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دولت رانتی و رفاه

میکند .تجربه ایرانی بسیار مشابه فرایند تاریخیای است که
ی دیگر داشتهاند  .48شکلبندی
بسیاری از دولتهای غیراروپای 
دولت در ایران در قرن گذشته حاکی از خصلتهای حاکمیت
بوروکراتیک متمرکز و نیز شبکههای قدرت شخصمحورانه بوده
است  .49ما برای اینکه دیدگاه فراختر و جامعتری نسبت به این
فرایند داشته باشیم ،باید توضیح دهیم که چه چیزی صور خاص
حاکمیت و نیز نهادهای سیاسی را مشروط و موکول به خودش
کرده که چنین روابط جامعه و دولتی از آن سربرآورده است.

معضل پوپولیسم

وقتی تغییرات شگفتآوری در
ایران رخ میدهد ،چیزی که
معموال در ایران رایج است ،وقتی
نمیتوانند تبیینی از آن به دست
دهند ،تنها چیزی که به آن پناه
میبرند ،پوپولیسم است .با این
حال ،چون این کلمه در سرتاسر
جهان در بسترهای سیاسی
بسیار مختلفی به کار رفته ،بسیار
مبهم است
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یکــی از رویکردهایی کــه در برابر
رویکردهای مبتنی بــر رانتگرایی،
فراتر از
ایران پس از انقــاب را تبیین کرده،
پوپولیسم
رویکرد دولت پوپولیستی بود .ما در
تاریخ ایرانی شاهد ویژگیهای خاصی
هستیم .50 .با این حال ،این توضیح
مبتنی بر رویکرد پوپولیســتی از ایران ،یک ایراد دارد .بر این
اساس ،این رویکرد نئوپاتریمونالی تمرکز تحلیلی خود را از منابع
درآمد حکومت نظیر نفت برمــیدارد و به این نگاه میکند که
دولت با این درآمدها چه کار میکند .از وقتی «رابرت مرتون»
جامعهشناس به بررســی خدمات رفاهی در شهرهای ایاالت
متحده که توســط نهادهای سیاســی بزرگ تامین میشــد،
پرداخت ،این رویکرد در تز رانتیر غلبه کرده است .همانطور که
مرتون گفته «باید توجه داشــته باشــیم که نهفقط اعانهها و
کمکهزینههایی که پرداخت میشود ،بلکه شیوه ارائه آن هم
بسیار مهم است» .53
در عین حال ،مشــکل تبیینهای نئوپاتریمونالی این است که
نمیتواند الگوهای نهادی متغیــر توزیع منابع دولتی را تبیین
کند .همچنین نمیتواند پویشهای انتخاباتی در ایران را تبیین
کند که بارها این شبکهها را ارتقا بخشیده و ائتالفهای سیاسی
نخبگان را در جمهوری اســامی بازتنظیم کرده است .وقتی
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تغییرات شگفتآوری در ایران رخ میدهد ،چیزی که معموال در
ایران رایج است ،وقتی نمیتوانند تبیینی از آن به دست دهند،
تنها چیزی که به آن پناه میبرند ،پوپولیسم است .با این حال،
چون این کلمه در سرتاســر جهان در بسترهای سیاسی بسیار
مختلفی به کار رفته ،بســیار مبهم است .همانطور که «اریک
تاگارت» گفته اســت ،پوپولیســم «دارای یک کیفیت بنیادا
بوقلمونصفتانه» است ،چون «همیشــه به رنگ محیطی در
میآید که در آن شکل میگیرد»  .54تعریفی ساده و سردستی
از پوپولیسم وجود دارد« :بسیج سیاسی تودهای در انتخابات به
ی که نخبگان استقراریافته را به چالش میکشد»  .55با این
طور 
حال ،این تعاریف حداقلی ،تا حدی به فهم نهادهای سیاســی
سربرآورده از چالشهای تودهای کمک میدهد .56
همانطور که کنت رابرتز از بررسیهای خود در آمریکای التین
دریافت ،چهار برداشــت رقیب از پوپولیسم وجود دارد :یکی از
منظر جامعهشناسانه که پوپولیسم را ائتالف میان جناح نخبه و
طبقات اجتماعی مختلفی میداند که در مراحل اولیه صنعتی
شــدن رخ میدهد؛ یکی از منظر اقتصادی که پوپولیســم را
گشادهدستی و خیر و بخشش مالی یا سیاستهای بازتوزیعی
میداند که معطوف به فرونشــاندن میل اجتماعی به مصرف
توده-ای هستند؛ یکی از رویکرد ایدئولوژیکی که پوپولیسم را
به شــکلگیری گفتمان منازعه میان «مردم» و «فرد مقتدر»
پیوند میزند و در آخر ،از منظر نهادی-سیاسی که پوپولیسم را
با سازوکارهای بسیج سیاسی باال به پایین از سوی رهبرانی که
بر ویژگیهای شخصی خود تکیه دارند میداند که یا انواع صور
نهادی میانجیهای سیاسی را تضعیف میکند و یا دور میزند
« .57اریک ویلند» 17میگفت این مفهوم چنان بسط یافته که به
موارد بسیاری قابل اطالق است ،به همین دلیل میخواست با
یک استراتژی این تعریف را محدود کند« :زمانی میتوان شاهد
پوپولیسم بود که رهبران حاکمیت خودشان را بر بنیان حمایت
گسترده ،اما خام و غیرنهادینه-شده تودههای سازماندهینشده
بنا کنند» .58در مقابل استراتژی پوپولیستی ،دو رویکرد آلترناتیو
دیگر وجود دارد .نخســتین رویکرد ،نئوپاتریمونالیسم است،
یعنی حاکمانی است که برای جلب حمایت از حکومتشان با
گروههای اجتماعی کوچک روابط غیررسمی برقرار میکنند.
دومین رویکرد ،آلترناتیو پوپولیسم را احزاب سیاسی رسمیای
میداند که با توسل به پیوندهای سازمانیافته با مجموعههای
صنفی ،نظیر اتحادیههای کارگری یا انجمنهای کشــاورزی
روستایی ،حکومت را در دست میگیرند .با این حال« ،ویلند و
رابرتز» ،بعد از بحث و جدل مفهومی مفصل ،به یک نتیجه واحد
میرسند :پوپولیسم به هیچ وجه شــکل ،دائمی حکومتداری
نیست .پوپولیسم یکی از روشهای حکومت است که «ناپایدار
و گذرا» است که یا «شکســت میخورد و اگر هم موفق شود،
خود را به شکل متفاوتی از حکومت که مبتنی بر استراتژیهای
غیرپوپولیستی است تغییر میدهد».59
در خاورمیانه ،مفهوم پوپولیســم تاریخ دیرپایی دارد .در ابتدا،
یکی از اصول بنیادین کمالیسم در ترکیه ،پوپولیسم نام گرفت.
جمهوریهای عربــی ،از عراق تا مصر و لیبــی نیز این کلمه را
به کار میبردند تا سیاســتهای اقتصادیشــان را که بخشی
از سوسیالیســم «عربی» بود ،از مدل شــوروی متمایز سازند.
محققان ،حاکمیت دولتهای خاورمیانه در دهههای  30تا 60
(میالدی) را درستمانند دولتهای آمریکای التین در همین
دوره« ،پوپولیسم اقتدارگرا» میدانستند .هر دو منطقه ،خالق و

