دولت به لحاظ اقتصادی منتفع شدند ،اثرگذاری سیاسی خود را از
دست دادند .آنها هیچ پیوند بنیانی با سازمانی که به آنها منفعت
میرساند ،نداشــتند .انتظار میرفت رویکردآنها در مواجهه با
دولت سپاسگزاری و تملق باشد و آنها هم این انتظار را برآورده
میکردند .در سالهای  ،۱۳۵۰جوی از بدبینی بر طبقات فرادست
ایران حاکم بود .زونیس در سال  ،۱۳۵۰درباره این پدیده اینگونه
مینویسد:
«جایی که مــا انتظار داشــتیم ایرانیان مســنتر نســبت به
مشارکتشان در نظام سیاسی بدبین باشند ،با عکس این قضیه
مواجه شــدیم .نخبگان جوان نســبت به همتایان مسنترشان
سطوح باالتری از بدبینی را نشان دادند .هنگامی که به دنبال سطح
باالتری از اظهار ناامنی میان نخبگانی که پیوندهای سازمانی کمتر
و در نتیجه حمایت کمتری داشتند بودیم ،چیز دیگری مشاهده
کردیم .هرچه نخبگان فعالتر باشند  -شغلهای بیشتری داشته و
عضو سازمانهای بیشتری باشند  -احساس ناامنی باالتری دارند.
زمانی که انتظار داشتیم افرادی که قدرت سیاسی بیشتری دارند،
درگیرتر و در نتیجه متعهدتر به نظام سیاسی و اهداف آن باشند ،باز
هم غافلگیر شدیم .هرچه قدرت بیشتر بود ،بدبینی هم بیشتر بود.
نخبگان جوانتر ،بدبینترند؛ فعالترها ،ناامنترند و قدرتمندان،
کمترین تعهد را دارند» (زونیس.)5-14 :۱۹۷۱ ،
ل قدیمیتر سیاستمداران به آنان این احساس را میداد
تجربه نس 
که هنوز در میدان سیاست اثرگذارند ،اما نسل جوان خود را دارای
نقشــی تکنوکراتیک و بیاهمیت میدانست .زونیس در انتهای
کتابش موشکافانه این پرسش را طرح میکند:
با چنین احساس خصومت شدیدی نسبت به سیاست از سمت
این بخش بزرگ از بازیگران سیاســی قدرتمند ،ممکن اســت
این پرســش برای ما پیش بیاید که چرا نظام سیاسی از سقوط
مصون مانده است؟با این جهتگیریهای کلی ناامنی ،بدبینی و
بیاعتمادی و نگرشهای سیاسی چون بیگانههراسی ،بیاعتمادی
اجتماعی ،بیاعتمادی به نظام خانواده و بیاعتمادی به دولت ،چرا
ایران شبیه سایر همسایههای خود در خاور میانه نشده است؟ چرا
ایران از کودتا و انقالبهایی مصون مانده که مشخصه بسیاری از
ملل در حال توسعهاند ؟ چرا شاهنشاه قادر است به درستی رجز
بخواند که در دل بحرانهای سیاسی جهان ،ایران دریای آرامش
و ثبات است؟
اساسا پاسخ این سوال به موفقیت شاه در ایجاد وفاق میان نخبگان
سیاسی برمیگردد .اما برخالف تالشهای وی ،این وفاق نه حول
شخصیت اوست نه سیاستهایش .این اجماع ریشه در احساس
فراگیر ناتوانی شــخصی میان اکثریت نخبگان دارد .نخبگان که
توسط ناامنیهای شخصی ،احاطه شدهاند ،به خود و دوستانشان
اعتماد ندارند و درباره انگیزههای همه مردم و نتایج همه برنامهها
بدبین هستند ،پاسخشان کنار آمدن با نظام است ،نه تالش برای
ایجاد تغییر اساسی در آن و رویه کنار آمدن اساسا متشکل است
از یادگیری زیست در چارچوب هنجارها در حالی که منافعی را
که میتوان از آن اســتخراج کرد ،به حداکثر برسانی( .زونیس،
.)۳۲۸-۹ :۱۹۷۱
چنین نظامی تا وقتی پابرجا میماند که دولــت قدرت و منابع
در اختیار داشته باشــد .اما هیچ ســازوکاری برای تعمیر حتی
کوچکترین شــکافها وجود ندارد .خال سیاسی که دولت ایجاد
کرده ،جای هیچگونه خوداصالحی بــه او نمیدهد .تالشهای
دیرهنگام برای اصالح ،تنها اوضــاع را بغرنجتر میکنند؛ چراکه
روشهای سنتی دیگر جواب نمیدهند .جالب اینجاست نهتنها

طبقات باال بدبین و غیرسیاسی شــده بودند ،بلکه حتی شاه هم
هنگامی که مشــخص شــد روشهای قدیمی حکومت جواب
نمیدهد ،احساس ضعف و فلجبودگی میکرد .او در ماههای آخر
حکومتش برای حفظ موقعیت خود به دولت آمریکا چشم دوخته
بود .البته بعدها تغییر موضع داد و مدعی شــد که سرنگونیاش
توسط  CIAمهندسی شده بود (سالیوان.)۱۹۸۱ ،
در بحث درباره رانتی بودن دولت ایران
و پیامدهای سیاسی آن ،چند نکته را
فرسایش پایگاه
باید مورد تایید قرار داد .نخست اینکه
اجتماعی دولت
برخــاف بســیاری از دولتهــای
صادرکننده نفت در خاورمیانه ،ایران با
یک اقتصاد نســبتا قــوی مبتنی بر
کشاورزی و تجارت پا به عرصه گذاشت .همچنین روند صنعتی
شدن در ایران پیش از اقتصاد نفتی شروع شده و در حال توسعه
بود .به این دلیل ،روند تغییر شکل دولت ایران به یک دولت رانتی،
احتماال شامل تجربهای دردناکتر و طوالنیتر از ازخودبیگانگی
جامعه با گذشته نزدیک خود در مقایســه با روندهای مشابه در
برخی کشــورهای حوزه خلیج فارس اســت .در مــوارد اخیر،
دولتهای رانتی جدید با ساختارهای خاص سنتی نظیر شبکههای
قبیلهای/خویشاوندی ظهور کردند .این شبکهها نخبگان اقتصادی
و سیاســی جدیدی بــه وجــود آوردند کــه ســتون فقرات
بوروکراسیهای دولتی نوین است و تا حد زیادی شبکه آمادهای
برای توزیع ثروت جدید ایجاد کردند .امــا ایران وضعیت کامال
متفاوتی داشــت :ایجاد دولت نفتی به معنای اضمحالل شدید
پیوندهای سنتی بین دولت و جامعه مدنی بود و ریشه این قضیه به
دوران سلطنت پهلوی اول برمیگشت.
رضاشاه پس از یک کودتای نظامی در ســال  ۱۳۰۰قدرت را به
دست گرفت و در سال  ۱۳۰۵مجلس موسسان آخرین شاه قاجار
را برکنار و خود را به عنوان شاه سلسله جدید اعالم کرد .رضاشاه
در فضایی آکنده از اخالقزدایی به قدرت رسید .با وجود پیروزی
نظامی مشروطهخواهان در تیر ماه سال  ،۱۲۸۸دهه بعد شاهد
چنان سرخوردگی عمیقی از مشروطه بود که تا سالهای ،۱۳۰۰
اصالحگران ایرانی را میدیدیم که از ضرورت وجود یک «دیکتاتور
انقالبی» حرف میزدنــد .بعضی گزارشهــا ،ضعف دولتهای
مشروطه اولیه ( )۱۲۸۸-۱۲۹۹را به مداخله خارجی نسبت دادند.
البته حقیقتا فشارها و مداخالت خارجی از سمت دو کشور روسیه
و بریتانیا وجود داشت اما در شکست تجربه مشروطه عواملی جز
مداخالت خارجی نیز دخیل بودند.
جنبش مشروطه بدون به چالش کشیدن شکل قدرت اجرایی،
موفق شد مجمع قانونگذار قدرتمندی ایجاد کند .در این دولت به
ظاهر پادشاه ،اما در واقع نخستوزیر دولت را هدایت میکند .برای
مبارزه با جبهه قدرتمند سلطنتطلبان در دولت ،مشروطهخواهان
بسیاری از صاحبمنصبان سلطنتی سابق را به مجلس فرستاندند
بی آنکه روش دقیقی برای پیگیری یک برنامه اجرایی داشــته
باشند .در واقع ،برای تضعیف سلطنتطلبان ،آنها تالش کردند
قوهها را ضعیف نگه دارند .بنابراین در سالهای بعد ،شاهد تعداد
زیادی تجربه قانونگذاری و طرحهای اصالحی بودیم ،بیاینکه هیچ
هدفی برای اجرایشان وجود داشته باشد .از طرفی مجموعهای از
بحرانها در کابینه ،منجر به آسیبدیدگی دولت شد .استانها،
که از دست دولت مرکزی خسته شــده بودند ،شروع به تشکیل
دولتهای محلی خود کردند و در نهایت ،جنبشهای محلی در
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

چرا شاه قادر
است به درستی
رجز بخواند که در
دل بحرانهای
سیاسی جهان،
ایران دریای
آرامش و ثبات
است؟
اساسا پاسخ
این سوال به
موفقیت شاه در
ایجاد وفاق میان
نخبگان سیاسی
برمیگردد.
اما برخالف
تالشهای وی،
این وفاق نه حول
شخصیت اوست
نه سیاستهایش
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