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 فصلنامه مطالعات سياسي 

9915 بهار، 91، شماره پنجمسال   

 52-44صفحات: 

 7/99/9919؛ تاریخ پذیرش نهایي:    92/8/9919تاریخ دریافت:

 

 
 رانیدر ا ياسيس يافتگيرابطه نفت و توسعه ن يبررس

 
            

  ** یدرياله حنصرت/  *يابطح يمصصطفديدکتر س

 
 

 چكيده
برخوردار  کیاستراتژ گاهیاز جا رانیچون اای در حال توسعه یدر کشورها یاتیاده حم کیعنوان نفت به

متفاوت به همراه داشته  یامدهایپ آثار و انیرانیا یو اجتماع یاسیس یاست. ورود نفت به عرصه زندگ

پرداخته  «ریرانت»دولت  کردیبا رو رانیدر ا یاسیتوسعه س و رابطه نفت یبه بررس تحقیق نیا. است

 یبه دولت نگرش منف انیگرا دهیبهره فراوان برده است. نوفا ییگرا دهینوفا هیاز نظر ریدولت رانت .است

جا زمامدار  نیهواداران است. در ا زمامداران و انینگرش اساس اقدامات دولت تبادل م نیا هیدارند. برپا

کارکرد بازار  یگذاراده از قدرت قانونبا استف ایکند  عیهواداران توز انیم میطور مستقمنافع را به دیبا ای

به خاطر  یاجتماع یروهایقرارداد ن نیچهارچوب ا در .کند جادیرانت ا هاینورچشم یبرا را محدود و

. با ندینمایم زیپره استیشدن در س ریداده از درگ هابه آن یانجیصورت مکه دولت به ییایکسب مزا

 یبوده و نقش مهم رانیقدرت دولت مطلقه در ا یز ابزارهادهد که نفت اینشان متحقیق  نیحال ا نیا

 است. داشته رانیا یاسیس یافتگیدر توسعه ن

 

 هاواژه کلید

 .دولت رانتیردولت مطلقه،  نفت، توسعه سیاسی،

 

                                                
  تهران قاتیوم و تحقعل دانشگاه آزاد اسالمی، واحد یاسیگروه علوم س اریاستادو  یعلمتایعضو ه *

m.abtahi100@gmail.com 
  nosrathedari@gmail.com       تهران قاتیواحد علوم و تحق ،یدانشگاه آزاد اسالم یاسیعلوم س یدکتر یدانشجو**
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 مقدمه

عنوان یک ماده حیاتی در کشورهای در حال توسععه و کمتعر توسععه یافتعه جایگعاه      نفت به

عنوان بعازیگری  نفت به1091حفاری اولین چاه نفتی در ایران در سال  با استراتژیک یافته است.

تعیین کننده وارد حیات سیاسی ایران گردیده است. ورود نفت به عرصه زندگی سیاسعی   مهم و

پیامدهای گوناگونی به همراه داشته است. برخی نفت را برای ایعران بعه    واجتماعی ایرانیان آثار و

اند. آنچه مسلم است با کشف نفت در ایعران در عرصعه   تشبیه کرده «طال»وبرخی دیگر به  «بال»

ی بزرگ گردید. نفت در عرصه داخلی با تعاثیر گعذاری   هاتاز قدرت خارجی ایران عرصه تاخت و

تعداوم اسعتبداد تبعدیر گردیعد. همعین اثعر        بر ساختار قدرت در ایران به عنصر مهمی در بقاء و

پیامعدهای نفعت را برسیاسعت معورد      از زوایای مختلف آثعار و گذاری باعث گردید تا دانشمندان 

توسط یک ایرانعی   ارائه شده در این حوزه که اتفاقاً ترین نظریات جدیداز مهم مطالعه قرار دهند.

دیویعد پیعرس در ل عت نامعه      بعود.  «دولت رانتیعر »ارائه گردیده نظریه  «حسین مهدوی»به نام 

ند در ازاء یک عامر تولید کعه از مزایعای مزم بعرای حفع      دااقتصاد مدرن رانت را پرداختی می

عبعارت دیگعر رانعت بعه     بعه  .(Pearce,1989:120) یت کعاربرد فعلعی آن بیشعتر معی باشعد     وضع

درآمدهایی گفته می شود که یک دولت از منابع خارجی یعنی با فعروش منعابع زیعر زمینعی  و     

ی اقتصعاد داخلعی   هعا آمعدها بعا فعالیعت   دست معی آورد. ایعن در  از بیگانگان به هادریافت کمک

 .(80: 1831 دی،)ازغنع  لید اقتصاد داخلی پرداخت نمی شودارتباطی ندارد و در قبال فعالیت تو

 (.11: همعان ) انعد یاد کعرده « تحصیر دار»دولت  البته برخی نظریه پردازان از دولت رانتیر با نام

عمعده در تحلیعر    نفت مت یعری مهعم و  آنچه در مبه می این نظریات روشن وگویا است آن که 

 اوضاع سیاسی ایران بعد از کشف نفت تا کنون است.   

زندگی سیاسی واجتماعی معا   ،ر کشور هر موقع افزایش یافته استافزایش درآمدهای نفتی د

در قالعب   ایرانیان از آن متاثر بوده است. بی تردید یکی از دمیر اجعرای طعرت تحعول اقتصعادی    

در دولت آقای احمدی نژاد افزایش درآمعدهای دولعت از بابعت نفعت      «هاارانهطرت هدفمندی ی»

زنند. همین اهمیعت وتعاثیر   ن تخمین میاهزارمیلیارد توم 591بود که کارشناسان آن را به رقم 

زوایعای مختلعف معورد مطالععه قعرار گیعرد. از مهعم تعرین          گذاری باعث شده است کعه نفعت از  

دولت رانت است. برپایه این الگوی نظری نفت تاثیرات مختلفی بر ی رایج، همان نظریه هاتئوری

توسعه نیافتگی سیاسی در کشورهای خاورمیانه و از جمله در ایران به همراه داشته است. رانتعی  

حفع  مشعروعیت خعود از آن     سازد برای کسعب و کند او را قادر میکه دولت رانتیر دریافت می
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توان به عرصه دیوان سامری اشعاره  جامعه می رانت بر دولت و استفاده کند. همچنین از تاثیرات

بر آن است تا از منظر نظریه دولعت رانتیعر تعاثیر     نوشتاراین  .(111: 1851حاجی یوسفی،) کرد

توان نشان داد کعه چعرا کشعورهای    نفت بر عرصه سیاسی در ایران را مطالعه کند. در این جا می

حتعی بعدتر از آن بعا اسعتبداد مواجعه       سیاسی روبرو هسعتند و تولید کننده نفت با موانع توسعه 

 نماینعد مییاد « استبداد نفتی»نام هستند تا جایی که عده ای از پژوهشگران از این وضعیت به 

 (.813: 1855 )کاتوزیان،

ادامه به تاثیرات نفعت   . درشودمیدر راستای پژوهش ابتدا مبانی نظری دولت رانتیر بررسی 

شعد.  ران اشاره خواهد شد و سپس تاثیرات نفت بعر عرصعه سیاسعی پیگیعری خواهد    بر اقتصاد ای

بعه کشعورهای حعوزه خلعیج     نیز ای گذرا ی نظری اشارههاالبته برای صحت ادعا و اثبات دیدگاه

  داشت.خواهیم  ،است «نفت»اجتماعی آنها متکی به  فارس که نظام سیاسی و

 

 های نفتکرد نظری در آثار و پیامدرویگفتار اول: 

ی هعا نظعرات و دیعدگاه  این ماده خام در خصوص آثار و پیامد نفت در کشورهای تولیدکننده 

آن است که ما در ایعن حعوزه   بیان نمود مختلفی ارائه گردیده است. آنچه در این رابطه می توان 

 با دو نظریه یا رویکرد مواجهه هستیم:

 ؛نگرش نوفایده گرایان الف(

 .دنگرش نهادگرایی جدی ب(

ارائه گردید بعه نعوعی خواسعته یعا نخواسعته  از       1059ر که در اواسط دهه ینظریه دولت رانت

در حعوزه   1059نگرش نوفایده گرایان بهره جست. این نظریه همانطور که اشعاره شعد در دهعه    

ولیبرالیسعم را تشعکیر داد. نوفایعده گرایعی     ئاقتصاد سیاسی مطرت گردید و به نعوعی شعالوده ن  

دل میان زمامعداران  لت نگرش منفی دارد .برپایه این نظریه اساس اقدامات دولت تبانسبت به دو

طعور مسعتقیم   در این جا زمامداران یا باید منابع را بعه  (.111: 1831 )میرترابی، هواداران است و

بعرای   گعذاری کعارکرد بعازار را محعدود و    میان هواداران توزیع کنند یا با استفاده از قدرت قانون

ر از ایعن فضعا بحعث    یع نظریعه دولعت رانت  . (11-11: 1838 )ایوانز، دنرانت ایجاد کن هاشمینورچ

صعورت  چهارچوب این قرارداد نیروهای اجتماعی به خاطر کسب مزایایی که دولت به کند. درمی

 1831 )میرترابعی،  کننعد ی سیاسعت پرهیعز معی   هار مقولهمیانجی به آنها داده از درگیر شدن د

:111  .) 
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 «نهعادگرایی جدیعد  »در قالعب   1009رابر نگرش نوفایده گرایی نظریه ای جدید در دهه در ب

اهمیعت نهادهعا در تبیعین عملکعرد دولعت و       نقعش و  هارائه گردیده است. در نهادگرایی جدید ب

از منظر این رویکرد در تحلیر سیاست در کشعورهای نفعت    شود.نیروهای اجتماعی پرداخته می

اید محور تحلیر خود را بر یعک بخعش اسعتوار کنعیم و منعافع نیروهعای       حال توسعه نب خیز در

نهادگرایعان معتقدنعد نفعت در     های درآمدی آنها در نظر بگیعریم. اجتماعی را تنها بر پایه پایگاه

توانعد برخعی   بدین معنا کعه ثعروت منعابع طبیععی هعم معی       دوگانه دارد.ی آثار یکشورهای نفت

شهرنشعینی و پیعدایش    موزشعی، آ همچون بهبعود سعطر رفعاه،   ی مزم برای دموکراسی هازمینه

ک ی مختلف در مسعیر ایجعاد نهادهعای دموکراتیع    هاطبقات جدید را فراهم نماید و هم به شیوه

درآمعدهای نفتعی بعه شعکر      عنوان مثعال در نعرو   به .(115: 1831 )میرترابی، مانع ایجاد نماید

صعندو  انباشعت    شعود. جمعع معی   همعه عایعدات نفعت در حسعابی     و شعود مناسبی مصرف می

به شکر قابر توجهی مورد اعتماد مردم ونظام سیاسی این کشور  درآمدهای نفتی در کشور نرو 

گعذاری  فاف صعرف سعرمایه  صر از فروش نفت در سعازوکاری کعامالً شع   درآمدهای حا و قراردارد

ن کشعور نفعت   در ایع  شود.می دربازارهای بین المللی شده وسود حاصر ازآن صرف توسعه کشور

 ی بعه شعکر مطلعوبی بعه پعیش رفتعه اسعت       اقتصعاد  توسععه سیاسعی و   به کمک توسعه آمده و

این امر حاکی از آن است که قواعدی با ثبات درباره تخصعی  درآمعدها میعان     و. (1809)نیلی،

حکومت مرکزی نیز از اختیعارات گسعترده    دارد و وجود حکومت مرکزی نرو  ی محلی وهادولت

هعای او   پعس از سعال   سیاسعت در نعرو    برخوردار نیست. دستکاری درآمدها ییر ودر زمینه ت 

توان اشاره کرد کعه نهعادگرایی   در نهایت می (.Leonard, 2002:5) قیمت نفت رقابتی شده است

 پردازد.به امکان شناسای پیوند نفت و دموکراسی در خاورمیانه می

 

 دولت رانتیر رانت،الف( 

مقدمه گفته شد مفهوم رانت در اقتصاد مطعرت گردیعد و در آنجعا بعه      همانطور که پیشتر در

درل ت نامه اقتصادی اشاره شد. اقتصاددانان چون آدام اسمیت و ریکاردو از  سدیدگاه دیوید پیر

دیگر منابع درآمد مانند معزد   مدتها پیش به مفهوم رانت توجه کردند. آدام اسمیت میان رانت و

به نظر اسمیت رانت با شیوه ای متمایز از دستمزد وسود در ترکیب  سود تفاوت گذاشته است. و

شود. دستمزدها وسودهای بام یا پایین سبب بعام یعا پعایین رفعتن قیمعت      قیمت کام داخر می

 شود.می
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 یا پایین نیست بلکه نتیجه آن استاما رانت بام یا پایین مسبب قیمت بام 

(A.Smith,1960:412). رفا درآمدی نیست که عاید یک صاحبخانه یا زمینی در اینجا رانت ص

دیوید  .(118: 1851 )حاجی یوسفی، در ازاء مالکیت منابع طبیعی است می شود بلکه جایزه ای

می باشد و این رانت نتیجه  هازمین، منبع رانت برای مالکان آن معادن و ریکاردو معتقد است:

  .(Ricardo,1962:510) ه علت آنبام بودن ارزش محصومت معادن یا زمین است ن

 در آیعد و دسعت معی  توان دریافت که رانت درآمدی است که بدون تعالش بعه  ترتیب میبدین

 فعالیعت اقتصعادی اسعت.    رود کعه نتیجعه تعالش و   سود بعه کعار معی    مفاهیمی چون مزد و برابر

روش منعابع  شود که یک دولت از منابع خارجی یعنی بعاف رانت به درآمدهایی گفته میهمچنین 

 .(80: 1831، )ازغندی آوردیدست مبیگانگان به از هازیر زمینی و دریافت کمک
 

 علل رانتب( 

سعبب   کنعد، اقتصاددانان بر این باور هستند که هر عاملی که رقابت را به انحصعارتبدیر معی  

گعرفتن   حالت رقابت کامر هیچ رانتی وجود ندارد و با فاصعله  شود. بنابراین درپیدایش رانت می

چنعد عامعر مشعخ  را شعرا رقابعت کامعر       آنعان   یابد.از رقابت کامر، میزان رانت افزایش می

ای بعودن  کننعدگان )رره نهایت بودن تولیدکنندگان و مصرفتوان به بیاز آن جمله می دانند،می

 ،)حیعدری  آزادی ورود به بازار و خرو  از آن و همچنین به شفافیت اطالععات اشعاره کعرد    بازار(

ی رکر شده سبب نارسایی در رقابعت و پیعدایش   هامختر شدن هریک از شرا .(11-18 :1851

باشعد  گیری رانت در جوامعع معی  شفاف نبودن اطالعات از دیگر علر اساسی شکر شود.رانت می

 است. مشهود کامالً این امر در کشورهای نفت خیز

در همه اقتصادها وجود دارد اما  رسد که رانتبا توجه به مباحثی که ارائه شد به نظر می

شود مقصود این است که میزان درآمدهای رانتی در سخن گفته می یرزمانی که از دولت رانت

اندازه معمول بسیار بیشتر است و همین مساله باعث شده است که  از نظر دولت و اقتصاد مورد

 دولت پیامدهای خاصی به همراه داشته باشد.
 

 دولت رانتیرج( 

قرن نوزدهم مطرت شد ولی  جود آنکه وا ه رانت و دولت رانتیر در ادبیات اقتصاد دانان دربا و

جنگ جهانی دوم تعدادی از علمعای علعوم اجتمعاعی در     المللی پس ازبا بروز شرایط جدید بین
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ی هعا چهارچوب رهیافت اقتصادسیاسی در باب چگونگی ایجاد وماهیت دولتهعا بعه ویعژه دولعت    

محصولی به بحث و بررسی پرداختنداز جملعه ایعن اندیشعمندان معی تعوان بعه        خاورمیانه و تک

 .(1 :1831، )ازغندی جیاکومولویسانی اشاره کرد حازم ببالوی و فیلیپ راوکینز، دیوید پیرس،

اما دولت رانتیر چیست؟ در پاسخ باید گفته شود، هر دولتی که قسمت عمده درآمد خعود را  

عبارت دیگر دولتی شود. بهنت دریافت کند. دولت رانتیر نامیده میاز منابع خارجی و به شکر را

هعای بسعیار بعامتر از هزینعه     خدمات با قیمت رانتیر است که به دمیر خاصی از فروش کامها و

 (.Beblawi & Luciani,1987:11-12) تولید آنها درآمد مستقیمی دارد

یر است که در آن رانت از طر  دولت و نه بعه  ای از اقتصاد رانتبنابراین دولت رانتیر نوع ویژه

طور مسعتقیم  رانت به در نوع دیگر اقتصاد رانتیر، شود.شکر مستقیم به درون اقتصاد سرازیر می

 ن ندارد.آدولت دخالتی در  و رسدی جامعه میهابه دست افراد و گروه

بعبالوی و لوسعیانی   ی هارا دو دانشمند به نامدولت رانتیر  ازترین تعریف کامر دقیق ترین و

دولعت رانتیعر دولتعی اسعت کعه مقعادیر قابعر         هانظر آناساس  برمطرت کردند.  1035در سال 

 .(118: 1851 دارد )حعاجی یوسعفی،  توجهی از رانتهای خارجی را به شکر معنظم دریافعت معی   

 ی عمده دولت رانتیر از این قرار است:هاویژگی

ی رانتی هستند، از ایعن رو تنهعا دولتعی را    هابرخی مشخصه دارای هااز آنجا که تمام اقتصاد -1

در کتعاب  ببالوی و لوسیانی  دهد.میرانت تشکیر بخش عمده درآمد آن را خوانیم که رانتیر می

بعدین معنعا    در نظر گرفته شده اسعت؛ درصد  18ستانه آ، برای تشخی  این امر «دولت رانتیر»

مدش از رانت خعارجی باشعد دولعت رانتیعر قلمعداد      یا بیشتر از کر درآدرصد  18هرکشوری که 

 ؛شودمی

باید از خار  کشور تامین شود. به عبارت دیگر رانت هیچگونه ارتباطی با فرآینعد   هااین رانت -8

 ؛تولیدی در اقتصاد داخلی کشور ندارد

 باشعند و در یک دولت رانتیر تنها درصد بسیار کمعی از نیعروی کعارگر در تولیعد رانعت معی       -8

 ؛نابراین اکثر افراد دریافت کننده یا توزیع کننده رانت هستندب

دولت رانتیر دریافت کننده اصلی رانت خارجی است و در هزینعه نمعودن آن نقعش اساسعی      -1

 (.  Beblawi & Luciani,1987:11-12) دارد

تاثیر عمده کسب مقادیر عظیم رانت بر دولت زمانی قابر رویعت اسعت کعه دولعت، دریافعت      

ریسم زمانی تحقعق کامعر دارد کعه    یالگوی رانت مستقیم و تنها دریافت کننده رانت باشد. کننده
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قعدرت   از اریکه قعدرت تکیعه زده و   رانت صرفا تحت کنترل نخبگان حاکم باشد. نخبگانی که بر

نخسعت  : آیعد گیری به دو علعت بعه وجعود معی    انحصاری برخوردارند. قدرت انحصاری در تصمیم

شعود.  رانتیر به مقادیر عظیم رانت موجب تقویت استقالل آن از جامعه می اینکه دسترسی دولت

اجرای  اتخار و دست آورد و دردولت قدرت انحصاری به شود،این استقالل به نوبه خود باعث می

دوم اینکه نخبگانی که رانت را ؛ و ی خود مجبور به در نظر گرفتن منافع جامعه نباشدهاسیاست

نخبگعان در جامععه اسعتفاده     و هعا توانند ازآن برای جلب همکاری دیگرگروهیدر اختیار دارند م

کنند، بنابراین نخستین تاثیر عمده رانت بردولت این است که استقالل چنین می کنند و معمومً

دهد و دولت به علت دارا بودن قعدرت انحصعاری در اسعتفاده از    آن را در برابر جامعه افزایش می

 نماید.تداوم قدرت انحصاری خویش استفاده می ی حف  ورانت، از آن برا

شعود توسعط محققعانی چعون همعایون      اهمیت رانتی که مستقیما به خزانه دولت ریخته معی 

و حازم ببالوی مورد بحعث وبررسعی قعرار گرفتعه اسعت. ایعن        چودری فیلیپ راوکینز، کاتوزیان،

)حعاجی   سعازد اقتصاد رانتیر مجزا معی  کنترل انحصاری دولت بر رانت است که دولت رانتیر را از

 .(118: 1851 یوسفی،

ی دولعت در جهعان   هاببالوی و لوسیانی مفهوم دولت رانتیر را برای تشریر ساختار و ویژگی

عرب با توجه به درآمدهای حاصر از فروش نفت به کار بردنعد .آنهعا بعا تکیعه بعر مفهعوم رانعت        

اعی وسیاسعی جوامعع عربعی خاورمیانعه عرضعه      ی زندگی اجتمهاخارجی تصویری کالن از شیوه

پیعرو میعان دولعت و    -ی رانت جویانه و روابط حعامی هاکردند که در آن درآمدهای رانتی فعالیت

 .(18: 1831 )میرترابی، ای اجتماعی جایگاهی محوری دارندنیروه

د قلمدا اقتصاد اصوم دولت در کشورهای درحال گذاربه عنوان مقتدرترین مهندس اجتماع و

طور مستقر دولت بازیگری است که به وابستگی نیروهای اجتماعی، می شود. در شرایط ضعف و

 )قدیرنصعری،  بی رقیعب اسعت   نماید وعه را طی میی عمومی و خصوصی جامهاعرصه و مستمر

ه چنین ساختاری توسعو  نفت در ایران ساختار دولت را تحت تاثیر قرارداده است .(155: 1839

 (.815: 1831 ،و حیدری )صدیق تابدعی را بر نمیپایدار اجتما
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 ی عملکرد دولت رانتیرهاپیامدد(

ساخت دولت در  آید.نفت و درآمدهای آن در کشورهای نفت خیز منبع قدرت به حساب می

به عوامر ریر معی   از مهمترین پیامدهای نفت در دولت رانتیر ساخت خاصی است. یردولت رانت

 .(101: 1839ری،)نص توان اشاره کرد

دلیر درآمدهای نفتی، جامعه در دولعت رانتیعر وزن قابعر    به: بدیرتبدیر دولت به قدرت بی -1

معردم از   بین جامعه و دولت گسست وجعود دارد و  دولت مستقر از جامعه است. توجهی ندارد و

 ؛کنندنظارت در اعمال دولتی پرهیز می

طبقعات   رانتیر شدن دولت، ثروت عظیم نفت و دگرگونی قشربندی اجتماعی: دولت از طریق -8

آورد و ای جدید را به وجود معی سازد. دولت عمدتا طبقهاجتماعی موجود و سنتی را متحول می

 مناصب پرمنفعت و... آنها را جذب تا از خطر آنهایی که به واسطه سعنت،  وام، از طریق دستمزد،

 ؛بدتحصیالت تهدید برای دولت هستند رهایی یا درآمد و

کعاهش و   تورم دولعت نسعبت بعه جامععه،     مصرف زدگی در جامعه: با گسترش دیوانسامری، -8

ی شعهری و تولیعدی   هعا رود. در چنعین فضعایی فعالیعت   معافیت مالیاتی مصرف عمومی بام می

 ؛پاشدهم می سیاست از وابسته به درآمد نفتی شده و با اندک نوسانی اقتصاد و

ایعن   جامععه از هعم فاصعله بگیرنعد.     شود که دولعت و فت باعث مین قربانی شدن دموکراسی: -1

 ممکعن اسعت مبعارزه قعدرت و     رمشهود بود. دولعت رانتیع   تجربه در دوران حکومت پهلوی کامالً

نخواهعد   توجعه اراده مردم بعرای مشعارکت    جنات گرایی را تجربه کند اما هیچ وقت به خواست و

دهعای صعوری از دموکراسعی شعکر دهعد. امعا ایعن        ممکن اسعت نها  ری رانتیها. البته دولتکرد

ی هعا از آن تعوجهی بعه دیعدگاه    پعس  شعارهای دموکراتیک فقط برای موسعم انتخابعات بعوده و   

جواز ورود به میزان برخورداری از ثروت تحصیر شده  اًچون رای مردم صرف موکلین خود ندارند.

 ؛توسط دولت است نه بیشتر

در ایعن دولعت    خصوصی از پیامدهای دولعت رانتعی اسعت.   بی توجهی به بخش  ناکارآمدی و -1

 ؛تصادف است کوشش نیست بلکه هر چه هست شانس وو کار  و استراتژیخبری از 

دلیعر ضععف یعارای    ی آن: بخش خصوصی بعه هات ییر شکر تقابر و افزایش چشمگیر هزینه -1

بر را از حوزه اقتصعادی  مقابله با دولت در بخش اقتصادی نیست از این رو برای جبران مافات تقا

از پیامعدهای ایعن رویکعرد     .کشعاند سیاست معی  ی آسیب پذیر دولت یعنی فرهنگ وهابه حوزه

 ی حاکمیت برای مقابله با مخالفین است.هاافزایش هزینه
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 نفت و توسعه سیاسی گفتار دوم: 

در چهععارچوب مطالعععه  1019و اوایععر دهععه  1019مقولععه توسعععه سیاسععی از اواخععر دهععه 

بعه ابععاد    19و 19در دهه  ی تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفت.هااستسی

محققعین علعوم سیاسعی بعه      1019اقتصادی توسعه سیاسی توجه می شعد ولعی از اواخعر دهعه     

بعرای    .(3: 1858 )قعوام،  دادنعد  ی بعیش از عوامعر اقتصعادی بهعا    سیاسع  پارامترهای اجتماعی و

انعطعاف   استقالل، ن  پیچیدگی،توگیننتهامورد توجه است. ساموئر ییهاتوسعه سیاسی شاخ 

ی توسععه سیاسعی از دیعدگاه    هعا نشعانه  (.3-0)همان: داند و یگانگی را معیار توسعه سیاسی می

از لحاظ جمعیت به صورت یک کر از لحاظ انجام  لوسین پای را می توان در سطر مختلف دید:

توسععه سیاسعی    (.81: 1853 )عالم، معه مدنیسازمان جاکارهای حکومتی و عمومی و از لحاظ 

بعه سعیر    سیاسعی توجعه دارد   -دو جنبه دارد: ضمن آنکه به فعراروی رشعد نهادهعای اجتمعاعی    

از طرفی بایعد   کند. به دیگر سخن توسعه سیاسی یک راستایی نیست.هم نظر می هاآنقهقرایی 

. اگر نظام سیاسی به رونعد دمعوکراتیزه   ردعملکرد نظام سیاسی ارتباا دا باگفته شود که توسعه 

تحقق توسعه سیاسی پیش خواهد رفت. امعا اگعر نظعام سیاسعی      راستای کردن شتاب بخشد در

 یعک سعیر قهقرایعی فعرو خواهعد غلطیعد       رنتواند نهادهای دموکراتیک را مستقر یا حف  کند، د

 .(185همان: )

تمعاعی بایعد بعا انجعام یعک رونعد       بدیع بر این باور است کعه نوسعازی اقتصعادی واج    برتران

)نهادینگی( همراه شود. نبود نهاهای مدنی قوی، مستقر و پایدار به صاحبان مناصب امکان معی  

را به شیوه حکعومتی برقعرار   دهد تا اهداف شخصی خود را بر منافع عمومی ترجیر داده و فساد 

این ی تولیدکننده هابرای کشور براین باورند که نفت هاولیبرالئن (.03: 1850 ،زاده)نقیب سازند

البتعه در عمعر    منابع عمعده در توسععه سیاسعی اسعت.    از خاورمیانه در به خصوص  ماده حیاتی

توان ارائه کرد که ما در این گفتار موضعوع  سناریوهای متفاوتی از آثار نفت بر توسعه سیاسی می

ی ایران خاصه در دوران پهلوی اهرسد با واقعیترا از منظر دولت رانت خوار نفتی که به نظر می

 کنیم.تطابق داشته باشد بررسی می
 

 دموکراسی ودولت رانت خوار نفتی الف( 

اقتصعادی   دولت را قدرتمندترین و مقتدرترین نهعاد سیاسعی و  در کشورهای در حال توسعه 

یت ایعن وضعع   و یی که همواره به دنبال استقالل خود از جامعه هسعتند هانمایند. دولتتلقی می
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لوسیانی از متفکرانی است کعه در چعارچوب تحلیعر     در کشورهای نفت خیز کامال مشهود است.

دولت رانتیر به بررسی توسعه سیاسی در کشورهای نفت خیز پرداخته اسعت. لوسعیانی بعر ایعن     

 ی دارای درآمد ثابت نباید انتظار داشت کعه بعه دموکراسعی تعن بدهنعد     هاباور است که از دولت

(Luciani,1986:67.) ی منطقه هادهد که اتکای دولتدقت و تامر در این نظریه به ما نشان می

به درآمد نفت از علر عدم گسترش دموکراسی است. برخعی منعابع نفتعی را از ابزارهعای قعدرت      

ریه در ایعن  یبشع حسین  .(35 :1839ریه،ی)بش دانندیران و منطقه خاورمیانه میدولت مطلقه در ا

تعرین عوامعر رشعد    عنوان ابزار قدرت سیاسعی یکعی از مهعم   رآمدهای نفتی بهنویسد: درابطه می

قدرت دولت مطلقه در عصر پهلوی است. صنعت نفت و درآمدهای ناشی از آن بود کعه در واقعع   

 رابطه چندانی با فرایندهای داخلی تولید نداشت و از این رو بی شباهت به اجاره خعارجی نبعود.  

ی اصعالحی  و  هعا ف به ویژه تامین درآمدهای دولتی، انجام برنامهدرآمدهای نفت از جهات مختل

ی ماشین جنگعی  هاالبته تأمین هزینه .(01:)همان ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی اهمیت داشت

 شد.و سرکوب و توسعه دیوانسامری از همین کانال تامین می

کشوری که به درآمد  نویسد:ی رانتیر میهالوسیانی درخصوص ماهیت غیر دموکراتیک ر یم

ممکعن اسعت    حاصر از فروش منابع زیر زمینی مانند نفت به سعایر نقعاا جهعان متکعی اسعت،     

در یی هعا ولعی بعیعد اسعت تقاضعا و خواسعته      گرایی را تجربه کرده باشعد،  تمبارزه قدرت و جنا

حعال سعوال ایعن اسعت کعه رویکعرد        .(181 :1851)لوسیانی،  حمایت از دموکراسی پذیرا باشد

ک در چنعین  ؟ چعرا نهادهعای دموکراتیع   باشعد ه میچ مسالهدر مناطق نفت خیز به این  هالتدو

 نفت در این فرآیند چه نقشی دارد؟و  ؟اندجوامعی مستقر نشده

 را در ایعن وادی کمعک نمایعد و    تواند مایی مطرت است که میهادر پاسخ به این سوامت فرضیه

 آن عبارتند از:

بعه نظعر    مبتنی بر ثروت بعی زحمعت نفعت بعوده اسعت.      ه خاورمیانهساختار دولت در منطق -1

 ؛رسد این ساخت توسعه سیاسی و اجتماعی را برنتابدمی

نظعارت عمعومی   »پایه مهم توسعه اجتمعاعی یعنعی    بواسطه استقالل مالی دولت ازجامعه دو -8

 ؛(153 :1839)نصری، قربانی می شوند« وعدالت اجتماعی

در نظام مبتنی بر رانتیریسم فعال بی رقیب عرصه  ها و...(شخصیت ،اندولت ودولتیان )خاند -8

 ؛نیست هازنی با آناقتصاد هستند و جامعه را یارای رقابت و چانه
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ایعن کعار    یابد وافزایش میدولت مستمر، حرص قدرت  گیری از درآمد سرشار ودلیر بهرهبه -1

هرگونعه   از اشتیا  رقبا بعرای تسعخیر قعدرت،    دولت با اطالع هزینه  مبارزه را افزایش می دهد.

امنیعت کعر نظعام قلمعداد معی کنعد)همان:        بدنه اجتماع مباین با تالش وکوشش را در قاعده و

و در نهایعت سعرکوب    در چنین شرایطی دولت به سمت محعدود کعردن فضعای سیاسعی    (. 150

 (.11 :1838موحعد، ) ربانی شدن دموکراسی در ایعن جوامعع  رود و این یعنی قمخالفان پیش می

مشهوداسععت  مععاجرای نهضععت ملعی نفععت ایععران کععامالً  در آنچعه در دوره پهلععوی دوم خصوصععاً 

نهایت برای موجه جلوه دادن ایعن اقعدام    در درخدمت قراردادن نفت ایران در اختیار بیگانگان و

البتعه   (.13)همعان:   درایران کمعک کعرد   تبدادتوسر به دموکراسی صوری است که به تقویت اس

همین امر تعاکنون   نه ملی و نفت را دولتی کرد و «مصد »برخی از کارشناسان براین باورند که 

به معضلی حر نشده تبدیر شده است یعنی از زمانی که مصد  در صددملی کردن نفعت برآمعد   

ی انر ی را حذف کرده ایعن مشعکر حعر نشعده بعاقی مانعده       هاامرحتاکنون که دولت یارانه ی 

از  ایی مالکیت دولت یا چگونگی هزینه کرد درآمعدهای آن جعای بحعث فعراوان دارد.    چر است و

توسعه اقتصادی نیست و تبدیر به ابزار سیاسعی مهمعی    طرف دیگر نفت اکنون تنها ابزار رشد و

دموکراسعی شعناخته معی     عنوان مانعی بعرای توسععه و  شده که در اکثر کشورهای نفتی حتی به

در ایران یعک شعرکت سعهامی بعا      .دهندز تبعات منفی آن پیشنهاد میبرای جلوگیری ا لذا شود

شرکتی کعه دولعت درآن حعق     ،سازوکار دموکراسی برای نظارت بردرآمدهای نفتی تشکیر شود

 هعا نفت بعرای فریعب تعوده    همین امر باعث شده است که از (.1809)نیلی، مداخله نداشته باشد

وان پعدر پوپولیسعم نفتعی یعاد     عنع از مصعد  بعه   دموسی غنی نعژا به همین خاطر . استفاده شود

 (.1809، نژاد)غنی نمایدمی

 

 نفت وتوسعه نیافتگی سیاسی در کشورهای نفت خیز خاورمیانهب( 

در این جا به بررسی و تحلیر آثار نفت بر توسعه نیافتگی در کشورهای نفت خیز خاورمیانعه  

 را در بخش قبلی تایید نماید. ضیات مادقت وتامر در این مبحث می تواند فر اشاره می گردد.

ی توسععه سیاسعی بعه معنعای اخع  و      هاتحت عنوان نظری-مروری بر آنچه در سطور قبر

دهد که درباره پنج نشان می -توسعه اجتماعی به معنای اعم در دوران پس از جنگ جهانی دوم

 :د ازاین پنج شاخ  عبارتن .د داردشاخ  عمده در توسعه سیاسی اجماع نظر وجو

 ؛تشکیر نیروهای اجتماعی در درون جامعه مدنی -1
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 ؛عقالنیت فرهنگ سیاسی -8

 ؛نهاد سازی سیاسی -8

 ؛ثبات فرایند سیاسی -1

 .(131 :1839،)نصری افزایش توانایی عملی ساختار سیاسی -1

 

 نفت، تشکیل نیروهای اجتماعی در درون جامعه مدنی ج(

جامعه معدنی   گردد.پیشرفت تمدن بشری اطال  میجامعه مدنی به نوعی از شیوه زندگی و 

ی جامععه  هعا ترین شاخ از مهم .نظارت دارد ه بر همه امور کنترل ودر مقابر دولت قرار دارد ک

خصوصی  ی عمومی وهاگرایی، مشخ  بودن حوزهکثرت مندی،قانون مدنی می توان به آزادی،

 .(59: 1831 )ازغندی، و... اشاره کرد

رود که از یک حزب خاص و یعا یعک رهبعر تبعیعت     ی از شهروندان انتظار نمیدر جوامع مدن

مجعالی بعرای وهعور و بعروز      دولت رانتیر با چنگ انداختن بر ارکان جامعه اصعومً  داشته باشند.

اتوزیان معتقد است بعه همعان میزانعی کعه درآمعد       محمدعلی)همایون( گذارد.جامعه مدنی نمی

در بسعیاری معوارد خعود     ،کنعد طبقات اجتماعی مستقر می داخلی و نفت دولت را از ابزار تولید

از جملعه بعرای کعار، امتیعازات گونعاگون، دریافعت وام و...        شوند،این طبقات به دولت وابسته می

 عنوان سرچشمه قدرت اقتصادی و سیاسعی کعه تمایعر بعه حفع  و     ی دولت بههابنابراین هزینه

 دهد.عی مختلف را تحت تاثیر قرار میسرنوشت طبقات اجتما گسترش خود دارد،

مبتنی بر ثروت بی زحمت نفت بعوده و چنعین سعاختاری     رهای رانتیساختار دولت در دولت

تابد. به واسطه استقالل مالی دولعت از جامععه، بحعث نظعارت عمعومی و      توسعه پایدار را بر نمی

اقتصاد معرتبط بعا دولعت،     و هاشخصیت شود. دولت و دولتیان،گیری نهاد مدنی قربانی میشکر

دولعت بعه واسعطه     زنی بعا دولعت را نعدارد.   چانه رقیب بوده و هیچکس را یارای رقابت وفعال بی

گعردد و بعه سعمت اقتعدارگرایی و سعرکوب      همین رویکرد برای دستیابی به قدرت حعری  معی  

 گیرد.نهاد مدنی شکر نمی مخالفان پیش می رود.در فضای اقتدار معمومً

ی در ایران زمان محمدرضا شاه با رشعد فزاینعده درآمعدهای نفتعی دولعت صعورت       سازطبقه

 ی خعارجی و هعا گعذاری سعرمایه  هعای نفتعی،  زمانی که دولت به یمن سرازیر شدن ثعروت  یافت.

ی هعا دار جدید با استفاده از فرصعت داخلی را تشویق نموده در پی این رویکرد یک طبقه سرمایه

همکعاری طبقعه    کتعاب وهعور نمعود.    حساب وو واردات بی هاذاریگپدید آمده ناشی از سرمایه
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ی کارفرمایی وابسعته بعه حعزب ایعران نعوین در زمینعه       هاجدید دولت به حدی بود که سندیکاه

کاتوزیعان   به اعتقعاد  (.130: 1839)نصری، دادندکنفرانس تشکیر می هاتخانهبا وزار مسائر مالی

ی هعا منبع درآمد به نسبت مطمئنعی بعرای تعامین نیعاز     عواید نفت 1811ویژه به 1899از سال 

گسعترش   امعر شبه ناسیونالیسعم را ع  درکنار شبه مدرنیسم و مالی دولت بود. وی عایدات نفت،

   .(833: 1855 )کاتوزیان، داندنظام استبدادی در ایران می

ت بعه طبقعا   رشد درآمد نفت میزان وکیفیت استقالل مالی و قدرت سیاسی دولت را نسعبت 

ساختار قدرت مطلقعه کعه تنهعا مبتنعی بعر روابعط قعدرت         (.830)همان: هستند دارای حاشیه 

شخصی است بلکه موجب نهادزدایی از سیاست و گسترش روابعط شخصعی و غیررسعمی شعدن     

روابط شخصی به جعای مشعارکت    ای ازشبکه در چنین ساختار گردد.فرایندهای سیاسی نیز می

 سعازد ای زنعدگی سیاسعی را شخصعی معی    ردد که به نحو فزاینعده گو رقابت نهادمند مستقر می

فعالیعت داوطلبانعه    جامعه مدنی که مبتنی براز در چنین فضای  طبیعتاً .(191: 1839ریه، ی)بش

 .(11: 1833 همکاران، )خضری و است خبری نیست

 

 نفت وفرهنگ سیاسی در دولت رانتیر ج(

ساختاری مبتنی بعر ثعروت بعی     قه خاورمیانه،ی نفت خیز منطهاساختار دولت ایران و دولت

بوده و همانطور که اشاره شد در چنین ساختاری توسعه پایدار اجتمعاعی از   زحمت نفت )رانتیر(

ی رانتیعر  هعا فرهنعگ سیاسعی حعاکم بعر دولعت      بروز ندارد. جمله توسعه سیاسی امکان وهور و

عبارتی فرهنعگ تابعیعت   هدر چنین ساختاری قدرت شخصی شده است. ب است. تابعیت فرهنگ

رضعا بهنعام در کتعاب بنیادهعای      .(115: 1839 ،ریهی)بشع  ر مقابر فرهنگ مشارکت قعرار دارد د

فرهنگی سیاست ایران بین الگوهای مسلط فرهنگعی و شعکر کعارکرد نظعام سیاسعی در ایعران       

یعان سعخن   منظور از دوفرهنگ اقتدارگرایی و ضداقتدار گرای ایرانشود. وی بدینارتباا قائر می

یکعی   :گیعرد گوید و بر آن است که ریشه فرهنگ اقتدارگرایی ایرانیان از دو چیعز نشعات معی   می

نظام سلسله مراتب پادشاهی در سنت ایرانی و دیگری نقش هرمی و مسعلط معذهب در زنعدگی    

 (.85 :1853 )حاجی یوسفی، اجتماعی و سیاسی ایرانیان

 وی در این کتاب بر دو مفروض تاکید دارد:
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قدرت مطلقه پادشاهان و عدم اعتماد مردم نسبت به حاکمان باعث شده است تا فرآیندهای  -1

 ی،او ریشعه اقتصادی و اجتماعی( بدون حضعور معردم صعورت گیعرد و از ایعن ر      ت ییر )سیاسی،

 ساختاری نباشد؛ اصولی و

اجتمعاعی و  شخصی گرایی در روابط  ی عمده فرهنگ سیاسی ایران )اقتدار گرایی وهاویژگی -8

یی سیاسعی حکعام پذیرفتعه    هعا اطاعت بسیار نسبت به شخ  حاکم( باعث شده است تا تصمیم

 تحومت سیاسی با بدبینی نگریسته شود. شود و به توان مردم در ایجاد ت ییر و

سعاخت قعدرت رابطعه بازتولیعد و گعزینش       برحسب آنچه گفته شد میان فرهنگ سیاسعی و 

ان تاثیر ساخت سیاسی بر فرهنگ سیاسی را انتزاع کرد. وقتعی بعه   توبا این حال می وجود دارد.

تعاثیر فرآینعدهای جامععه     تقویت فرهنگ سیاسعی توجعه کنعیم،    نقش ساخت قدرت در حف  و

عالوه نباید نقش نظام و ساخت سیاسعی  هب پذیری ثانویه از جمله نظام سیاسی آشکار می گردد.

پعذیری اولیعه   و آن را بعه حسعاب فرآینعد جامععه     نادیده گرفت در همین زمینه رادر طی تاریخ 

مذهب و خانواده(گذاشت. خالصه اینکه ساخت و رابطعه قعدرت سیاسعی )مطلقعه یعا       )فرهنگ و

کنعد،  )تابعیت( را اگرچه به وجود نیاورده دست کم تقویت و حف  معی  عمودی( فرهنگ سیاسی

 کت و رقابعت اسعت  چنین فرهنگی نامساعد به حال توسعه سیاسعی بعه معنعی گسعترش مشعار     

مععاروین زونععیس در الیععت سیاسععی ایععران بععه تععاثیرات سععاخت قععدرت  (.111 :1839ریه،ی)بشعع

در  داده است. معثالً  ی فرهنگ سیاسی تابعیت را مورد بررسی قرارهاپرگسترش برخی از شاخ 

طه نشان داده شده است که بدبینی با بی کفایتی و ناتوانی سیاسی راب هایکی از این گونه تحلیر

 دارد.

 

 نهادسازی سیاسی در دولت رانتیر  ،نفت د(

شدن زندگی سیاسعی تعریعف کعرده     نتینگتون توسعه سیاسی را به معنی نهادمندهاساموئر

خعود مختعار بهتعرین     منسعجم و  پعذیر، ی سیاسی پیچیده، انعطافهابه نظر او ایجاد نهاد .است

ن وجعود  وبعد  و  آوردجعود معی  پعذیرش عالئعق عمعومی را بعه و     چارچوب مناسب برای جذب و

پیعدایش   گسعترش مشعارکت سیاسعی و    سیاسی معنعا نعدارد.  توسعه نهادهای سیاسی نیرومند 

 ،ی جدیعد اجتمعاعی  هعا پیعدایش گعروه   ،وع تحومتی در ساختار جامعه سعنتی احزاب نیازمند وق

تمعاعی  ی مربوا به نوسازی اقتصادی و اجهابسیج اجتماعی و دیگر فرایند ،تکوین افکار عمومی

ی سیاسی همچعون  هاطور گسترده پذیرفته شده است که کیفیت نهادامروزه این مساله به است.
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ی هعا کننده دارد که آیا رانتنینوع ترتیبات حقو  مالکیت و کیفیت بوروکراسی دولت اثری تعی

تعوان گفعت کعه رونعد شعکر      حاصر از منابع طبیعی به نفع اقتصاد وجامعه است ؟ بنابراین معی 

ی ترتیبات سازمانی و نهادین در یک کشور ممکن است بعه واسعطه وفعور منعابع طبیععی از      گیر

حعامی پعروری و    پیعدایش یعک دولعت رانتیعر کعه بعه فسعاد،        وضعیت مطلوب خود خار  شود.

   (.111: 1831ترابی،میر)گرددی دولت میهابب تضعیف نهادزند و سوپاتریمونیالیسم دامن میئن

ی هعا توجهی به مشارکت سیاسی در حعوزه نهعاد  ور بودن از مردم و بیدلیر دبهر دولت رانتی

 پیامدهای ریر را به همراه داشته باشد: تواند آثار وسیاسی می

ی سیاسعی  هعا نهعاد  احعزاب و  اصومً ردلیر آماده نبودن بستر عرصه سیاسی در دولت رانتیبه -1

 ؛گیرندشکر نمی

ضعای سیاسعی دموکراتیعک وپاسعخ بعه منتقعدان خعود        گیری از فبرای بهره ری رانتیهادولت -8

 ؛گذارنداشکال صوری از نهادهای سیاسی را در خود به نمایش می

 ؛است راحزاب صوری شکر گرفته از رجال سیاسی وابسته و چاکرمنش به دولت رانتی نهاد و -8

 مطبوعات آزاد پانخواهند گرفت. ،دلیر انسداد فضای سیاسیبه -1

شعود. در  به عنوان مقتدرترین مهندس اجتمعاع و اقتصعاد قلمعداد معی     دولت، رانتیر نظامدر 

مسعتقر و مسعتمر    طعور شرایط ضعف و وابستگی نیروهای اجتماعی، دولت بازیگری است که بعه 

ی متعدد اجتمعاعی را  هانماید و هیچکدام از میهی عمومی وخصوصی جامعه را طی میهاعرصه

یعا  بسعتر سعاز    بدیر دولعت نیسعت. دولعت معدیر،    یب و بییارای مقاومت در مقابر قدرت بی رق

در دولت پهلوی شاه بعا شعکر دادن    .(155: 1839)نصری، شریک مهم دگرگونی اجتماعی است

سازمان سیاسی خود را برای اعمال کنترل بر مجلس و حکومعت   عنوان یک حزب،به «دربار»به 

ود. این حزب که خود مولود پیروزی حزب ایران نوین نخستین تجربه از این دست ب تقویت کرد.

و  ی کعارگری، اصعناف بعازار   هعا ی کارفرمایی، اتحادیعه هادربار در نزاع قدرت بود بر تمام اتحادیه

از نقطه نظر منازعات سیاسی با تشعکیر   .(35 :1839ریه،ی)بش تعاونیهای روستایی کنترل داشت

شدند. کنوانسیون ب گزینش میوسیله حزدسترسی به مجلس محدود گردید.کاندیداها به حزب،

همانطور که دیدیم حزب دربعار گسعترش یافعت لعیکن      کرد.حزب اسامی کاندیداها را اعالم می

 (.30)همان:  رفتبزار قدرت دربار به شمار نمیچیزی بیش از ا
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 نفت وثبات سیاسی در دولت رانتیر  و(

اه اول آن اسعت کعه دولعت    ر :آیعد راه به دست معی  دو ازمعموم یک کشور  درثبات سیاسی 

نهادهعای   در این مسیر احعزاب و  طبیعتاً .ای مشارکت سیاسی مردم فراهم آوردبستر مزمه را بر

ی اسعتبدادی  هعا راه دوم برای ایجاد ثبات سیاسی که معمعو  در دولعت   مدنی باید شکر گیرند.

 نی اسعت. نهادهعای معد   و هعا بی توجهی بعه مقولعه سیاسعی و سعرکوب احعزاب      دنبال می شود،

دهعد کعه   ی نفت خیز منطقه ی خاورمیانه و ایران قبر از انقالب نشان معی هادر دولت هابررسی

ریه مهمترین ابزارهای قدرت دولت مطلقعه  یبش حسین نفت از ابزارهای قدرت مطلقه بوده است.

شان معی  تامر در این ابزارها ن دقت و داند.ارتش، منابع نفتی و بوروکراسی می را در ایران حزب،

ر یعم شعاه افعزایش    درآمعدهای نفتعی   هرچقعدر   دهد که نفت عناصر دیگر را تقویت کرده است.

عنوان مثال سعهم درآمعدهای نفتعی در کعر     به یافت.یافت انسداد سیاسی جامعه افزایش میمی

درصعد در سعال    11، 1818درصعد در سعال    11بعه  1888درصد در سعال   11عواید حکومت از 

درآمعدهای نفتعی    18 تعا  1818 یهعا رسید. در سال 1811درصد در سال  55و سرانجام 1819

ی نظعامی  هعا افعزایش هزینعه   طبعاً درصد درآمدهای ارزی دولت راتشکیر می داد. 09تا 19بین

 .(01 :1839 ریه،ی)بش شدحکومت عمدتا از منبع درآمدهای نفتی تامین می

ی هعا بر این عقیده هستند که رانعت ببالوی، لوسیانی، کارل و دیگر صاحبنظران دولت رانتیر 

 ورنعد آلت در هر حعال ضععیف بعه وجعود     نفتی قادرند ثباتی دراز مدت اما سطحی را در یک دو

(Karl, 1997). ی نفتی به گونه ای افزایش پیعدا کنعد   هالوسیانی بر این باور است زمانی که پول

ت اسعتخرا  کننعده بعه    از یعک دولع   دولت در آید آن دولتکه به صورت منبع اصلی درآمد یک 

ی داخر دولت به امعر  هادر این زمان بخش عمده فعالیت دولتی توزیع کننده تبدیر خواهد شد.

توزیع اختصاص پیدا خواهد کرد. یک دولت توزیع کننده برخالف دولت متکی به مالیعات صعرف    

یصعه باععث   ایعن خص  ی اجتماعی رانت نفتی بدهد.هاباید تصمیم بگیرد که به کدام یک از گروه

اسی را به نفعع  شد که به قول ببالوی و لوسیانی دولت با اتکاء به درآمدهای نفتی توافق نظر سی

 (.Beblawi & luciani,1987: 4) خود خریداری نماید

یکی از نتایج منطقی نظریه دولت رانتیر این است که از آنجا که رهبعران دولعت، نیعازی بعه     

در نتیجه  کنند که به نمایندگی از مردم بپردازند.ساس نمیضرورتی اح و استخرا  منابع ندارند

ن نوع تعامالت میان حکام و مردم که زمینه مشعارکت عمعومی در سیاسعت گعذاری را فعراهم      آ

پدیعد   شوند یعا اساسعاً  ی مردم را سبب میهاکنند و در ضمن آگاهی بیشتر حکام از خواستمی
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مایکعر   (.Naymabadi, 1987: 211-217) ندا به شکلی ضعیف بعه انجعام معی رسع    نمی آیند و ی

خعاطر نشعان   « کنعد؟ آیا نفت از دموکراسی ممانعت می» راس در مقاله معروف خود تحت عنوان

 (.08: 1831 )میرترابعی،  ی صادرکننده امکان سرکوب را داده اسعت هامی سازد که نفت به ر یم

امر سرکوب توجه نشان داده و بحثعی  عبه ایوابلین نیز در تحلیر علر اقتدارگرایی در خاورمیانه،

 هعا معلولی در این باره مطرت کرده است که به ارزش استراتژیک نفت برای ابعر قعدرت   از علت و

درآمدهای نفتی را از علر بی ثبعاتی در ایعن جوامعع     ،عنوان غنائمنظریه نفت به شود.مربوا می

 کند:داند و به دو صورت این اثرگذاری را بیان میمی

ایجعاد   -8؛یا نیروهای ضعد دولتعی   ی بالقوه شورشی وهاه نمایش گذاشتن غنائم برای گروهب -1

ازعه بر سر الگوی توزیع منجعر  تواند به بروز منی نفتی که میهاسرخوردگی از توزیع نابرابر رانت

 .(01 )همان: شود

انقعالب  »بعا اععالم    1011تعا  1011هعای  ر یم شاه روند توسعه دیر هنگام را در فاصله سعال 

غاز کرد. در این زمان پول نفت به ر یم این امکان را داد که از استخرا  منابع از داخعر  آ «سفید

نعه   و از رانت نفتعی بعرای جلعب حمایعت و     ی زیادی در بر داشت پرهیز کندهاجامعه که هزینه

دو حزب  هااش استفاده نماید. ر یم شاه در این سالاعطای امتیازهای سیاسی به هواداران بالقوه

یعنعی حعزب ایعران نعوین و سعپس حعزب        عنوان چهره عمومی حکومعت ایجعاد کعرد،   رسمی به

ی اجتماعی توفیقی چندانی نداشتند و از هادر بر انگیختن گروه هااما هیچ کدام از آن رستاخیز.

طرفی تشکیالت محلی حکومتی نیز فاقد توان اعمال کنترل اجتماعی بودند و همین امعر ر یعم   

دهعد کعه   ی نشان معی هاتامر در این یافته دقت و با بحران مواجه ساخت. 1815را در سال  شاه

با وجود افزایش نفعت و   همچنین آید.ایجاد ثبات سیاسی از طریق رانت و سرکوب به وجود نمی

در  بهبود وضعیت درآمد ارزی دولت، نفت همواره منبع ناامنی برای اقتصعاد کشعور بعوده اسعت.    

بعه  1818داد. این رقم در سال درصد از تولید ناخال  ملی را تشکیر می 3/18ت نف 1811سال 

 (.111 :1851)سمتی،   درصد رسید 5/13به  1811و در سال  درصد 1/10

گیری بخعش خصوصعی   ی عمومی، عدم شکرهادرآمدهای هنگفت نفتی باعث افزایش هزینه

گیعری یعک بخعش    باععث شعکر   نفتی،قدرتمند و تاثیر گذار گردید. کنترل دولت بر درآمدهای 

بعه خزانعه    شرکت نیمه مستقر گردیعد کعه کعامالً    19شرکت دولتی و  189دولتی بزرگ شامر 

. آشعکار گردیعد   کامال1055ًگیری سیستم مالیاتی در سال پیامد عدم شکر دولت وابسته بودند.

در  ددرصع 3/15 نرخ رشد تولید ناخال  ملی از وقتی دولت با یک رکود اقتصادی مواجه گردید،
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ی هعا سقوا کعرد و تعاثیرات آشعکار خعود را در بخعش      1055درصد در سال  8/5به 1051سال 

 دات نفت کاهش درآمدهای عمومی بعود از جمله ضایعات ناشی از سقوا عای اقتصادی نشان داد.

ه از طریعق  صع یقدر چنین شرایطی دولت آموزگار درصعدد جبعران ایعن ن    .(111: 1839)نصری، 

 1055مو  مبارزه با گران فروشی در سعال   لذا فشار متوجه بازار گردید. الیاتی بود،درآمدهای م

هزار نفر از بازاریان تهران بابت گرانفروشی پرونعده تشعکیر شعد.    899حدود برای شدت یافت و 

 اه در شرایطی بود که بازار به لحاظ فرهنگی و سیاسی بار یم در تعارض بود.شاین فشار ر یم 

 

 گیرینتیجه

ی تولیعد  هعا اقتصادی دولعت  اجتماعی و عنوان یک کامی حیاتی در ساختار سیاسی،نفت به

اجتمعاعی باععث    بععد سیاسعی و   تاثیر نفت در کننده نفت تاثیرات مهمی برجای گذاشته است.

گردیده است. نوفایده گرایان که نظریه دولعت رانتیعر را ارائعه     «دولت رانتیر» شکر گیری نظریه

ولیبرالیسعم را  ئاساس ن این نظریه به نوعی شالوده و و ه دولت نگرشی منفی دارندکردند نسبت ب

پایه این نظریه اقدامات دولت تبادل میان زمامداران و هواداران اسعت. در ایعن جعا     بر پدید آورد.

زمامدار باید منابع را بعه طعور مسعتقیم میعان هعواداران توزیعع کنعد یعا بعا اسعتفاده از قعدرت            

 رانت ایجاد کند. هاکارکرد بازار را محدود و برای نور چشمی قانونگذاری،

تبدیر شدن توان بهمی هاپیامدهای مختلفی دارد، از مهمترین آن استقرار دولت رانتیر آثار و

تعوجهی بعه بععد نظعارت     رقیب اشاره کرد. از نتایج این رویکرد بعی بدیر و بیدولت به قدرت بی

همچنعین دولعت رانتیعر بعا      بانی شدن عدالت عمومی اشاره کرد.قر اجتماعی برکارهای دولتی و

اقدامات رانت جویانه خود به دنبال ایجاد قشر پیرو برای خود است لذا اعطایای او در قالب رانت 

تعوجهی  بی یراز مهمترین آثار دولت رانت نماید.در قشربندی اجتماعی جامعه دگرگونی ایجاد می

عث شده اسعت  بادسترسی نامحدود آن  نفت و توان اشاره کرد.یمردم سامری م به دموکراسی و

نیعازی نمایعد، لعذا روزبعه روز از معردم فاصعله       از مردم احسعاس اسعتقالل و بعی    یرکه دولت رانت

گیرد. ممکن است در چنین دولتی ما اشکالی صوری از دموکراسی را شاهد باشیم یعا جنعات   می

معمعوم بعه    .مشارکت سیاسی معنا ومفهوم ندارد ،رقابت گرایی را تجربه کنیم اما به دلیر فقدان

تن دهعد بعرای انتخعاب     خواست مردم برای استقرار دموکراسی تن نخواهد داد و اگرهم به واهر

 عطایای او متعهدند.اافرادی است که به جای تعهد به موکلین خود به دولت رانت و 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 بررسی رابطه نفت و توسعه نیافتگی سیاسی در ایران  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 49 

مشارکت داشته باشعند   له در اقتصاددر یک نظام دموکراتیک مردم باید در همه ارکان از جم

کعه  دلیر رانت خواری دولت رانتیر افراد توان رقابت با دولت را ندارند و در ایعن جعا اسعت    اما به

 .شودسیاست کشانده می عرصه رقابت از اقتصاد به فرهنگ و

ت در سطر خاورمیانه مؤید این امر اسع  ری رانتیهاتجربیات متفاوت از دولت و هابررسی الگو

دهنعد بلکعه بعا آن نیعز     با وجود اموا  گسترده دموکراسی نه تنها به آن تن نمعی  هار یماین که 

دهد کعه نفعت   دقت وتامر در عملکرد و رویکرد دولت پهلوی در ایران نشان می کنند.مبارزه می

از موانعع اساسعی در توسععه سیاسعی      عوامر اصلی تقویت دولت استبدادی در ایعران و  از علر و

ارتعش سعرکوبگر و    ،را کعه همعان دربعار    ابزارهای سلطه خود . ر یم پهلوی با اتکاء به نفت،است

 برد.دستگاه دیوان سامرانه او بود می گسترانید و به پیش می

 

 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی

 . تهران: انتشارات قومس.درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران(. 1831) ازغندی، علیرضا

، ترجمعه عبعاس زنعد بعاف و     توسعه یا چپاول، نقش دولت در تحول صننعتی (. 1838پیتعر )  ایوانز،

 عباس مطیر. تهران: طرت نو.

 ، ترجمه نقیب زاده. تهران: نشر قومس.توسعه سیاسی(. 1850بدیع، برتران )

 . تهران: گام نو.موانع توسعه سیاسی در ایران(. 1839بشیریه، حسین )

، اطالعات سیاسنی اتتانادی  ، «رانت، دولت رانتیر و رانتیریسم(. »1851یوسفی، امیر محمد )حاجی

 ، بهمن و اسفند.181-181شماره 

. تهران: انتشعارات مرکعز   دولت، نفت و توسعه اتتاادی در ایران(. 1853یوسفی، امیرمحمد )حاجی

 اسناد انقالب اسالمی.

مجله دانشکده حقوق و علنوم  ، «منابع و انقالب اسالمی یجنظریه بس(. »1851سمتی، محمدهادی )

 ، پاییز.81، شماره سیاسی

. ایعالم:  اتتانادی نفنت اینران    -مسائل سیاسی(. 1831صدیق، میر ابراهیم و حیدری، نصرت اله )

 انتشارات رامان .

 . تهران: نشر نی.بنیادهای علم سیاست(. 1853عالم، عبدالرحمن )

 .19، شماره ماهنامه مهرنامه، «مصد  پدر پوپولیسم نفتی(. »1809نژاد، موسی )غنی
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 .810-819، شمارهاطالعات سیاسی واتتاادی، «دموکراسی، نفت ومالیات(. »1835قراگوزلو، محمد )

 . تهران: نشر قومس.توسعه سیاسی وتحول اداری(. 1858قوام، عبدالعلی )

، ه خاورمیاننه فالنام، «بحران مالی دولت و گزارش دولت به دموکراسعی (. »1851لوسیانی، میاکومو )

 .8سال دوم، شماره 

، جلعد سعوم.   مرداد تاسنقو  زاهندی  82خواب آشفته نفت ازکودتای (. 1838موحد، محمدعلی )

 تهران: نشرکارنامه.

 ،پاییز.1، شماره فالنامه راهبرد، «عدم تقارن اطالعات منبع رانت(. »1851میدری، احمد )

، «توسععه سیاسعی از منظعر نهعاد گرایعی جدیعد       بررسی رابطه ثروت نفت و(. »1831میر ترابی، سعید )

 ، بهار.1، شماره فالنامه تخاای علوم سیاسی کرج

. تهعران: انتشعارات پژوهشعکده،    نفت و امنیت ملی جمهوری اسنالمی اینران  (. 1839نصری، قدیر )

 مطالعات راهبردی.

 .19، شماره ماهنامه مهرنامه، «آیا مصد  نفت را ملی کرد؟(. »1809نیلی، مسعود )

. اتتااد سیاسی ایران از مشروطیت تا پاینان سلسنله پهلنوی   (. 1855همایون کاتوزیان، محمدعلی )

 تهران: نشر مرکز.
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