دموکراسی ،نفت و ماليات
نقدی به نظريهی نئوليبراليستی دولت رانت خوار نفتی

دکتر محمد قراگوزلو
درآمد
آيا نفت نفرين طبيعت است؟ آيا نفت مصيبت اقتصادی است که استحصال ساده و درآمد فربه آن
سبب شده است که بخش عمدهيی از دولتھای نفتی  -به ويژه دولتھای خاورميانه  -با استفاده از
فروش آن از يکسو در مسير اقتصاد تکمحصولی در جا بزنند و انديشهی توليد کاالھای ديگر و
صادرات غيرنفتی را بايگانی کنند و از سوی ديگر اقتصاد متکی به مالياتھای مستقيم را به تاق-
نسيان بگذارند و دچار انقباض اقتصادی شوند؟ آيا اتکاء دولتھای منطقهی ما به درآمد نفت باعث
گسترش نھادھای غيردموکراتيک شده است؟ آنھم بدين لحاظ که چون دولت از مردم ماليات نمی-
گيرد و در برابر عملکرد و ھزينهھا و مخارج خود به شھروندان پاسخگو نيست ،در نتيجه نوعی
انقطاع و انشقاق تاريخی ميان دولت ـ ملت به وجود آمده و به شکلبندی دولتھای ديکتاتوری
انجاميده است.
شرح و نقد اين مساله )رابطهی دموکراسی و دولت رانت خوار نفتی( موضوعی است که اگرچه
از پنج شش دھه پيش مطرح بوده است ،اما حسب ظاھر به واسطهی صعود کم سابقهی قيمت نفت،
بارديگر به مقولهيی پرکشمکش در محافل سياسی اقتصادی تبديل شده و به خصوص در قالب يک
نظريه از سوی نئوليبرالھا قالببندی گرديده است .در ايران معاصر نيز چنين مقولهيی از سوی
رفرميستھای نئوليبرال برای تقابل ابزاری با دولت نومحافظهکار نھم به کار رفته است .در واقع
بورژوازی به خاطر ذات ھمگرايی خود در سراسر جھان به اتخاذ مواضع ھمسانی در خصوص
ارتباط دموکراسی و نفت رسيده و در قالب نئوليبراليسم به ارايهی نظرياتی پرداخته است که نه
فقط در برگيرندهی کمترين رهيافتی به منظور خروج از بحرانھای اقتصادی سياسی نيست بلکه
در نھايت نئوليبراليسم دست در دست نومحافظهکاری؛ در صدد است از طريق فرافکنی؛
ناکارآمدی و بنبستھای روزافزون خود را به سوی مناطق ديگر پرتاب کند .نظريهی
نئوليبراليستی "دولت رانت خوار نفتی" نيز در ھمين راستا میکوشد ضمن شکستن تمام کاسه،
کوزهھای توسعهنيافتهگی بر سر نفت؛ و متھم کردن دولتھای نفتی به ديکتاتوری ،از يکسو
رقيب سياسی خود را ھدف بگيرد و از سوی ديگر آلترناتيو ماليات به جای نفت را به عنوان منبع
ھزينهھای دولت پيش بکشد.
در اين مقاله خواھم کوشيد نادرستی نظريهی دولت رانت خوار نفتی را بدون توجه به مصارف
داخلی آن و بیاعتنا به چالشھای موجود ميان احزاب و گروهھای درگير مسايل روز به محک
استدالل نقد و ارزيابی کنم.
سابقهی موضوع
پيشينهی نظريهی "دولت رانتخوار نفتی" در ايران به آخرين دھهی حيات سلطنت پھلوی دوم باز
میگردد .در سال  ١٣٥٢که قيمت نفت به بشکهيی ٣٠دالر صعود کرد و در نتيجه دالرھای

فراوانی به خزانهی رژيم شاه وارد شد و بخشی از آن دالرھا صرف ھزينهھای تسليحاتی و تجھيز
ارتش گرديد و بخش ديگری پس از تبديل به ﷼ به جامعهی فقير ايران تزريق شد ،اين نظريهی
امنيتی )ساواک( رژيم و ادعای آن به در
سست نيز به ميان آمد که تحکيم مبانی نظامی )ارتش( و
ِ
ُمقام صعود به پنجمين قدرت نظامی جھان به اعتبار دالرھای نفتی بوده است .در اوايل ھمان دھه
) (١٣٥٠دکتر محمدعلی ھمايون کاتوزيان ،نظريهی "دولت رانت نفتی" را در کتاب "اقتصاد
سياسی ايران" تئوريزه کرد و به اين ترتيب موضوع ناکارآمدیھای اقتصاد تک محصولی در
محافل آکادميک جای خود را به نظريهی پيشگفته داد .اينک کم و بيش چھار دھه پس از آن
مباحث صعود قيمت نفت در کنار عملکرد غير عقالنی دولتھايی که درآمدھای نفتی را صرف
واردات کاالھای مصرفی و ھزينهھای روزمره خود میکنند و از حسابھای ذخيرهی ارزی و
تصحيح و تحکيم زيرساختھای اقتصادی غافل میمانند؛ بار ديگر نظريهی "دولت رانت نفتی" را
به مولفهيی داغ و حاق بدل کرده است .در اين ميان البته کسانی نيز وارد ميدان شده و ملی کردن
نفت توسط دولت دکتر محمد مصدق را به مثابهی دولتی کردن نفت نقطهی آغاز رکود اقتصادی
ايران و منشا شکلبندی اقتصاد تک محصولی و دولت رانتی دانستهاند .بعضی با استناد به نظريه-
ی فريد زکريا ،در کتاب " آيندهی آزادی" از نفت به عنوان مصيبتی بزرگ و سدی امتناعی در
راه توسعهی ايران ياد کرده و رمز پيشرفت کشورھای شرق آسيا – ا زجمله ژاپن ،کرهی
جنوبی ،مالزی و  - ...را به سبب بیبھرهگی آنان از درآمد نفت دانستهاند .چنانکه عباس عبدی در
نقد مقالهيی از صاحب اين قلم به نظريهی فريد زکريا در خصوص ارتباط ماليات و توسعهيافتهگی
اشاره کرده و به نقل از او نوشته است:
»حکومتھای شرق آسيا خوش اقبال بودند زيرا بسيار فقير بودند «.و ادامه میدھد» :طبعا ً برای
آنکه اين حکومتھا قوی شوند بايد ثروتمند شوند و برای اين منظور بايد از جامعه ماليات
بگيرند ،پس الجرم بايد ثروتمند شوند .ثروتمندی جامعه مستلزم کار سخت و برنامهريزی خوب
و دولت کارآمد است و در مقابل دولتی که دالرھایَاش از چاهھای نفت در میآيد نيازی به اين امر
ندارد .در وفور منابع ،عقالنيت اقتصادی در حاشيه قرار میگيرد و مديريت منابع بال موضوع
میشود .فريد زکريا نقل میکند که دو اقتصاددان دانشگاه ھاروارد  ٩٧کشور در حال توسعه را
طی دو دھه ) ١٩٧١تا  (١٩٨٩بررسی کردهاند و متوجه شدهاند که موھبتھای طبيعی ارتباط
وثيقی با ناکامی اقتصادی دارد) «.عبدی ،١٣٨٦ ،ص [١](١١
اين درک عوام فريبانه از ماليات و نحوهی ثروتمند شدن جامعه مصداق بارزی است از عکس
مارکشيدن و چنانکه متعاقبا ً خواھيم گفت عدم استفادهی صحيح دولتھا از درآمد نفتی کمترين
ربطی به اين موھبت طبيعی ندارد .در سبب شناخت اين ماجرا که ملتی به جای کار و تالش و
متھم بیگناه ھمان نفت است .گناه نفت
توليد به ھر دليلی رويهی مصرف را برگزيده است ،تنھا
ِ
چيست که ملتی خوب ،مفيد و مثبت کار و توليد نمیکند؟ گناه نفت چيست که ملتی کمکاری و کم
فروشی میکند و اين رفتارھا در فرھنگ تاريخیاش نھادينه شده است؟ گناه نفت چيست که ملتی،
تا چشم کار میکند در قفای خود تاريخی سراسر از استبداد را ذخيره کرده است؟ آيا در زمان
قاجاريه ھم که از پول نفت خبری نبود ،رژيم حاکم به شيوهی خودسرانه و ديکتاتوری عمل نمی-
کرد؟ آيا نھادھای سرکوبگر زمان رضاشاه که از پول نفت بھرهيی نداشتند در خدمت ثبات
ديکتاتوری بساط داغ و درفش و زندان پھن نمیساختند؟ درک اين موضوع که پيشرفت و توسعه-
ی ژاپن و کشورھای مشابه ارتباطی مستقيمی با دولت رانت نفتی نداشته و از کار مفيد و توليد
مستمر اقتصادی صورت بسته است ،چندان دشوار نيست .در جريان مطالعه و تحقيقی که نتايج آن
به اينجانب ارائه شده چنين آمده است:
»مطالعهيی که در سال  ١٣٦٥در مورد ساعت کار مفيد يک سازمان اداری به عمل آمد نشان

میدھد که ساعت کار در سازمان مزبور  ٥٢ساعت در ھفته بوده است .يعنی عالوه بر ٤٤
ساعت مقرر ،کارکنان آن سازمان  ٨ساعت کار اضافه ھم داشتهاند .کار مفيد کارکنان اين سازمان
فقط  ٧/٨ساعت در ھفته بوده است .يعنی حتا کمتر از  ٨ساعت اضافهکاری که دريافت کردهاند.
حال بنگريم به ھمين موضوع در کشورھای ديگر:
ساعت کار مفيد در ژاپن تا  ٦٠ساعت در ھفته است .اين رقم در کرهی جنوبی به  ٥٤تا ٧٢
ساعت در ھفته نيز میرسد از طرف ديگر آمريکاييان به طور متوسط در ھفته  ٣٦تا  ٤٠ساعت
کار میکنند .مقايسهی توليد سرانهی يک کارگر ژاپنی با يک کارگر آمريکايی نشان میدھد در
صنايع اتوموبيلسازی آمريکا ،يک کارگر در يک سال  ٢٥دستگاه اتوموبيل توليد میکند اما يک
کارگر ژاپنی ١٥٠اتوموبيل در سال توليد میکند .به ھمين دليل نيز صنايع آمريکا قدرت رقابت و
برتری خود را از دست دادهاند) [٢]«.علیرضا ابراھيمی ،١٣٧٦ ،ص (٩
من نمیخواھم در اينجا وارد مقوالتی از قبيل ارتقاء تکنولوژی و تقليل ساعت کار از چھل ساعت
در ھفته به کمتر از  ٣٠ساعت شوم و ضمن نفی کارمزدی ،به ارايهی نمونهھای ديگری از
کشورھای بلوک سرمايهداری منطقهی اسکانديناوی  -مشھور به "دولت رفاه"  -بپردازم .طرح
نتايج مطالعهی پيشگفته فقط به اين منظور صورت گرفت تا گفته باشم نه نه عقبماندهگی
اقتصادی دولتھای نفتی و نه خصلت ديکتاتوری حاکميت در اين کشورھا )نمونه را عربستان،
کويت ،بحرين؛ امارات و  ...که از پارلمان و حق ابتدايی رای زنان نيز بیبھرهاند( ربطی به
رانتھای نفتی ندارد.
سستی نظريهی فريد زکريا
نئوليبرالھا میکوشند با تطھير سرمايهداری متروپل از يک طرف اينگونه وانمود کنند که در
بحث عقبماندهگی سياسی اقتصادی؛ اين کشورھای نفتی خاورميانهی نبودهاند که از سوی دولت-
ھايی ھمچون آمريکا ،انگليس و غيره غارت شده و در مدت استعمارزدهگی ،دچار بحران توسعه
شدهاند .نئوليبرالھای جھانی  -و ھمسرايان وطنی آنان  -معتقدند که اين ما  -يعنی کشورھای نفت
خيز  -بودهايم که غربيان را چاپيدهايم .چرا که در مقابل قبال فروش يک بشکه نفتی که برای آن
کمترين زحمتی نکشيدهايم ،از دستآوردھای مدرن تکنولوژيکی غرب و به طور کلی علم و فن-
آوری آنان بھره بردهايم .نئوليبرالھا البته به ما نمیگويند اگر چنين است ،البد اياالت متحده برای
حمله به عراق دچار بيماری مازوخيسم شده است؟!! ھمچنين آنان به ما نمیگويند که دموکراسی
تحميلی و خونين آمريکا در عراق و حضور نامشروع در کشورھای منطقهی خاورميانه و طرح
استراتژی جغرافيای جديد خاورميانه در کنار تضمين امنيت اسراييل در برگيرندهی منافع اقتصادی
ھنگفتی است که سرنخ آن به جز ژئوپليتيسم در چالهی بحران انرژی و البته چاهھای نفت و گاز
نھفته است.
از سوی ديگر مسالهی مضحک در نظريهی فريد زکريا ،نقبی است که او برای ثروتمند شدن
جوامع زده و فقدان منابع و موھبتھای طبيعی را دليل کافی ثروتمند شدن جوامع دانسته و ھمهی
پلهکان رشد و توسعهی اقتصادی را بر زمين ماليات قرار داده است .با چنين استداللی البد بايد
گفت شرايط مناسب جغرافيايی اروپا که فیالمثل به ھلند اجازهی پرورش و صدور گل را میدھد
و ساالنه پيش از ده ميليارد دالر به حساب اين کشور واريز میکند؛ از عوامل امتناعی توسعه
حال
است و اگر اروپا در خشکسالی و قحطی مواھب طبيعی به سر میبُرد ،دهھا بار بيش از ِ
حاضر به توسعه و رشد اقتصادی دست میيافت .چنانکه با استدالل فريد زکريا الجرم بايد
پذيرفت که باليايی مانند زلزله و سونامی و بیآبی و غيره از جمله پيش شرطھای ثروتمند شدن
جوامع است!! در اينکه وجود دولت کارآمد در کنار عقالنيت اقتصادی و مديريت صحيح منابع از

لوازم ضروری توسعهی اقتصادی است ،چندان ترديدی نيست .کما اينکه در مضحک بودن اين
نظريه نيز که وفور منابع موجب فقر ،به حاشيه رفتن عقالنيت اقتصادی و سقوط مديريت منابع
میشود نيز شکی نيست .اگر وفور منابع  -به تعبير فريد زکريا  -عامل اضمحالل عقالنيت
اقتصادی بود ،علیالقاعده کشوری مانند آمريکا میبايست تمام چاهھای نفت خود را منفجر میکرد
و کشورھای بھرهمند از منابع دريايی ،جنگلی ،کانی و غيره نيز بر مبنای ھمان استدالل میبايد
آبھای خود را آلوده میکردند و آتش به جان جنگلھا و طبيعت سبز و معادن میزند.
فھم اينکه ماليات میبايد بخش قابل توجھی از درآمدھای ھر دولتی را شکل بدھد چندان دشوار
نيست .چنانکه درک ضرورت دريافت ماليات تصاعدی از اقشار پر درآمد و ثروتمند جامعه به
منظور تقويت پشتوانهھای رفاه اجتماعی نيز چندان پيچيده نيست .اما معضل اصلی از آنجا آغاز
میشود که نئوليبرالھا میکوشند ميان تحکيم پايهی نھادھای غيردموکراتيک دولتی از طريق
تزريق درآمد و طرح ماليات به عنوان آلترناتيو گسترش دموکراسی ارتباط برقرار کنند .با وجودی
که نظريهی دولت رانت خوار نفتی طی چھار پنج دھهی گذشته ھمواره در ايران مطرح بوده است
ولی اين موضوع ھرگز از حد ارزيابیھا و مناقشات خام ژورناليستی فراتر نرفته و به يک مدل
مشخص اقتصادی يا برنامهھای مدون توسعه محور تبديل نشده است.
تحليل توماس فريدمن
با تاکيد بر اين مفھوم که رانت به معنای درآمدی است که از فعاليت مولد اقتصادی حاصل نشده
باشد؛ نظريهی دولت رانتخوارنفتی میکوشد واريز شدن پول نفت به حساب دولت را رويهيی
غير اقتصادی ،ضد دموکراتيک و برخالف روند توسعه نشان دھد .بر اساس اين نظريه  -چنانکه
به نقل از فريد زکريا و ھواداران وطنیَاش گفتم  -تا زمانی که دولت به درآمد بادآوردهی نفتی
تکيه زده است ،عقالنيت اقتصادی در تصميمگيریھا نقشی نخواھد داشت .در ھمين چارچوب و بنا
بر ھمين مدعا دسترسی دولت به درآمدھای نفتی ھميشه و ھمه جا  -و نه فقط در خاورميانه -
سبب گرديده است که مديران ارشد دولتی در پيشبرد برنامهھای اقتصادی و به تبع آن ِاعمال
دکترين سياسی خود رفتار دلخواه و غير پاسخگو در پيش گيرند و رويهی ديکتاتوری پيشه کنند.
توماس فريدمن ژورناليست برجستهی نيويورک تايمز و از مدافعان نئوليبرال نظريهی دولت رانت
خوار نفتی دربارهی آنچه که خود "نفرين نفت" ناميده است ،مینويسد:
»ھيچ چيز چون "نفرين نفت" عامل به تعويض افتادن عروج چارچوب دموکراتيک در جاھايی
مثل ونزويال ،نيجريه ،عربستان سعودی و ايران نبوده است .مادام که سالطين و ديکتاتورھای اين
دولتھای نفتی بتوانند  -به جای بھرهبرداری از انرژی و استعدادھای طبيعی مردمشان  -با بھره-
برداری از منابع طبيعیشان ثروتمند شوند میتوانند در قدرت باقی بمانند .آنان میتوانند پول نفت
را برای انحصار کردن تمام ابزار قدرت )ارتش ،پليس ،دستگاه اطالعاتی( به کار بگيرند و ھيچ-
گاه ناگزير از برقرار کردن شفافيت و تقسيم قدرت نگردند  ...آنان ھيچگاه مجبور به ماليات گرفتن
از مردمشان نمیشوند .بنابراين رابطهی بين حکومت کنندهگان و حکومت شوندهگان شکلی شديداً
غير عادی میيابد .بدون ماليات ،نمايندهگی شدن وجود ندارد .حکومت کنندهگان واقعا ً ناگزير
نيستند به مردم گوش کنند و به جامعه توضيح دھند که ثروت ملی را چهگونه خرج میکنند)«.
(Thomas friedman, 2006, P.562
صرفنظر از ارتباط مستقيم و دو سويهی ثروت و قدرت و با اشاره به اين نکتهی بديھی که در
کشورھای توسعهنيافته شھروندان از قدرت به ثروت میرسند و اين امر در ارتباط با ذات
فسادانگيز قدرت سياسی تعريفپذير است؛ اين قدر ھست که تحليل فريدمن مصداق نعل وارونهيی
است که نه فقط در تعريف بازشناخت مبانی نظری تحکيم نھادھای ديکتاتوری نشانی اشتباه میدھد
بلکه اصوالً قادر به شناسايی مکانيسمھای علمی و تاريخی تقسيم و توزيع قدرت از يکسو و

شفافيت و علنیات سياسی نيست .حل مسالهی چهگونهگی تقسيم و توزيع قدرت به مراتب فراتر و
فربهتر از حوصله و ھدف اين جستار است و ما ،در بخشھای مختلف کتاب مبسوط "فکر
دموکراسی سياسی" و به ويژه در فصل پنجم به تفصيل از اين مھم سخن گفتهايم) .محمد قراگوزلو،
 ،١٣٨٧صص (١٥٣-٢٠٩
در شکلبندی اساس ديکتاتوری عوامل فراوانی ايفای نقش میکنند که در اين ميان البته برخالف
تصور فريد زکريا ،توماس فريدمن و ساير نئوليبرالھا ،مواھب طبيعی )نفت و  (...و ماليات
دخالت مستقيمی ندارند .مگر دولتھای ديکتاتوری کرهی شمالی و جنوبی و اندونزی و چين و
برمه تا شيلی و آرژانتين و برزيل و نيکاراگويه و امثال اينھا از مواھب طبيعی ھمچون نفت
برخوردارند؟ مگر دولت نروژ که از دخاير فراوان نفتی برخوردار است ،عقالنيت اقتصادی را
کنار نھاده و درآمدھای نفتی را به استخدام ثبات ديکتاتوری درآورده است؟ اصوالً اين چه استدالل
سادهلوحانهيی است که میکوشد ميان نفت و دموکراسی ارتباط بیواسطه و بیربطی ايجاد کند و
رمز رھايی از ديکتاتوری را در مولفهی "ماليات گيری" متمرکز سازد؟
ماليات – دموکراسی
نظريهی دولت رانت خوار نفتی ،رمز شکوفايی اقتصادی و راز دموکراتيزاسيون را در جای-
گزينی ماليات به جای نفت میداند .بنابراين نظريه از آنجا که دولت بھرهمند از درآمدھای نفتی
برای صرف مخارج و ھزينهھای مختلف خود و اعمال حاکميت ديکتاتوری از طريق تزريق پول
به سازمان پليسی و بروکراتيک نيازی به اخذ ماليات ندارد قدرتَاش از مردم منتزع است و می-
تواند بیاعتنا به اعتراض نھادھای دموکراتيک ،و احزاب سياسی ھرگونه نارضايتی و اعتراضی
را سرکوب کند .به اعتبار اين نظريه اگر دولت ناگزير از اخذ ماليات باشد و کل ھزينهھای خود
را به طور مستقيم و غير مستقيم از طريق مالياتگيری تامين کند ،الجرم:
الف .از فعاليت عقالنی اقتصادی پشتيبانی میکند تا در نتيجهی رشد اقتصادی بر ميزان دريافت
ماليات افزوده شود.
ب .چنين فراگردی سبب پاسخگويی دولت به مردم میشود .چرا که دولت متکی بر درآمد مالياتی
مجبور است به مردم توضيح دھد که اين پولھا را کجا و چهگونه ھزينه میکند .به اين ترتيب
نظارت مردم بر دولت حاکم میشود و به واسطهی غلبهی ملت بر دولت ،دموکراسی مستقر می-
گردد.
در واقع شعار استراتژيک "بدون ماليات ،نمايندهگی وجود ندارد" ساختار اصلی نظريهی دولت
رانت خوار نفتی را شکل میدھد .اين شعار اگرچه امروزه از سوی نئوليبرالھا طراحی میشود و
پشتوانهی نظری انتقاد از دولتھای استبدادی متکی به درآمد نفت قرار میگيرد ،اما به لحاظ
تاريخی پيشينهی ساختاری آن به آغاز انقالب  ١٧٧٦آمريکا باز میگردد .حوادث آن سالھا به
ارتباط ماليات و دموکراسی را نشان میدھد .بايد توجه داشت که در اواخر قرن
وضوح سستی
ِ
ھجده ) ١٧٨٠به بعد( مستعمرهنشينان آمريکا و به ويژه بازرگان ھر چند به دولت بريتانيا ماليات
میدادند اما از آنجا که در قلمرو مستعمرات زندهگی میکردند در انتخاب نمايندهگان پارلمان
بريتانيا نقشی نداشتند و فاقد حق نمايندهگی بودند .مضاف به اينکه برخالف تصور فريد زکريا و
توماس فريدمن شعار آزادیخواھانهی انقالب آمريکا دقيقا ً برخالف نظريهی "ماليات مساوی
دموکراسی" بود .جنبشی که جنگھای استقالل از بريتانيا را از بوستون آغاز کرد ،به طور علنی
دولت بريتانيا را ھدف قرار داده و بر پرچم رھايیبخش خود چنين نوشته بود" :بدون نمايندهگی،
مالياتی وجود ندارد ".به عبارت ديگر مستعمره نشينان آمريکا به درستی مدعی بودند که چون
نمايندهگی نمیشويم پس ماليات ھم نمیدھيم ،نه اينکه چون ماليات نگرفتهايد نماينده نداشتهايم!!
تجربهی انقالب آمريکا و پرداخت يک قرن ماليات مستعمرهنشينان به دولت بريتانيا به وضوح

ثابت میکند ،ھيچ ارتباط معناداری ميان عروج پارلمان و ماليات وجود ندارد .چرا که مھاجران
آمريکايی بيش از يک قرن به بريتانيايیھا ماليات داده بودند بیآنکه از حق نظارت بر ھزينه شدن
پولھای خود برخودار باشند .مضاف به اينکه دولت بريتانيا در تمام آن سالھا در "شکوفايی
اقتصادی" مستعمرهی آمريکا ايفای نقش میکرد بدون آنکه کمترين نيازی به جلب مشارکت
سياسی مردم آن سرزمين احساس کند .از سوی ديگر ممکن است مدافعان نظريهی دولت رانت
خوار نفتی ضمن عقبنشينی ملموس مدعی شوند که اگر ھم رابطهی مستقيمی ميان ماليات و
دموکراسی وجود نداشته باشد اما ماليات دھندهگان بر اثر فشار خود خواھان مشارکت ھمهجانبه در
حاکميت خواھند شد و از اين طريق به پتانسيلھای نظارت و نمايندهگی ظرفيت فربهتر خواھند
بخشيد.
چنين نيز نيست .شواھد فراوانی موجود است که به موجب آنھا ھم نظام مالياتی برقرار بوده و ھم
رژيم ديکتاتوری حاکميت داشته است .و نکتهی جالب اينکه ھمين رژيم ديکتاتوری در راه رشد
اقتصادی موفق ھم بوده است .به چند نمونه اشاره میکنم.
 .١دولت سنتی ميجی در ژاپن که عامل اصلی گذار به سرمايهداری )کاپيتاليسم( محسوب میشود.
.٢دولت ديکتاتوری بيسمارک در آلمان که صنعتی شدن اين کشور را به شدت تسريع و عملياتی
کرده است.
.٣دولت فاشيستی آدولف ھيتلر که در اوج بحران اقتصادی جھانی اقتصاد آلمان را شکوفا کرد و
از محبوبيت تودهيی فوقالعادهيی برخودار شد.
آيا مضحک نيست اگر کسی تالشی کند ماھيت ديکتاتوری رژيمھای پيشگفته را به بینيازیشان
از ماليات گرفتن توجيه کند؟ )چنانکه ھمهی اين دولتھا ماليات میگرفتند و نفت ھم نداشتند(.آيا
سبب شرمساری نيست که کسی بکوشد دليل سقوط دولتھای نام برده را به اعتبار فشار مخالفت
مردم ماليات دھنده ارزيابی کند؟ در ھيچ کجای تاريخ غرب و ھيچ بخشی از تاريخ سيرتکون
دموکراسی  -حتا در قرنھای ھجده و نوزده  -يک نمونه عقبنشينی حکومتھای مطلقه در برابر
فشار مردم ماليات دھنده به چشم نمیخورد.
نفت ديکتاتوری
تاريخ ما ،تاريخ ما ايرانيان ،تا چشم و عقل کار میکند خيل بیشماری از حاکميتھای استبدای را
به ثبت رسانده است .حاکميتھايی که يک درھم درآمد نفتی نداشتهاند اما شديدترين نوع خودکامه-
گی را بر مردم ِاعمال میکردهاند .دولت قاجاريه با بيش از يک قرن سلطهی استبدادی کمترين
درآمد نفتی نداشت .در سال  ١٩٠١امتياز نفت توسط مظفرالدين شاه به دارسی تفويض شد .اين
زمان پنج سال پيش از صدور فرمان مشروطه بود .ھنگامی که نخستين مجلس مشروطه در سال
 ١٩٠٦موضوع امتياز نامهھای خارجی را در دستور کار خود قرار داده بود .ھنوز يک ليتر نفت
نيز استخراج نشده بود و ایبسا عمليات اکتشاف به دليل زياندھی از کار افتاده بود .در سال
 ١٢٨٧) ١٩٠٨شمسی( در شھر مسجد سليمان برای اولين بار عمليات احداث يک چاه نفت به
بھرهبرداری رسيد .چنانکه دانسته است تاريخ تاسيس شرکت نفت ايران و انگليس نيز در ھمين
سال ثبت شده است .اين تاريخ کم و بيش مصادف است با شکلبندی حکومت مشروطه .صادرات
نفت ايران که از سال  ١٩١٢آغاز شده بود ،به علت افزايش شديد تقاضای ناوگان جنگی بريتانيا
در جريان جنگ جھانی اول ،صعود کرد .آنان که میخواھند داليل شکلبندی ديکتاتوری در ايران
را بر سر درآمد نفت خراب کنند ،الجرم بايد زمان تاريخ نگاری خود را به ھمين سالھا عقب
برانند! و يا شماطهی ساعت خود را از استبداد ھخامنشيان و ساسانيان و  ....تا دوران ابتدای
حاکميت پھلوی اول به جلو کشند!! آيا مسخره نخواھد بود که مبدا تاريخ استبداد به حداکثر يک
صدسال گذشته تقليل يابد! و در اين صورت تاريخ نگاری اين نظريهپردازان چندان الغر نخواھد

شد که اسباب خجالت خودشان را نيز رقم زند؟
نکتهی جالبتر ديگر اينکه مشکل بنيادی چنين افرادی اين خواھد بود که از اين مقطع به بعد )از
سال  ،(١٩١٢ھر چند وجود درآمد نفتی محرز است ولی از سال  ١٩١٢تا  ١٢٩٠) ١٩٢١تا
 ١٣٠٠خورشيدی( که به واسطهی دخالت نظامی انگلستان و روسيه ،کشور ما به دو بخش تقسيم
شده بود ايران اساسا ً دولت مرکزی نداشت!! ناسيونال شوونيستھای ايرانی در تاريخ نگاری
معاصر خود ھمواره از اين دوره با سکوت عبور کردهاند.
مرور تاريخ دوران پھلوی نيز مويد سستی نظريهی دولت رانت خوار نفتی است.
در زمان حاکميت رضاشاه ،از مقطع کودتای  ١٢٩٩تا  ١٩٣٣) ١٣١٢ميالدی( که امتياز دارسی
لغو شد ،درآمد نفتی دولت ايران چندان قابل توجه نبود و جای غالبی در بودجهی دولت نداشت .از
بدو استخراج نفت در سال  ١٩١٢تا سال فسخ امتياز آن به سال  ،١٩٢٣شرکت نفت ايران و
انگليس فقط  ٢٠٠ميليون پوند سود برده بود و سھم دولت ايران از اين رقم صرفا ً  ١٦ميليون پوند
بود .اگرچه قرارداد  ١٩٣٣درآمد نفتی دولت رضاشاه را در ھفت سال آخر حاکميت آن به سه
برابر برھهی ھفت سالهی قبلی ارتقا داد ،اما به گواھی ھمهی تاريخ نگاران بودجهی دولت
ديکتاتوری رضاشاه به اين درآمد اتکا نداشت ،بلکه از طريق درآمد انحصارات دولتی بر
گمرکات ،ماليات و البته افزايش حجم پول در گردش طراحی و عملياتی میشد.
از سوی ديگر در ھمين دوره ،رضاشاه به واسطهی ايجاد تشکيالت بروکراسی شبه مدرن برای
نخستين بار نظام دريافت ماليات را در ايران حاکم کرد .گو اينکه قسمت اعظم درآمد مالياتی
دولت را ماليات غيرمستقيم – يعنی اخذ ماليات از مردم فقير  -شکل میداد .ماليات غير مستقيم از
مسير ايجاد انحصار دولتی بر چند کاالی مورد نياز مردم از جمله چای ،قند و توتون تامين میشد
دارايی ثروتمندان به ھزينهھای
و زمانی ھم که ماليات مستقيم جريان يافت ،ماليات بر درآمد و
ِ
بودجهی دولت رضاشاه راه نيافت .چنين شيوهيی بعد از رضاشاه نيز اعمال شد و تاکنون نيز نه
فقط رقم دارايی طبقهی بورژوازی ايران به درستی معلوم نيست ،بلکه صاحبان صنايع بزرگ،
بازرگانان و انواع و اقسام ميلياردرھا با انواع ترفند از پرداخت ماليات بردرآمد و دارايی خود
میگريزند .از يک منظر موضوع رانت نفتی را میتوان با ماجرای ملی شدن نفت در دورهی
دکتر مصدق مرتبط دانست .ھر چند پس از کودتای  ٢٨مرداد ،نفت ايران از لحاظ حقوقی کماکان
ملی )دولتی( باقی ماند ،اما وضع قرارداد با کنسرسيوم جديد به ترز شگفتانگيزی درآمد نفتی
دولت محمدرضاشاه را تقليل داد .در چنان شرايطی و به ويژه در ده سال اول پس از کودتا افزايش
درآمد نفت صرفا ً از طريق افزايش شديد ميران استخراج آن ممکن بود .اما علیرغم نياز شديد
اقتصاد در حال شکوفايی جھانی در ھمين دوره )از سال  ١٣٣٢تا (١٣٤٢؛ عمدهی درآمد و بخش
غالب بودجهی دولت پھلوی دوم به وامھا و کومکھای خارجی تکيه زده بود.
در سال  ،١٣٥٢به داليلی که طرح آنھا بيرون از حوصلهی اين جستار است؛ بھای نفت در بازار
جھانی به چھار برابر افزايش يافت و چنانکه در ابتدای سخن نيز گفتيم دقيقا ً از ھمين سال است که
موضوع دولت رانت خوار نفتی وارد مباحث اقتصاد سياسی ايرن میشود .صعود خيرهکنندهی
رژيم
وقت ايران؛ در آن دورهی حساس؛ زلزلهی شديدی بود که نه فقط کل برنامهھای
درآمد نفتی
ِ
ِ
دولت ھويدا را تحت تاثير قرار داد بلکه جامعه و اقتصاد ايران را نيز با نوسانھای پيشبينی
ناپذيری مواجه کرد .با تمام اين اوصاف  ،قدر مسلم اين است که افزايش شديد درآمد نفت ھيچ
ربطی به تحکيم يا ثبات ديکتاتوری محمدرضاشاه نداشته است .توجه به اين دو نکته از اھميت
ويژهيی برخودار است:
الف .نھادھای ديکتاتوری رژيم پھلوی دوم  -ا زجمله ساواک و شھربانی – سالھا پيش از افزايش
قيمت نفت به وجود آمده و تثبيت و تحکيم شده بودند و استفادهی دولت از رانت نفتی پس از سال
 ١٣٥٢ھيچ ربطی به ساختارھای اصلی ديکتاتوری شاه ندارد.

ب .دقيقا ً  ٥سال پس از صعود نجومی درآمدھای نفتی؛ دولت محمدرضاشاه از طريق انقالب بھمن
 ١٣٥٧سقوط کرده است.
ھمين دو دليل در کنار کل تحليلھای منطقی پيشگفته اساس نظريهی نئوليبرالی "دولت رانت خوار
نفتی" را به چيزی کمتر از ھيچ تقليل میدھد و مبانی نظری رفرميستھای معاصر ايرانی را فرو
میريزد!
عالوه بر آنچه که در نفی و رد نظريهی دولت رانت خوار نفتی گفته شد  ،قدر مسلم اين است که
دولت بايد در نظام بودجهريزی و شيوهی درآمدھای فعلی خود تجديدنظر اساسی به عمل آورد.
تغيير فوری نظام مالياتی به سود اقشار کم درآمد و فقير جامعه؛ )کارمندان ،کارگران ،کسبهی
خرده پا(؛ لغو مالياتھای غير مستقيم و ايجاد ماليات تصاعدی بر درآمد و دارايی طبقهی مرفه
)کارخانهداران؛ برج سازان؛ بازرگانان؛ و  (...از جمله راهکارھايی است که میتواند ضمن کاستن
از فاصلهی طبقاتی موجود؛ به بھبود وضع زندهگی اکثريت مردم ايران نيز ياری برساند.
مضاف به اينکه در ھيچ کجای دنيا ماشين دموکراسی از مسير کاھش درآمدھای نفتی و تخريب
مواھب طبيعی عبور نکرده است .در ايران نيز چنين است.
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