دولت رانتی و رفاه

قلمرورفاه

طبقه متوسط سنتی است با میلیونها شهرنشین فقیر بیطبقه
که با اشکال کالسیکتر فعالیت طبقاتی ترکیب شده است (مانند
تمایل به تشکیل اتحادیه ،ایجاد کمیتههای کارگری ،استفاده از
اعتصاب و اشــغال در صنعت و گاهی میان کارمندان دولت) .تا
همین امروز ،این دوگانه مبنایی عینی در ساختار اجتماعی جامعه
دارد و این واقعیت منشا منازعات و استثمارهای آینده خواهد بود،
مگر اینکه نظام اسالمی ،سیاستی نظاممند برای نابودی بخشهای
مدرن و مولد اقتصاد ایران اتخاذ کند.
حاالبهیکپرسشمهمدیگرمیرسیم:
آیا هیچ ارتباطی بین سیاســتهای
دولت اسالمی
اســامی و رانتی بودن دولت وجود
به مثابه یک دولت
توزیعی
دارد؟ آیا سیاســتهای رژیم جدید
خصیصه رانتی بودن را تقویت میکنند
یا تضعیف؟
در روزهای ابتدایی پــس از تغییر نظام ،وابســتگی دولت به
درآمدهای نفتــی افزایش پیدا کرد؛ چراکــه بخشهای مولد
اقتصاد نخست به دلیل اعتصابات طوالنی و سپس ب ه خاطر اینکه
صاحبان و مدیرانشان از ایران رفته بودند ،برای مدتی فلج شد.
کمیتههای کارخانهها قدرت را به دست گرفتند ،اما منازعات
درون این کمیتهها هر نوع تصمیم مدیریتی را تحتالشعاع قرار
داد و مدتی طول کشید تا انجمنهای اسالمی ریاست خود بر
این کمیتهها را تثبیت کنند و الحاق آنها را به ساختار دولتی
امکانپذیر کنند.
تا همین امروز ،جهتگیــری و سیاســتگذاریهای اقتصادی
جمهوری اسالمی واضح نشده است .اقتصاد اولویت نخست نظام
حاکم نیســت .با این حال ،جمهوری اســامی هدف بلندمدت
«استقالل» و خودکفایی را دنبال میکند و برنامه دارد وابستگی
به درآمدهای نفتی را کاهش دهد .جنگ ایران و عراق ،تخصیص
بخش زیادی از درآمدهای نفتی به بودجه جنگی و آسیبهایی که
به تاسیسات نفتی رسید ،این امر را ضروریتر کرده است .عالوه بر
این به نظر میرسد دولت در اخذ مالیات توانمندتر شده است .در
جدول شماره سه
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درآمد

1362

1363

1365

مالیات

28.4

24.9

35.3

نفت

56.6

49.1

شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

48.7

نتیجه در چند سال اخیر افزایش مستمر سهم مالیات و کاهش
ســهم درآمدهای نفتی در کل درآمد دولت مشاهده میشود (
جدول  ۳را ببینید).
از طرف دیگر ،حتــی با وجود کاهش ســهم درآمدهای نفتی
در بودجههای دولتی ،مالحظات سیاســی و ایدئولوژیک مهم
به تقویت وجه توزیعی دولت کمک کردهانــد .در وهله اول با
وجود اعتبار آیتاهلل خمینی ،وفاداری به حکومت اســامی،
جایگزین وفاداری به شخص شده است .دولت جدید امتیازاتی
دارد :از مشروعیت سیاسیای بهرهمند است که دولت پهلوی
از آن بیبهره بود؛ تجســم انقالبی اســت که حقیقتا ملی بود
و ادعای اجــرای آرمانهــای آن انقــاب را دارد .از میان این
آرمانها میتوان به بازتوزیع منابــع اجتماعی و گرفتن آن از
مســتکبران و اعطایش به مستضعفان ســخن گفت .به خاطر
داشته باشــید که این طبقهبندیهای اسالمی در یک جامعه
رانتی بیشتر از دستهبندیهای طبقاتی منطقی هستند :شما
میتوانید با پرداخت صدقات و تبعیــت از هنجارهای رفتاری
اجتماعی و فردی ثروتمند باشید ،اما مستکبر نباشید .بخشی
از مشــروعیت دولت اســامی امروزه به ایــن برمیگردد که
مهمترین جمعآوریکننده و توزیعکننده انواع صدقات (زکات،
خمس و  )...است .نگرش اسالمی درباره دریافت صدقه به عنوان
راه مشــروع رفاه اجتماعی  -بهجای محکوم کردن آن به بهانه
غیرمولد و بودن  -تقویت شده است .بنابراین از این منظر دولت
مشروعیتی دائمی برای نقش توزیعگرش پیدا کرده است آنقدر
که تقریبا توزیعکننده عادل ثروت اجتماعی دانسته میشود.
این مشروعیت جدید ،حداقل برای مدتی ،دولت را از چالشهای
نمایندگی مبتنی بر مالیات و سیاستهای طبقاتی در امان نگه
میدارد .از آنجایی که این مالیاتها ،تکلیف دینی افراد دانســته
میشوند ،دیگر پرداخت آنها لزوما متضمن حق دخالت در روابط
دولت نیست؛ دولت مالیات شما را خرج نمیکند ،بلکه این سهم
امام و صدقههای جامعه اسالمی است که دولت جمعآوری میکند
و دولت بهتنهایی  -به عنوان تجســم جامعه اسالمی  -حق دارد
تصمیم بگیرد آن را چگونه توزیع کند .در این معنا ،دولت توزیعی
جدید بیشتر در سطح اقدامات عملی آسیبپذیر است (آیا توزیع
کننده عادلی است؟ آیا طبق قوانین اسالمی رفتار میکند؟) ،اما
در سطح مشروعیت سیاسی ،ضعف چندانی ندارد .این حکومت
مشروعیتی برای خود به دست آورده که به لحاظ سیاسی در یک
دولت رانتی بهتر جواب میدهد.

