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حاکمیت نخبگان محافظهکار میدانستند و در دهه  80محمود
احمدینژاد بر ضد رییسجمهورهای پیشین خود جهتگیری
کرد  .26بســیاری از ایرانیان دائما این ادعــا را تکرار میکنند
که طبقهای از وابســتگان به دولت وجود دارد که گروه نابی از
وابســتگان از رانتهای نفتی را ایجاد میکند .این ادعا مساله
بنیادینی ایجاد میکند که در خصوص تمامی کشورهای مبتنی
بر نظامهای رفاهی میتواند صدق کند  . 27فارغ از طبقه اجتماعی
یا گروه منزلتی افراد ،اکثر ایرانیان این ادعا را مطرح میکنند که
طبقه اجتماعی یا گروه منزلتی دیگری از عواید نفتی بهره میبرد
و طبقه یا گروه آنان خیر .به عالوه ،تاریخ ایرانیان توجه چندانی
به تاریخ دولت رانتی نداشته است .ما در ایران دو دهه داشتیم که
درآمدهای نفتی به طرز بیسابقهای به رفاه اجتماعی اختصاص
یافته بود (یعنی دهه  50و  ،)80که با دو اعتراضات عظیم و مداوم
در تاریخ مدرن این کشور همراه بود .اگر رفاه نوعی رشو ه و باج
دولتی باشد ،نباید این دورهها شاهد این رخدادها میبودیم.
محققان علوم اجتماعی به طور گســتردهای نسل اول نظریه
دولت رانتیر را مورد نقد قرار دادهاند  .28مطالعات ملی پیوند میان
همبستگیهای آماری رشد اقتصادی کارگران و اقتدارگرایی
فزاینده را در دولتهای رانتیــر مورد تردید قــرار دادهاند .29
همانطور که محققان تاریخ اقتصادی گفتهاند ،حضور رانتهای
دولتی میتواند برای بسط رشد اقتصادی حیاتی باشد  .30رانت ،به
مثابه درآمد حاصل از فعالیتی اقتصادی تعریف شده که درآمدی
بسیار بیش از هر فعالیت اقتصادی دیگر در بازار آزاد کامال رقابتی
داشته ،مانع پیشرفت در تاریخ سرمایهداری نیست .همانطور که
«ژوزف شومپیتر» اقتصاددان گفته است ،رانت ،وعده سودهای
کالنی میدهد که یک کارفرما را از یک فعالیت به فعالیت دیگر
جدا میکند؛ ،چیزی است که سرمایهداری را چنین سازنده و
چنین مخرب میکند  .31تمامی دولتهای ســرمایهداری ،به
نحوی از انحا و در دورهای ،دولتهای رانتی بودهاند  .32اینطور
نیست که در تاریخ توسعه سرمایهداری آمریکا و اروپای قبل از
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

قرن بیستم شاهد هیچگونه رفتارهای رانتجویانه نبوده باشیم.
در عوض ،مرتبا از جیب رقابتهای خارجی به تولید رانت برای
صنایع داخلی خودشان میپرداختند .33
پاسخ نظریات دولت رانتیر این است که درآمد رانتی حاصل از
تولید صنعتی« ،خوب» است ،اما درآمد رانتی که از تولید کاال
به دست میآید «بد» است .باید گفت کســب درآمد از محل
تولید صنعتی ،الزاما ساختار یکسانی تولید نکرده و پیامدهای
سیاسی بســیار متنوعی برای این کشورها داشته است .همین
موضوع هم در مورد کشــورهایی که درآمدشان را از تولید کاال
به دســت میآورند ،صادق است .درست اســت که رانتهای
نفتی ،شــکلبندی کنونی دولت نیجریه را به وجود آورده ،اما
شکلبندی دولت نروژ را نیز به وجود آورده است  .34همانطور
که «تیموتی میچل» 7گفته« :اکثر کسانی که در خصوص مساله
«دولت رانتیر» یا «مصیبت نفت» قلمفرسایی میکنند ،حرف
زیادی درباره ماهیت نفت و چگونگی تولید ،توزیع و استفاده از
آن نزدهاند»  .35از این رو ،ارزیابیهای جدیدتری که بر نظریههای
رانتی تکیه دارند ،جعبه ســیاه دولتهای رانتی را باز کرد ه و به
تنوعات بسیار گسترده در ائتالف نخبگان و معاهدات اجتماعی
آنها نیز نگاهی انداختهاند« .کیرن [عزیز] چودری» 8نشــان
داده چگونه صادرکنندگان نفت در عربســتان سعودی و یمن،
با اینکه با فشارها و فرصتهای مشابهی از طرف اقتصاد جهانی
مواجهاند ،به خاطر تفاوتهای شکلبندی دولتی و طبقاتیشان،
استراتژیهای صنعتیســازی و آزادســازی اقتصادی بسیار
متفاوتی را در پیش گرفتهاند « .36دیوید والدنر» 9معتقد اســت
که ترکیه و سوریه (با اینکه سوریه در دهه  50دولتی رانتیر شد)،
هر دو به خاطر سطوح باالی تضاد نخبگانشان ،که دولتشان را
مجبور میکرد دست به ائتالفهای فراطبقاتی بسیار گسترده
زنند ،نتوانستند دولتهای استقراریافته موفقی ایجاد کنند .37
«میشل هرب» 10حکومتهای سلطنتی سرشار از نفت خاورمیانه
را ارزیابی کرده و سوای تکیه آنها بر درآمدهای نفتی ،بر اساس

