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 چکيده
در میان عوامل . ساله است 75ای حداقل پیشینه دارای توسعه سیاسیتوجه به مفهوم 

از جایگاه  ها، ماهیت منابع مالی دولتدخیل هستند توسعه سیاسی در ی کهمختلف

 تفاوت در منبع درآمد تأثیرگذاری منابع مالی در توسعه سیاسی و .تای برخوردار اسویژه

-در دولت فرایند توسعه سیاسی: کندرا ایجاد می سؤال این، رانتیر و غیررانتیرهای دولت

ها یابی دولتاتکا به درآمدهای نفتی مانع دست ظاهراً است؟ چگونههای نفتی و غیرنفتی 

رای ثروت غنی منابع طبیعی در فرایند توسعه به و کشورهای دا به توسعه سیاسی است

های توسعه شاخص. این پژوهش به دنبال بررسی اندویژه توسعه سیاسی ناکام بوده

یک به عنوان  و مالزی دولت نفتییک به عنوان  سیاسی و تطبیق آن با دو کشور ایران

 تاریخیـ  بیقیتطروش  نظریه دولت رانتیر و به با استفاده از که است نفتیغیردولت 

ایران  که کشور دهدهای پژوهش نشان مییابی به این هدف است. بررسیدر پی دست

زیاد به درآمدهای نفتی از نظر توسعه سیاسی در سطح پایینی است،  وابستگیبه دلیل 

دولت به مالیات شهروندان  وابستگیاما کشور مالزی با وجود اقتصاد غیرمتکی به نفت و 

 .های رانتیر مانند ایران برخوردار استاز توسعه سیاسی نسبت به دولت از سطح باالتری

ایران، ، دولت رانتیر، رانت، توسعه سیاسی، درآمدهای نفتی اژگان کليدي:و 
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 مقدمه
در  از پژوهشگران را به خود جلب کرده و کثیریاز جمله مباحثی است که در چند دهه اخیر توجه عده  2توسعه سیاسی و 1توسعه

 سوم کشورهای جهان فکری برای نخبگان کانون عالیق فکری اندیشمندان علوم اجتماعی و علوم سیاسی قرار گرفته است. این بحث به ویژه

نیافتگی، به چالش اصلی جامعه تبدیل شده و همه ؛ چرا که در این کشورها، فرایند توسعه و توسعهمضاعفی برخوردار است اولویت و اهمیت از

گیری روند توسعه سیاسی منوط به تغییرات شکل [1] دهد.و تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود را تحت تأثیر قرار میوقایع 

 رو آورند. از اینهای تغییر در نظام تقسیم کار، قشربندی اجتماعی، نظام سیاسی و فرهنگ را فراهم میاجتماعی بلندمدت است که زمینه

ها به تغییر یا مقاومت در برابر تغییر در تکوین توسعه سیاسی نقش ها و طبقات و گرایش آنو سیاسی، منافع گروه عملکرد عامالن اجتماعی

 [2] سزایی دارد.به

هایی را با دولت آید، همواره پژوهشگرانها از نفت به دست میای از درآمدهای آنپویش تحوالت سیاسی در کشورهایی که سهم عمده

های اجتماعی و اقتصادی گذاریبدیل در عرصه سیاستاقتداری بی ،سیاسی یافتهتشکل نهاد قدرتمندترینبه عنوان  ت کهروبرو ساخته اس

ورهای برخوردار از منابع تجارب حاصل از بررسی کش دانند.ها میها، احزاب و گروهاند و خود را فراتر از همه طبقات اجتماعی، جریانداشته

غم برخورداری از منابع ردارد که رشد و توسعه اگر متکی به منابع طبیعی باشد، با موفقیت همراه نبوده و این کشورها بهطبیعی نشان از آن 

توان گفت اند. حتی میودهبب در توسعه سیاسی نیز ناکام لطبیعی هنگفت مانند نفت، معادن و ... عالوه بر ناکامی در فرایند توسعه اقتصادی اغ

 [3] گردد.بسیاری از موارد به عنوان عاملی بازدارنده در مسیر توسعه سیاسی قلمداد می منابع طبیعی در

گویی به برخورداری کشورهای رانتیر از ثروت غنی نفت و وابستگی اقتصادی این کشورها به رانت منابع طبیعی، لزوم بررسی و پاسخ

 با تمرکز بر دولت و نیروهای اجتماعی مؤثردر نظر دارد  پژوهش حاضر استادر همین ر سازد.ارتباط میان نفت و توسعه سیاسی را ضروری می

های نفتی و غیرنفتی را مورد مداقه قرار دهد و وجود توسعه سیاسی در دولت ،تاریخیای و در قالبی مقایسه و 3رانتیر دولت بر اساس نظریه و

با عنایت به تاریخی بودن توسعه به طور عام و توسعه سیاسی به طور خاص،  .دها را تبیین و تشریح نماییا فقدان توسعه سیاسی در این دولت

در این مقایسه،  ه یا فرضیات تحقیق از روش مقایسه استفاده شده است.تبیین مفهوم توسعه به روش تاریخی انجام شده و برای آزمون فرضی

نیافتگی ، اما از آنجا که تأیید فرضیه اثر نفت بر توسعهظر قرار گرفتندو غیررانتیر مد ن های رانتیرکشورهای ایران و مالزی به عنوان دولت

به منظور کنترل بیشتر و غنا بخشیدن لذا  ،باشدنمیپذیر امکانسیاسی تنها با مقایسه دو کشور که یکی دارای نفت و دیگری فاقد آن است، 

کشورهای دیگر مانند عربستان سعودی و ترکیه نیز مورد مطالعه و های ، اطالعات و دادهدر جهت اثبات فرضیه مذکور به استدالل تحقیق

 ،میل ، فرضیه تحقیق به اثبات برسد. چرا که بر اساس روش اتفاق4ِگیری از روش اتفاق در کنار روش اختالفبهرهبا بررسی قرار گرفته است تا 

آن جنبه مشترک که همه در آن اتفاق دارند، علت آن پدیده  اگر دو یا چند مورد وقوع یک پدیده، فقط یک جنبه مشترک داشته باشند، فقط

همچنین بر اساس روش اختالفِ میل، اگر دو یا چند مورد وقوع یک پدیده، فقط یک جنبه اختالف داشته باشند، فقط آن جنبه اختالف   است.

 تواند علت وقوع آن پدیده باشد.می

 

 چارچوب نظري

مانده از این  تأثیرات سیاسی بر جایگیری و اتخاذ تصمیمات دولتی و بر شکل آمدهای نفتیدر و پیامدهای آثار و تحلیل مطالعه

ت از اقتصاد خود هایی را در راستای حمایها سیاستحکومت در حیطه و قلمرو رویکرد اقتصاد سیاسی است. خیزدر کشورهای نفت تصمیمات

، یوسفیحاجی) [4] باشند.ر همان حال خود تحت تأثیر عوامل اقتصادی میکوشند، اما دآن میکنند و برای توسعه و تنظیم اعمال می

را مطرح دولت رانتیر  نظریه ، توسعه سیاسی را مطالعه کرده واقتصادی رویکردبا استفاده از  یمختلف نظرانو صاحب اقتصاددانان (13:1377

ائه شد و سپس دو ار 197٠ین مهدوی در سال سایرانی یعنی ح صاددانابتدا توسط اقتنظریه این  (6:1392، دیگران)قادری و  [5] ساختند.

 بسط بیشتر آن پرداختند.ببالوی و جیاکومو لوسیانی، به شرح و  اقتصاددان دیگر یعنی حازم

 ی ازناش ،های صادرکننده نفت همچون ضعف یا فقدان دموکراسیهای موجود در ساختار دولتها و ناتوانیکاستی رانتیر مطابق نظریه

افراد،  به ی مختلفهاحکومتها یا افراد، شرکت سوی از است کههایی به مثابه پرداختی است. رانت از نظر مهدوی وجود درآمدهای نفت

رانت فقط از منشأ نفت  نیز معتقدند یانیسببالوی و لو (428:197٠، )مهدوی [6] .گیردصورت می کنندهحکومت کشور دریافت یا هاشرکت

به  شود.رانت محسوب می ،باشد آن گونه مواد معدنی که حکومت وابسته به استخراج و فروش آید، بلکه هرپدید نمی نفتی هایفرآورده و

                                                           
1. Development 

2. Political Development  

3. Rentier State  
 از دو روش اتفاق و اختالف میل به صورت توامان استفاده کرده است.« های اجتماعیها و انقالبدولت»ب . تدا اسکاچپول در کتا4
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 .شود، رانتیر محسوب میبه دست آورد استخراجی مواد فروشصدور و  محلاز کل درآمد خود را از  درصد 42هر دولتی که حداقل  اعتقاد آنان

وجود دارد و لذا  کشورها بسیاری ازتوجه به این نکته ضروری است که رانت خارجی و کسب درآمد از محل فروش منابع استخراجی در  [7]

وابستگی کشورهایی که  گفت توانمی اما میزان رانتیر بودن آنان با یکدیگر متفاوت است. از این رو .هستند به نحوی رانتیر این کشورها نیز

به  .شوندشناخته می« رانتیر کمتر»به عنوان  رانت دارند وابستگی کمتری بهو کشورهایی که  «انتیرربیشتر »به عنوان دارند رانت  زیادی به

درصد  4/35و  7/46، 59کشورهای کویت، آذربایجان و ایران به ترتیب با  1996 – 2٠13عنوان مثال و به گزارش بانک جهانی در بازه زمانی 

وابستگی به رانت در  4/٠و  9/1٠، 4/13اندونزی و ترکیه به ترتیب با نت به عنوان کشورهای بیشتر رانتیر و کشورهای مالزی، وابستگی به را

 [8] گردند.های کمتر رانتیر تلقی میزمره کشور

اختار دولت و روابط آن با س بر خارجی هایآثار رانت به بیش از هر چیز دیگر خیزدر تحلیل شرایط کشورهای نفت رانتیر دولت نظریه

 .متفاوت استابسته به مالیات داخلی و هایبا دولت های وابسته به درآمد رانتیو مدعی است ماهیت دولت [9] های اجتماعی توجه داردگروه

عوامل به  ،ینوسازی و وابستگ هایتوسعه همچون مکتب مسائلبه مانند دیگر مکاتب مهم در عرصه مطالعه  دولت رانتیر رویکرد [1٠]

عنصر سیاست را به  دهد ومیحال توسعه اهمیت بیشتری  در تشریح شرایط سیاست و قواعد زندگی سیاسی در کشورهای در غیرسیاسی

شناسد که از متغیرهای دیگر به ویژه درآمدهای نفتی به عنوان یکی از منابع رانت خارجی تأثیر عنوان یک متغیر وابسته و غیرمستقل می

 [11] .پذیردمی

های رانتیر و در واقع توان بازیگری دولت در اختیار دولت است کامالً نفت کننده در کشورهای صادر رانت خارجیبر اساس این نظریه، 

توان با افزایش دالرهای نفتی می چه در عرصه سیاست داخلی و چه در پهنه سیاست خارجی به میزان دالرها و درآمدهای نفتی وابسته است.

های نفتی در دوره رونق ها نیز ارتقاء یابد. البته به این نکته هم باید توجه داشت که بسیاری از دولتر داشت که قدرت بازیگری دولتانتظا

به همین  [12] ای روبرو شوند که به واسطه آن حتی بقای رژیم در معرض خطر قرار گیرد.های ویژهدرآمدهای نفتی ممکن است با بحران

درآمد  .گذاردبر جای میهای دولت برای ایجاد توسعه است و تأثیرات مهمی بر سیاستاز اهمیت باالیی برخوردار  رانت نفتیاست که  دلیل

و موجب سلطه  استقالل دولت از جامعه و طبقات اجتماعی را به همراه خواهد داشت نیاز کرده ودولت را از تولید و اقتصاد داخلی بی ،نفت

تنها لذا یابد و های دولت رانتیر به امر توزیع رانت اختصاص میبخش عمده فعالیتنفتی  فراوانبه علت درآمدهای  .ددگردولت بر جامعه می

گیری تصمیم توسعه، حال در خیزدر تمامی کشورهای نفت تقریباًبه اعتقاد اسمیت  [13] کند، توزیع درآمدهاست.که دولت بازی می ینقش

های در اتخاذ سیاست این افراد [14] هستند.اختیارات گسترده  است که دارای یزمامداران به عهده نفتی درآمدهای در مورد نحوه هزینه کردن

لوسیانی توجه است. های اجتماعی وابسته را در نظر گرفته و نسبت به منافع جامعه بیاقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیشتر منافع خود و گروه

  [15] های نفتی ارجحیت دارند.های اجتماعی در دریافت رانتیک از گروهننده صرفاً باید تصمیم بگیرد که کدامکمعتقد است یک دولت توزیع

نقش  و خیز در حال توسعهدر کشورهای نفت تعیین قواعد اساسی زندگیدر  های خارجیرانتآفرینی تأکید نظریه دولت رانتیر بر نقش

چند که در طول  های مختلفدر عرصه این کشورهاهای متفاوت تجربه با ،دهی این شرایط و قواعدکلدر ش متغیرهای دولت و سیاست انفعالی

در رویارویی  به عنوان یک دولت رانتیر در خاورمیانه کشور ایران به عنوان مثال نظام سیاسی در تعارض است. ،دهه از عمر آنان به دست آمده

برابر انواع  در در دوران پس از انقالب پذیری فراوانیپایداری و انعطافاما ، شد و فروپاشی ثباتیبی دچار در دوران پهلوی انقالب بحرانبا 

های رانتیر برخی دولتیا این که  از خود نشان داده است. گسترده ایهتحریمها، حمله نظامی عراق و همچون اغتشاشات اپوزیسیون هابحران

همچنین  .اندگرد کردهها، عقببرخی دیگر از این دولت دست یافته و توجه هایی درخورروکراسی، به پیشرفتبو آمدیاردر مقابله با فساد و ناک

 در حالی که ،اندگام برداشته آن نفتی )هر چند به تعداد اندک( به دموکراسی گذار کرده و حتی در مسیر تثبیت و تحکیم هایدولت برخی

 ایهخیز، رانتهای متفاوت و حتی متضاد حاکی از آن است که در کشورهای نفتین آزمودها .اندباقی مانده ها، اقتدارگراشماری دیگر از آن

 آورد. حساب توان تنها متغیرهای تعیین کننده قواعد زندگی سیاسی بهنفتی را نمی

نفتی در تعیین قواعد سیاسی و نقش منفعل  ، یعنی تأثیرگذاری رانت خارجی و درآمدهایرسد این ادبیات نظریوجود به نظر می این با

 منجر و عدم وابستگی به نفت گیریالیاتمکه  با فرض این حتی و است کرده هنوز اعتبار نسبی خود را حفظ قواعد، این دهیشکلدولت در 

دولت قوی و جامعه  تشکیللی، محصوگیری اقتصاد تکشکل از قبیلاتکا به درآمدهای نفتی پیامدهایی  توان گفتمی ،نشودبه دموکراسی 

از طبقات اجتماعی،  استقالل مالی دولت مدنی ضعیف، دخالت گسترده دولت در امور اجتماعی ـ اقتصادی، گسترش فساد اقتصادی و سیاسی،

همراه خواهد به  را نیافتگیو در یک کالم توسعه دولتگری و سرکوب خواهیزیادهگویی دولت به مطالبات سیاسی شهروندان، عدم پاسخ

 .داشت
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 مفهوم توسعه سياسی

تی بلوک شرق های سوسیالیساستقالل کشورهای تحت استعمار و تهدیدات نظام و به دنبالتحوالت پس از جنگ جهانی دوم  به دنبال

مطرح گردید  ن آمریکاییپردازاپردازان غربی به ویژه نظریهشناسان و نظریهتوسط جامعه سیاسی ، مفهوم توسعهداری غربیبرای جهان سرمایه

نفوذ  نعی برایو از سوی دیگر ما شودترسیم مانده یافته و عقبکشورهای تازه استقاللو پیشرفت  مسیری برای دگرگونی تا از یک سو

این  ،سیتوسعه سیا رغم گذشت بیش از نیم قرن از مطالعاتبه باشد. یافته جهان سومهای کمونیستی به کشورهای تازه استقاللایدئولوژی

جود انبوهی از مطالعات ونظران پنهان مانده است. امروزه با روز بیشتر ابهام یافته و در پس مناقشات و اختالف نظرهای صاحبه مفهوم روز ب

ت اس م به دست نیامدهباره این مفهونظران درم انسانی، اجماع مشترکی بین صاحب، همانند دیگر مفاهیم علودرباره توسعه سیاسیانجام شده 

 .دننمای، تعریف و معیارهای خاص خود را از این اصطالح مطرح میمختلف مکاتبو 

های بهبود، رشد و گسترش همه شرایط و جنبهبه معنای  توسعه تشکیل شده است. 5سیاست توسعه وکلمه  واژه توسعه سیاسی از دو

سیاست در یک  .است رشد اقتصادی و سیاسی، برابری اجتماعیامنیت ملی، آزادی فردی، مشارکت از جمله  مادی و معنوی زندگی اجتماعی

توان به از ترکیب توسعه و سیاست می گردد.اتخاذ می به منظور اداره امورکشور و حکومت از طرف که شودگفته می تدابیریمعنای کلی به 

این مفهوم، ضروری باب  دانشمندان در نظرات برخی از بیان توسعه سیاسی، دقیق از یتعریف رائها قبل ازمفهوم توسعه سیاسی دست یازید. اما 

 رسد.به نظر می

استقرار دموکراسی و کارایی  گویی دولت به مردم،گسترش جامعه مدنی و پاسخ ،ثبات سیاسیتوسعه سیاسی را افزایش  ،لوسین پای

ـ ملت   ،ساموئل هانتینگتوناز نظر  [16] .کندمی معرفی سیسه ویژگی اساسی توسعه سیا را برابری، ظرفیت و تغییر تدریجیوی  د.دانمیدولت 

توسعه سیاسی  فرایند درکه  است این اعتقاد بری و .است 6های مدنی و نهادمندی سیاسیآزادی سیاسی، آزادیتوسعه سیاسی به معنای 

های الزم برای د از ظرفیت و تواناییبنابراین نظام سیاسی بای کنند.می ظهور های جدیدترتقاضاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقش

گابریل آلموند و جیمز کلمن توسعه  [17] .خواهد شد هرج و مرج روبرو و ثباتیبی این صورت سیستم با غیر باشد، در داررتغییر وضعیت برخو

کنند و اعضای جامعه در یدا مییافته را پهای جوامع توسعهویژگی ،های سنتی غیرغربیدانند که به موجب آن نظامسیاسی را فرایندی می

بحران هویت، شامل پنج بحران  ر توسعه سیاسی را در عبور ازبایندلئونارد  [18] های سیاسی و غیرسیاسی مشارکت گسترده دارند.فعالیت

کشورهای  فته صنعتی ازیااست که وجه تمایز کشورهای توسعه او معتقد داند.می بحران مشارکت، بحران نفوذ، بحران مشروعیت و بحران توزیع

 پشت سر های هویت و مشروعیت راهای فوق به ویژه بحرانبحران آمیزگذشته به طریقی موفقیت آن است که آنان در حال توسعه در در

های حوزه ها وکلیه بخش سیاسی در توزیع اقتدار تخصصی شده و سیاسی تنوع یافته و به ساختار وسعه سیاسی رات ،یزنشتاتآ [19] اند.نهاده

درجه توسعه سیاسی  برخوردار شود به همان نسبت بر با هویت مستقل هر اندازه جامعه از ساختارهاییو معتقد است  سازدجامعه مرتبط می

 [2٠] .شد افزوده خواهد جامعه آن

که در اصطالح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی  دانست شناختیجامعهاز مفاهیم  را توسعه سیاسیتوان بندی کلی مییک جمع در

به بیان  ت.و تغییرات اساسی در یک جامعه اس در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی نظام سیاسییک 

سادگی به پیچیدگی،  پذیری، ازناپذیری به انعطافاندازه یک نظام سیاسی از انعطاف رشد دموکراسی مترادف است و هر توسعه سیاسی بادیگر 

 د.یابآن نظام افزایش می در کند، به همان نسبت توسعه سیاسی نیز خودمختاری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا روی بهدنباله از

توسعه ه در گیرد، میسر نیست. چرا کسنجش قرار میگیری و سنجش دقیق توسعه سیاسی، آن طور که توسعه اقتصادی مورد اندازه

که  .. وجود دارد. و کاهش قدرت خرید، میزان اشتغال سرانه، افزایش یا ناخالص ملی، درآمد تولید مانند یریپذکمیت هایشاخص اقتصادی

گیری اندازه ،اپذیرنکمیت حضور عناصر کیفی علتبه در توسعه سیاسی  سازد، در حالی کهرا میسور میتوسعه اقتصادی  امکان محاسبات دقیق

 .پذیر نبوده و یا با مشکالت فراوان همراه استنامکاپارامترهای توسعه سیاسی  دقیق

های غلب نظریههایی که مخرج مشترک ابر اساس شاخص را یعنی ایران و مالزی ی مورد مطالعهتوسعه سیاسی کشورها ،در این تحقیق

ه مدنی قوی سیاسی، جامع، مشارکت سطح پایین فساد، ثبات سیاسیعبارتند از:  هادهیم. این شاخصد سنجش قرار میسیاسی هستند مور

و بانک  عه ملل متحدالمللی نظیر سازمان برنامه توسهای بینها که برای اولین بار توسط سازمانمجموعه این شاخص گویی حکومت.و پاسخ

 .شودنامیده می مطرح شده است، حکمرانی خوب جهانی

 
 

                                                           
5. Political  

 [21] های آن نظام قابل شناسایی و بررسی است.پذیری، یگانگی و شیوههایی همچون پیچیدگی، استقالل، تطبیق. نهادمندی سیاسی با شاخص6
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 هاي نفتی و غيرنفتیتوسعه سياسی در دولت

کنند. یاد می مانند ایران خیز جهانعنوان یکی از موانع عمده تحقق توسعه در کشورهای نفت از نفت به برخی از کارشناسان معموالً

ویژه ایران نقش داشته است، مورد مناقشه ه نفت چقدر در ایجاد اقتصادهای بسته و متکی بر نفت در منطقه خاورمیانه ب این موضوع که واقعاً

اکثریت با این . رأی نیستندثیرات آن بر اقتصاد کشورها همأشناسان اقتصاد سیاسی در مورد وجود نفت و تپردازان و کارنظریهچرا که  ست.ا

 دیتهدید است به این دلیل که نه فقط در ایران، بلکه در کل خاورمیانه، تهدی و هم فرصت، موافقند. است نظر که نفت در واقع، هم تهدید

درآمد حاصل از فروش . فرصت است به این دلیل که به حقوق اولیه انسانی، خود را نشان داده است یابی ملتری و دستساالجدی برای مردم

نیافته کشورهای توسعهمنجر به جهشی شود تا به سرعت فاصله  باشد و جانبههای توسعه همهمین زیرساختأت عاملی مهم برای تواندمینفت 

 .نمایدچه اکنون هست،  آن یافته بسیار کمتر ازنسبت به کشورهای توسعه را

 ،این میزان در برخی از کشورها بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی اختصاص دارد. ترکیب بخش اعظم در اکثر کشورهای پیشرفته جهان،

 شودحاصل می گیریتمالیا از طریقاز درآمدهای دولت  تر از نیمیکم ،خیزنفتاما در بیشتر کشورهای  رسد.درصد نیز می 8٠ باالی به حتی

های کارگیری رویهو مانع از به هدشهای اجتماعی و سیاسی در عرصه کشورها تضعیف این موجب پردازانگفته نظریهبه  و این وضعیت

درصد  5٠بیش از  اوالً ،انددر خاورمیانه واقع شده که نفتی باالی خیز با درآمدهایکشورهای نفت در اکثر .شودمی جوامع دموکراتیک در این

سرشار نفتی و به  درآمدهای تواند ناشی ازاکثریت آنها غیردموکراتیک هستند و این می ثانیاً، شودتأمین می نفتی درآمدهای درآمد دولت از

 د.نیازی دولت از حمایت اجتماعی باشتبع آن بی

دارای  رانتیریسم است. رانتیریسمموسوم به  است و حکومتاین دولت دارای یک شیوه خاص سیآمده است که  دولت رانتیر در تعریف

شود و دوم نخبگان حاکم از این رانت برای جلب همکاری و کنترل کنترل می حاکم توسط نخبگان که رانت، اول این دو ویژگی عمده است:

بر دریافت نکردن مالیات از جامعه به توافقی ضمنی و دولت رانتیر در برا [22] .سیاسی دولت را حفظ کنند ثبات نمایند تاجامعه استفاده می

های های اقتصادی را با اولویتاولویت دیگر عبارت نظر کنند و بهمبتنی بر نمایندگی صرف که آنان نیز از حکومت یابندمی دست نانوشته با مردم

 در قشربندی اجتماعی، دگرگونی ،سیاسی ثباتیبی ،دولت از جامعه استقالل به توانپیامدهای رانتیریسم می از دیگر د.نماین تعویض سیاسی

به تضعیف  منجر که دانستتوسعه اقتصادی  هایگرایی و اختالل در برنامهجویی و مصرفرانت نمایندگی دولت، تشدید روحیه ماهیت تضعیف

 .دهدسوق می اییبه سمت اقتدارگر را و دولت و ممانعت از توسعه سیاسی شده دموکراسی

 جوامعی در دولت رانتیر اساساًالبته باید به این نکته توجه داشت که رانتیریسم در تمام جوامع، پیامدهای یکسانی را به همراه ندارد. 

مراحل  از کشف نفت، پیش که نروژفنالند و  ه در جوامعی چونک الیح در اند.به ثروت نفت دست یافته یافتگیشود که پیش از توسعهمی ظاهر

 در چند دهه گذشته که است ایران از جمله کشورهای خاورمیانه [23] .نکرد ایجاد ورود درآمدهای نفتی، رانتیریسم را توسعه طی شده بود،

 ،کشور ترکیب بودجهورود درآمدهای فزاینده نفتی به  با زمانهم .تاختصاص داده اس درآمدهای نفتیرا به  خود منابع مالی سهم زیادی از

به عنوان یکی از کشورهای  مالزی روند توسعه اقتصادی و سیاسی در .قدرت سیاسی گام برداشته است تمرکزروز دولت ایران در جهت  به روز

توان میر این کشو از عوامل توسعه در .شدمیالدی آغاز  197٠آسیای جنوب شرقی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم و به طور مشخص از دهه 

گذاری خارجی و بسیج منابع داخلی، سازی، سرمایه، خصوصیاصالح ساختار مدیریت توسعه اقتصادی و نظارت دولت، راهبرد توسعه صادرات به

 [24] جنوبی و تعامل فعال با سایر کشورهای جهان اشاره داشت.الگو قرار دادن ژاپن و کره

های اجتماعی و سیاسی کم و بیش یکسانی را در نظر ها و پویشمتکی به صدور نفت، ویژگیهای پردازان دولت رانتیر برای دولتنظریه

به های متأثر از درآمدهای نفتی با یکدیگر مقایسه شود. ها در عرصههای این دولتگیرند. برای آزمودن این ادعا ضروری است که تجربهمی

ها با کشورهای مورد مطالعه، توسعه سیاسی در این ه سیاسی و تطبیق این شاخصهای توسعاستفاده از شاخصبا  همین دلیل در این پژوهش

هایی مشابه و البته در این مسیر از کشورهایی مانند عربستان و ترکیه نیز به عنوان نمونه دهیممیکشورها را مورد سنجش و ارزیابی قرار 

 .کنیممیاستفاده 

 

 ثبات سياسی
 انتظار با که اشاره دارد ، جدای از به کارگیری غیرقانونی خشونت،سیاسی هایاز رفتار ی خاصگوهایثبات سیاسی به عملکرد پیوسته ال

آمیز و دوری از خشونت کنند و بر تحول مسالمتبینی تغییر نمیای قابل پیش. چنین الگوهایی احتماالً در آیندهمطابقت داردآگاه  مردمِ عمومی

قابل  ایو رفتارهای حکومت و محیط نهادی آن در آینده [26] مندی وجود داردکه در آن قاعدهثبات وضعیتی است  [25] تأکید دارند.

مدت و حتی بلندمدت خود های میانتوانند برنامهشود و مردم و فعاالن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میبینی دچار تغییرات اساسی نمیپیش

ها ریزیشود تا برنامهبینی بودن رفتار محیطی، موجب میها طرح و پیگیری کنند. غیرقابل پیشرا بدون نگرانی از تغییرات یکباره قوانین و رویه
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حذف امکان به معنای لزوماً البته عدم تغییر الگوهای سیاسی  [27] های زود بازده مورد توجه قرار گیرند.مدت بوده و فعالیتدارای افق کوتاه

ثبات کننده است که به صورت تغییر در ساختار ه ناظر بر فقدان نسبی برخی حوادث سیاسی بیبلک ،تغییرات مهم اجتماعی و سیاسی نیست

 د.کنمی ظهورقدرت و تغییر در حکومت 

ثباتی سیاسی دارای چهار بُعد اساسی است: خشونت سیاسی نشأت گرفته از مسایل سیاسی، اعتراضات مردمی پین معتقد است بی

توان گفت مفهوم ثبات سیاسی عالوه بر نبود اتفاقات بنابراین، می [28]های سیاسی. ثباتی رژیمام سیاسی و بیثباتی در درون نظ، بی7گسترده

ثبات کننده در درون یک جامعه و نبود تهدیدات جدی نسبت به نظام سیاسی و تهدید بقای آن، تا حدودی به تغییرات کمتر در درون نظام بی

های شدن کارآمدی دولت و رعایت حقوق و آزادی ثبات سیاسی بستر نهادینه شود.ونی باشند، نیز مربوط میسیاسی، حتی اگر این تغییرات قان

د و نخبگان سیاسی و افراد جامعه در قالب نهادها و قواعد سیاسی به دنبال نمند و نهادمند شوها قاعدهاگر این حقوق و آزادی افراد است.

توان مطالب می این با توجه به بینی در رفتار سیاسی خواهیم بود.شاهد الگوهای پیوسته و قابل پیش تاستیفای حقوق خود باشند، در آن صور

ها و ثباتی قوه مجریه که به صورت تغییرات مکرر در قوانین، سیاستدو شاخص برای بررسی ثبات سیاسی جوامع در نظر گرفت؛ نخست بی

های ناامنی )مانند جنگ، کودتا و شورش( و خشونت ی اجتماعی ـ سیاسی که بر اساس شاخصثباتکند و دوم بیحتی مقامات اجرایی ظهور می

 گیرد.سیاسی مورد سنجش قرار می

در  ونه اجماعیگهیچ در ایران و بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر انقالب باید اذعان کرد که در بین نخبگان سیاسی حاکم

های سیاسی ارد. جناحاین اهداف وجود ند بندی بینادی، عدالت، جمهوریت و توسعه و حتی در مورد اولویتمورد اهداف کالن جامعه مانند آز

رخورد کرده و یکی را بر باند و با این مفاهیم به صورت گزینشی ها تفاسیر متفاوت و بعضاً متعارضی از این مقوالت داشتهمختلف طی این سال

چنین منازعاتی  [29] .آمیز تبدیل کرده استبه یک عرصه قطبی و منازعهرا همواره  ایران ر عرصه سیاستاند. همین امدیگری اولویت بخشیده

دولت و  در تغییر ست.های مختلف نیز تبلور یافته اهای شدید و پیاپی گفتمانی در دولتتنها در عرصه نظری باقی نمانده و در قالب چرخش

های کالن جامعه و سیاست یابی به اهدافاین تغییرات نباید در دست اما دهد،در تمامی جوامع رخ میناپذیر بوده و سیاسی امری اجتناب جناح

طار تأثیری در و تغییر راننده ق نمایندمشخص حرکت  یدر مسیر همانند یک قطار های مختلفدولت ضروری است که بلکه ،خللی وارد کند

قدامات انجام شده توسط اها پس از به قدرت رسیدن به دنبال تخریب دولت قبلی و دولتفانه مسیر و مقصد نهایی ایجاد ننماید. در ایران متأس

ها و گذاری، سیاست. تغییر دولت در ایران با تغییرات گسترده در عوامل اجراییهستندآن دولت و موجه جلوه دادن اهداف و اقدامات خود 

ایطی نظرات و در چنین شر .ناچیز و غیرقابل توجه استصالً وجود ندارد و یا حرکت در مسیر قبلی یا ا رویکردهای دولت همراه است و

 شود.های سیاسی قرار گرفته و به حاشیه رانده میتصمیمات فنی و کارشناسی همواره تحت تأثیر رقابت

ارد. به طوری که ن وجود دهای گوناگوناامنی و خشونت سیاسی نیز در کشور ایران از همان ابتدای پیروزی انقالب تا کنون به صورت

، حمالت پراکنده به ایشمندان هستهترور دانمانند  های کوچک و بزرگ سیاسیایران شاهد بروز و ظهور خشونت ساله 4٠تاریخ سیاسی 

مجلس شورای  و اخیراً حمله تروریستی داعش به 1383در سال )ع( گذری حرم مطهر امام رضاهای سیاسی و مذهبی، بمبها و شخصیتچهره

رویکرد  .. بوده است..و  1388، حمله به معترضین انتخابات در سال 1378، حمله به کوی دانشگاه تهران در سال )ره(اسالمی و حرم امام خمینی

ه. به همین دلیل باید جویانآمیز و صلحرویکردی مسالمت گرانه است و نهنظام مستقر در ایران در برابر اعتراض و مخالفت، رویکردی سرکوب

ان نیست، بلکه به علت رغم این که اعتراض و مخالفت زیادی را در ایران شاهد نیستیم، اما این عدم اعتراض ناشی از رضایت شهروندگفت علی

 ترس و واهمه از عواقب ناشی از اعتراض است.

نوعی اجماع  عه بهدر مورد مفاهیم کلیدی و اهداف کالن جام هاست کهیافته، دههور توسعهکشور مالزی به عنوان یک کش نخبگاناما 

ری ماهاتیر محمد وزیبه بعد به خصوص در دوران نخست 197٠این روند از دهه و اگر اختالفی هست بر سر جزئیات است.  اندرسیدهو وفاق 

و مذاهب مختلف است.  کشوری چند نژادی بوده و دارای اقوامادامه یافت. مالزی  به وضوح نمایان شد و پس از آن نیز 2٠٠3تا  1981از سال 

ان آنان نیست. آمیز میخورد، اما این رقابت به معنای درگیری خشونتهر چند رقابتی سیاسی میان اقوام و مذاهب گوناگون به چشم می

ثبات سیاسی و از  و تسامح حاکم بر جامعه از یک سو موجب تداوم پذیرش تنوع و تکثر اجتماعی ـ سیاسی از سوی مردم و نیز روحیه تساهل

 [3٠] گیری اقتصادی و سیاسی در این کشور شده است.های چشمسوی دیگر موجب استمرار پیشرفت

 

 فساد سطح پایين
در جهت کسب منفعت  ها و شرایط بهینه سوء استفاده از مقام و منصب عمومیوجود فساد گسترده در یک جامعه به معنای وجود زمینه

گذاری هر چه بیشتر مناسب باشد های اقتصادی آن برای قانوندر کشورهایی که ویژگی شخصی اعم از منافع پولی و یا منافع غیرپولی است.

                                                           
7. Mass Civil Protest 
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و درآمدهای  چون نهادهای سیاسی که منبع توزیع ثروت [31] هایی را برای فساد به وجود آورد، فساد بیشتر خواهد بود.گذاری، فرصتو قانون

 عمومی جامعه هستند از این شرایط برای منفعت شخصی و گروهی خود بهره خواهند برد.

نفتی کسب کرده  منابعدولت ایران به عنوان یک دولت رانتی، چه قبل و چه بعد از انقالب، بخش مهمی از درآمدهای خود را از طریق 

شود های حاصله میر دولت است منجر به ایجاد رقابتی سنگین برای برخورداری از رانتمقادیر هنگفت درآمدهای نفتی که تماماً در اختیا است.

مشروع و قانونی و از بین رفتن انگیزه میان  یهاجویی به جای روحیه کسب درآمد از راهو نتیجه چنین وضعیتی افزایش فساد و روحیه رانت

شعارهای پوپولیستی نامزدها و منتخبین مجلس و ریاست جمهوری مبنی ی ندارند. اها بهرهنیروهای مولدی است که به هر دلیل از این رانت

ها از مزایا و منابع مالی ناشی از در اختیار داشتن درآمدهای رانتی است. این شعارها و استفاده از ابزارهای مندی هر چه بیشتر تودهبر بهره

 اره یک گزینه جذاب برای نامزدهای انتخاباتی بوده است.ها در انتخابات هموتوزیعی اقتصادی برای جلب حمایت توده

امتیاز هر کشور از طریق . کندمیگزارش  و رتبه آنان را کشورهای مختلف جهان هر ساله میزان فساد المللیسازمان شفافیت بین

ورد از فساد دولتی با امتیاز صفر و بدترین م .شودمصاحبه و گردآوری نظرات بازرگانان و صاحبان صنایع و ارزیابی کارشناسان تهیه می

کشور مورد مطالعه در جهان  168خود کشور ایران را در بین  این سازمان در گزارش. شودنشان داده می 1٠٠ترین بخش عمومی با امتیاز سالم

های فساد ایران در سالکاهش رتبه هر چند  [32] است. دانسته 13٠و  136، 137 هایرتبه به ترتیب حائز 2٠16تا  2٠14های طی سال

 حاکی از بهبود وضعیت این کشور است، اما همچنان بسیاری از کشورهای منطقه وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند. اخیر

 کشور جای گرفته است 168ز مجموع ا 54کشور مالزی به دلیل عدم برخورداری از درآمدهای نفتی در جایگاه طبق همین گزارش 

ای مواجه پله 4در قیاس با سال قبل با سقوط  این کشوردر مقابل ایران دارد. هر چند  مالزیشان از وضعیت بسیار مناسب و این امر ن [33]

شده است، اما همچنان دارای وضعیت مطلوبی نسبت به کشورهای رانتیر است. به هر حال تا زمانی که فساد در سطح دولت و جامعه وجود 

های گذاریگر ضرورت انجام اقدامات و سیاستپذیر نخواهد شد. این امر نشانجانبه امکانتوسعه جدی و همهکن نشود، داشته باشد و ریشه

 کالن برای مبارزه با فساد و کاهش شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب است.

باالتر امکان گرفتار نشدن در دام شود و امکان فرار از دام نفت و حتی در سطح های نفتی همیشه منجر به ظهور فساد نمیالبته رانت

های دموکراتیک و نهادهایی نیرومند برای یابی به ثروت نفت، نظامنفت وجود دارد. مثالً کشورهایی مانند آمریکا، نروژ و انگلیس پیش از دست

رات موفق شدند بالی نفت را به نعمت پروری داشتند. همچنین کشورهایی مانند اندونزی، مکزیک و تا اندازه زیادی امامقابله با فساد و حامی

 [34] نفت تبدیل کنند.

 

 مشارکت سياسی
گرایی رتری دارند، احتمال اقتداهای بزرگشود و بودجهشان از درآمدهای نفتی تأمین میهایی که منابع مالیرسد در حکومتبه نظر می

شود و این منابع نسبت به گروه اول کوچک هستند، احتمال دموکراسی میشان از مالیات تأمین هایی که منابع مالییابد. در حکومتافزایش می

ای در ارتباط با رابطه درآمدهای نفتی و دموکراسی شود. توماس فریدمن با مطالعه بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت در مقالهبیشتر می

ت هستند با درآمدهای نفتی آن کشورهای رابطه معناداری وجود های سیاسی در کشورهایی که صادر کننده نفمیان میزان آزادی»نویسد: می

دهد و در حقیقت میان های سیاسی را به شدت کاهش میوی بر این باور است که افزایش درآمدهای نفتی در کشورها میزان آزادی« دارد.

 [35] های سیاسی در این کشورها رابطه معکوس وجود دارد.درآمدهای نفتی و آزادی

شود. شهروندان ها میفتی در بیشتر مواقع موجب اختالل در دموکراسی شده و منجر به بروز رفتار غیردموکراتیک حکومتثروت ن

گذاری ها سرمایهشود که دولتخیز به همان اندازه شهروندان کشورهای دیگر خواهان دموکراسی هستند، اما ثروت نفتی باعث میهای نفتدولت

اند و اکثر های توسعه سیاسی و اجتماعی ضعیف عمل کردهگذاری در زمینهخیز در امر سرمایهکشورهای نفت مایند.شدیدی در ابزار سرکوب ن

یابی به امکانات بیشتر در برابر های نظامی و افزایش کیفیت تسلیحات نظامی گردید. این امر به دلیل دستشان صرف هزینهدرآمدهای نفتی

دهد که به طور متوسط آمار نشان می [36] ای است.های قومی یا منطقهدر برابر دیگران و مقابله با درگیریفشارهای مردمی، دفاع از ثروت 

دهد و نهایتاً های دموکراتیک را به میزان نیم درصد کاهش مییک درصد افزایش در بخش منابع طبیعی )مانند نفت(، احتمال بقای حکومت

پیش  و دیکتاتوری دن به سطح باالتر ترقی دموکراتیک با وارونگی به سطح باالتر ترقی اقتدارگراییشود که نهاد دولت به جای رسیموجب می

 برود.

 + و1٠با مقدار  باالترین سطح دموکراسیهای استاندارد جهانی برای بررسی سطح دموکراسی در جوامع مختلف، مطابق شاخص

سطح دموکراسی در ایران، در بهترین حالت  دهدآمار نشان می شود.نشان داده می -1٠ ( با مقداراستبدادی تماماًترین سطح دموکراسی )پایین

سطح دموکراسی در ایران  توجه این است که. نکته قابل داردرسید که البته با دموکراسی مطلوب، فاصله  +4به  1383تا  1378 هایبین سال

 تقریباً 1383تا  1377های میانگین قیمت نفت در سال رخوردار شده است.هایی که بهای نفت کاهش یافته بود، از وضعیت بهتری بطی سال
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 1388و  1387های دالر هم گذشته و در فاصله سال 6٠این میانگین از  139٠تا  1383های بین در حالی که در سال ،دالر بوده است 2٠

 نژاداحمدی ر دولتترین سطح دموکراسی در ایران دپاییندهد ت. شواهد نشان میدالر هم فراتر رفته اس 14٠قیمت هر بشکه نفت خام از 

 نژاددرآمدهای نفتی ایران در دولت احمدیطبق آمار بانک مرکزی،  .بود شوک مثبت در بهای جهانی نفترخ داده است، دورانی که مصادف با 

و این در حالی است  ن اکتشاف نفت در ایران بوده استها از زمانیمی از درآمد کشور در همه دوره تقریباًمیلیارد دالر بوده که  531بیش از 

به عبارت بهتر، با  .نژاد شده استکه نصیب دولت احمدیو معادل یک سوم درآمدی است  میلیارد دالر 157 حدود درآمد دولت خاتمیکه 

اشت، نسبت معکوسی برقرار بوده های مورد بحث این یاددنفت و سطح دموکراسی طی سالیید کرد که بین بهای أتوان تخطای اندکی می

 ت.اس

 

 جامعه مدنی قوي
یکی از پیامدهای مهم درآمدهای نفتی، بزرگ شدن دولت و دخالت گسترده آن در امور اقتصادی است. برای بررسی اندازه دولت در 

تر باشد، اندازه دولت ین شاخص کوچکشود. هر اندازه اهای دولتی به تولید ناخالص داخلی استفاده میاقتصاد معموالً از شاخص نسبت هزینه

گری آن در اقتصاد، کمتر است. مطابق مطالعات انجام شده کشورهای ایران و عربستان که اتکا به درآمدهای نفتی دارند دارای شاخص و مداخله

شورهای ایران و عربستان به ک 2٠11تری نسبت به کشورهای ترکیه و مالزی هستند که درآمدهای نفتی ندارند. به طور مثال در سال بزرگ

 [37] بودند. 13و  14بوده و کشورهای مالزی و ترکیه دارای شاخص  2٠و  17ترتیب دارای شاخص 

گردد. یکی از آشکارترین این پیامدها استقالل انبساط دولت و دخالت آن در حوزه اقتصادی منجر به تأثیرگذاری در حوزه سیاسی نیز می

جتماعی است. دولت رانتیر با توجه به منبع عمده درآمدش که ناشی از فروش نفت است، کمترین میزان وابستگی دولت از جامعه و طبقات ا

ها اند. در حالی که در مالزی و ترکیه دولتنیاز و مستقل بودههای ایران و عربستان همواره از جامعه بیرا به منابع داخلی خواهد داشت. دولت

 کنند و از آن مستقل نیستند.ه سمت جامعه دراز میبرای بقای خویش دست نیاز ب

گردد. به طوری که سهم مالیات شهروندان ها به جامعه تلقی میگیری از شهروندان به عنوان یکی از منابع عمده وابستگی دولتمالیات

درصد رسیده است. در  34سهمی معادل روند افزایشی داشته و به  2٠16تا  199٠های ترکیه در تولید ناخالص داخلی این کشور در طی سال

درصد تولید ناخالص داخلی نبوده است.  13گاه کمتر از ها هر چند یک روند متغیر کاهشی و افزایشی داشته اما هیچمالزی نیز سهم مالیات

ه بای وارونه میان اتکای دولت هرابطچرا که  ها در ایران و عربستان اتکای چندانی به دریافت مالیات از شهروندان ندارند.حال آن که دولت

گاه از در قریب به دو دهه مورد مطالعه، در عربستان سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی عربستان هیچ وجود دارد. مالیات درآمدهای نفت و

 11ن نیز در باالترین وضعیت به اما به هر حال سهم مالیات در اقتصاد ایرا ،درصد فراتر نرفته است. در ایران البته وضعیت کمی بهتر است 5

درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است که رقم بسیار  6به  2٠16درصد رسیده است که البته دوامی نداشته و با فراز و فرودهایی در سال 

 [38] پایینی است.

های قوت و ضعف جامعه توان شاخصهای خصوصی و مطبوعات آزاد را میها، رسانهها و تشکلدر یک نگاه کلی، وجود و یا فقدان گروه

های مدنی مستقل و کارایی آنان است، چرا که مانع تشکیل گروه ایران و عربستان های رانتی مانندساختار دولتمدنی در هر جامعه دانست. 

شود هادهای مدنی انجام میها حضور یافته و وظایف متنوعی که معموالً توسط نشوند و آن قدر در همه عرصهمی ها آن قدر بزرگاین دولت

 فزاینده گری و مداخالتمیزان تصدیبه بیان دیگر،  [39] شوند.های مدنی میگیرند که به طور طبیعی مانع رشد دیگر گروهرا بر عهده می

ی که توان مطالبه طبقات اجتماعی قوها و ها، تشکلگروهفقدان  پیامدی جزاز جامعه و طبقات اجتماعی  ها و استقالل زیادشاناین دولت

 .ندارد گویی از دولت را داشته باشند،پاسخ

بندی ایران در رتبه وضعیت آزادی مطبوعات نیز در کشورهای ایران و عربستان در شرایط بسیار نامساعدی قرار دارد، به طوری که

ی مطبوعات در کشور عربستان نیز بسیار قرار دارد. وضعیت آزاد 175کشور در رتبه  179جهانی از منظر شاخص آزادی مطبوعات در بین 

شود. این روند در طی زمان نه تنها بهبود نیافته، بلکه شرایط برای نامطلوب است و کنترل و سانسور شدیدی بر مطبوعات این کشور اعمال می

به رتبه  2٠٠2در سال  125ت از رتبه بندی جهانی آزادی مطبوعانگاران دشوارتر نیز شده است. به طوری که موقعیت عربستان در رتبهروزنامه

هر چند دو کشور ترکیه و مالزی نیز در رده کشورهایی با میزان باالی آزادی مطبوعات قرار ندارند،  [4٠] در شرایط کنونی رسیده است. 16٠

 وردار هستند.بندی جهانی نسبت به ایران و عربستان از آزادی نسبی برخدر رتبه 122و  148های اما به هر حال با رتبه

های دیداری و شنیداری خصوصی که به واسطه استقالل از دولت بتوانند منتقد دولت باشند در کشورهایی مانند ایران همچنین رسانه

کنند در نتیجه به دولت های خود را از منابع دولتی تأمین میهای موجود همگی دولتی بوده و چون هزینهوجود ندارند. رسانهو عربستان 

ضعف و یا حتی فقدان جامعه آید که با توجه به مطالب فوق چنین بر می [41]گوی جامعه مدنی باشند. توانند سخنو نمی ابسته هستندو

داشت.  را در این جوامع توان انتظار وجود جامعه مدنی قوی و فعالینمی و است مانند ایران و عربستان امری محتومهای رانتیر مدنی در دولت
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توان گفت جامعه مدنی در ایران و عربستان قدرت و توانایی کافی برای تأثیرگذاری بر فرایندهای سیاسی کشور را ندارد. این در حالی لذا می

 است که دو کشور غیرنفتی مالزی و ترکیه وضعیت بهتری به لحاظ مشارکت جامعه مدنی در حیات سیاسی جامعه خود دارند.

 

 گویی حکومتپاسخ
گو نخواهد بود. یکی از کند که دولت در مقابل مطالبات شهروندان خود پاسخاز جامعه این نتیجه را در ذهن تداعی میاستقالل دولت 

شود که هایی میگیری طبقات و گروهگیری و یا باعث به تعویق افتادن شکلدالیل این امر آن است که اساساً اتکا به درآمد نفت مانع شکل

های مدنی و حقوق سیاسی در این کشورها به شناخته نشدن آزادی فقدان و به رسمیت ز حکومت را داشته باشند.گویی اقدرت مطالبه پاسخ

سازد. عربستان های این سرکوب را فراهم میشود. درآمدهای نفتی هزینههای سیاسی شهروندان و اعتراضات مخالفین منجر میسرکوب فعالیت

مخالفت و سرکوب مخالفان و انجام  [42] کند.را صرف امور نظامی و امنیتی برای مقابله با مخالفان می هر ساله مقادیر عظیمی از بودجه خود

 شود.های هنگفت در این مسیر در کشور ایران نیز به وفور مشاهده میهزینه

نسبت به  نان و عربستاهای ایرمطالعات به عمل آمده در مورد کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش حاکی از آن است که دولت 

گو بودن هایی که عربستان بر اساس تحقیقات در مورد شاخص پاسخاند. نمرهگو بودههای ترکیه و مالزی کمتر به شهروندان خود پاسخدولت

 1٠زمره این کشور در  مطابق آمار بانک جهانی حکومت کسب کرده حاکی از وضعیت بسیار نامناسب این شاخص در عربستان است. چنان که

گردد، بلکه گویی دولت در این کشور مشاهده نمیگوی جهان قرار دارد. عالوه بر آن، نه تنها نشانه بهبودی در شاخص پاسخحکومت غیر پاسخ

و  2٠15های گویی به شهروندان بوده و این شاخص در سالدرصد پاسخ 9دارای  1996دچار افت نیز هست. به طوری که این کشور در سال 

 [43] درصد کاهش یافته است. 5/2به  2٠16

گیری داشته است. گویی حکومت ایران در دوران مورد بررسی نیز کاهش چشموضعیت ایران نیز چندان بهتر نیست و میزان پاسخ

در  .تنزل داشته است 2٠16درصد در سال  5به  1996درصد در سال  21های جهان از گویی حکومتبندی پاسخموقعیت ایران در رتبه

ترین )کم -5/2ها را از گویی حکومتنامطلوبی قرار دارد. اگر مقیاس میزان پاسخ مجموع در مقایسه با دو کشور مالزی و ترکیه در موقعیت بسیار

 داراست وگویی را باالترین رتبه پاسخ -144/٠توان گفت کشور ترکیه با مقیاس گویی( در نظر بگیریم میپاسخ ترین)بیش 5/2گویی( تا پاسخ

 [44] های بعدی قرار دارند.در رتبه -737/1و  -535/1،  -534/٠کشورهای مالزی، ایران و عربستان به ترتیب با مقیاس 

گویی حکومت با یکدیگر نسبت معکوس دارند. به این معنا که دولت عربستان آمار فوق نشان از آن دارد که اتکا به درآمد نفت و پاسخ

گوترین حکومت در بین چهار گوترین حکومت و دولت ترکیه با کمترین اتکا به درآمد نفت، پاسخدرآمد نفت، غیر پاسخبا بیشترین اتکا به 

های گوتر از دولتبه بیان دیگر ترکیه و مالزی که اتکا به درآمدهای نفتی ندارند در مقابل شهروندان خود پاسخ کشور مورد مطالعه هستند.

گویی به علت حضور و غیاب متغیر اتکا به درآمدهای توان گفت این تفاوت در پاسخاختالف میل می ا استناد به روشایران و عربستان هستند. ب

 های مورد اشاره است.نفتی در دولت
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 گيريتيجهن
که  یی نفتدرآمدها های متفاوتی هستند.های متکی به مالیات دارای ماهیتهای متکی به نفت و دولتدولت ،نظریه دولت رانتیرطبق 

دولت را از درآمدهای حاصل از  های دولت برای ایجاد توسعه دارد. چرا کهگردد، تأثیرات مهمی بر سیاستمستقیماً به خزانه دولت واریز می

و  های اقتصادی، سیاسیها و طبقات مختلف جامعه را در اتخاذ سیاستتوجهی به مطالبات گروهنیاز کرده و امکان بیتولیدات داخلی بی

 کند.اجتماعی فراهم می

 ا به درآمدهای نفتی در این کشور. اتکاستنفت  درآمد حاصل از فروش ،به عنوان یک کشور رانتیر ایراندر  منبع عمده بودجه دولت

فقدان جامعه  ، ضعف و یاگویی به جامعهسخ، عدم پاگیریمالیات از ینیازبیسیاسی،  یثباتبیمنجر به بزرگ شدن دولت، کاهش کنترل فساد، 

های مذکور در و ... شده است. در حالی که مؤلفه سرکوب مخالفان ،های مدنی و حقوق سیاسیمدنی، فقدان مشارکت سیاسی، فقدان آزادی

توان گفت وضعیت توسعه سیاسی در ایران نسبت به تری است. بنابراین میکشورهای غیرنفتی مانند مالزی به مراتب دارای شرایط مطلوب

 ه تأثیر درآمدهای نفتی نسبت داد.توان بنیافتگی را مییکی از علل عمده این توسعهکه زی شرایط نامطلوبی دارد مال

این امر به  اند.های رانتیری متفاوتی را از خود نشان دادههای نفتی، تجربههای رانتیر با وجود تشابه فراوان در زمینه اتکا به رانتدولت

اگر ساختارهای طبقاتی الزم برای توسعه ه سیاسی جوامع مختلف رانتیر است. داری از نفت و تأثیر آن بر توسعبهره دلیل اهمیت زمان کشف و

های تولیدی شکل گیرند، طیف متنوعی از محصوالت تولید شوند و اقتصاد توسط نیروهای دارای فعالیت داری شکل گرفته باشد، طبقاتِسرمایه

دولت رانتیر نشده و  گیریشکلگوی نیازهای داخلی باشد، کشف نفت و درآمد حاصل از آن نه تنها منجر به داخلی کنترل گردیده و پاسخ

چنان که در کشورهایی نظیر نروژ و انگلستان نظیر  تواند به عنوان موتور محرکه توسعه سیاسی باشد.شود، بلکه میمانع توسعه سیاسی نمی

برداری از نفت مقارن با هایی مانند ایران و بسیاری از کشورهای نفتی دیگر، زمان کشف و بهرهاین وضعیت را شاهد هستیم. اما در کشور

زیرا دولت با اتکا به درآمد سرشار نفت نه تنها  گیری اولیه صنایع داخلی بوده و مسیر رشد و گسترش صنایع نوپا را ناهموار کرده است.شکل

 .کشاندرا به تعطیلی میصنعت داخلی  ،با واردات کاالهای مختلف بلکه آورد،نمیحمایتی از این صنایع به عمل 

دهی روابط خود با بخش صنعت و تجارت جامعه سامان اقدام به به ناچار، به عنوان کشوری فاقد سرمایه خارجی بزرگ و مطمئن مالزی

مختلف اقتصادی جامعه های زایش رقابت میان بخش. این وضعیت منجر به افقرار داده استتوجه  را مورد تقاضاهای نیروهای داخلیو  نموده

دهی دهد که بخش خصوصی قدرت کافی برای تأسیس و سازمانها نشان میو پیدایش نهادهای مدنی جدید و احزاب شد. ظهور این تشکل

 ظهور یاد شده را نادیده بگیرد.های نوتواند سازماننهادهای مستقل را داراست و دولت به دلیل نیاز به منابع مالی و اقتصادی داخلی نمی

مطالب مذکور به این معنا نیست که اتکا به درآمدهای نفتی را باید تنها علت عدم توسعه سیاسی دانست. روشن است که نفت تنها مانع 

ظر توسعه قرار داشتیم. توان با اطمینان گفت که اگر نفت نبود حتماً در جایگاه بهتری از نتوسعه سیاسی در کشوری مانند ایران نیست و نمی

 بلکه عوامل دیگری مانند موانع جغرافیایی و تاریخی نیز در عدم توسعه سیاسی در این کشور نقش داشته و دارند. اما چون مناسبات اقتصادی

ی در ایران و های جامعه است، توجه به جایگاه نفت و اقتصادی نفتی در ممانعت از رشد دموکراسدارای نقش اساسی در عملکرد سایر بخش

 رسد.کشورهای مشابه ضروری به نظر می
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