استدالل درباره جمهوری اسالمی این است که دولت توانسته
با ترکیبی از ناسیونالیســم ایرانی ،اسالم شــیعی و احساسات
ضدغربی ،ایدئولوژی نابی بسازد که گروههای اجتماعی خاصی
آن را تشدید میکردند .این ترکیب ایدئولوژیک هم مبناهایی
را برای حامیان فعال تبلیغات حکومتــی فراهم میکرد و هم
نهادهای نمایندگی یا دستکم ،تاکتیکی برای حکومت بود که
طوری وانمود کند که مطابق عالیق و سالیق اکثریت جمعیت
عمل میکند .در اینجا ما وارد عرصه بســیار فربــهای از علوم
اجتماعی میشــویم که ایدههای هنجارین و ایدئولوژیهای
سیاســی را با جنبشهای اجتماعی و حاکمیــت دولت پیوند
میزند  .14در مورد ایران ،محققان توجه زیادی به پیشــگامان
و مولفههای اندیشــهها ،گفتمانها و شــعارهای دوره انقالب
کردهاند  .15با این حال ،بــه راحتی نمیتوان توضیح داد چگونه
مجموعه خاصی از ایدهها نهتنها در دولتهای پســاانقالبی جا
باز کردهاند ،بلکه چگونه آن دولتها توانســتهاند در چند دهه
از مجموعه منسجمی از ایدهها برای حفظ و بسط ساختارهای
نهادی خود بهره برد .محققان ،شاید هم عامدانه تالش چندانی
برای فهم این امر در ایران نکردهاند .ترکیب اندیشه نخبگان حاکم
ایران و عواملشان در سه دهه گذشته چندان منسجم یا یکپارچه
نبوده اســت .حتی اگر یکپارچه هم میبود ،ترجمه اجتماعی
این ایدهها به نهادهایی دیرپا (در مورد ایران ،روتینسازی یک
اقتدار کاریزماتیک انقالبی که به این ایــده تحققی اجتماعی
میبخشید) ،به میانجی عوامل مداخلهگر دیگری نظیر ساختار
اجتماعی پیشاموجود ،گروههای اپوزیسیون خارج از حکومت،
جایگاه آن در نظام اقتصاد جهانی یا منازعات بر ســر قدرت در
میان خود نخبگان انقالبی ممکن شــده است .16همانطور که
«فرد هالیدی» 5و «حمزه علوی» در مورد خاورمیانه گفته بودند،
باید در مورد اطالق پیامدهای تاریخی به جریانهای ایدئولوژیکی
حزم و احتیاط الزم را بــه خرج داد« :معنــای اصطالحات یا
نمادهای خاص بهشدت موقعیتی است ،یعنی توسط نیروهای
سیاسی و وضعیتهای خاص تعیین میشــود .ایدئولوژیها
انعطافپذیری بینهایتی ندارند ...،اما آنقدر شکلپذیر هستند که
امکان تفاسیر و استفادههای مختلف را بدهند» .17قطعا ،بحثها
بر سر سیاست اجتماعی و اقتصادی در دوره پساانقالبی ایران تا
حدی مبتنی بر فقه اسالمی بوده است .با این حال ،همانطور
که در فصول بعدی نشــان خواهم داد ،ایــن مباحث به خاطر
فشار رقابت نخبگان و بســیج تودهوار در برابر نهادهای دولتی،
«شکلپذیری» بسیار باالیی داشتند.
بسیاری از محققانی که توجه چندانی
به تبیینهای مذهبی یا ایدئولوژیکی
پارادایمهای
ندارند ،استدالل رانتیر محور را ترجیح
رانتیرگرا
میدهند .برای مثــال ،وقتی «الری
دیاموند» 6با این سوال مواجه میشود
که «چرا هیچ دموکراســی عربیای
وجود ندارد؟» ،تبیینهای فرهنگی-مذهبی را کنار میگذارد و
به جای آن به «ســاختارهایی میپردازد که در آن نفت موجب
تحریف کارکرد طبیعی دولت ،بازار ،ساختار طبقاتی و ساختار
تشویقی تمام عیار میشود» ( .)18دیاموند با کمک «حسین
مهدوی» ،یکی از اندیشــمندان اجتماعی ایران ،صورتبندی
اصلی دولت رانتیر را ترسیم میکند .مهدوی مفهوم اقتصاد رانتی
را از اقتصاد سیاسی کالسیک بیرون میکشــد تا بتواند نظام

پیشین جمهوری اسالمی ،یعنی سلطنت پهلوی را تحلیل کند.
او معتقد است منشاء منابع اقتصادی بر پتانسیل رشد اقتصادی و
نیز دموکراسیسازی تاثیر بسزایی میگذارد .بخصوص ،اینکه
دولت بــه جای تکیه بــر مالیاتگیری از عوایــد «تولیدی» و
دستمزدهای فعالیتهای اقتصادی داخلی نظیر کارخانههای
صنعتی یا کشاورزی بر رانت خارجی تکیه داشته باشد ،الگوی
سرمایهگذاری دولت را به سمت واردات و مصرف تحریف میکند
و از صورتبندی سرمایهداری و ایجاد کارخانجات دور میکند .19
دولت رانتیر «چنان از مردم اســتقالل مییابــد که نمیتوان
مثالاش را در کشورهای دیگر یافت» و قابلیت دولت برای توزیع
این رانتها بدون ضمانت اجرایی یا گروههای ذینفع قدرتمند،
تمایالت اقتدارگرایانه آن را افزایش میدهد .20تحلیل مهدوی از
پهلوی ،به طور کلی چشمانداز نظری بسیار گستردهای در باب
تاثیرات منفی دولتهای رانتیر ارائه میکند.
«هما کاتوزیان» ،تحلیلگر تاریخی نیز استدالل مشابهی را برای
دوره پیش از انقالب ســال  57به کار میبرد .دولتهای مدرن
درآمدهای خود را از محل اخذ مالیات از سرمایه و کار به دست
میآورند .بهزعم وی ،در دولتهــای رانتیر ،طبقات اجتماعی
برای اشتغال ،سرمایه و رفاه به دولت وابســتهاند .21دولت این
منابع را صرف این میکند که دســتگاه اداری و نظامی خود را
بازتولید کند ،گروههای اپوزیسیون بالقوه را به همکاری آلوده
بکشاند و آنها را به شکل مشــتریانی رام و سربهزیر درآورد ،و
به جای سرمایهگذاری به مصرفی متمرکز و محدود تکیه کند.
همانطور که بعدها محققان گفتند ،دولتهای رانتیر آنتیتز
اخالق پروتســتانی «ماکس وبر» هستند . 22این حکومتها به
جای تولید و انباشت ،استخراج و خرج میکنند .چون نخبگان
سیاســی در دولتهای رانتیر میتوانند درآمد بادآوردهای را از
بازار جهانی به دست آورند ،نهتنها خود را مدیون مردم نمیدانند،
بلکه شهروندان ناچارند برای بهبود معیشت خودشان رفتارها
«رانتجویانه» انجام دهند ( .)23این امر میتواند به بسط نفوذ
«اخالقیات» یا «ذهنیتی» رانتی در بین مردم منجر شــود ،و
به جای اخالقیات مدنی مشــارکت سیاسی ،مجموعه منفعلی
از هنجارهای وفادارانه نســبت به شبکههای حمایتی به وجود
آید .اگر شعار انقالب ســال  1776آمریکا «مالیات بدون حق
نمایندگی نه» بود ،دولت رانتیر ایدهآل به گزاره ضددموکراتیک
عکس آن تجسد بخشید« :هیچ مالیاتی ضروری نیست؛ از این
رو ،هیچ فشاری به جریانهای نمایندگی سیاسی نمیآید» (.)24
پارادایم رانتگرای اصلی یــک طیف مفهومی ایجاد کرده که در
یکسو ،شاخهای از دولتهای مولد ،مسئولیتپذیر و کارآمد را
قرار میدهد (همسو با جوامع مدنی خودگردان) و در طرف دیگر،
شاخهای از دولتهای استخراجی ،تخصیصی و فاسد (همسو با
جوامع مدنی تحت انقیاد) ( .)25تحت تاثیر این ایدهها ،همه جا از
ایرانیها میشنویم که نفت روزگار ملت ما را «سیاه» کرده است.
سیاهی این منبع نهتنها باعث فراخواندن مداخله خارجی شده،
بلکه موجب بسط یک «اقتصاد رانتجویانه» فاسدی شده که باعث
شکلگیری و بازتولید طبقهای شده که از دولت ارتزاق میکنند.
در سرتاسر تاریخ سیاســی خود جمهوری اسالمی شاهد این
اتهام به سلطنت پهلوی هستیم که دولت شهروندان «وابسته»
را ارتزاق میکرد .رادیکالهای انقالبی دهه  60این ادعا را بر ضد
دولت پهلوی به کار میبردند؛ تکنوکراتهای در دهه  70اقتصاد
دهه  60را اقتصاد جنگ نامیدند؛ اصالحطلبان بعدی نهادهای
قبلی را نهادهایی مســئولیتناپذیر و غیرپاســخگوی تحت
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398
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