی نهادی عنوان مهم

ها یا دیوانیان بود. کارکردگرایان این عدم توازن را به عنوان های آن مسئولیت
اند که ساختارهای  نموده و استدالل کرده دیبن مفهوم 1«چندکارکردی بودن»

کامالً مدرن،  یجامعه یتوانند به اندازه گذار نمی دستخوشِ سیاسی در جوامعِ
گونه که کارکردگرایان این جوامع را  در جوامع پیشرفته، آن»تخصصی شوند. 

ه اجرای اند، قدرت در دست مردم است و کارکنان بخش دولتی ب تعریف کرده
ای که  ساختارهای سیاسی گذار در جامعه دستخوشِ پردازند، اما میدستورات 

 4«اند، ولی چند کارکردی هستند هر چند هنوز کامالً تخصصی نشده
                                                                                                             

ای بسـیار بـزرگ و رأسـی نـاتوان و     ساالری موجود دارای بدنهقانونی، دیوانهای عقالنی و . به علت ضعف پایه2
 وابسته به شخص شاه بود.

2. Multifunctionality 

  بیش از حد فربه است. "ساختار"در مقایسه با  "ابرساختار". در این نوع از جوامع، 4
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به  2491اگر تا قبل از  توان گفت . در مجموع می(923: 2408)کالیواسمیت، 
و  ها وجود داشت ساالری سنتی و تکنوکراتنوعی از استقالل عمل در دیوان

 یدر دو دهه آن بود اما بودنِدولت پهلوی از مصادیق اقتدارگرا ساالریواندی
های  ها و دورهپایانی حکومت محمدرضاشاه، نخبگانی که از درون کلوپ

های اداری قرار گرفتند، همگی به ابزارهای اجرایی شاه  سیاسی در رأس سازمان
)اعم از نخبگان سیاسی هایی از استقالل عمل بازیگران  بدل شدند و دیگر نشانه

ها به ابزارهای اجرایی د، زیرا تمام آنش ده نمیو دیوانیان عالی رتبه( دی
از  پایانی عمدتاً یتصمیمات شاه تبدیل شدند. دیوان ساالران در این دو دهه

 .2ها برخاستندها  و دورهدرون کلوپ

 ایراد بر نقش دولت پهلوي. 2

به مثابه یک دولت اقتدارگرای  2441-91های دولت پهلوی در طول سال
توانست حداقل  بوروکراتیک با حضور نخبگان سنتی و روشنفکران تکنوکرات 

با  2491اد کند، اما از سال شخصی شاه ایج یموانعی را در اعمال سلطه
شخصی شاه  ینمایی و سلطهقدرترفتن این نخبگان، فضای بیشتری برای کنار

دولت به طرزی استثنایی با شاه و دربار  2491خلق شد. به واقع بعد از سال 
داده است. با این مطلب شاید  حاکم را تشکیل می یعجین بوده و بخشی از طبقه

جنبش اجتماعی بوده  یبتوان توضیح داد چرا دولت آماج ثابت و استوار آن همه
شد و از محتوای روشن طبقاتی  است. چون دولت با شاه مترادف شمرده می

که مابقی طبقات مسلط نیز با شاه مترداف دانسته شوند و بود بدون آنبرخوردار 
تر در مورد دفاع از شاه تعهد یا اجبار داشته باشند. این امر سقوط دولت را آسان

ها و کارمندان که خود را  متوسط جدید یعنی تکنوکرات یساخت و طبقه می
                                                                                                             

 درباریـان در تعیـین و   تشکیالت سیاسی دربـار و هایی بود که به دلیل ارتباط با ها شامل محفلها و دوره. کلوپ2
نخسـت وزیـر را در انتخـاب و     کردند و یا حـداقل شـاه و  های مهم سیاسی نقش مهمی بازی میانتصاب شخصیت

 رساندند.انتصاب افراد یاری می
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عوامل او شاه و پنداشتند یکسره به شخص  فراتر از سطح عمومی جامعه می
نارسایی در بخش  یدلیل عمده .(14-48: 2433)فوران، وابسته  شده بودند

 در 2418-2498های پی افزایش درآمدهای نفتی در دهه در دولت این بود که
ساالری به روابط نمود بیشتری یافت و دیوان شاه ساخت شخصی حکومتِ

یک دولت بوروکراتیک، به نحو  قانونیِ یترین نماد سلطه عنوان برجسته
در های شاه در قالب یک دولت مطلقه بدل شد.  ای به ابزار بلند پروازی گسترده
ثیر دولت پهلوی در زوال دولت اقتدارگرا بوروکراتیک را می توان أتمجموع 

 در چند مشخصه اینگونه بر شمارد:
جود طلقه ویکی از روابط خاصی که در حکومت مشخصی شدن قدرت:  ـ1ـ2

گیری فردیت  شدن روابط سیاسی است که مانع از شکلدارد، محدود و روستایی
روابط خود با جامعه بده بستان شود. متصدیان قدرت در  و مفهوم شهروندی می

سازند و به افرادی که با آنها آشنایی  شناسند محدود می ای که می به عده را
ان محفلی شدن و محدود آن هم یاعتقادند که نتیجه ندارند بدگمان و بی

عتماد در کلینتالیسم، پاترون فقط به کالینتی ا»نخبگان است.  یگردیدن دایره
و  ها در میان خود افرادی را حفظ طور پاترونشناسد و همین کند که می می

کنند که مورد اعتماد آنها باشند و این مانع توجه به لیاقت و  منصوب می
چه نهایت اهمیت را دارد، ین وضعیتی آنگردد. در چن فراد میشایستگی ا

آنهاست. پس یکی از  های روابط و عضویت در پیوستن به یکی از شبکه
طلبی است، به جای  تقویت و ترویج فرصت شدن قدرتتأثیرات شخصی

 .(39: 2424)شوکراس،« فعالیت سیاسی آشکار و شفاف
انی درآمد خرداد و افزایش ناگه 21شدن قدرت بعد از سرکوب قیام شخصی

خریدهای نظامی، نصب و ترفیع افسران  یبر همه نفت مشهود شد، شاه شخصاً
ساالران، ارتش، به سرکوب دیوان منجر ارشد و ستاد، اشراف داشت و نهایتاً

ساالر  داران دیوان که عمق وابستگی سرمایهدرحالیگردید.  غیره داران و سرمایه
کاست، قدرت اقتصادی آنها  ها به میزان زیادی می از اقدامات مستقل آن
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موجبات نگرانی دولت را فراهم آورد از این رو کنترل دولت بر سندیکای 
های  کارفرمایان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن از طریق احزاب و وزارتخانه

 گرفت.  هش این نگرانی صورت میدولتی برای کا
موجب نگرانی دولت و دربار  2494 یجدید در دهه یطبقه یاما رشد فزاینده

سخن به میان آمد. از این رو، « فئودالیسم صنعتی»شد به نحوی که از خطر رشد 
 یطبقه یرویه به منظور جلوگیری از رشد بی« شورای عالی اجتماعی»

واحد از صنایع  1888شاه تشکیل و مقرر شد حدود دار جدید به دستور  سرمایه
 )آبراهامیان، «خصوصی بزرگ، ثلث سهام خود را به کارگران بفروشند

فرصت مناسبی برای مقابله  2411الوه بر این، تورم تابستان ع(. »124:2430
داران متنفذ ایجاد کرد. مقامات دولتی نخست به سراغ تجار عمده  با سرمایه

مانند ایلقانیان و « های صنعتی فئودال»دای زیادی تنی چند از صو با سرورفتند 
نوشت:  2وهابزاده را دستگیر کردند. اریک رولو در پاییز همان سال در گاردین

های توسعه  اجتماعی به ویژه برنامهـ  از نظام اقتصادی داران از یک سو سرمایه
دند که ثروت و کشی بردند و از سوی دیگر از وجود نظام سیاسی رنج می سود می

داران بزرگ  یهسرنوشت آنان را به دست یک مرد قرار داده بود. پس از سرما
زمان با واردات کاال توسط دولت،  پا و بازاریان رسید. همنوبت به تجار خرده

های بازرسی حزب رستاخیز و شوراهایی صنفی تحت کنترل دولت به  گروه
: 1374)فوران،  «ن دست زدندفروشا بسیجی گسترده بر ضد سودجویان و گران

داران بزرگ و کوچک اعم از صنعتی و  اقدامات دولت بر ضد سرمایه» (.122
گرفت اما در واقع تضعیف موقعیت  مهار تورم صورت می یتجاری به بهانه

ها را نشانه رفته بود. این اقدامات به نارضایتی و انفعال  اقتصادی و سیاسی آن
د به نحوی که برای حفظ دولتی که حیات و رشد داران صنعتی دامن ز سرمایه

متوسط سنتی نیز که  یخود را مدیون آن بودند تالشی نکردند. بازاریان و طبقه

                                                                                                             
1. Guardian 
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یاری با  های اقتصادی دولت ناراضی بودند به همکاری و هم از پیش از سیاست
  (.222:  2424)کدی،  «می خود یعنی روحانیون روی آوردندمتحد قدی

تحت تأثیر  2418و  2498های  اگرچه بورژوازی ایران در دهه نتیجه اینکه،
های عمرانی و به  اقتصادی و گسترش فعالیت یهای دولت در توسعه سیاست

نظر از  مدد افزایش درآمدهای نفتی از رشد قابل توجهی برخوردار شد. اما صرف
 یهایی از آن به دولت به هیچ یک از اجزای آن اجازه وابستگی عمیق بخش

پهلوی  یها و احزاب مستقل داده نشد. بورژوازی و دولت مطلقه تأسیس انجمن
نما نسبت به یکدیگر بودند. رشد بورژوازی مدیون  دچار موضعی متناقض

کرد اما در برابر ناامنی  های دولت بود و به این دلیل از آن حمایت می سیاست
منافع او را تهدید گیری که  قضایی و موانع مشارکت و حضور در مراکز تصمیم

آورد. از سوی دیگر دولت در چارچوب  کرد به اعتراض و انتقاد روی می می
که قدرت داران بود اما مشروط به آن رمایههای خود، خواستار تقویت س سیاست

نشود. هر چند در دوران پهلوی مناسبات  کشیدهسیاسی آن به چالش 
بورژوازی به مفهوم یک طبقه  ، امادارانه بر اقتصاد ایران حاکم شد سرمایه

 سیاسی برای خود و دارای آزادی عمل شکل نگرفت. ـ  اقتصادی
تاریخ سیاسی و  یاز مطالعه: مدنی سطح پایین نهادمندي سیاسی و ـ2ـ2

یابیم که قدرت سیاسی در پویش نوسازی، همیشه به  اجتماعی ایران در می
ساز نبوده  ها دم کت گروهتمرکزگرایی تمایل داشته و با توزیع قدرت و مشار

جانبه و عمودی و هر نوع  یک ساخت قدرت سیاسی 2491است. از سال 
مشارکت حاصل از این نوع ساخت قدرت فرمایشی و منفعالنه بود. شاه به 
عنوان شخص اول مملکت و عنصر اصلی در ساختار اجتماعی و سیاسی در 

در تحوالت سیاسی، ای  کنندهظام سیاسی قرار داشت و نقش تعیینتاریخ ن
قدرت را تشکل  یاصلی منظومه یهسته کرد. شاه ماعی و اقتصادی ایفا میاجت
کرد.  ت خود را سرکوب میداد و هر حرکت خالف اراده و حکوم می

پذیری و  وی را از هرگونه مسئولیت ترین قدرت برخورداربودن از عالی
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داشت. در  باز می های سیاسی و اجتماعی گویی در مقابل مردم و گروه پاسخ
چنین فضایی، نیروهای اجتماعی قادر به مشارکت نبودند و طبعاً نظارت عمومی 

 معنا بود.  ها بی گروه
شود که دولت مستقل از جامعه بماند )به ویژه  در واقع فقدان مشارکت باعث می

گو و مسئول نباشد. دولتی که  در وضعیت رانتیریسم( و لذا در مقابل آن پاسخ
گیرد در آن گردش نخبگان هم روی  جامعه تحت فشار جدی قرار نمی از طرف

دهد و به همین دلیل مسئولین به خاطر از دست دادن قدرت، نگرانی  نمی
این خصلت . نخواهند داشت و این سرآغاز فساد حکومت و خودکامگی است

اند و عدم  های مذکور متضمن عدم مشارکت های مطلقه است، نظام ذات رژیم
دوکس مذکور وجود دارد(. این ا)گرچه پار کنند ت را نیز باز تولید میمشارک

شوند زیرا  ها برای داشتن مشروعیت به جامعه و طبقات متوسل نمی حکومت
 محافل حامی خود را دارند. 

 ایراد بر نقش ارتش. 3

در چارچوب دولت مطلقه بر خالف دولت اقتدارگرا، ارتش نه تنها به حامی و 
بلکه به پیشاهنگ آن تبدیل شد. اما ارتش و نظامیان در ایران تنها  ابزار نوسازی

تری نسبت به جامعه بود قادر به  در مقاطعی  که دولت در موقعیت برتر و مترقی
 یگرایانه بودند. به عبارت دیگر دولت مطلقه های نوسازانه و اصالح ایفای نقش

مانده ابزار و  ای واپس عهتنها در جام و نهادهای نوین آن از جمله ارتش نوساز
که جامعه به  به محض آن اما .قراول آن بودندحامی نوسازی و در مواردی پیش

رنگ و در مواردی مراتب و سطوح باالتری از پیشرفت و توسعه دست یافت کم
تردید،  بی»د: نویس در مورد نقش ارتش در قدرت دولت میلطفیان رنگ شد.  بی

ترین ابزار و ستون حمایتی دولت  یکی از مهم 2441ارتش در سال 
بالمنازع بر کلیه  یمحمدرضاشاه بود که در جهت انباشت قدرت و سیطره

کرد، اما؛ انباشت قدرت از راه  ها و نیروهای اجتماعی و سیاسی عمل می گروه
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مدنی و  یدولت، تضعیف جامعه یگسترش ارتش منجر به فربه شدن فزاینده
 (.241: 2408)لطفیان،  شد 2491اه در سال حتی ائتالفیون ش

نه در جهت جلوگیری از  2491خرداد  21بعد از  استفاده شاه از ارتش
تهاجمات و تهدیدهای خارجی بلکه برای تضعیف نهادهای مدنی و سرکوب 

سیاسی به توزیع قدرت سیاسی و  یمدنی بود. بدیهی است که توسعه یجامعه
باشت قدرت از راه ارتش ند است، ولی انعدم انباشت شدید قدرت نیازم

تش شد. در این جا نیز ممکن است یک ار تحقق این امر می مانعِ سرکوبگر
نزدیک آن با شخص شاه یا حاکم باعث  یرابطه ای وجود داشته باشد، اما حرفه

ای خارج و به ابزارهای خصوصی قدرت  شود تا ارتش از حالت حرفه می
شی در ایران که چنین ارت»و شهابی بر این باورند:  فرمانروا تبدیل شود. لینز

ارتشی  محمدرضاشاه یهراز  نگاه آنها ارتش ایران در دو وجود داشته است، اما
)لینز و « ای اما در عین حال وابسته به شخص شاه بوده است. حرفه

 (. 49: 2408شهابی،
و دولت از طریق ترین ابزار دولت، عمالً در کنترل شاه بود  ارتش به عنوان مهم

ها سرنوشت شاه و ارتش آن چنان  در این سال»کرد.  جامعه را کنترل می رتشا
در هم تنیده شده بود که او در مصاحبه با یک محقق آمریکایی، خودش را نه 

)اسناد « نامید مانند لویی چهاردهم، دولت، بلکه همانند رضاشاه یک ارتش می
ساالری  چنین ساختار رسمی دیوانهم(. »14:2429ی جاسوسی آمریکا، النه

اکثر سربازان  ای بودنِ حرفهنظامیان و غیر اقلیتِ ای بودنِ نظامی به دلیل حرفه
که  است. در حالی متعددی روبرو بوده ها و ناهنجاریِ با دوگانگی نظام وظیفه

تشریفاتی زیستن و  یگرایانه به پندارهای سنت نظامی یرتبهفرماندهان عالی
دهند،  پایبندی و عالقه نشان می شه نوگرایانههر نوع حرکت و اندی مخالفت با

ساالری به دالیل متعدد تمایل به تغییر و تحول  درون نظام دیوان نیروهای جوانِ
ی خدمت در ارتش به مرور (. استخدام همگانی برا128: 2409)سینایی،« دارند

نتظامی را در برابر این سازمان کمک کرد و نیروهای نظامی و ا شدنِبه مردمی
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خواهانه، تأثیرپذیر کرد و انسجام و انضباط  های آزادی نفوذ افکار و اندیشه
 آهنین حاکم در درون ارتش را بر هم زد. 

 خارجی ينقش سرمایه یراد برا. 4

یر ها و نیز سا قتصادی شاه با ابرقدرتـ ا روابط سیاسی 2491از سال 
مدرنیسم استبدادی در داخل و شبه یپایهای بر های جهانی و منطقه قدرت

در داخل کشور شاه   .کشور استوار بود از در خارج 2مشربانهگرایی کلبی واقع
در آرزوی تبدیل ایران به یک  .طلق و خودکامه را در انحصار داشتقدرت م

ش را ایافتن به آرزویی که ذهنبرای دست .صنعتی و نظامی بود یقدرت عمده
که حصری نیاز داشت و برای اینحدومالی بیبود به منابع  همواره مشغول داشته

 ش را دنبال کنداداخلی یا خارجی اهداف یعمده گونه آشفتگیِبتواند بدون هیچ
ها بود.  ویژه ابرقدرت های خارجی و به خواستار صلح و مسالمت با قدرت

 فقط این .در دیپلماسی کامالً ثمر بخش بود وی یمشربانه گرایی کلبی واقع
طرح مخرب وی در داخل کشور بود که هالکت اقتصادی و سیاسی وی را به 

تصاد و صنعت در حال از عواملی که موجب بروز تعارضات در اق .ارمغان آورد
 یزمینهارجی و امکاناتی بود که دولت های خ فعالیت سرمایه رشد ایران شد

 کرد.  فراهم می را آنها در ایران یدغدغهحضور و فعالیت بی
در امور سیاسی کشورها  شانهرکدام بسته به موقعیت نسبی های خارجی قدرت

اقتصادی  های آزمند این کار را به دالیل ها و قدرت کردند. ابرقدرت دخالت می
یکی از این دو بر  دادند. اولویتِ انجام می دلیل هر دو به و استراتژیک و یا

های خاص بستگی داشت و بنابراین دستخوش  دیگری به اوضاع و موقعیت
گذاری  هایی سرمایه در بخش دادند داران خارجی ترجیح می مایهتغییر بود. سر

کنند که بتوانند بدون دردسر و خطرهای احتمالی سودهای گزافی به دست 

                                                                                                             
 .اعتنایی به رنج مردم استنمایانگر بی "کلبی مشرب"یا  "کلبی مشربی". اصطالح 2
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میلیارد دالر  1/1، 2412 ایران در آغاز سال خارجی در یسرمایه». آورند
گذاری در ایران  درصد همه سرمایه 9برآورده شده بود، این رقم حتی کمتر از 

های  ترین بخش در مهم داد، اما ابل توجهی را تشکیل نمیبود و هر چند رقم ق
کردن کشور و افزایش کز یافته بود. تعقیب سیاست صنعتیاقتصادی ایران تمر

مورد نظر نظام  یچارچوب استراتژی توسعه گذاری در صنایع در سرمایه
گرفت و در نتیجه، موجب رشد  الملل و بازیگران اصلی آن انجام می بین

شد و با جذب تولیدات  المللی می متعلق به انحصارات بین بازارهای خارجیِ
: 2410)هالیدی، « داد گذاری ملی را کاهش می  قدرت سرمایه صنایع خارجی

228 – 214). 
داخلی را به خود وابسته کرده و  یخارجی به دلیل قدرت خود، سرمایه یسرمایه

ایران را به خود وابسته  یتوسعه این سرمایهمانع رشد مستقل آن شد. همچنین 
صرفاً به دلیل وجود نفت و  ،کرده و مانع رشد مستقل آن شد. به عبارتی دیگر

 ها باعث شد درآمدِ یهایی داشت. این وابستگ پیشرفت بود که خارجی یسرمایه
های قیمت نفت در بازار  تحت تأثیر نوسان ایران و به تبع آن پیشرفت کشور

شان باشد،  استفاده از سرمایه ها در مورد چگونگیِ جهانی و تصمیمات ابرقدرت
تحت تأثیر کاهش قیمت نفت و ناشی از  2413که بحران اقتصادی کما این

شد ایران در یقاً همین وابستگی باعث تصمیمات کشورهای بزرگ دنیا بود. دق
آمریکا یعنی فضای باز سیاسی را  یشدهاوج عدم مشروعیت خود سیاست دیکته

که منافع هم با وجود این 2413گیری بحران  ند. در طول شکلایجاد ک
در استمرار رژیم پهلوی بود با این همه این  آمریکا ها مخصوصاً ابرقدرت

های خود حاضر به حمایت از رژیم نبودند.  کشورها تا مرز به خطرافتادن سرمایه
رف فقط ناپذیر که هر ط ائتالفی همین است، یک مشارکت چاره خصلت دولتِ

کشور هم وابسته به وجود  یماند و توسعه دهی برای خود در آن میتا زمان سود
خارجی است، آن هم به شرط حضور دولتی  یمتحد مخصوصاً سرمایه این سه

 خارجی فراهم کند.  یکه شرایط استثمار این کشور را برای سرمایه
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 داخلی يایراد بر نقش سرمایه .5

های دولت  هر چند که در این دوره بخش خصوصی با برخورداری از سیاست
از ی و صنعتی کرد، لیکن نیهای مختلف تولید گذاری در بخش شروع به سرمایه

جامعه  یافتگیِت و نیروی کار ماهر روند توسعهآالفزاینده به مواد اولیه، ماشین
ها برای  سال آخر سلطنت پهلوی دوم پرسودترین سال 21کرد.  می دودرا مح

داران بزرگ ایران بود. در دوران سلطنت محمدرضاشاه، بورژوازی  سرمایه
ترین  دار شد و به مثابه عمده زمین یایگزین طبقهبه تدریج ج ،وابسته بزرگِ

جامعه را در تملک داشت و قدرت و  ترین منابع اقتصادیِ مهم حاکم یطبقه
اعتبار اجتماعی باالیی داشت. تحوالت وسیع ناشی از اصالحات ارضی و 

افزایش یافت و با کسب  های مالی دولت از نوسازی صنعتی جامعه حمایت
بزرگ  ه تدریج به گروه نیروهای حاکم پیوستند. بورژوازیِآورده بدرآمد باد

بدین  و های کالن اقدام کند گذاری سرمایهتوانست به  مساعدت دولت نمی بدونِ
 یاعضای خانواده کردنِخود به شریک اندوزیِبرای تسریع در سود ،دلیل

خود مبادرت کرد. این  ایِ سلطنتی در معامالت و مراودات تجاری و سرمایه
داران  ای بر ماهیت و نقش سرمایه کنندهتعیین وابستگی به دولت و دربار تأثیرِ
 بورژوازی بود.  عملِداشت و مانع بزرگی در استقاللِ

ایران به  داری، بورژوازی ملیِ رعیتی و سرمایهر جامعه از نظام اربابادر گذ
حاکم در  تِحکوم کفایتیِ وطنی و بی دلیل هجوم سرمایه و کاالهای خارجی و بی
 وابسته تبدیل شد. البته نباید ناتوانیِ جلوگیری از این هجوم، نهایتاً به بورژوازیِ

های خارجی  ملی را در مقابله با تهاجم سرمایه بورژوازیِ فکری، مالی و ابزاریِ
های خارجی و اعطای  نادیده گرفت. حمایت دولت از بازرگانان و بانک

 رفتنِون نفت به بیگانگان، باعث ازبینصنعتی همچ های اساسیِ امتیازات بخش
 یاجازه اعطایهای صنعتی شده و  داران داخلی در بخش فعالیت سرمایه یزمینه
وران داخلی  پیشه ی وجود داشته باشدکنترل کهآن به کاالهای خارجی بدون ورود
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گذار  سازِ سرنوشت یدر مرحله ،را به ورشکستگی سوق داد. بدین ترتیب
–های بورژوازی ملی داری، به جای تقویت و تحکیم پایه تصادی به سرمایهاق

ازی وابسته و در خدمت اقتصاد سنتی و در خدمت مردم، اقتصاد داخلی بورژو
را  های سیاسی بورژوازی انگیزه این امر که شاه المللی به وجود آمد. همچنینبین

داد و  سلطنت کاهش میتعهد و وفاداری آنان را نسبت به مقام  کردمی تحقیر
 کرد. های سیاسی در حمایت از دربار محدود می توان آنان را در مواقع بحران

 شکننده  . ائتالف6ِ

ی بیش از بیش به بعد به دلیل استبداد نفتی، رژیم پهلو 2491های  از سال
 یقانونی عمل کند و قدرت خود را بر همهتوانست به صورت وراطبقاتی و ورا

و لذا به تمامی از مختصات یک دولت اقتدارگرا دور  نمایداعمال طبقات جامعه 
ش اغرب کاهش و قدرت های مالیِ شد. استبداد نفتی، وابستگی شاه را به کمک

داخلی هم بیش از بیش  یرا در منطقه و تقریباً در جهان افزایش داد. بر سرمایه
ه کند. البته به نظر های خود را به آنها دیکت و سیاست کرده توانست اعمال نفوذ

پذیر نبود و به هر حال کشورهای عمال قدرت به راحتی امکانرسد این اِ می
داشتند. این مسائل شاه  را بر رژیم شاه عمال قدرتاِ بیگانه همچنان تواناییِ

از تحمل این  لی حکومتِ شاه ناگزیرکرد و ی میانخودکامه را ناراضی و عصب
داخلی و  یخارجی هم ناگزیر از تحمل وجود سرمایه یمتحدان بود. سرمایه

فروش و نفوذ سیاسی و  بازارِ آوردنِوابسته بود و به بهای به دست بورژوازیِ
شاه و استبداد نفتی او و ران وجود فرد مستبدی چون محمدرضااقتصادی در ای

که به هر حال قدرتی در کنار قدرت خارجی بود تحمل  را داخلی یسرمایه
ها در کشوری که هر  های این شرکت گذاری ریسک سرمایه در واقعمود. ن می

 ،طور که گفته شد همان. ود دچار آشوب شود بسیار زیاد بودلحظه ممکن ب
سرمایه و کاالهای  ملی ایران هم به دلیل هجومِ داخلی و بورژوازیِ یسرمایه

اً به یک حکومت حاکم در جلوگیری از این هجوم نهایت کفایتیِ خارجی و بی
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عدم توانایی مالی و وابستگی به  دلیلِبه  و نیز ته تبدیل شدوابس بورژوازیِ
خدمت اقتصاد  در خارجی به طور مستقیم یدولت و سرمایه مالیِ حمایتِ

 یهای صنعتی هم که سرمایه .  البته در بسیاری از بخشقرار گرفت المللی بین
شد.  داران داخلی بسیار محدود می کرد، فعالیت سرمایه گذاری می خارجی سرمایه

شد و رژیم  های سیاسی بورژوازی تحقیر می همچنین از طرف دولت هم انگیزه
طور که گفته شد همین  خواهان وفاداری مطلق بورژوازی به خود بود که همان

 شد که در مواقع بحرانی حمایت این گروه از رژیم کم شود.  مسئله باعث می
ف با این ماهیت و با این اهداف برای کل جامعه هم بسیار در کل این شکل از ائتال

گری است و  دید که دارای استبداد مطلق و نظامی آور بود. جامعه رژیمی را می زیان
کند، آن گروه  توجه است و اگر از گروهی هم حمایت می مردم بی نیز به خواست

کشور را فقط  دنِکر. جامعه روال صنعتیهستندداران داخلی و خارجی  ط سرمایهفق
ها  دید. توده فقیران می شدنِثروتمندان و فقیرتر هر چه بیشترِ شدنِتردر ثروتمند

دیدند. با نگاهی کلی به اقتصاد کشور حتی متوجه  جایی در این رژیم برای خود نمی
گفت نبوده  چنان که شاه میاقتصادی آن یهای توسعه شدند که برنامه این مسئله می

های تمدن در واقع سرابی بیش نیست. همچنین با اجرای  به دروازه و رؤیای رسیدن
-شهر و روستا و فاصله یتغییر یافت. فاصله ساختار اجتماعی ،شدنصنعتی یبرنامه

جامعه به دو قطب فقیر و غنی تقسیم شد که سطح  و طبقات شدیدتر شده ی
زد  از آن دم میای که رژیم  شان بسیار با یکدیگر در تعارض بود. توسعهزندگی

های چند ملیتی  المللی و شرکت ای وابسته بود که در خدمت اقتصاد بین صرفاً توسعه
و کشورهای خارجی بود و هیچ سودی برای طبقات محروم در برنداشت و آنها 

المللی را  های بین بردند. همچنین مردم ایران وجود شرکت همچنان در فقر به سر می
شان در تعارض یبا اعتقادات مذهب بودند به ایرانفرهنگ غربی  یآورنده که
 .دیدند می
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 گیري نتیجه

ن سوم ارائه شده هایی که در خصوص توسعه در کشورهای جهااز جمله تئوری
توسط گیلرمو  های اقتدارگرای بوروکراتیک است کهاست، تئوری دولت

در این  اودانل و در توصیف وضعیت توسعه در آمریکای التین ارائه شده است.
گذار از وضعیت سنتی و  به منظورنیافته ه جوامع توسعهشود کعنوان می نظریه
نیاز به یک دولت مقتدر مرکزی و بوروکرات دارند.  تهیابی به مدرنیدست

دارگرای بوروکراتیک عبارت است براساس تئوری اودانل مشخصات دولت اقت
م در کاهش مشارکت مردم اها، موفقیت نظاز کاربرد مؤثر زور در تمامی عرصه

ار سیاسی، انحصار ساالران، انحصهای سیاسی، حاکمیت دیوانیریگدر تصمیم
 .داری وابستهزدایی و تعمیق سرمایهاقتصادی، سیاست

ساالری و گری، گسترش دیوانمانند نظامی هاییلفهؤمدرنظرگرفتنِ از این رو، 
و دفع مشارکت  بروز تحوالت در بخش صنعت و تجارت، انحصار سیاسی

 یمردم به عنوان مشخصات برجسته دولت محمدرضاشاه در دهه سیاسیِ
مورد نظر در  هاهای حکومت-با ویژگی آنها یمقایسه نیزو  2491-2441

مصادیق  از را در این دهه حکومت محمدرضاشاه دهد تاامکان می تئوری اودانل
اقتدارگرای بوروکراتیک محسوب و یک نمونه از دولت  دانستهتئوری مذکور 

تغییر ساختار  محصول دورانِ دارگرای بوروکراتیک در ایران. رژیم اقتنماییم
داران و بازار، به اقتصاد زمین یمبتنی بر سلطه اقتصادی کشور از اقتصاد سنتیِ

ین و جنوب شرق همانند مدل آمریکای الت. این رژیم سرمایه داری صنعتی است
گانه میان دولت، ارتش و نخبگان فکری در بعد سیاسی و سهآسیا بر ائتالف 

-خصوصی و سرمایه یدولتی، سرمایه یمیان سرمایه یگانهف اقتصادی سهائتال

المللی هدف بین یهای بین المللی بنا شد. این دولت نیز با حمایت گسترده
گونه و با هر قراردادهتوسعه سیاسی  بدوناقتصادی  یخود را توسعه یاولیه

این  ی. نمونهکردمیان کارگران به شدت برخورد میگرایی به ویژه تشکل
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و در جنوب شرق آسیا  التین در شیلی توسط ژنرال پینوشهها در آمریکای ژیمر
گونه کاربرد خشونت را وسط سوهارتو تشکیل شده بود که هردر اندونزی ت
للی و المم اقتصادی بینادی و ادغام در نظااقتص یکشور به توسعه برای رساندنِ

های امنیتی و رو این دولت بر دستگاهدانستند. از اینمقابله با کمونیزم جایز می
مقابله با  برایهای غربی که از سوی قدرت تکیه زده بود اینظامی گسترده

 .شدهای چپ دوران جنگ سرد حمایت میجنبش
 مسیرجنوب شرق آسیا و آمریکای التین که کشورهای اما در این میان، درحالی

 اقتدارگرای بوروکراتیک خود ادامه ساختار ا اتکاء بهب را اقتصادی یتوسعه
 به علت 2491رژیم ایران در سال  و به توسعه نیز دست یافتند، دادندمی

ش درآمد حاصل از فروش ساالری، افزایسازوکارهای نادرست در بخش دیوان
داخلی و خارجی،  یسرمایه یشکننده ائتالفِ شدن قدرت،نفت و شخصی

با ناکارآمدی ارتش به یک دولت مطلقه تبدیل گشت. این دوران در تفاوت 
ر حکومت د یالعادهارگرای بوروکراتیک شاهد قدرت فوقهای اقتدرژیم

های اقتصادی، اجتماعی و تمامی فعالیت کهکنندگان بود مقایسه با سایر ائتالف
ای که برخالف آن مایت مالی خود قرار داد، به گونهچتر ح فرهنگی را زیر

های داخلی و خارجی را به علت انحصار ، امکان رشد مستقل سرمایههارژیم
از بین برد و به جای آن قدرت اقتصادی و توان مالی ناشی از درآمدهای نفتی 

ایی، های دولت در امور زیربنگذاریسرمایهتاز میدان شد. اگر چه دولت یکه
سنگین به همراه  نقل، ارتباطات، انرژی و صنایع سبک و های حمل وبخش
گیری یک بازار دخالت در اقتصاد امکان شکل ریزی، هدایت، حمایت وبرنامه

رای گذار از اقتصاد ماقبل های الزم بنهداخلی یکپارچه و به هم وابسته و زمی
ایجاد شده در بخش صنعت و داری را در ایران فراهم آورد و تحوالت سرمایه

ه با وضعیت پیشین قابل توجه اقتصاد ایران در دوران پهلوی اساسی و در مقایس
ادعاهای رژیم شاه با واقعیت نیز بسیار بود. تبدیل ایران به  یاما فاصله بود،

ایی بود که هیکی از پنج غول اقتصادی جهان و ایجاد ژاپن دوم در آسیا گزافه
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آن هم در کوتاه مدت داشت. به واقع وابستگی رشد  و غاتیتنها کارکرد تبلی
 کرد.کان تحقق این شعارها را منتفی میاقتصادی ام

مشکل اصلی در ذات و سرشت توسعه ایران نهفته بود. دولت موتور محرک توسعه 
اقتصادی کشور بود اما خود صرف نظر از داشتن ساختاری ناسالم و ناکارآمد عاملی 

ادامه  2413انعی برای پایداری توسعه بود. این دوران که تا سال برای بحران و م
همراه بوده است که مبتنی  "رانتیریسم"یافت، با نظام اقتصادی دیگری تحت عنوان 

بر وابستگی اقتصادی تک تک افراد جامعه به حمایت های دولت بود، به گونه ای 
 د. که قطع و یا کاهش  این حمایت ها رژیم دچار بحران می ش

های اقتدارگرای بوروکراتیک برخالف رژیم پهلوی یدر هر حال دولت مطلقه
-المللی باشد، خود به سرمایههای خصوصی و بینکه حامی سرمایهبه جای آن

شود که امکان رقابت با آن وجود ندارد. تا آنجا که، در ی تبدیل میبزرگ گذارِ
های نظام وجود الیتانیزم مؤثری برای حسابرسی فعمک 2434 یآستانه

گیری انحصارات و تخصیص رقابت سیاسی به سرعت به شکل نداشت. نبودِ
امتیازات اقتصادی بر مبنای روابط سیاسی منجر گردید، به نحوی که پیشبرد 

های باالی نظام مشارکت رده بزرگی بدون جلب موافقت و احتماالً یهیچ پروژه
های سیاسی موجب آزادی ت و نبودِسیاسی میسر نبود. تمرکز بیش از حد قدر

بایست از که میدر حالیو اداری گردید.  های اقتصادیدستگاه کاراییِ افتِ
استفاده  دولت ومیِهای عممین هزینهأبرای ت ی غیرنفتیمنابع مال و سایر مالیات

 یدولت هزینه یافزایش درآمدهای نفت در ایران به ویژه به دلیل ،شدمی
ری را از درآمدهای نفتی تأمین ساالنظامی، نوسازی، توسعه و دیوانای ه برنامه

تر دولت از طبقات اجتماعی در ایران کمک . این امر به استقالل بیشکردمی
گیری یک  کرد که نهایتاً منجر به یک انتقال اساسی در ساختار دولت و شکل

 به بعد گردید. 2491دولت مطلقه از سال 
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