شــبکههای نخبگان داخلیشان ،شــانس آنها برای ثبات یا
بیثباتی بررسی کرده است « .38استفان هرتوگ» 11میگفت:
«استقالل ظاهرا قدرتمند دولتهای رانتیر که از جوامع خودشان
حفاظت میکنند ،منجر به چندپارگی نهادی و بوروکراتیک در
دو نسل حاکم شده اســت»  .39این اتفاق در حالی رخ داده که
دولت عربستان ســعودی،مانند یک «جزیرهای از کارآمدی»،
شرکتهای دولتی ســودآور با مدیریت درســتی ایجاد کرده
که این منبع نفرین شــده را به مبارزه میطلبد  .40در مجموع،
همانطور که «گیون اکروهلیک» 12میگوید« :نظریه رانتیر ،که
در خاورمیانه زیاد به کار میرود ،اقتصادی سیاسی است که امور
سیاسی را نادیده میگیرد» .41
نســل دوم نظریات رانتیر در پاســخ به انتقــادات ،ادعاهای
محدودتری را درباره این منبع نفرینشــده مطــرح کردهاند.
حاال آنها میگویند رانتهای نفتی فقــط وقتی که نهادهای
ن هم در
اقتدارگرای غیرپاســخگو آن را به دســت آورنــد و آ 
دورههای خاصی که قیمت این کاال بســیار باال میرود ،خوب
نیستند  .42هنوز ،مساله کلیدی نظریه رانتیر سر جای خود باقی
است .بر اســاس این نظریه به خاطر رانتهای نفتی ،نهادهای
دولتی درونزا محصول برایند داخلی این جوامع نیستند .اگر
دسترسی به رانتهای نفتی ،ساختار اقدامات دولتی را تعیین
میکند ،بنابراین باید با تغییر در درآمدهای نفتی نیز شــاهد
تغییراتی در اقدامات دولتی باشیم .همانطور که چودری درباره
پادشاهی سعودی گفته بود« :میزان تقویت یا تضعیف اقتصاد
سیاســی آنان» ،یعنی چگونگی عملکرد شبکههای دولتی در
نظام حاکم ،به ســازماندهی و بافتار نهادهای حاکم بر اقتصاد
بستگی دارد»  .43در مورد ایران ،با تغییرات در بهای نفت جهانی،
چندان شاهد تغییرات در سیاست اجتماعی و اقتصادی دولت
نیستیم .برای مثال ،در اواخر دهه  ،70وقتی بهای نفت جهانی
به پایینترین ســطح خود رســیده بود ،جمهوری اسالمی در
دولت محمد خاتمــی بودجه نهادهای رفاهی نظیر ســازمان

تامیناجتماعی و کمیته امداد را افزایش داد .در همان حال ،دولت
خاتمی بســیاری از مخارج دیگر دولت را کاهش داد .برعکس،
در دوره باالترین قیمت ثبتشده نفت در سالهای  86تا ،90
دولت محمود احمدینژاد تالش کرد یارانههای انرژی و کاالهای
اساسی را قطع کند ،و بودجه پروژههای عمرانی و توسعهای را
افزایش دهد.
از زمان مهدوی ،مدلی که معاهده مالی میان حکومت و مردم
مبتنی بر اخذ مالیات را سازوکار اصلی دموکراسیسازی سیاسی
میداند ،در قلب نظریه دولت رانتی قرار گرفته است .همانطور
که جامعهشناس سیاسی« ،ویکتور منالدو» 13گفته است ،با این
حال «اینکه کلید حکمرانی دموکراتیک ،واقعا حاصل از معاهده
مالی میان حاکم و افراد تحت حکومت است ،چندان هم بدیهی
نیست»  .44حکومتهای مطلقه ،از «بیســمارک» در آلمان تا
«چیانگ کایچک» 14در تایوان ،بر نظامهای مالیاتی موفق میان
نخبگان و تودهها و انواع مختلف ائتالفهای سیاسی متکی بودند.
گروههایی که مالیات میپردازند ،همیشه برای دموکراسیسازی
به حکومت فشــار وارد نمیکنند و نمیتواننــد صرفا با تکیه
بر ســازوکار مالیاتپردازی به دولت ،به طــور دموکراتیک و
جمعی مشکالتشان را حل کنند .برعکس ،منالدو فهرستی از
دولتهایی را میآورد که «با سازوکارهایی متفاوت از نمایندگی
مبتنی بر پرداخت مالیات ،توانستهاند دموکراتیک شوند» .در
مکزیک که نفت مهمترین منبع درآمدی دولت است« ،رقابت
بین گروههای که از این عواید برخورداند و گروههایی که از آن
برخوردار نیستند ،موجب دموکراسیسازی از پایین شده است».
در شیلی ،در قرن نوزدهم ،وقتی دولت بهشدت بر صادرات مواد
معدنی تکیه داشت ،شــکاف در نخبگان اقتصادی موجب شد
هر دو طرف مجبور شــوند حق رای عمومی را بسط دهند «تا
بتوانند منافع خودشان را در برابر نخبگان رقیب پیش برند» .در
کلمبیا که بر تولید نفت و قهوه تکیه داشت« ،نخبگان سیاسی
که به دو دسته تقسیم شده بودند ،برای جلوگیری از خشونت
با دموکراسیســازی موافقت کردند» .در ترینیداد و توباگو که
سرشار از گاز بود ،وقتی نخبگان دیدند ارزش کاالهای عمومیای
که عرضه میشــود ،ارزشــی باالتر از سیاســتهای حمایتی
قیممآبانه دارد ،پیگیر پیشبرد دموکراسیسازی شدند .45
اما این سه رویکرد در گفتمان معاصر درباره ایران وجود ندارد.
باالخره نفت دولت را قویتر میکند یا ضعیفتر؟ جامعه ایرانی
را بیشتر منفعلکرده یا کمتر؟ اندازه دولت را بزرگتر کرده یا نه؟
و اگر اینطور است ،اندازه ایدهآل دولت در کشورهای با درآمد
متوسط چقدر است؟ نظریات رانتیر درباره ایران ،توضیح چندانی
درباره تغییر اجتماعی نمیدهند ،اینکه چه کســانی اعتراض
کردهاند ،چه کســانی اعتراض نکردهاند و چرا؟ همانطور که
اندیشمندان سیاسی« ،دیوید والدنر» 15و «بنیامین اسمیت»،16
تاکید کردهاند« ،برای درک عملکــرد دولتهای با منابع مالی
غنی ،باید آنها را در رویکردهای کالنتر دولتسازی فهم کرد».
آنها معتقدند که ما باید به جای «تمرکز بر نتایج حاصل از منابع
سرشار کشورها ،بر نظریات جامعتر شــکلبندی دولت تکیه
کنیم»  .46این امر در مورد حکومتهای خاورمیانه بیشتر قابل
تعمیم است .همانطور که «روجر اوون» مورخ گفته ،ما باید «
این تصور را که جوامع این منطقه شکل متمایز و متفاوتی از رفتار
سیاســی ،اجتماعی و مذهبی دارند ،دور اندازیم»  .47از این رو،
همانطور که در ادامه خواهیم گفت ،یکی از رویکردهای مفیدتر،
ایران را کشوری با درآمدی متوسط در جهان سوم سابق فرض
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

در مورد ایران ،با
تغییرات در بهای
نفت جهانی،
چندان شاهد
تغییرات در
سیاست اجتماعی
و اقتصادی دولت
نیستیم

مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

71

