
 

 یدرآمدها شیاثر افزا یقیتطب یبررس(. ۱۳۹۷) اهلل و شالچی، وحیدقاسمی، روح

 ۱۳52-۱۳56 ی: دو دورهیدولت در نهاد بوروکراس یهایگذاراستیبر س ینفت

 .۱۹۷-225(، ۱۱)5 جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، .۱۳84-۱۳8۹و 

های دولت گذاریسیاست بررسی تطبیقی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر

 1384-1389و  1352-1356ی نهاد بوروکراسی: دو دورهدر 

  2وحید شالچیو  ۱روح اهلل قاسمی

 1۷/2/139۷پذیرش: تاریخ                                                             14/8/1396تاریخ دریافت: 

  چکیده
ی درآمد خود را از نفت به دست آورده است. در این پژوهش اثر به بعد عمده 4۰یکشور ایران از دهه

کنیم. هدف بررسی می ۱۳84-۱۳8۹و  ۱۳52-۱۳56های دولت بر نهاد بوروکراسی را در دو دوره سیاست

رغم اختالفات ایدئولوژیکی، ساختاری و تاریخی شود، در این دو دوره به ما شناخت عللی است که باعث می

هاد ها نیز نتایج یکسانی در نهای قیمتی نفت تصمیمات یکسانی اتخاذ کرده و این سیاستدر زمان شوک

آورند. در این پژوهش از نظریه دولت ضعیف کشورهای نفتی تری لین کارل مبنی بر بوروکراسی به بار می

ها که به طور تاریخی شکل گرفته، به منظور تبیین مسئله استفاده وجود چارچوب نهادی ضعیف دولت

ایم. روش این پژوهش، روش تطبیقی کرده و از نظریه دولت رانتیر به عنوان علت الزم و نه کافی بهره برده

های تاریخی است. از تکنیک وابستگی به مسیر در بررسی تاریخی دولت ضعیف و برای مقایسه یافته

ج ها و نتایدهد که در هر دو دوره سیاستها نشان میایم. یافتهل توافق میل استفاده کردهتحقیق از جدو
و  ،اصلی به عنوان علت ،افتد. با بررسی تاریخی مسئله دولت ضعیفیکسانی در نهاد بوروکراسی اتفاق می

ننده کتبیین ،کافیبه عنوان علل الزم اما نه  ،های نفتوجود دولت رانتیر و عامل چند برابر شدن قیمت

 مسئله مورد نظر هستند.

 درآمدهای نفتی؛ دولت ضعیف؛ دولت رانتیر؛ نهادهای اجتماعی؛ چارچوب نهادی.ها: کلید واژه
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 لهأمس بیان و مقدمه -1
 دولت مشترک دغدغه همواره  موفق رهایکشو و ایران میان ایتوسعه شکاف کردن برطرف

 گاههیچ ماندگیعقب رفع  کارهایراه و علل ، ماهیت درباره چه اگر است. دهبو فکری نخبگان و

 بازیگر جامعه، نهادی چارچوب و ۱دولت ها،دیدگاه اختالف رغم به است. نگرفته شکل توافقی

 بین یرابطه نوع و مجموع از کشور نهادی چارچوب آیند.می حساب به فرایند این در مهمی

 دین، آموزش، سیاست، اقتصاد، همچون: اجتماعی نهادهای شود.می حاصل اجتماعی نهادهای

 و دارند عهده بر معهجا در را خصوصی به کارکرد که این بر عالوه کدام هر که و... بوروکراسی

 و ولتد هستند. گذاراثر نیز یکدیگر بر کنند،می هیام خرد کنشگران برای را اجتماعی زندگی

 نبی یرابطه در اصلی هایعرصه از یکی است. انکار غیرقابل کنونی مدرن دنیای در آن نقش

  است. دولت درآمدهای محل است، اثرگذار نیز دولت خود ساخت در که جامعه و هادولت
 و رکشو برای خاصی پیامدهای دولت، بودجه مالی تأمین اصلی منبع عنوان به نفتی درآمد

 آن زیاد افزایش یا کاهش و درآمدها ناپایداری هاآن ترینمهم از یکی  دارد. آن نهادی آرایش

 زنی آن افزایش است، زامسئله نفتی درآمدهای کاهش که همچنان که است این مهم نکته است.

 نیز ینفت درآمدهای افزایش که دهدمی نشان پدیده این تاریخی بررسی باشد. زامسئله تواندیم

 هداشت بحرانی اثرات درآمد اهشک از بیش حتی گاه نفتی درآمدهای به متکی کشورهای برای

 ورهد در یکی است. کرده تجربه را نفتی درآمدهای توجه قابل افزایش ،دوره دو ایران کشور .است

 در انقالب از بعد نفتی شوک دوم دوره در دیگری و پهلوی حکومت زمان در دنیا نفتی شوک اول

 بر دولت نفتی درآمدهای تأثیر افزایش بررسی ما پژوهش موضوع است. نهم دولت زمان

 است. مذکور یدوره دو در بوروکراسی نهاد در آن هایگذاریسیاست

 اقتدار میزان بر دولت هایبرنامه که کنیممی مشاهده مقاله این بررسی مورد دوره دو هر در

 قتدارا آن، اختیارات و دولت دیوانی دستگاه افزایش وجود با که طوری به .است رگذاراث نیز دولت

 نیز اداری فساد افزایش شاهد زمانهم و کندمی پیدا کاهش جامعه در نفوذ برای آن واقعی

 درآمدهایش میزان در تغییر همچنین و دولت درآمدی عمنب نوع پیداست، که طورهمان .هستیم

 تخاذا از مناسبی تببین و اصلی علت شناخت .است أثرگذار شدت به آن اقتصادی هایسیاست بر

 .است اصلی یمسئله شود،می اجتماعی نهادهای در زیانباری تغییرات باعث که هاسیاست چنین

 بیش یوابستگ حتی و نفت وجود اصلی مشکل که دهدمی نشان وضعیت این تطبیقی مطالعه

 .باشد عملکردها این اصلی دلیل تواندنمی نفت وجود نیست. درآمدی منبع این به هادولت حد از

 

 ( و نه قوه مجریه.stateشناختی آن )دولت به معنای جامعه -1
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 درآمدهای از ایعمده قسمت نفت هاآن در که دارند وجود نیز نروژ مانند کشورهایی که که چرا

 مواجه مشکالت و مصائب این با نفتی هاینقرو و افزایش هنگام در اما دهد،می تشکیل را دولت

 .کرد جووجست د،شومی مواجه نفت قیمتی شوک با که دولتی نوع در باید را اصلی علت .اندنشده

 در نفتی درآمدهای افزایش زمان در شباهت وجود اصلی علت بررسی دنبال به مقاله این در ما

 و ایدئولوژیکی اختالفات رغم به که هستیم (۱۳84-۹۱۳8 و 2۱۳5-۱۳56) مذکور دولت دو

 زده مشابهی اقدامات به دست نفتی دالرهای مقابل در دارند، یکدیگر با سیاسی نظر از که ماهوی

 دادن پاسخ پی در مقاله این بنابراین .گذاردمی برجای  بوروکراسی نهاد  بر نیز یکسانی تأثیرات و

  :است زیر های پرسش به

 و تاریخی هایزمینه در که اختالفاتی رغم به مذکور یدوره دو این هایدولت علت چه به (۱

 زدند؟ مشابهی تصمیمات به دست وجودارد، هاآن اجتماعی

 دهد؟می تغییر بوروکراسی نهاد در را دولت هایگذاریسیاست نفتی درآمدهای افزایش چگونه (2

 نهاد در نفتی درآمدهای افزایش دلیل به گذاریسیاست عرصه در که تغییراتی پیامدهای (۳

 چیست؟ افتدمی اتفاق بوروکراسی

  پیشینه پژوهش -2
 طورهمین و ۱کنت توسط شناسیجامعه علم گیریشکل زمان از اجتماعی نهادهای موضوع 

 زیادی اهمیت دارای 5اسپنسر و 4مارکس ،۳وبر ،2دورکیم همچون شناسیجامعه گذارانبنیان دیگر

 دانست، اجتماعی نهادهای بررسی را شناسیجامعه کار دستور ترین مهم بتوان شاید است. بوده

 هاآن کارکرد و تکوین نهادها، علم را شناسیجامعه توانمی" که دارد اذعان دورکیم که جایی تا

  .(22 :۱۳84 دورکیم، ) "کرد تعریف

 به گوناگون ایهرشته عالقه مورد جدید نهادگرایی و نهادگرایی مکتب 2۰ قرن اواخر در

 نهادهای اهمیت بر نهادگرایی مکتب .گرفت قرار شناسیجامعه و سیاسی علوم اقتصاد، خصوص

آن نظر به  .کندمی تمرکز «مبادالت» بر نهادی اقتصاد و دارد تأکید جوامع تاریخی و اجتماعی

 هایکنش در را فرد که نئوکالسیک مکتب همچون اقتصاد در سابق رویکردهای از انتقاد با و ها

 

1- Auguste Comte 

2- Emile Durkheim 

3- Max Weber 

4- Karl Marx 

5- Herbert Spencer 
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 بر قواعد و هنجارها مثابه به نهادها ،گرفتمی نظر در عقالنی و مختار عاملی همچون اقتصادی

  .تأثیرگذارند هاانسان اقتصادی رفتارهای روی

 با هاانسان وی نظر به .است جدید نهادگرای مکتب در تأثیرگذار اقتصاددانان از یکی ۱نورث

 نظر به" .آورندمی روی نهادها تأسیس به که است دلیل همین به و هستند روبرو اطمینان عدم

 رسمی قواعد شامل هامحدودیت این .دکنمی تحمیل هاانسان بر را هاییمحدودیت نهاد نورث

 هایمحدودیت همچنین و ها؛نامهآیین و عادی قوانین موضوعه، قوانین اساسی، قانون شامل

 نورث (.۱22-۱2۳ :۱۳85آذرمند،) "است فتاریر قوانین و عرف هنجارها، شامل غیررسمی

 و هستند بازی قواعد نهادها وی نظر به .کندمی جدا یکدیگر از را سازمان و نهاد تعریف همچنین

 هاسیاست نهادها و دهدمی شکل را نهادها باورها وی نظر به .بود خواهند آن بازیکنان هاسازمان

 (.۹۳ :۱۳۹۱،دیگران و متوسلی) آوردمی بار به را نتایج هاسیاست و کندمی دهیسازمان را

 هاآن رعایت با کنشگران که نهاد یک از بخشی عنوان به قواعد و هنجارها اهمیت بر عالوه

 و منفعت مفهوم یابند،می استمرار و ساخت نهادها چنین نای و زده نهاد در کنش به دست

 هایمدل نهادها که ندنکمی تأکید سوئدبرگ و نی .است اهمیت قابل نیز نهاد در منافع پیگیری

 مفهوم احاطه تحت نمونه صورت به هامدل این .دهندمی نشان را منافع تحقق چگونگی مسلط

 نقش از برخورداری علت به نهادها .نیستند ثبات با زمان طی ،دیگر عبارت به یا اندمشروعیت

شده طراحی آگاهانه نهادها مواردی در .گردندمی تنفیذ قانون جانب از اغلب جامعه، برای محوری

 در .کنندمی ظهور نیز غیرعمدی ایشیوه به و تدریجی صورت به هاآن اما اساسی، قانون مثل اند

 صورت به که نهادهایی از شوند،می گرفته نظر در اعتبار یا مشروعیت مثابه به که نهادهایی واقع

 منافع تعقیب در عامالن و افراد واقع در .ترندتحمل قابل هستند قهری نیروی بر مبتنی مستقیم

 تحقق در هاآن بخت صورت این غیر در کرد، خواهند رویدنباله عواید تحصیل و قواعد از خود،

  (.8۰2-8۰4 :2،2۰۰5سوئدبرگ و نی) شوندمی کاهنده شدت به منافعشان

 باید که گرفت نتیجه توانمی اجتماعی نهادهای تفسیر و تعریف در مختلف نظریات بررسی با

 رسمی، قواعد مثابه به قانون و غیررسمی قواعد مثابه به هاعرف و هنجارها همچون مفاهیمی

 سبین استمرار و نهاد ساخت در یکدیگر با کنشگران تعامل کنشگران، رفتار در محدودیت ایجاد

 تیبتر بدین .باشد تهداش قرار نهاد تعریف اصلی محوریت در منفعت مفهوم و زمان بستر در آن

 در نهاد تعریف عنوان به گیردمی بر در را نهاد متفاوت هایجنبه که را سوئدبرگ از نهاد تعریف

 (:2۰۰5) سوئدبرگ و نی تعریف طبق .پذیریممی مقاله این

 

1- Douglass North 
2- Victor Nee & Richard Swedberg  
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 میغیررس و رسمی وابسته هم به عناصر از مسلطی سیستم مثابه به توانمی را نهاد هر

 هایکنش کنشگران که نمود سازیمفهوم (قواعد و هنجارها مشترک، اعتقادات عرف،)

 دیدگاه این در نهادها .کنندمی تنظیم هاآن محور بر منافعشان تعقیب هنگام را خود

 تقویت و کنشگران منافع بندیساخت و تسهیل با که اندمسلط اجتماعی ساختارهای

 این از .آورندمی فراهم اجتماعی و جمعی کنش برای مجرایی کارفرما و کارگزار روابط

 قواعد مجدد خلق صرفا   نهادی تغییر که گرفت نتیجه توانمی منافع بر مبتنی تعریف

 و )نی هست نیز قدرت و هنجارها منافع، مستلزم بلکه گیرد،برنمی در را رسمی

 (.8۰2 :2۰۰5،سوئدبرگ

 جامعه ساختی تفکیک اساس بر و  گرفتهشکل مدرن جامعه در که مهمی نهادهای از یکی

 دهدمی ارائه اقتدار انواع از که بندیتقسیم راستای در وبر  .است بوروکراسی نهاد ،شده نهاده بنا

 مبتنی عقالیی سیادت یا و اقتدار وبر نظر به .بردمی نام ساالرانهدیوان-قانونی یا عقالیی اقتدار از

 آنان مقررات این که کسانی سیادت اعمال حق و موجود مقررات بودن قانونی به اعتقاد بر است

 یراتتأث الگوی بوروکراسی که است آن بیانگر وی تأکید .است فراخوانده سیادت اعمال برای را

ویژگی وبر .بردمی نام شدن عقالنی عنوان به آن از که است ساختاری روابط در کیفی فرآیند یک

 هاارزش و هنجارها عنوان به مشخصات این که بردمی نام بوروکراسی نهاد برای را مختلفی های

 :باشد داشته حضور باید بوروکراسی نهاد در

یافتهسازمان محکمی اداری مراتب سلسله اساس بر کارمندان :اقتدار مراتب سلسله وجود (۱

 فنی هایتوانمندی اساس بر اداری مقام نامزدهای :تخصص و شایستگی برحسب انتصاب (2 ؛اند

یب بودن: غیرشخصی (4 ؛شدهتعیین پیش از و مکتوب مقررات و ضوابط (۳ ؛دشونمی انتخاب

 (6 ؛دائمی و ثابت مستمر، طوربه وظایف اجرای (5 ؛شخصی احساسات دخالت بدون طرفانه،

 محل و سکونت محل جدایی (8 ؛شخصی اموال و سازمان اموال جدایی (۷ ؛گسترده کار تقسیم

 (۱۱ ؛منظم بایگانی نظام یک وجود (۱۰ ؛رسمی هایپست و مقامات نبودن انحصاری (۹ ؛کار

 (.۳2۰-۳۳۰ :۱۳84 وبر،) یکنواخت نظارت و انضباط نظام یک وجود

 واقع در .است بوروکراسی و سیاست نهاد بین تفاوت کرد توجه آن به باید که اینکته

 ست،نی سازمان خودِ بوروکراسی .است سازمانی کنترل یا اداره از خاصی شکل ماهیتا  بوروکراسی

می عمل آن واسطه به دولت که است ابزاری بوروکراسیاست. سازمان یک در اداره الگوی کهبل

 کند، عملیاتی و اجرایی را خود اراده آن واسطه به تا گیردمی اختیار در دولت که ابزاری کند،

 توانمی حقیقت در (.84-85 :۱۳۹2محمدی، گل) شود مخدوش اراده این وحدت که آن بدون

 معنای به بوروکراسی و است سیاسی امر در آن هنجارهای و حکومت معنای به سیاست گفت
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 وبری معنای به هرچه که است بوروکراسی دستگاه در موجود هنجارهای و دولت اداری ساختار

 ظرین بررسی به اکنون هم.است بوروکراسی نهاد کارایی از نشان باشد، ترنزدیک بوروکراسی از آن

  .پردازیممی دولت هایگذاریسیاست بر نفتی درآمدهای افزایش آثار

    رانتیر دولت -2-1
 یا و زیرزمینی خام مواد فروش یعنی خارجی، منابع از دولت یک که است درآمدی ،رانت

 اقتصاد تولیدی هایفعالیت با درآمدها و هافعالیت این .آوردمی دست به بیگانگان از کمک دریافت

 ،خام اورانیوم گاز، نفت، فروش از ناشی درآمدهای رانتی، درآمد بارز نمونه .ندارد ارتباطی داخلی

 (.۳8۹-۳88 :۱،۱۹8۷ببالوی) است آن مانند و مس آهن،

 اشدریافتی رانت (۱ :باشد زیر هایویژگی دارای که داندمی دولتی را رانتیر دولت ببالوی

 داشتهن داخلی اقتصاد در تولیدی فرآیندهای با ارتباطی گونه هیچ یعنی باشد، خارجی منشا دارای

 کار نیروی از ناچیزی بسیار درصد (۳ ؛دهدمی تشکیل را آن درآمد عمده قسمت رانت (2 ؛باشد

 تنهایی به دولت (4 ؛باشند آن از استفاده یا توزیع درگیر اکثرشان و باشند رانت تولید مشغول

 نعوایدشا از بیشتر یا درصد 42 که هاییدولت مشخص طور به ببالوی .باشد رانت کنندهدریافت

 (.۷۷ :۱۳۷۷ ،ییوسف یحاج) داندمی رانتیر دولت را باشد رانت از

  نظری لحاظ از .است شده وارد نظری هم و تجربی نظر از هم دیدگاه ینا به اساسی انتقادهای

 نظریه این ودنب علتی تک ،منتقدان .است رفته سوال زیر  رانتیر دولت نظریه گرایانهتقلیل رویکرد

 نظری، الگوی این گویندمی منتقدان ".دانندمی آن بودن ناکافی  علت را اقتصاد عامل بر تأکید و

 و نیروها نقش راستا همین در و کندمی توجه اندازه از بیش دولت درآمدی و اقتصادی منابع به

 "گیرندمی نادیده خیزنفت جوامع ماعیاجت و سیاسی تحوالت و هاپویش در را اجتماعی عوامل

 تاریخی پیشینه به دیدگاه این پردازاننظریه توجه عدم دیگر، انتقاد  (.۳۳ :۱۳۹۰ میرترابی،)

شکل هایعلت به و دارد اجتماعی واقعیت به مقطعی نگاهی دیدگاه این نوعی به .است کشورها

 به موارد بیشتر در رانتیر دولت نظریه" .کندنمی توجه اجتماعی نهادهای و دولت شرایط گیری

 توجه زیرزمینی ذخایر اکتشاف از پیش سیاسی و فرهنگی اجتماعی، ساختارهای و هابنیان

می قرار تردید مورد موارد از برخی با مواجهه در نظریه این صحت رو این از و کندنمی چندانی

 (.۱۱4 :۱۳86 شریعتی،) "گیرد

 

1- Hazem El Beblawi  
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 کشورها نیافتگیتوسعه علل تبیین در دیگر عوامل به رانتیر دولت نظریه که این با مجموع در

 عامل عنوان به آمده دست به طبیعی ذخایر از که را دولت مالی منابع و نداده اهمیت چنانآن

می جوامع این در دولت تاریخی پیشینه به کمتر حتی و گیردمی نظر در فرآیند این در اصلی

 در ما به نظریه این هایدیدگاه و نتایج رسد.نمی نظر به منطقی هنظری این گذاشتن کنار پردازد،

 به بعدی بخش در .رساندمی یاری خیزنفت کشورهای در نفت مسئله ترجامع شناخت و تبیین

 پیشرفت و توسعه در دولت عملکرد در زیرزمینی منابع تأثیر مسئله به نسبت ترتاریخی دیدگاهی

  .پرداخت خواهیم نفتی درآمدهای افزایش هنگام خصوص به جامعه

 ضعیف دولت -2-2

 تأثیر چگونگی به نسبت هاآن دیدگاه و جدید نهادگرایان کار بر قسمت این در اصلی تمرکز

 اتفاق نفتی هایرونق که زمانی در خصوص به است، دولت عملکردهای و هاسیاست بر نفت عامل

 رخدادهای تاریخی اننهادگرای کلی طور به و  ۱کارل  .شودمی برابر چند هاقیمت و افتدمی

 مقاطع) بزنگاه شدن، قفل و  2مسیر به وابستگی مفاهیم کارگیری به با را نهادی ساختاری

 .دنکنمی مطالعه 4مثبت بازخورد و ۳(حساس

 توجه هایپیامد از یکی مسیر به وابستگی مفهوم :شدن قفل فرایند و مسیر به وابستگی

 زمان تا دهش گرفته گذشته در که تصمیماتی تأثیر است معتقد کارل .فرایندهاست زمانمندی به

 مسیر به وابستگی" .سازدمی  مشخص را آینده در انتخابی هایگزینه و آوردمی دوام هم حال

 (.۳5 :۱۳88کارل،) "است دشوار آنها از بازگشتن ماهیتا  که است مسیرهایی پیدایی بر ناظر

 جنتای :کاربرد به مسیر به وابستگی فرآیندهای تعریف در توانمی را روشنی منطق یک درواقع

 را آینده در خاص الگوی یک بازگشت که است بازخوردی هایمکانیسم مهم، بزنگاه یک وقوع

  (.۷۰۰ :5،2۰۰2اسکاچپل و پیرسون) کندمی تقویت

 موما  ع نهادی تغییرات که باورند این بر غالبا  تاریخی نهادگرایان دارد تأکید تلن :بزنگاه

فرصت آنها در که ددار وجود کوتاهی لحظات یعنی .است 6«منقطع تعادل» پویایی نوعی متضمن

 

1- Terry Lynn Karl 

2- Path Dependency 

3- Critical Juncture 

4- Positive Feedback 

5- Paul Pierson and Theda Skocpol 

6- Punctuated Equilibrium 
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 از نهادی ثبات طوالنی هاییدوره آنها دنبال به و شوندمی آشکار مهم نهادی اصالحات برای ها

 (.45 :۱۳۹2 ،اشتیاقی و فاضلی) رسندمی راه

 مسیر، یک در برداشتن گام بار هر با که دهدمی رخ زمانی مثبت بازخورد :مثبت بازخورد

 دمول تاریخی فرایند یک بارز ویژگی .یابد افزایش مسیر همان در بعدی هایگام افزایش احتمال

 گام هر ،ویژگی این به توجه با .است (شوندگی تقویت خود یا) مثبت بازخورد مسیر به وابستگی

  (.4۹ :۱۳۹۳ پیرسون،) سازدمی دشوارتر را مسیر آن از بازگشت خاص، جهتی در

 از را زیر هایشاخص ناکارا نهادهای و ضعیف دولت گیریشکل تاریخی بررسی منظور به

 ودوج سنجش از معیاری عنوان به هاشاخص این از ایم.کرده استخراج کارل ضعیف دولت ینظریه

 ایم.برده بهره ایران تاریخ طول در عیفض دولت تشکیل و

 نفت از استقالل جهت در ار دولت که اییافتهسازمان هایگروه و طبقات (غیبت یا) حضور (۱

 کنند. هدایت

 شانجودیو فلسفه که وابسته کار نیروی و متوسط طبقه وابسته، خصوصی بخش یک تشکیل (2

 است. موجود وضع حفظ

 اغلب و برسرمایه سنگین صنایع سمت به بیشتر که خیزنفت کشورهای شدن صنعتی نوع (۳

 شود.می گیریجهت نفت صنعت با مرتبط

 مدرن دولت تشکیل در استعمارگرایی دخالت (4

 اقتصاد در دولت دخالت گسترش و داخلی بورژوازی تضعیف (5

 مفهومی چارچوب -2-3
 نهاد پایانی یفتعر در که گونههمان است. شده ارایه ۱ نمودار در مفهومی چارچوب یخالصه

 عمل که اندغیررسمی و رسمی عمل قواعد و هنجارها اجتماعی نهادهای شد، اشاره نیز اجتماعی

 به دستیابی جهت اجتماعی کنشگران و دنسازمی روروبه محدودیت با نهاد درون را کنشگران

 دولت ،نفتی درآمدهای افزایش زمان در .هستند نهادها چارچوب در عمل به مجبور خود منافع

 )نهادها( مسلط هنجارهای و عمل الگوهای این روی بر تأثیرگذار و قدرتمند کنشگر یک همچون

 .است رگذارثا

 ،"دقت" همچون بوروکراتیک هایویژگی نظر از دولت اداری نظام سنجش منظور به

 از یکی دولت حجم و اندازه .ایمکرده انتخاب را شاخص سه "حسابگری" و "سرعت" ،"صحت"

 چههر که طوری به است، دیوانساالری نظام شفافیت میزان و صحت سرعت، در اصلی هایشاخص
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 فساد میزان دوم معیار .شودمی کمتر بوروکراسی نهاد کارایی احتمال شود تربزرگ دولت یاندازه

 یکارای دهنده نشان باشد کمتر فساد میزان هرچه .است کشور دیوانساالری بدنه در مالی اداری

 .است دولت شفافیت و عملکرد بر کنندهنظارت نهادهای وجود ،سوم معیار .است بوروکراسی نهاد

 استفاده مسئله کنندهتبیین اصلی علت عنوان به ضعیف دولت وجود بر مبنی کارل نظریه از

 اول پهلوی زمان در مدرن سازیدولت شروع با را ایران در ضعیف دولت تکوین روند .کنیممی

 در .کنیممی دنبال نفتی درآمدهای افزایش زمان تا را دولت تشکیل سیر این و کرده بررسی

 عامل دو .کندمی عمل کافی و الزم کنندهتبیین و اصلی علت عنوان به ضعیف دولت حقیقت

 خود بودجه از %42 حداقل که دولتی) رانتیر دولت و تنف قیمت برابری چند افزایش یعنی دیگر

 نظر مورد مسئله تبیین در کافی نه اما الزم هایعلت عنوان به (بیاورد دست به نفت فروش از را

 .کنندمی عمل

 

 دولت اندازه (۱                          

 کنندهنظارت نهاد حذف یا و تضعیف (2     هاشاخص         

 اداری فساد (۳                          

 

 

 

   یافتهسازمان هایگروه (غیبت یا) حضور (۱                      

 وابسته خصوصی بخش یک تشکیل (2                        

 شدن صنعتی نوع (۳     هاشاخص        

 استعمارگرایی دخالت (4                   

 دولت دخالت گسترش و داخلی بورژوازی تضعیف (5                   

  مفهومی چارچوب یخالصه :1 نمودار

 

 )حداقل رانتیر دولت

 از دولت منابع از 42%

 باشد( نفت

 نهاد در تغییرات

 بوروکراسی

 قیمت شدن چندبرابر

 نفت

 تاریخی دولت

 ضعیف
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 تحقیقروش  -3
 همچنین و یابندمی سازمان زمان طول در که هستند هاییپدیده اجتماعی نهادهای که آنجا از

 مفهومی چارچوب آزمون برای .ایمکرده انتخاب را تاریخی روش  ،اندشده عجین تاریخی اتفاقات با

 این روش بنابراین .ایمکرده استفاده نفتی درآمدهای افزایش زمان در دولت دو تطبیق از خود

 ینب در ،زمان اهمیت و نظر مورد مسئله به توجه با طرفی از .است تاریخی-تطبیقی شرو مقاله

 ملت-دولت تحلیل، واحد .ایمبرگزیده را آن محور مورد یا و کیفی نوع تاریخی-تطبیقی هایروش

 جدول از موردها بین تطبیق منظور به و است ۱۳84-۹۱۳8 و ۱۳52-۱۳56 تاریخی یدوره در

 خصوص به تاریخی-تطبیقی روش هایکنندهتکمیل و هاشیوه از  .ایمکرده استفاده ۱میل توافق

 بررسی ورمنظ به مسیر کنندهتقویت تاریخی روندهای و مهم هایبزنگاه مسیر، به وابستگی شیوه

 توافق جدول از استفاده با نهایت در .کنیممی استفاده مسئله تبیین و خود مفهومی چارچوب

 گردآوری در .پردازیممی موردها در نظر مورد یچندگانه هایعلت غیاب/حضور یبررس به میل

 .ایمجسته سود نیز آماری هایتحلیل از هابخش برخی در و 2ثانویه تحلیل از اطالعات

 ۱۳84-۹۱۳8 و ۱۳52-۱۳56 زمانی هایدوره در ایران دولت دو ما تحقیق حیطه رو این از

 و بررسی به است افتاده اتفاق هازمان این در بوروکراسی نهاد در که تغییراتی مقایسه با و است

 .پردازیممی خود مفاهیم آزمون

 پژوهش هاییافته -4

 پژوهش توصیفی یا و اول بخش در شود.می تقسیم کلی بخش دو به پژوهش هاییافته

 در و کرده بررسی را مذکور دوره دو در بوروکراسی نهاد بر نفتی درآمدهای افزایش پیامدهای

  ایم.پرداخته یکسان پیامدهای این علل بررسی به تبیینی بخش یعنی دوم بخش

 بوروکراسی نهاد بر نفتی درآمدهای افزایش پیامدهای -4-1
 بوروکراسی نهاد بر شده انتخاب هایدوره در نفتی درآمدهای افزایش اثرات به قسمت این در

 سه ریزبرنامه و کنندهنظارت نهاد قبال در دولت سیاست و فساد میزان دولت، اندازه  .پردازیممی

  هستند.  اثرات این سنجش در اصلی شاخص

 

1- Mill Agreement table 
2- Secondury analysis 
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 دولت اندازه -4-1-1 
 اقتصادی-اجتماعی امور در گسترده هایدخالت و دولت حجم افزایش مستقیم تأثیر اولین

 به۱پی(دی)جی داخلی ناخالص تولید به دولت هایهزینه مجموع نسبت" پژوهش این در .است

 (.۷5 :۱۳85 چشمی، و بازمحمدی) "شودمی گرفته نظر در دولت یاندازه شاخص عنوان

 عمومی بخش در که ایبودجه هایهزینه شود،می تقسیم کلی بخش دو به دولت هایهزینه

 و هاوزارتخانه شامل عمومی بخش .دولت گریتصدی هایهزینه دیگر بخش و شودمی صرف

 آموزش، بهداشت، همچون جامعه عمومی مصرف با مرتبط هایهزینه و آن با مرتبط نهادهای

 و هابانک دولتی، هایشرکت امور در دولت مصارف به مربوط دیگر بخش .شودمی هایارانه و رفاه

 از ا و است اثربخش توسعه امر در عمومی بخش در دولت کرد هزینه .است انتفاعی مؤسسات

 در دولت مصارف اما .دارد بسزایی نقش کشور متوازن یتوسعه در که است دولت اصلی وظایف

 توسعه روند در و بوده آفرینمشکل اقتصاد در آن گریتصدی بخش و دولتی هایشرکت امور

 حجم گستردگی از نشان باشد بیشتر حوزه این در دولت هایهزینه هرچه .کندمی ایجاد اختالل

 مصارف و عمومی مصارف بخش دو هر در را دولت یاندازه رو، نهمی از .است دولت یاندازه و

 .آوریممی دست به را دولت کلی یاندازه سپس و کرده محاسبه جداگانه هاشرکت

 هاسال این در دولت عمومی مصرف که این دلیل به 52-56 هایسال یعنی اول یدوره در  

می باقی %۳ حدود در داخلی ناخالص یدتول به آن نسبت و ندارد چندانی تفاوت آن از پیش با

 .ایمکرده رامحاسبه (پیدیجی) داخلی ناخالص تولید به 2دولت مصارف مجموع بارهیک به ماند،

 صورتی در بوده، %4۱ با برابر ۱۳4۷-۱۳5۱ یدوره میانگین بینیممی ۱ جدول در که گونههمان

 دوره دو این یمقایسه با .است %25/5۳ با برابر آن از بعد سال 5 یعنی نفتی رونق یدوره در که

 ۳۰ آن از قبل سال 5 میانگین به نسبت آن میانگین نفتی شوک اولین زمان در که دهدمی نشان

 .است یافته افزایش درصد

 

1 - GDP 

بودجه عمومی و مصارف در بخش شرکتهای دولتی. در بودجه کل مجموع مصارف دولتی یعنی مجموع مصارف  -2

کشور که منتشر می شود، منابع و مصارف دولتی به دو بخش کلی مصارف بودجه عمومی دولتی و مصارف 
شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تفکیک می شود. تفکیک محاسبه اندازه دولت به 

بودجه عمومی و اندازه دولت در تصدیگری دولت به جهت این مورد است اگر اندازه دولت  اندازه دولت در بخش

در مصارف عمومی افزایش پیدا کند، کارکرد غیرتوسعه ای ندارد. در صورتی که افزایش در اندازه تصدیگری نشان 

                    از کارکرد غیرتوسعه ای دارد.
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  نفت درآمدهای افزایش اول یدوره در دولت اندازه میانگین مقایسه :1 جدول

 تغییر درصد 1352-1356 زمانی یبازه 134۷-1351 زمانی یبازه

41% ۳2/5۳% ۳۰% 

 www.amar.org.ir و www.cbi.ir آمار، مرکز و مرکزی بانک آمارهای :منبع      

 و عمومی بخش هایهزینه تفکیک به را دولت یاندازه نفتی هایرونق دوم یدوره در اما

 نفت جهانی قیمت ۱۳88 سال در دوم یدوره در .کنیممی محاسبه دولتی گریتصدی بخش

 دلیل همین به .رسدمی خود قیمت اوج به ۱۳۹۱ سال تا آن از پس دوباره و یافته کاهش اندکی

-۱۳۹۱ نفتی رونق یدوره سال هشت با ۱۳۷6-۱۳8۳ یعنی آن از قبل سال هشت یمقایسه به

 قسمت در دولت یاندازه میانگین کنیم،می مشاهده 2 جدول در که طورهمان .پردازیممی ۱۳84

 نیز نفتی رونق یدوره در که بوده %28 نفت قیمت افزایش از قبل سال هشت در عمومی مصارف

 کرد هزینه اما یافته افزایش شدت به دولت هایدرآمد که این رغمبه .رسدمی %25 به نسبت این

 .است داشته نیز کاهش حتی  عمومی بخش در آن

  عمومی مصارف بخش در دولت یازهاند میانگین مقایسه :2 جدول

 تغییر درصد 1391-1384 زمانی یبازه 13۷6-1383 زمانی یبازه

28% 25% ۱۱ %- 

 www.amar.org.ir و www.cbi.ir آمار، مرکز و مرکزی بانک آمارهای :منبع   

 است %55 دولتی مصارف کل در دوره این میانگین هستیم شاهد ۳ جدول در که گونههمان

 هاییافته .است داشته افزایش درصد ۳4 میزان به آن از قبل سال هشت میانگین به نسبت که

 عمومی مصارف در که این برخالف رونق هایدوره در دولت نفتی درآمدهای که کندمی اثبات ما

 دولتی هایشرکت در شود کارگرفته به جامعه برای میعمو هایزیرساخت تجهیز در و شود هزینه

  .شودمی هزینه اقتصاد در دولت گریتصدی و

 نفت درآمدهای افزایش دوم یدوره در دولت اندازه میانگین مقایسه :3 جدول

 تغییر درصد 84-91 زمانی یبازه ۷6-83 زمانی یبازه

4۱% 55% ۳4% 

 www.amar.org.ir و www.cbi.ir آمار، مرکز و مرکزی بانک آمارهای :منبع   

http://www.cbi.ir/
http://www.cbi.ir/
http://www.cbi.ir/
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 فساد میزان -4-1-2
 سادف افزایش ،بوروکراسی نهاد بر رانتی دولت در نفت درآمدهای افزایش اثرات از دیگر یکی

 دوره در المللیبین شفافیت سازمان آمار همچون ییآمارها وجود عدم دلیل به .است مالی-اداری

 انقالب از قبل جامعه هایویژگی خصوص در که عمیقی و گسترده هایپژوهش به نفتی رونق اول

 .کنیممی استناد گرفته صورت ایران
 ساالریدیوان و دربار مسلح، نیروهای پایه سه بر وقت شاه قدرت و پهلوی حکومت ساختار

 پدرش مانند به شاه محمدرضا قدرت کندمی تأکید آبراهامیان که طورهمان .داشت قرار گسترده

 هشبک مسلح، نیروهای ستون سه روی بر پدرش همانند را قدرتش" بود. استوار گانهسه این بر

 آمارهای (.5۳5 :۱۳۷۷آبراهامیان،) "داد قرار دولتی گسترده ساالریدیوان و دربار حمایتی

 کارمندان آمار فوران .شودمی ارائه پهلوی حکومت دیوانی دستگاه کارمندان تعداد از متفاوتی

 ۱۳5۷ سال در کارمندان تعداد یعنی .کندمی اعالم نظامی هزار 4۰۰ و نفر هزار 8۰۰ را دولت

 از دولت باالی و میانی هایرده .دادندمی تشکیل را اقتصادی فعال جمعیت از درصد ۱2 حدود

 (.468 :۱۳۷۷فوران،) بردندمی زیادی مالی سود هستند، دولت از بخشی که این

 آن مراتب سلسله وی نظر به و داشته اذعان نظام سطوح تمام در فساد وجود به فوران جان

 بعد مرحله در و امیران و ارتش به نوبت آن از بعد و دربار سپس خواهرش، شاه، از بودند عبارت

 در برآوردها، ترینبینانهخوش به بنا" .رسیدمی بوروکراتیک ترپایین سطح مدیران و کارمندان

 دالر میلیارد یک حداقل دولتی هایمقام ش۱۳52-۱۳56 /م۷۳۹۱-۱۹۷6 هایسال فاصله

 اداری ساختار در گسترده فساد میزان به باز آبراهامیان (.4۷4 :۱۳۷۷فوران،) "اندگرفته کمیسیون

 حتی .... بود رسیده آوریحیرت ارقام به مالی فساد میزان ۱۳55 سال در" .کندمی تأکید دولت

 مالی فسادهای چنین میزان ۱۳55 تا ۱۳52 سال از که دهدمی نشان نیز کارانهمحافظه آمارهای

 مجموع (.5۷۷ :۱۳۷۷ آبراهامیان،) "بود دالر میلیارد یک از بیش کم دست هاخواریرشوه و

 قیمت افزایش از قبل زمان در مالی فساد وجود رغم به که دهدمی نشان باال مدارک و شواهد

 متورم و گسترده دستگاه در خصوص به فساد این میزان نفت درآمدهای افزایش زمان در ،نفت

 امنظ در بوروکراسی نهاد تضعیف باعث فساد همین .کندمی پیدا چشمگیری افزایش ساالریدیوان

 درآمدهای افزایش زمان در را اداری فساد افزایش توانمی باال اسناد به توجه با .شودمی اداری

 .کرد تأیید ۱۳52-۱۳56 یدوره در نفتی
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 آمارهای از (۹۱۳8-4۱۳8) هاافزایش دوم یدوره در اداری بخش در فساد میزان بررسی برای

 میزان اساس بر ۱(آیپیسی) فساد ادراک شاخص ایم.کرده استفاده المللیبین شفافیت سازمان

 هاییسال از شودمی مشاهده 4 جدول در که طورهمان .است گرفته شکل دولت در اداری فساد

 فساد میزان ،بعد( به 2۰۰4 سال )یعنی کرد پیدا افزایش نفت فروش از دولت رانتی درآمدهای که

 افزایش با دولت که ایدوره در فساد میزان افزایش به توجه با .کندمی پیدا گسترش نیز اداری

 را دولت یبودجه تأمین در تغییر این اثرات از یکی توانمی ،شده مواجه نفت قیمت برابری چند

 در .دید مالی اداری فسادهای و هارانت افزایش یعنی آن بیمارگونه شکل به بوروکراسی نهاد در

 شود.می تأیید نیز نفتی درآمدهای افزایش دومِ یدوره در اداری فسادهای افزایش ،نتیجه

 1382-2002/1391-2011 نفتی، رونق دوم دوره در (cpi) فساد شاخص :4 جدول

 رتبه امتیاز سال رتبه امتیاز سال

2۰۰2 2/۰ - ۷۰ 2۰۰۷ 5/۰ - ۱۳۱ 

2۰۰۳ ۳/۰ - ۷8 2۰۰8 ۷/۰ - ۱4۱ 

2۰۰4 4/۰ - 8۷ 2۰۰۹ ۹/۰ - ۱68 

2۰۰5 4/۰ - 88 2۰۱۰ ۱ - ۱۷۱ 

2۰۰6 5/۰ - ۱۰5 2۰۱۱ ۹/۰ - ۱46 

 است. شده بندیرتبه (فساد کمترین) 5/2 و (فساد بیشترین) - 5/2 از فساد مقیاس :جدول توضیح 

(source:www.data.worldbank.org/topic/govindicators/)  

 ریزبرنامه و کنندهنظارت نهاد حذف یا و تضعیف -4-1-3

تنظار نهادهای حذف و تضعیف به بوروکراسی نهاد بر نفتی درآمدهای افزایش سوم تأثیر

 دیوانی هایدستگاه در درآمدها کرد هزینه و توزیع چگونگی بر دولت خود درون در که کننده

 از بعد هم و اسالمی انقالب از قبل هم که نهادی ترینمهم .است مربوط کردند،می نظارت دولت

 بر مختلف هایدستگاه بین درآمدها توزیع و دولت اجرایی نظام بودجه ریزیبرنامه یوظیفه آن

 .است بودجه و برنامه سازمان ،داشت عهده
 به نفتی درآمدهای افزایش اول یدوره در بودجه و برنامه سازمان وضعیت بررسی برای

 .پردازیممی ۱۳56 تا ۱۳5۱ هایسال در سازمان این ریاست مجیدی عبدالمجید خاطرات

 از دولت درآمدهای افزایش پی در دوره این در که وضعیتی از کرار به خود خاطرات در مجیدی

 تحت سازمان دوره این در که مشکالتی به و کندمی گالیه اظهار آمده وجود به نفت فروش طریق

 

1- cpi 
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 دارد نفتی درآمدهای یهزینه و توزیع ینحوه در شاه شخص حتی و اداری دستگاه با مدیریتش

 افزایش زمان در اجرایی هایدستگاه که بسیاری امتیازات و اعتبارات از مجیدی .کندمی اشاره

 پاسخگوی هم نفت فروش حتی دیگر سال چند تا بوده ممکن که کردندمی طلب دولت درآمد

 به اداری دستگاه در که ایگسترده هایطلبیجاه به وی .گویدمی سخن نباشد هاآن مطالبات

 از و نداده اهمیتی سازمان برنامه به هاوزارتخانه مدیران که این و کندمی اشاره بود آمده وجود

 گوششان اصال  هاطرح مجریان" .کردندمی دریافت را خود نظر مورد بودجه شده طریقی هر

 حساب، به قسمت، در و نبودند طرح مجری واقع در که هم دیگر وزرای از بعضی .نبود بدهکار

 "کردندنمی تأیید را ما شاید و باید که طوری آن متأسفانه هم هاآن بودند، وزیرنخست ستادی

 (.54 :۱۳8۰مجیدی،)

 عدم بر مزید نیز را بودجه و برنامه سازمان به شاه شخص اعتمادیبی مجیدی نهایت در

 نیز کدی .داندمی نفتی درآمدهای افزایش زمان در خصوص به نهاد این تضعیف و سازمان کارایی

 هایبرنامه در برنامه سازمان گیرینادیده همچنین و هاوزارتخانه و سازمان بین اختالفات به

 هاییوزارتخانه و بود «مستقل» که بودجه و برنامه سازمان بین همواره .کندمی تأکید اقتصادی

 به داشت، وجود کشمکش و نظر اختالف آوردند،می در اجرا به را هاپروژه و هابرنامه آن باید که

 در را هایشانپروژه کنترل خود برنامه، سازمان عوض به خواستند،می هاوزارتخانه که دلیل این

 و برنامه سازمان نقش که گفت توانمی مجموع در (.2۹۳ :۱۳8۱کدی،) باشند داشته دست

 کارفرمای یک به مستقل نیمه حدودی تا کنندهنظارت نهاد یک از نفتی هایرونق دوران در بودجه

 .شد تبدیل بودجه امور تنظیم برای دولت وابسته

 اما دش کشیده تعطیلی ورطه به سالی چند که این با انقالب از بعد بودجه و برنامه سازمان

 با ۱۳۷8 سال در بودجه و برنامه سازمان .داد ادامه خود کار به دوباره ۰6 یدهه اواسط در باز

 کار به ریزیبرنامه و مدیریت سازمان نام با و شد ادغام کشور استخدامی و اداری امور سازمان

 سال در و نفتی درآمدهای افزایش زمان در ریزیبرنامه و مدیریت سازمان اما .داد ادامه خود

 و مدیریت سازمان اداری، عالی شورای تصویب با .شد منحل وقت دولت توسط بارهیک به ۱۳86

 راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت به جمهوری،ریاست نهاد در ادغام با کشور ریزیبرنامه

 .یافت نام تغییر جمهوریرییس

 سازمان انحالل اما ،کردند اعالم منابع در جوییصرفه را مذکور سازمان انحالل دالیل از یکی  

سیاست راحتیبه دولت شد موجب نفتی درآمدهای افزایش زمان در هم آن ریزیبرنامه و مدیریت

 نداشته وجود دولت رانتی منابع توزیع ینحوه بر ایکنندهنظارت نهاد و کند اجرا را خود های

 طول در مختلفی تجربیات از و داشته ساله 6۰ ایسابقه که بودجه و برنامه سازمان انحالل .باشد
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 دولت مالی منابع هزینه در مرج و هرج موجب و کارشناسی اصول برخالف گرفته، بهره دوران این

 ره ازای در که معنی این به .است سیاسی حسابداری بودجه و برنامه سازمان مهم نقش یک .شد

 زا حداقلی نیازمند که کجاست، آن مالی منبع که کند سوال او از سیاستمدار خواسته یا وعده

 سیاسی حسابداری نقش ایفای باشد، نداشته وجود پاسخگویی فشار اگر .است پاسخگویی یا بلوغ

 هب سازمان این که شودیم ناشی آنجا از برنامه سازمان دیگر مهم نقش .بود خواهد معنی بی هم

 و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، مالی، اقتصادی، مهم اطالعات تالقی محل فرد، به منحصر طور

 نه بتهال و) محتوایی نظر از بودجه و برنامه سازمان نظر این از بنابراین، .است بوده امنیتی بعضا

 حجم افزایش  (.۱۳۹۱،نیلی) شودمی تبدیل خود مافوق مقامات برای توانمند رقیبی به ،(ابزاری

 همچون ایکنندهنظارت نهاد وجود عدم دلیل به تواندمی اداری سیستم در فساد گسترش و دولت

 .باشد کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان

 تاریخی تبیین -4-2
 عواملی مجموعه ضعیف دولت وجود و رانتیر دولت وجود نفتی، درآمدهای افزایش  علتِ سه

 هایسیاست دولتمردان و گیرانتصمیم شودمی موجب ،همزمان وجود صورت در که هستند

 .بگیرند پیش در اجتماعی نهادهای با رابطه در را نامناسبی

 زمان طی در دولت که تاریخی فرایند در باید را اول دوره در ضعیف دولت اصلی هایریشه

 بین رد رانتی فرهنگ تشویق و رانتی چارچوب ترویج باعث که عواملی  .کنیم جستجو کرده، طی

 جدید دولت تشکیل ینحوه :کرد بندیدسته شکل بدین توانمی را شودمی دولت و جامعه اقشار

 و اقتصادی توسعه عنوان به نفتی توسعه انتخاب سازی، دولت در استعماری نیروهای نقش و

 از که شودمی دولت به هوابست  طبقات و هاگروه تشکیل به منجر که آن متعاقب هایسیاست

 از دولت مسیر یرتغی از مانع و برندمی را استفاده نهایت دولت رانتی و توزیعی باز هایسیاست

 قتدارا از وسیع، اختیارات وجود با که دولت ضعیف اداری ساختار همچنین شوند.می نفتی توسعه

 نهایت در عوامل این یهمه .بردمی رنج جامعه از درآمدی منابع استخراج منظور به ضعیفی

 .یابدمی تحکیم و رشد ضعیف دولت آن در که دهدمی شکل را نهادی چارچوب

  1352-1356 نفتی: رونق اول یدوره -4-2-1

 مطلقه دولت ظهور

 و زهیتج منظور به رضاشاه .داشتند رضاشاه قدرت تمرکز در کلیدی نقش نفتی درآمدهای

 نیز نفتی درآمدهای از گرفتمی مردم از که غیرمستقیم مالیات بر عالوه ،نوین ارتش نوسازی
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 رهدو این در انحصاری تمرکزگرایی قوام در مختلفی تاریخی عوامل که این با.کرد استفاده بسیار

 افزایش اما نیست، کنندهتعیین و تبیین مورد این در تنهایی به نفتی درآمدهای و هستند اثرگذار

 و رضاشاه دستان در قدرت انحصاری تمرکز و حفظ در محل این از لتدو درآمدهای یبرابر چند

 دوره در .است تأثیرگذار بسیار حکومتش زمان در وی سیاسی و اقتصادی هایسیاست همچنین

 به ش.ه۱2۹۹/م۱۹2۰ در استرلینگ هزار 46۹ از و شد برابر ده نفت درآمد" اول پهلوی

 (.۳۳۷ :۱۳۷۷ فوران،) "رسید پوند ۰۰۰/2۷۱/4

 چیزی یعنی ریال ۰۰۰/۷5۰/۷۳ ،۱۳۰8 سال در حدودی طور به موجود اطالعات به توجه با

 بودجه درآمد کل از %5۱ یعنی ریال ۰۰۰/۹2۰/۱۹۹ ،۱۳۱2 سال در بودجه، کل از %2۱ حدود در

 نفت فروش محل از را دولت درآمد کل از %۱۷ یعنی ریال ۰۰۰/۱۰۰/464  نیز ۱۳۱8 سال در و

 یناحیه از دولت درآمد است مشخص که طور همان (.52-5۳ :۱۳84 اتح،)ف است کرده کسب

 کل درصد 5۰ به نفت از دولت درآمد هاییسال در حتی و بوده مواجه نوسان با نفتی عواید

 .است رسیده نیز درآمدها

 با .است دولت درآمدهای محل مسئله همین نفتی، ضعیف هایدولت اصلی مشکالت از یکی

 طور به درآمدهایش %42 از بیش که دولتی- رانتی هایدولت تعریف در رضاشاه دولت که این

 با نفت درآمدهای از برداریبهره تقارن همین اما گیرد،نمی جای -باشد زیرزمینی منابع از ثابت

 و هاپروژه ایجاد در نفتی درآمدهای که مساعدتی همچنین و دوره این در مطلقه دولت تشکیل

 ایتوسعه مسیر در  .است اهمیت حائز دهد،می انجام دولت نظر مد سیاسی ،اقتصادی اصالحات

 خود ساخت و -وابسته طبقات بین هارانت سیاسی توزیع از استفاده- کندمی انتخاب دولت که

 بوروکراسی اقتدار، کم اما گسترده دولت- گردید آغاز دوره همین از که سازیدولت روند در دولت

 .است بوده أثرگذار اربسی -رانتی و ضعیف

 کسری پی در .شدنمی دولتی صنایع ایجاد به محدود اقتصاد در دولت دخالت و انحصارات

 و سراسری آهنراه احداث برای الزم هایهزینه و مخارج تأمین برای و خارجی بازرگانی موازنه

 ،نونقا این طبق .رسید تصویب به «خارجی بازرگانی انحصار قانون» ۱۳۰۹ سال در شوسه، هایراه

 محصوالت کلیه کردن صادر و کردن وارد حق و بوده دولت انحصار در ایران خارجی تجارت

 آن، جنبی صنایع و ساختمانی هایفعالیت ترتیب بدین.شد واگذار دولت به صنعتی و طبیعی

 تسپو پشم، پنبه، تولید و کاشت نساجی، سازی،کبریت چای، شکر، و قند داری،گله نقل، و حمل

 با دولت یا و درآمد دولت انحصار به کامل طور به یا که بود هاییعرصه جمله از بیمه شرکت و

 :۱۳۷۳ خو، خلیلی) نمود امر این در وسیعی دخالت دولت به وابسته سهامی هایشرکت ایجاد

۱88-۱86.)  
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 از متمرکز نیمه جدید ایطبقه شد باعث رضاشاه امنیتی و اقتصادی هایسیاست نهایت در

 در یا و شده دارزمین تازگی به که نظامیانی و ارتشیان سودجو، بازرگانان وابسته، صنایع صاحبان

 این وجود شد، ارائه نظری بحث در که طور همان واقع در .آید وجود به کردندمی دخالت صنعت

 همین و هشد نفتی یتوسعه روند یادامه موجب دولت رانتی هایسیاست به وابسته طبقات

 ار ضعیف دولت تکوین روند مثبت بازخوردی همچون وابسته و داررانت طبقات بین تعامالت

دوره از توانمندتر و ترگسترده بوروکراسی ایجاد رضاشاه حکومت از دیگر رکن  است. کرده تقویت

 .هست قاجار ی

 به ودور برای که شد جدید اداری نظام ایجاد به منجر ش ۱۳۰6 سال در اداری نظام اصالح

 همواره و بود جوان کردهتحصیل افراد مفر بهترین اداری خدمت.بود الزم تحصیالت از حداقلی آن

 دادمی مثبت پاسخ آن به نیز دولت که داشت وجود دولتی مشاغل ازدیاد مورد در فشاری

 کندمی تأکید و شمردبرمی نفر هزار 4۰ را دولت کارمندان تعداد آبراهامیان .(۱6۹ :۱۳8۱کدی،)

 ولتد جدید دوران در بار نخستین برای شد باعث شد، انجام که استانی و کشوری تقسیمات که

 بیابد دسترسی بزرگ روستاهای برخی حتی و هاشهرستان استانی، شهرهای به مرکزی

  (.۱۷۰ :۱۳۷۷ آبراهامیان،)

 فیضع اداری ساختار تشکیل موجب نهایت در دولت و بوروکراسی بین ترتیبات مجموعه

 بوروکراسی نهاد وبری هایمؤلفه و وجوه از دوره این در ساالریدیوان دستگاه واقع در .شودمی

 نهمچو خود اساسی هایکارویژه انجام در دولت بوروکراسی سیستم ضعف این .است بوده دور به

 نهادینه و کرده پیدا استمرار نیز زمان طول در جامعه، از مالی منابع عادالنه توزیع و استخراج

 ارتنظ نبود ینهمچن و سلطنت قدرت و سیاسی نظام تأثیر که دارد اعتقاد صبوری .است شده

 خواست و باال از فشار برابر در دوره این در بوروکراسی سیستم که شد موجب مجلس واقعی

 یاهرسازظ نیز و مدیران بین در ابتکار و استقالل نبود نتیجه، در .دهد نشان واکنش مافوق روسای

 .(۱6۱ :۱۳8۰صبوری،) خوردمی چشم به اداری رفتارهای در آشکار ایگونه به چاپلوسی و تملق و

 متورم اقتصاد، در گسترده دخالت مثل گیردمی پیش در دوره این در دولت که هاییسیاست

نزمی امیران و ارتشیان بخش سه از خود که وابسته طبقات یشافزا بوروکراسی، رویهبی شدن

سیاست به وابسته بازرگانان و صنایع مدیران و ،وابسته روشنفکران و بوروکرات باالی هایرده دار،

 مسائل در نفت به وابستگی و نفتی یتوسعه مسیر در اول قدم ،شدمی تشکیل دولتی های

 تضعیف با و بود وابسته طبقه این تشکیل پی در دولت  ایران در.شد برداشته سیاسی و اقتصادی

 یزمینه -دارانزمین حدودی تا و عشایر و روحانیون،ایالت- دیگر سنتی هایقدرت و نیروها

 .کرد فراهم را ضعیف دولت تشکیل
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 نفتی دولت در وقفه
 به را اجتماعی وضعیت ایران خاک داخل به متفقین نیروهای ورود و شاه رضا همزمان خروج

 وهاینیر برای را فرصت تخت، بر جوانش پسر جانشینی و خودکامه شاه عزل .کرد دگرگون کلی

 سپهر به دوباره تا کرد مهیا بودند، شده سرکوب شدت به دوره این در که اجتماعی-سیاسی

 ازامتی حق اما بود، شده برابر چند جنگ دلیل به نفت فروش بازگردند. رانای سیاست عمومی

 جخرااست از ایران برابر نچندی انگلیس دولت و شدمی پرداخت واقعی مقدار از کمتر قبل مثل ایران

 پوند میلیون 4 از و یافت افزایش دوره این در ایران درآمد حال این با ،بردمی بهره نفت فروش و

 .رسید ۱۳24 سال در فقط پوند میلیون 62/5 به ۱۳۱۹-۱۳22 هایسال مجموع در استرلینگ

 کمک به چنانآن رداتیوا کاالهای بد وضعیت و افسارگسیخته تورم دلیل به درآمد افزایش این

-2۱ سال دالر میلیون ۳8 از و یافت افزایش شدت به بودجه کسری که یطور به .نیامد دولت

 (.۳۹۹ :۱۳۷۷ فوران،) .رسید ۱۳22 سال دالر میلیون 5۰ به ۱۳2۰

 عربی کشورهای با را 5۰-5۰ امتیاز آمریکایی نفتی هایشرکت که زمانی ۱۳2۹ سال پاییز در

 خود تالش مختلف هایگرایش با سیاسی نیروهای و مجلس کردند، امضا عربستان و خاورمیانه

 ملی قانون ۱۳2۹ اسفند در نهایت در و کردند برابر چند جنوب نفت از ایران حق گرفتن برای را

 دتش به را خارجی و داخلی وضعیت نفت شدن ملی .رسید مجلس تصویب به ایران نفت شدن

 همچون (۱۳۳۰-۱۳۳2) مصدق وزیری نخست دوران نفت، نشد ملی از پس .ساخت دگرگون

 جدا قبلی یتوسعه مسیر از توانستمی آمده پیش فرصت به توجه با ایران دولت که بود بزنگاهی

 داخلی یدتول مبنای بر اقتصادی توسعه و سیاست در واقعی وکراسیدم قدری که بود فرصتی شود.

 حفظ خارجی هایدولت از نیز ایران استقالل زیادی حدود تا و شود اجرا (نفتی رانت توزیع نه)

 .شود

 از مریکاآ خودداری انگلیس، مالی و نفتی تحریم چون عللی به که اقتصادی نابسامان وضعیت

 سیاسی ثباتیبی جنگ، زمان هایبدهی پرداخت از شوروی خودداری مالی، کمک و وام پرداخت

واقع با اما کند،می ساقط کوتاهی زمان مدت در را دولتی هر معموال  بود، آمده وجود به غیره و

 حملت برای مردم آمادگی میزان همچنین و وضعیت این با مقابله در دولت نسبی کارایی و گرایی

 دونب اقتصادی مناسب عملکرد شاهد واالتر اجتماعی اهداف به دستیابی خاطر به سختی

 خارجی تجارت مورد در خصوص به دوره این در دولت .هستیم دوره این در نفتی درآمدهای

 غیرنفتی بازرگانی تراز 5 جدول در .کند محدود شدید کاهش بدون را واردات توانست و بود موفق

 نفتی درآمدهای که- نفت صنعت شدن ملی از قبل هایسال در که بینیممی .کنیممی مشاهده را

 در اما بوده، منفی شدت به کشور بازرگانی تراز ههرسال -داشت کشور یاداره در را اصلی نقش
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 تراز شاهد بود، اجرا مصدر بر را سال از نیمی مصدق دولت که ۱۳۳2 حتی و ۱۳۳۱ هایسال

 اهبزنگ مصدق وزیری نخست یدوره که دهدمی نشان آمارها این .هستیم مثبتی و مناسب تجاری

 .دهد. تغییر را ضعیف دولت تکوین مسیر توانستمی که بود ایران تاریخ در اساسی

 (.228-2۳۰ :۱۳۷۷کاتوزیان،)

 

 (ریال میلیون) 132۷-32 غیرنفتی بازرگانی تراز : 5 جدول

 1332 1331 1330 1329 1328 132۷ سال

 8426 58۳2 42۹۱ ۳56۳ ۱۷85 ۱86۷ (نفت جز به) صادرات

 5۷56 52۰6 ۷4۰5 ۷۱۰۹ ۹۳2۰ 548۰ واردات

 + 26۷۰ + 626 - ۳۰۱4 - ۳546 - ۷5۳5 - ۳6۱۳ تراز

 کاتوزیان محمدعلی ایران، سیاسی اقتصاد کتاب :منبع

 نفتی درآمد وفور و ضعیف دولت
 منبع هر نبرد بین از و خود دستان در قدرت کسب درصدد شاه ۱۳5۷ تا ۱۳۳2 تاریخ از

 اهمیت ترتیب به پهلوی سلطنتی دیکتاتوری نهادهای ترینعمده" .بود خود از لمستق قدرتی

 :۱۳۷۷ فوران،) "حزبی نظام و ساالریدیوان سرکوب، ماشین نفتی، درآمدهای :از بودند عبارت

 .گردید تنظیم نفت المللیبین کنسرسیوم و ایران دولت بین قراردادی ۱۳۳۳ سال در .(462

 بریتانیا نفت شرکت ،(4۰% مجموع در) آمریکایی شرکت پنج  از مرکب نفت المللیبین کنسرسیوم

B.P و (%۱4) شل داچ رویال هلندی شرکت و (%4۰) ایران در انگلیس نفت سابق شرکت همان 

 رعایت را ایران در نفت شدن ملی ظاهر به قرارداد این .بود شده تشکیل (%6) فرانسه نفت شرکت

 سود .اشتد قرار کنسرسیوم دست در حساس هایحوزه و اختیارات تمام عمل در اما کرد،می

 افزایش (.2۹۳-2۹4 :۱۳۷6 ذوقی،) شدمی تقسیم 5۰-5۰ کنسرسیوم و ایران بین خالص

 با و داده افزایش جامعه در را خود قدرت یحوزه که کرد کمک شاه و دولت به نفت درآمدهای

 و ردهآو دست به جدید طبقات و اقشار بین در اجتماعی پایگاه نفتی درآمدهای توزیع به توسل

 یجهنت در" .بزند سنتی قدرتمند و پرنفوذ نیروهای و طبقات جایگاه تضعیف به دست همزمان

 به ۱۳۳5 سال در بود، دالر میلیون ۳4 ،۱۳۳۳ سال در که ایران نفتی درآمدهای جدید، قرارداد

 (.۱۳۳ :۱۹۷6 ،۱)فشارکی "رسید دالر میلیون 4۳۷ به ۱۳4۱ در و ۳58 به ۱۳۳۹ سال در ،۱8۱

 

1- Fereidun Fesharaki 
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 ت.اس آن شدن صنعتی نوع و اقتصاد در دولت دخالت ضعیف دولت هایصشاخ از دیگر یکی

 ظماع قسمت و بود قیمت گران نسبتا  مصرفی اجناس تولید جهت در بیشتر دولت ایهسیاست

 تهران در عمده طور به نیز آن مصرف بازار که دادمی تشکیل خارجی شده ساخته قطعات را آن

 صنعتی هایمالیات توانستمی نفتی سرشار درآمد وجود خاطر به دولت، همچنین .بود متمرکز

 ای و صنایع بعضی ایجاد به راسا خود یا و کرده حذف خاص، صنایع بعضی از حمایت جهت در را

 اعتباری هایسیاست .دورز مبادرت کردمی کمک صنایع از دیگر بعضی به که صنعتی تشکیالت

 اعم خارجی، و ایرانی دارانسرمایه و بزرگ گانیبازر و تولیدی احدهایو از حمایت روی نیز دولت

 دولت از که اعتباراتی نرخ داران،سرمایه این برای .بود متمرکز هاکارخانه مالکان یا و مدیران از

بنگاه ندارندگا که حالی در .بود آزاد بازار در بهره نرخ از نازلتر بسیار -االب سوبسید با- گرفتند

 آوردندنمی دست به هم سوبسید بدون اعتبار حتی کوچک، صنعتگران و بازرگانی و تولیدی های

-۱۳5۷/م۱۹5۳-۱۹۷8 هایسال فاصله در صنعتی توسعه واقع در (.2۹5-2۹۷ :۱۳8۱ کدی،)

 نفتی درآمدهای شدید تأثیر تحت هم آن که- دولت مسلط نقش مرهون زیادی حد تا ش۱۳۳2

  (.۱4۷ :۱۳58 هالیدی،) است بوده -بود

 وجود مردم، از گیریمالیات عدم آن، به دولت حد از بیش وابستگی و نفت رانتی درآمدهای

 ساختار و است دولت رانتی هایسیاست طرفدار شدت به که دولت به وابسته یطبقه و گروه

 به نفتی توسعه مسیر همان در ضعیف هایدولت که شودمی باعث دولت ضعیف اداری

 همان .رودمی باال شدت به مسیر این از بازگشت یهزینه که یاگونه به داده، ادامه سیاستگذاری

 هایدولت سیاسی و اجتماعی اقتصادی، ساختارهای ،منابع رانتِ کند،یم اشاره نیز کارل که گونه

 هم و درون در هم- هاسیاست تغییر برای زیادی موانع که سازدمی دگرگون ایگونه به را ضعیف

 توسعه مسیر اولیه انتخاب همان در را کشورها موانع این .آورندمی وجود به -دولت از بیرون در

 این که کنیممی مشاهده نیز ایران دولت مورد در .(۷۹ :۱۳88 کارل،) سازدمی محبوس رانتیری

می تشکیل را دولت به وابسته هایگروه و طبقات چگونه درآمدها رانتی توزیع و دولتی اقتصاد

  .کنندمی جلوگیری کشور ایتوسعه مسیر تغییر از چگونه طبقات این و دهد

 برای مدرن ظاهر به و مناسب ایشیوه  نفتی، ثروتمند کشورهای حاکمان برای بوروکراسی

 یشیوه مستقیم، و سنتی هایکمک برخالف بوروکراسی، است. نفتی درآمدهای از بخشی توزیع

 پوشیده ملی اهداف و ساالریشایسته یفافهل در که آوردمی فراهم بخشش و بذل از تریآبرومندانه

 گسترش دنبال به نیز ایران نفتی دولت بنابراین (.۱8۷ :۱۳88 یوسفی، حاجی) است شده

 دادمر از پس نفت درآمد فزاینده رشد ویژه به اقتصادی اهمیت افزایش مدد به .بود بوروکراسی

 گروه ایران در خصوص به خیز،نفت کشورهای در اصوال   .نهاد گسترش به رو دولت دستگاه ،۳2
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 گسترده خوان از باجگیر گروهی شکل به اند،گسترده سخت نفت وجود سبب به که ساالراندیوان

 پیدایش با و یابدمی فزونی تعدادشان خام نفت صعودی افزایش با گروه این .کنندمی ارتزاق نفت

 و جدید مدیران داخلی، مشاوران و کارانمقاطعه به هاآن نیاز و فراملیتی هایشرکت رشد و

-۷۷ :۱۳۷5 فیوضات،) شدند نزدیک هاگروه این صفوف به بعد به 4۰ هایسال از نیز تکنوکراتها

۷4.) 

 عدم داشت، کشور اقتصاد و دولت ساختار در نفتی درآمدهای که دیگری یعمده تأثیر اما

 عمنب از درآمدهایش میزان دولت، هرچه فرآیند این در .است مردم از مالیات دریافت به دولت نیاز

 مردم مختلف هایگروه و طبقات و داخلی اقتصاد از که ستانی مالیات میزان یابد،می افزایش نفت

 نفت به متکی اقتصادی توسعه هایسیاست چنین هم" .یابدمی کاهش شدت به گیرد،می صورت

مالیات ویژه به عمومی مالیه سنتی نابعم از ایفزاینده نحو به نفت از حاصل درآمدهای افزایش با

 تضعیف باعث نفتی درآمدهای افزایش (.2۳۷ :۱۳86مطلبی،) "گردید نیازبی سنگین های

 که بعد به ۱۳42 سال از .شودمی استخراجی عملکرد خصوص به دولت اصلی هایکارویژه

 در .یافت کاهش مردم از دریافتی هایمالیات میزان یافت، افزایش روز به روز نفتی آمدهایدر

 یبودجه در مالیات سهم شود،می برابر چند نفت قیمت که بعد به ۱۳52 سال از که صورتی

 همان از شودمی مشاهده 6 جدول در که طورهمان .رسدمی خود میزان ترینپایین به ساالنه

 که بوده قیمغیرمست هایمالیات به مربوط بزرگتر بخش شد،می دریافت که نیز مالیات کم میزان

  .شدمی گرفته جامعه پایین هایگروه و طبقات از

 کل از درصد مختلف، هایسال در دولت درآمدهای عمده منابع : 6 جدول

 135۷ 1355 1354 1353 1349 1344 1339 1333 سال

 6۳ ۷6 ۷8 86 4۹ 54 42 ۱۱ نفت

 2۹ ۱۹ ۱۷ ۱۱ 4۱ ۳۳ ۳۳ 4۰ مالیات

 ۱۷ ۱۰ 5/۹ 5 ۱5 ۱۰ 8 5 مستقیم

 ۱2 ۹ 5/۷ 6 26 2۳ 25 ۳5 غیرمستقیم

 خدمات

 دولتی
4۹ 25 ۱۳ ۱۰ ۳ 5 5 8 

 یوسفی حاجی امیرمحمد ایران، در اقتصادی توسعه و نفت دولت، کتاب :منبع

 عواملی .بود ضعیف دولتی پهلوی دولت مجموع در دهد،می نشان باال مباحث که گونههمان

 هایسیاست خان، رضا یدوره در سازی دولت و نفت اثرگذاری و کشف تقریبی همزمانی چون

 نفتی توسعه هایسیاست و وضعیت از که کنندمی ایجاد را هاییگروه که هادولت نفتی توسعه
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 وجود کرده، مقاومت خودشان نفوذ با هاسیاست این تغییر برابر در و برده را سود بیشترین

 شافزای و کم اقتدار اما گسترده قانونی اختیارات وجود با دولت ضعیف ساالریدیوان و بوروکراسی

 دولت ساخت آن پیامد که دهدمی تشکیل را نهادی چارچوب مجموع در طلبی رانت فرهنگ

 .است ضعیف

 1384-9138 نفتی: رونق دوم یدوره -4-2-2
 باید که اینکته .آمد کار سر بر جدیدی حکومت و دولت رژیم، ایران در اسالمی انقالب از بعد

 و جدید یدوره در دولت ساخت نوع است اهمیت قابل نیز ما مطالعه در و بشود توجه آن به

 طور همان .است گیردمی پیش در که ایتوسعه یشیوه و نوع نظرم از قبلی یدوره با آن شباهت

 دارد: اذعان کارل که

قفس کردن مستحکم یا برچیدن برای ایلحظه .است سازیسرنوشت بزنگاه رژیم تغییر

 دولتی نهادهای درون هاآن .برندنمی ارث به اینانوشته هایلوح جدید هایرژیم .ها

 چه و نهادها این هایویژگی دادن تغییر با چه جدید هایرژیم اما .اندگرفته جای پیشین

 برای فرصتی ترشان،عمیق تحکیم بنابراین و اقتصادی و سیاسی موجود هایروال تقویت با

 (.۱4۹ :۱۳88 کارل،) دارند نهادها این به یدهشکل

 اقتصادی توسعه و دولت

 میزان و (اشدرآمدی منابع) اقتصاد با آن یرابطه نوع و جدید دولت بررسی به بخش این در

 سیاست و دولت تکوین فرم بررسی برای .پردازیممی جامعه در نفوذ و درآمد کسب در آن اقتدار

  پردازیم.می جنگ از پس دولت هایسیاست به اسالمی، جمهوری یدوره در آن اقتصادی یتوسعه

 هاشمی با تبطمر خواهتحول روحانیون و جوان هایتکنوکرات از تعدادی جنگ، پایان زا پس

 اقتصاد در مشارکت و سازیخصوصی آزادسازی، سمت به اقتصاد حرکت خواهان رفسنجانی

 سازیباز منظور به اقتصادی تعدیل برنامه عنوان تحت توسعه اول برنامه رو، این از .شدند جهانی

 ۱۳68-۱۳۷2 دوره برای خصوصی بخش احیای و اساسی هایزیرساخت توسعه زده،جنگ نواحی

 نرخ کاهش و گذاریسرمایه سهم افزایش واقعی، درآمد افزایش برنامه این هدف .شد تدوین

 ویتتق و اقتصادی خوداتکایی به جدی توجه صادرات، توسعه با همراه واردات جایگزینی،بیکاری

 (.۹۳ :۱۳8۰کرمانی، کردزاده) بود غیرنفتی صادرات

 با دولتی هایشرکت که طوری به خورد، چشم به زیادی نقایص سازی،خصوصی جریان در

خصوصی تا بود شبیه سازیشخصی به تربیش که ندشد واگذار قدرت منسوبات به نازل قیمت
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 برنامه پایان در اما بود اول برنامه اصلی اهداف از آزادسازی و سازیخصوصی که این رغم به.سازی

 تولیدات جز به این و شدمی تولید عمومی بخش توسط ملی ناخالص تولید از نیمی از بیش

 (.۱66 :۱۳8۷ پرخیده،) بود بنیادها مانند دیگر دولتی بهش تشکیالت

 و زمین معامالت در منطقی، هاییاتمال پرداخت از مصون سوداگری بخش انقالب، از پس

 همس که بود حالی در این و بود فعال اقتصاد و مردم نیاز مورد کاالهای و ارزاق و اولیه مواد توزیع

 همین .شدمی تأمین عادی مردم درآمد و دستمزد و حقوق مالیات محل از هامالیات از باالیی

 و صنعتی مولد هایفعالیت رشد از عمان دولتی داریسرمایه کنار در سوداگری بخش سلطه

 دولت انقالب، از پس چه و قبل چه ایران، در (.۹5-۱۰6 :۱۳8۱ دانا، رئیس) است شده کشاورزی

 وابسته خود با را هاآن و کند حفظ طبقات از را خود استقالل توانست نفتی درآمدهای واسطه به

 از یشب شدن دولتی واسطه به اول، انقالب از پس ایران در رانتی دولت توزیعی باز ویژگی .سازد

 تشدید اشطلبانهعدالت آرمان ویژه به و آن ایدئولوژیک ماهیت واسطه به دوم، و اقتصاد پیش

 (.282 :۱۳۹۳ دلفروز،.)شد

 رانتی و انحصاری امتیازات از که دولت بدنه در و دولت هایسیاست در پرنفوذ قشر و طبقه وجود

 عدم از اینشانه خود هستند، نفتی توسعه سیاست طرفدار شدت به و دهستن برخوردار شماریبی

 بعد، به ۱۳84 سال از نفتی درآمدهای رونق زمان در .است مالیاتی درآمدهای به دولت اتکای

 درآمدهای به شد،می محاسبه نفتی درآمدهای ردیف در آن از قبل تا که نفت شرکت مالیات

 است، نفتی درآمدهای جزء که نفت شرکت مالیات وجود با واقع در .است شده اضافه مالیاتی

 مالیات اگر .است رسیده درصد 8۷5/24 به عمومی بودجه به مالیاتی درآمدهای نسبت میانگین

 مرق به کنیم محاسبه را نسبت این دوباره و کنیم کسر مالیاتی درآمدهای از را نفت شرکت

 کمترین با ما نفتی هایرونق زمان در که است این توجه قابل نکته .رسیممی درصد 825/۱۹

 .هستیم مواجه اسالمی جمهوری تاریخ طول در ستانی مالیات میزان

 درصد عمومی، بودجه به مالیاتی درآمدهای نسبت :۷ جدول

 cbi.ir , amar.org.ir آمار، مرکز و مرکزی بانک آمارهای :منبع         

 عیواق اقتدار اما زیاد قانونی اختیارات با گسترده اداری نظام  ضعیف دولت هایویژگی دیگر از

 وبر بوروکراسی هایویژگی از نفتی هایدولت در ساالریدیوان دستگاه .است دولت در اندک

 .است بهرهبی ساالریشایسته و مناصب تصدی بودن غیرشخصی قانونی، اقتدار همچون

 84-91 ۷6-83 68-۷5 60-6۷ دوره

 ۱۹/825 ۳۷5/22 28/25 25/22 میعمو بودجه به مالیات نسبت میانگین
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حقوق مجموع جمهوری ریاست انسانی یهاسرم و مدیریت توسعه معاونت ۱۳۹۳ سال در

 هایصندوق بگیرانمستمری و بگیرانحقوق و نفر میلیون 4 را یاجرای هایدستگاه از بگیران

 به نفر میلیون 5/8 به نزدیک حقیقت در .کندمی اعالم نفر میلیون 5/4 به نزدیک را بازنشستگی

 ینا (.۱۳۹۳ زاده،کسائی) کنندمی ارتزاق دولت عمومی بودجه از مستقیم غیر و مستقیم صورت

 تضعیف را بوروکراسی سیستم هم اداری هایدستگاه در دولت بگیرانحقوق از گسترده حجم

 جهت در و نفتی هایرانت توزیع اساس بر که کندمی ایجاد را ناتوان اداری نظام یک هم و کرده

 .شودمی اداره پروری حامی

 نفوذ مردم، از گیریمالیات اتکا عدم نفت، به اشفزاینده وابستگی از که دولت ضعیف ساختار

 همگی گرفته شکل گسترده اداری دستگاه چنینهم و دولت به وابسته قدرتمند اقشار قدرت و

 چارچوب آن درون در نفتی رونق زمان در دولت که دهدمی لشک را نهادی چارچوب مجموع در

 کند.می گیریتصمیم

 گیرینتیجه و بحث -5
 همزمان طور به ضعیف دولت دوجو و رانتیر دولت وجود نفتی، درآمدهای افزایش عامل سه

 علت دو وجود البته .است نفتی درآمدهای افزایش زمان در هادولت هایسیاست یکنندهتبیین

 دو واقع، در .است ضعیف دولت وجود موضوع یکننده تبیین اصلی علت اما بوده تأثیرگذار اول

 .است کافی و الزم علت (ضعیف دولت وجود) آخر علت اما کافی نه و هستند الزم علل اول علت

 علت دو وجود اثبات به اکنون هم ،شد اثبات مسئله تاریخی تبیین در ضعیف تاریخی دولت وجود

 پردازیم.می دیگر

 بدون نفت فروش طریق از مالی منابع شدن برابر چند نفتی درآمدهای افزایش از منظور

 جهان مذکور تاریخی یدوره دو هر در.است نفت جهانی قیمت رفتن باال دلیل به و تولید افزایش

 ۳ به ۱۳52 سال مهرماه در یکباره به دالر ۹۰/2  از نفت قیمت .شدهاست مواجه نفتی شوک با

 دالر ۱۳ تا نفت قیمت افزایش روند .یافت افزایش دالر ۹ از بیش به سال همان ماه دی در و دالر

 اتفاق نیز دوم یدوره در اول یدوره در نفت قیمت افزایش مشابه .داشت ادامه ۱۳56 سال در

 بشکه هر قیمت ،۱۳8۳ تا ۱۳۷6 هایسال فاصله در دهدمی نشان جهانی آمارهای .است افتاده

 میانگین به ،۱۳84سال در ،بوده دالر 24 حدود در متوسط طور به جهانی بازارهای در خام نفت

 قیمت ،۱۳85سال در دالر ۰۷/6۱ قیمت با ترتیب به نیز بعد هایسال در و هرسید دالر 66/5۰

 هکرد طی را افزایشی روندی ،۱۳8۷ سال برای دالر 66/۹4 قیمت و ۱۳86 سال برای دالر ۳/6۹

 در ولی رسید، دالر 25/6۱ قیمت به و نداشت چندانی افزایش نفت قیمت ۱۳88 سال در .است
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 ۱۰۰ از باالتر به قیمت بعد هایسال در و بازگشت دالر 8۰ سطح به قیمت دوباره ،۱۳8۹ سال

 (.2 :۱۳۹۰ مجلس، هایپژوهش مرکز)رسید دالر

 منابع از را خود مالی منابع از %42 حداقل که )دولتی رانتیر دولت یعنی دوم عامل وجود

 اوایل از ایران دولت .شودمی مشاهده مطالعه مورد زمانی هایدوره در نیز آورد( دست به طبیعی

 مالی وابستگی میزان 8 شماره جدول در گیرد.می جای رانتیر دولت تعریف در بعد به 4۰ یدهه

 .کنیممی مشاهده مختلف هایسال در را ایران دولت

 مختلف هایسال در کل درآمد به نفتی درآمدهای درصد : 8 جدول

 کل درآمد به نفتی درآمد سال کل درآمد به نفتی درآمد سال

1333 ۱۱ ۱۳64 4/4۷ 

1339 42 ۱۳6۹ 6/4۷ 

1344 54 ۱۳۷4 ۷۰ 

1349 4۹ ۱۳۷۹ 2/5۹ 

1354 ۷8 ۱۳84 ۳/68 

1355 8/6۷ ۱۳8۷ 6۹ 

1359 ۹/65 ۱۳۹۱ 5۱ 

 tsd.cbi.ir مرکزی، بانک اجتماعی اقتصادی آمارهای زمانی سری :منبع      

 این یمقایسه و بررسی به میل توافق جدول و تاریخی-تطبیقی روش از استفاده با مجموع در

 دوره دو هر در ،پیداست ۹ شماره جدول در که طور همان .ایمپرداخته تاریخی یدوره دو

 امدهایپی و اقدامات شاهد و داشته بوروکراسی نهاد در یکسانی پیامدهای سیاستمداران تصمیمات

می میل توافق روش قواعد و جدول این ینتیجه از استفاده با .هستیم نهادها این در مشابهی

 و ررانتی ولتد وجود نفتی، درآمدهای افزایش گانه سه عوامل حضور که بگیریم نتیجه توانیم

 نهاد در دولت مشابه اقدامات علل مجموعه عنوان به تواندمی همزمان طور به ضعیف دولت وجود

 .شود گرفته نظر در بوروکراسی
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 بوروکراسی نهاد در هاآن پیامدهای و مختلف عوامل وجود تطبیقی بررسی :9 جدول

 و عوامل

 پیامدها

 رونق دوره

 نفتی
 1384-1389 دوم دوره 1352-1356 اول دوره

 حضور حضور نفتی درآمدهای افزایش

 حضور حضور رانتیر دولت وجود

 حضور حضور ضعیف دولت وجود

 بوروکراسی نهاد در پیامدها

 دولت حجم افزایش (۱

 مالی اداری فساد افزایش (2

 کنندهنظارت نهاد تضعیف (۳

 بودجه( و برنامه )سازمان

 دولت حجم افزایش (۱

 مالی اداری فساد افزایش (2

 کنندهنظارت نهاد تضعیف (۳

 بودجه( و برنامه )سازمان
 

 منابع

 ،ابراهیم و محمدی گل احمد یترجمه .انقالب دو بین ایران .(۱۳۷۷) یرواند آبراهامیان 

 .نی نشر  :تهران .فتاحی

 ،روند مجله اقتصادی. توسعه در حقوقی و سیاسی نهادهای نقش .(۱۳85) حمید آذرمند، 

 .۱۱۹-۱۷۰ (،52 و 5۱) 4 و ۳

 ،بانک نشریه .ایران اقتصاد در دولت اندازه .(۱۳85) اکبر چشمی، و حسین بازمحمدی 
 .۷۳-۱۳۳ (،2۹) ۳ ،اسالمی جمهوری مرکزی

 ،از بعد و قبل ایران در صنعتی گذاریسیاست تجربه و صنعت .(۱۳8۷) احمد پرخیده 
 .اسالمی انقالب اسناد مرکز :تهران .اسالمی انقالب

 ،ترجمه .زمان بستر در اجتماعی تحلیل و نهادها تاریخ، سیاست، .(۱۳۹۳) پل پیرسون 

 .نی نشر : تهران .فاضلی محمد

 جمهوری در مدنی جامعه یا دولت نسبی استقالل .(۱۳۷۷) امیرمحمد یوسفی، حاجی 

 .6۹-۹4 (،2) 4 ،راهبردی مطالعات فصلنامه .ایران اسالمی

 اسناد مرکز :تهران .ایران اقتصادی توسعه و نفت دولت .(۱۳88) امیرمحمد یوسفی، حاجی 

 .اسالمی انقالب

 جهاد :تهران .شاه رضا دوره در ایران نوسازی و توسعه .(۱۳۷۷) محمدرضا خو،خلیلی 

 .دانشگاهی

 ،آگاه نشر :تهران .اقتصادی توسعه و دولت .(۱۳۹۳) محمدتقی دلفروز. 
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 ،تهران .کاردان علی محمد :ترجمه .شناسیجامعه روش قواعد .(۱۳84) امیل دورکیم: 

 .تهران دانشگاه انتشارات

 ،پاژنگ انتشارات :تهران .ایران نفت .(۱۳۷6) ایرج ذوقی. 

 آگاه انتشارات :تهران .توسعه سیاسی اقتصاد .(۱۳8۱) منوچهر دانا، رئیس. 

 ،(،۱۱) ۳ ،راهبرد مجله .رانتیر دولت نظریه کاستی و چیستی .(۱۳86) شهروز شریعتی 

۱22-۱۰4. 

 ،نشر :تهران .ایران مدرن بوروکراسی سازمان، شناسیجامعه .(۱۳8۰) منوچهر صبوری 

 .سخن

 ،علم نشر :تهران .ایران نفت سال 5۰ .(۱۳84) مصطفی فاتح. 

 ،مجالس بست بن به نهادی-ساختاری رویکرد .(۱۳۹2) معصومه اشتیاقی، محمد؛ فاضلی 

 .۳۷-68 (،۳) 2 ،سیاسی علوم پژوهشنامه .ایران در مشروطه

 سالهای تا صفویه از ایران اجتماعی تحوالت تاریخ :شکننده مقاومت .(۱۳۷۷) جان ،فوران 
 .رسا فرهنگی خدمات موسسه :تهران .تدین احمد ترجمه .اسالمی انقالب از پس

 ،آگه :تهران .پهلوی عصر در دولت .(۱۳۷5) ابراهیم فیوضات. 

 ،علیرضا ترجمه .ایران تاریخی شناسیجامعه در مقاله نه .(۱۳۷۷) علی محمد کاتوزیان 

 .مرکز نشر :تهران .طیب

 ،جعفر ترجمه .نفتی هایدولت نفتی هایرونق :فراوانی معمای .(۱۳88) لین تری کارل 

 .نی نشر :تهران .خیرخواهان

 ،نشر دفتر :تهران .گواهی عبدالرحیم ترجمه .ایران انقالب هایریشه .(۱۳8۱) نیکی کدی 

 .اسالمی فرهنگ

 دفتر :تهران .ایران اسالمی جمهوری سیاسی اقتصاد .(۱۳8۰) محمد کرمانی، کردزاده 

 .خارجه امور وزارت المللی بین و سیاسی مطالعات

 از برگرفته .دولت بگیر حقوق کارمند میلیون 5.8 (.مهر ۱۱ ،۱۳۹۳) هادی زاده،کسائی 
/2474706 http://www.mehrnews.com/news. 
 نی نشر :تهران .دولت انداز چشم و تحول چیستی، .(۱۳۹2) محمدی،احمد گل. 

 ،اقتصادی عملکرد و باورها .(۱۳۹۱) علی نیکونسبتی، و سمیه توحیدلو، محمود؛ متوسلی: 

 .8۱-۹8 (،2) 2 ،بودجه و ریزیبرنامه فصلنامه .وبر و نورث آرای تطبیقی بررسی

 ،نو گام :تهران .مجیدی عبدالمجید خاطرات .(۱۳8۰) عبدالمجید مجیدی. 
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 انقالب از پس نفت صادرات از حاصل منابع از تصویری (.۱۳۹۰) مجلس هایپژوهش مرکز 
  اسالمی. شورای مجلس هایپژوهش مرکز تهران: اسالمی.

 ،دولت مقاالت مجموعه در .ایران در مدرن مطلقه دولت تکوین .(۱۳86) مسعود مطلبی 

 .مفید دانشگاه انتشارات :تهران .(246-۱۹۱) ایران در مدرن

 ،قومس نشر :تهران .دموکراسی و نفت،سیاست  .(۱۳۹۰) سعید میرترابی. 

 ،از برگرفته .کردند تعطیل را تجربه سال 6۰ (.آبان 4 ،۱۳۹۱) مسعود. نیلی 

/484/http://www.ireconomy.ir/fa/page60.  

 ،و نژاد ترابی مهرداد و منوچهری عباس انمترجم .جامعه و اقتصاد .(۱۳84) ماکس وبر 

 .هادانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان :تهران .عمادزاده مصطفی

 ،نیک اهلل فضل ترجمه .ایران در داریسرمایه توسعه و دیکتاتوری .(۱۳58) فرد هالیدی 

 .امیرکبیر انتشارات :تهران .آیین

 Beblawi, H. (1987). The rentier state in the Arab world. Arab Studies 

Quarterly, 3 (4), 383-398. 
 Fesharaki, F. (1976). Development of the Iranian oil industry: 

International and domestic aspects. New York: Praeger Publishers. 
 Nee, V. & Swedberg, R. (2005). Economic sociology and new 

institutional economics. In C. Menard & M. M. Shirley 
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