
 
 پھلوي اول و آغاز عصر اقتصاد نفتي در ایران 

 پھلوي اول و آغاز عصر اقتصاد نفتي در ایران 

 دکتر شھروز شریعتي 

 در ایران بھ کار گرفتھ شده است و این دوره عصر  ماھیت دولت میالي بھ این سو براي توصیف 50اگر چھ مفھوم اقتصاد نفتي از دھھ 
توان نظام مفھومي اقتصاد نفتي را در  مي شود اما این نوشتار در تالش براي یافتن پاسخي بھ این پرسش کھ آیا شامل نمي پھلوي اول را

قادر است نظام  کوشد تا نخست با مروري بر مفھوم اقتصاد رانتي کھ اول نیز بھ کار برد، مي مورد ساختار سیاسي و اجتماعي پھلوي
پاسخي , برخي از شواھد و واقعیات مربوط بھ نفت در دوره رضاخان مفھومي اقتصاد نفتي را بھ خوبي تبیین کند و سپس نگاھي بھ

 .ارائھ کند مناسب را

  : مروري بر مفھوم اقتصاد رانتي -

توان گفت رانت بھ  اما در ھر حال مي, ھرچند درباره مفھوم رانت تعریف چندان واحدي میان اقتصاددانان و سیاستمداران وجود ندارد
كند رانت  براي مثال آدام اسمیت پدر اقتصاد لیبرال كالسیك تصریح مي. شود طور كلي منبع درآمدي متفاوت از سود یا مزد محسوب مي

شود از نظر اسمیت رانت برخالف سود و مزد موجب نوسانات  اي متفاوت از دستمزد و سود در تركیب قیمت كاالھا داخل مي بھ شیوه
  )]1[.( قیمت نیست بلكھ رانت خود نتیجھ نوسانات قیمت است

داند كھ بیش از آن چیزي است كھ در قبال كاربرد یك عامل ضروري  نامھ اقتصاد مدرن رانت را پرداختي مي دیوید پیرس نیز در لغت
  )]2[.( است تا پرداخت شود

توان درآمدي دانست كھ برخالف سود و مزد كھ نتیجھ تعامالت و تالش و فعالیت  براساس آنچھ گفتھ شد، در مجموع رانت را مي
  )]3[:( توان بھ شرح ذیل عنوان كرد ھاي دولت رانتیر را در مجموع مي آید، ویژگي اقتصادي است، بدون تالش بھ دست مي

 .آید درصد از درآمدھاي آن از رانت خارجي بھ دست مي 42ـ دولت رانتیر دولتي است كھ بیش از 1

 .ـ درآمدھاي دولت رانتیر ھیچ ارتباطي با فرایندھاي تولیدي در اقتصاد داخلي كشور ندارد2

كننده رانت  توزیع  كننده و تعدادي نیز ـ در دولت رانتیر درصد بسیار كمي درگیر تولید رانت ھستند و بنابراین اكثریت جامعھ دریافت3
 . ھستند

 .كننده درآمدھاي ناشي از رانت است كننده و در نتیجھ ھزینھ ترین دریافت ـ دولت رانتیر اصلي4

ھاي رانتیر دانست زیرا ھمچنان كھ اشاره شد درآمدي كھ  توان دولت بدین ترتیب، بیشتر كشورھاي تولیدكننده و صادركننده نفت را مي
 .ھاي اقتصادي در داخل كشور ندارد گونھ ارتباط جدي با پویش شود ھیچ ھا مي نصیب این دولت

شوند كھ این تأثیرات عبارتند از تأثیر بر  بندي مي تاثیرات دولت رانتیر بر پویش ھاي داخلي کشورھا بھ طور معمول بھ سھ دستھ تقسیم
دولت، تأثیر بر روابط دولت و جامعھ و سرانجام تأثیر بر اقتصاد كھ ھر یك از این تأثیرات در ذیل بھ اختصار مورد بررسي قرار 

  )]4[.( گیرد مي

توان گفت از  بھ عبارت بھتر مي. توان در افزایش استقالل دولت از جامعھ جستجو كرد نخستین تأثیر درآمدھاي ناشي از رانت را مي
تواند از این درآمدھا براي تداوم قدرت انحصاري خود  شود مي كننده رانت محسوب مي كننده و سپس توزیع آنجایي كھ دولت تنھا دریافت

 .كاھش دھد  ھا را استفاده كند و در مواقع حساس با سرازیر كردن بخشي از این درآمدھا بھ سوي جامعھ ولو بھ صورت موقت بحران

و ھمچنین لطمھ بھ توانمندي توزیعي ) Extract Capability(توان در كاھش توانمندي استخراجي  تأثیر دوم رانت بر دولت را نیز مي
)Distributive Capability (ھا كھ مجبور بھ اخذ مالیات  توان گفت برخالف بیشتر دولت بھ عبارت دیگر مي. كشورھا مالحظھ كرد

ھا و در نتیجھ بھ  گیري از درآمدھاي ناشي از رانت، نیاز چنداني را بھ مالیات از جامعھ و صنایع خود ھستند، دولت رانتیر بھ علت بھره
كند، در نتیجھ چنین روندي نیز افزون بر آنكھ توانمندي توزیع عادالنھ ثروت و قدرت در جامعھ بھ تدریج  جامعھ مدني احساس نمي

 . شود تفاوت مي ھا در جامعھ نیز كم توجھ و حتي بي رود، دولت نسبت بھ استخراج بھینھ سایر توانمندي تحلیل مي
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توان  بھ عبارت بھتر مي. شود گرایي محسوب مي با وجود آنچھ گفتھ شد، تأثیر رانت بر اقتصاد كشورھا نیز از دیگر پیامدھاي رانت
شود تا بھ  ھا و تعامالت موجود در بین مردم یك كشور نیست این موضوع موجب مي گفت از آنجایي كھ اقتصاد رانتي حاصل پویش

 Productive(  »اقتصاد تولیدي«در برابر  )Circulation Economy(» اقتصاد چرخشي«, تعبیر افرادي مانند چاتلوس
Economy( شود كھ در آن رفتار اقتصادي  از نظر چاتلوس دولت رانتیر موجب بھ وجود آمدن مكانیسمي ناخودآگاه مي. بھ وجود آید

ھاي تولیدي از  گیرد و در نتیجھ فعالیت شكل مي, ھا در راستاي رقابت براي كسب ھرچھ بیشتر رانت در حال چرخش افراد و شركت
كند كھ در اقتصادھاي رانتي، دستیابي بھ چرخھ رانت بھ مراتب  وي ھمچنین تصریح مي. شوند مند نمي كارایي و مطلوبیت چندان بھره

منجر بھ تغییر رفتار اقتصادي در عرصھ ھاي ضدتولید نیز ھم  ھا و گرایش تر از دستیابي بھ كارایي تولید است و تعصب مھم
.دھند گذاري دولت را تحت تأثیر خود قرار مي ھاي سرمایھ شوند و ھم اولویت سیاستگذاري داخلي براي تولید محصوالت استراتژیك مي

 )]5[(  

, با توجھ بھ مباني تئوریک و آنچھ در مورد نظام مفھومي اقتصاد رانتي و مشخصترین نماد آن یعني اقتصاد نفتي در این قسمت گفتھ شد
شود تا این نظام مفھومي با واقعیات مذکور  در ادامھ با بررسي برخي از واقعیات مربوط بھ نفت ایران در عصر پھلوي اول تالش مي

 .ارائھ شود, مقایسھ و پاسخ مناسب براي پرسشي کھ در ابتدا مطرح شد

  : مروري بر برخي از واقعیات نفت ایران در عصر پھلوي اول -

اند اما با این  ھر چند پژوھشگران مسائل ایران کمتر بھ صورت مستقیم بھ موضوع نفت و جایگاه آن در عصر پھلوي اول پرداختھ
ھایي کھ از ھمان ابتدا بر سر تسلط بر درآمدھاي ناشي از فروش آن در ایران درگرفت موجب شده  وجود اھمیت بحث نفت و جنجال

 . گران مسائل ایران چندان دور نماند است تا پرداختن بھ موضوع جایگاه نفت دوره پھلوي اول از کانون توجھات تحلیل

رفت و  بھ شمار مي 1310ایران پنجمین تولید کننده جھاني نفت در سال «: نویسد جان فوران در این ارتباط در کتاب مقاومت شکننده مي
تراز بازرگاني 1310نفت موجب شد پس از سال , ماند اگر حق امتیازات نفتي نبود کسري تراز بازرگاني بھ حالت پیشین باقي مي
در : افزاید وي در جایي دیگر از این کتاب مي ) ]6[( » .خارجي ایران مثبت شود و از نیاز مبرم کشور بھ وام خارجي کاستھ گردد

با این , ھزار پوند رسید 271میلیون و  4بھ  1299ھزار پوند استرلینگ در سال 469درآمد نفت ده برابر شدو از «عصر رضاخان 
 درآمدھاي دولت از منابع دیگر حاصل  درصد از درآمد دولت بود و بخش عمده 25وجود این تنھا ده درصد و شاید حداکثر 

سھم تولید کشاورزي در تولید ناخالص ملي دائم در , در مقایسھ با صنعت نفت«: کند فوران در عین حال تصریح مي ) ]7[( » .شد مي
  )]8[( » .رسید 1310ھاي دھھ  درصد در سال 50بھ حدود  1280ھاي دھھ  درصد سال 90تا  80حال کاھش بود و از 

درآمدھاي مستقیم و غیرمستقیم نفتي بزرگترین رقم درآمد دولت را «: کاتوزیان نیز در مورد درآمدھاي نفتي دولت رضاخان معتقد است
  )]9[( » .کرد ھاي دولتي را تامین مي داد و یک سوم کل ھزینھ تشکیل مي

رضاشاه نخستین حاکم ایراني بود کھ توانست عواید حاصل «: نویسد مسعود غفاري دیگر پژوھشگر مسائل اقتصاد سیاسي ایران ھم مي
[( ».بھ ویژه خرید عمده تسلیحات را با استفاده از درآمد آن آغاز کند, ھاي موررد نظر حکومت از نفت را افزایش دھد و اجراي طرح

ھاي  آمد و عواید حاصل از قرارداد میالدي ایران دولتي نفتي بھ شمار مي 20در اواخر دھھ «: کند وي در جایي دیگر تاکید مي ) ]10
[( » .داد اي از درآمدھاي کشور را تشکیل مي نفتي با شرکت نفت ایران و انگلیس تا میزان دو سوم از کل صادرات ایران و بخش عمده

11[(  

تواند ابعاد  مي, ھایي جدي در عصر پھلوي اول شد کھ توجھ بھ این منازعات نفت موجب بروز کشاکش, افزون بر مواردي کھ گفتھ شد
یکي از مھمترین این . اي از اھمیت نفت در ساختار اقتصاد سیاسي و اجتماعي دولت رضاخان را بھ نمایش گذارد قابل مالحظھ

ھاي  از آنجایي کھ تامین ھزینھ. توان در دعواي ایران و انگلیس بر سر درآمدھاي حاصل از نفت جنوب مشاھد کرد منازعات را مي
ھاي شرکت نفت ایران و انگلیس با  و کاھش پرداخت 1931تا  1929ھاي  مالي توسعھ کشور در نتیجھ وقوع رکود جھاني طي سال

رسید رضاخان در پایان یکي از جلسات ھیئت  ھاي مالي جدید ناسازگار بھ نظر مي ھا با بحران بحران مواجھ شده بود و تامین این ھزینھ
اي ندارد و این قرارداد باید لغو  تاکید کرد کھ دیگر قرارداد نفت ایران با شرکت ایران و انگلیس فایده 1932نوامبر  16وزیران در 

 . شود

در ھمین . ھایي شد کھ ایران و انگلستان را حتي تا مرز رویارویي نظامي نیز پیش برد لغو این قرارداد موجب ایجاد مقدمات درگیري
دید کھ اعتبار وي  بھ این نکتھ توجھ داشت کھ رضا شاه کمپاني نفت ایران و انگلیس را بھ صورت قدرتي مستقل در کشور مي  حال باید

 .داد کرد و آن را کاھش مي مي را با چالش مواجھ 

کند مردم ایران ھم بھ این باور رسیده بودند کھ  پژوھشگر مسائل نفت خاورمیانھ نیز اشاره مي» الول ساتن«از سوي دیگر آنچنان کھ 
 ) ]12[.( کند برداري مي دھد از منابع آنان بھره کمپاني نفت ایران و انگلیس چندین میلیون پوند بیش از آن چیزي کھ بھ ایرانیان مي
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شود و تحوالت جدیدي را در  ھاي بیگانھ ستیز در ایران  توانست بھ نوبھ خود موجب ایجاد و تقویت جنبش بدیھي است کھ این باور مي
 . ساختار اجتماعي ایران بھ وجود آورد ھاي گوناگون سیاسي و اقتصادي و ھمچنین  عرصھ

گیري از اھرم نفت بھ عنوان ابزاري سیاسي کھ شاید بتوان مدعي شد نخستین بار از سوي رضاخان بھ کار گفتھ شد یکي دیگر از  بھره
براي مثال رضاخان در برابر تھدیدات انگلیس کھ در دفاع . دھد رود کھ اھمیت نقش نفت در این دوره را نشان مي شواھدي بھ شمار مي
ھاي اسکادران از ھند شرقي بھ خلیج فارس تھدیداتي را  قصد داشت با توسعھ واحد) شرکت نفت ایران و انگلیس(, از شرکت تابعھ خود

شود  ھا بشکھ نفت انگلیس کھ از ایران استخراج مي ھشدار داد دو گلولھ ایران و یا یک بمب براي نابودي میلیون, براي ایران فراھم کند
  )]13[. ( کفایت خواھد کرد

ھا یا آمریکا را جایگزین  گیري از اھرم نفت اقدام بھ طراحي استراتژي نیروي سوم کرد و کوشید تا آلمان افزون بر این رضاخان با بھره
توانست درآمد نفتي ایران را بازھم افزایش , نویسد این اقدام ھرچند براي مدتي کوتاه آنچنان کھ شوادران مي. روسیھ و انگلستان نماید

. ھاي بیشتري در قبال امتیازات نفتي ترغیب نماید ھاي انگلیس و روسیھ را از بیم از دست رفتن منافع در ایران بھ پرداخت دھد و دولت
 )]14[ (  

    )]15[: ( دھد جدول ذیل درآمدھاي ایران از محل امتیازات نفتي را درعصر پھلوي اول نشان مي

 میالدي1920تا  1913از 

 لیره استرلینگ  1325552

 میالدي1921

 لیره استرلینگ  468718

 میالدي1922

 لیره استرلینگ  585289

 میالدي1923

 لیره استرلینگ  624000

 میالدي1924

 لیره استرلینگ  466744

 میالدي1925

 لیره استرلینگ  327523

 میالدي1926

 لیره استرلینگ  728778

 میالدي1927

 لیره استرلینگ  1412000

 میالدي1928
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 لیره استرلینگ  1012000

 میالدي1929

 لیره استرلینگ  1341000

 میالدي1930

 لیره استرلینگ  1288000

 میالدي1931

 لیره استرلینگ  307000

 میالدي1932

 لیره استرلینگ  1530000

 میالدي1933

 لیره استرلینگ  1785000

 میالدي1934

 لیره استرلینگ  2159000

 میالدي1935

 لیره استرلینگ  2192000

 میالدي1936

 لیره استرلینگ  2829198

 میالدي1937

 لیره استرلینگ  3445000

 میالدي1938

 لیره استرلینگ  3307000

 میالدي1939

 لیره استرلینگ  3315000

  : گیري جمع بندي و نتیجھ

دھد اگرچھ اقتصاد ایران در این  مروري بر مطالبي کھ در مورد اقتصاد رانتي و جایگاه نفت در عصر پھلوي اول گفتھ شد نشان مي
توان بھ آساني اقتصاد مبتني بر نفت دانست اما در عین حال از نقش نفت در تحوالت و ساختار سیاسي و اجتماعي این  دوره را نمي
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 .پوشي کرد توان چشم دوره نیز نمي

درصد از درآمدھاي آن از  42توان نفتي دانست کھ كھ بیش از  کند اقتصادي را مي مطرح مي » حازم ببالوي«ھایي کھ  مطابق شاخصھ
این در حالي است کھ مروري بر آمار و ارقام موجود در مورد سھم نفت در درآمدھاي دولت پھلوي اول . آید رانت خارجي بھ دست مي

درصد از درآمدھاي دولت رضاخان از محل عواید حاصل از نفت تامین شده است و در نتیجھ با  30بیانگر این نکتھ است کھ حداکثر 
شاخص . توان مفھوم اقتصاد نفتي را در مورد دولت رضاخان بھ کار برد درصد ھنوز نمي 42وجود نزدیکي نسبي این رقم با رقم 

کند فقدان ارتباط درآمدھاي دولت رانتیر با فرایندھاي تولیدي در اقتصاد  ھاي رانتیر مطرح مي دیگري کھ ببالوي براي شناسایي دولت
انحصار دولت بر قند و چاي , گمرک, رسد با توجھ بھ درآمدھاي داخلي حاصل از مالیات ارضي داخلي یک كشور است کھ بھ نظر مي

با این وجود عواملي نظیر افزایش روزافزون استقالل دولت از جامعھ . این شاخص نیز چندان قابل اطالق بھ دولت رضاخان نباشد... و 
و کاھش تدریجي توانمندي استخراجي کھ از سوي پزوھشگران مسائل اقتصاد رانتي مورد توجھ قرار گرفتھ است از جملھ مسائلي است 

ھایي  اي است کھ برخي از نظریھ پردازان مسائل ایران با بھره گیري از بخش این امر بھ گونھ. خورد کھ در دولت رضاخان بھ چشم مي
در » استبداد نفتي«اي تحت عنوان  از نظریھ شیوه تولید آسیایي کھ ناظر بر ضعف مالکیت خصوصي در ایران است بھ طرح نظریھ

» استبداد ایراني«و » جامعھ خشک و منزوي«اي از  را ھم زیر مجموعھ» دولت رانتیر«اند و بدین ترتیب حتي نظریھ  ایران پرداختھ
خصلت فراطبقاتي دولت , اند کھ با تسلط دولت بر منابع زیرزمیني و نفت بھ جاي آب شایان ذکر است این افراد استدالل کرده. اند دانستھ

  )]16[. ( در ایران تداوم یافتھ است

گیري کرد اگر چھ اقتصاد نفتي در عصر پھلوي اول بھ معناي رایج امروزین آن حاکمیت نداشت اما  توان چنین نتیجھ سرانجام مي
بھ عبارت بھتر مدل . نمود شد کھ حرکت بھ سمت و سوي اقتصاد نفتي را اجتناب ناپذیر مي مي اي فراھم  مقدمات در این دوره بھ گونھ

روند کھ دولت پھلوي اول  نوسازي از باال در کنار حرکت شتابان بھ سوي نوسازي کشور و ارتش ھمھ و ھمھ از عواملي بھ شمار مي
بر این اساس با توجھ بھ کشف ذخایر عظیم نفتي در ایران بدیھي بود کھ نفت . کرد را ناگزیر بھ یافتن منابع درآمدي جدیدي مي

 . ترین منبع درآمدي باشد ترین و جدبد توانست در دسترس مي
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