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چکیده
الگوی دولت توسعه گرا عبارتی است که برای نوع خاصی از دولتهاا وضا دا و و در ن از
داخصههای خاصی بهرو گیری میدود .ه ف پژوهش حاضر ،بررسی تطبیقی دو الگوی نظاریِ

س یا س ت ج ها ن ی

دولت توسعه گرا و نفرین مناب در حوزۀ مطالعات توسعۀ جهان سوم با خاورمیاناه اسات تاا از
حول این پرسش دکل گرفته است که تا چه ان ازو نظریۀ دولت توسعه گرا ،با کشاورهای نفتای
خاورمیانه تطبیق دارد فرضیۀ نگارن گان این است که ،مؤلفههای دولت توساعه گارا باا در نظار
گرفتن پ ی و نفرین مناب در کشورهای نفتی خاورمیانه ضعیف بودو و این عامل در کنار تاثیرات
منفی در م های نفتی که خود منتج از ساختارهای نهاادی نامناسا

اسات زمیناه ناکاامی رونا

توسعه را در این منطقه باعث د و است .برای تأیی این فرضیه و رسای ن باه پاسامی مناسا
برای پرسش اصلی ،مقاله در دو محور اصلی تنظیم د و است :در محاور نمسات باه دو بحاث
نظری در قال

نظریۀ دولت توسعهگرا و نظریۀ نفرین مناب پرداخته خواه دا  .در محاور دوم

تالش میدود ،مباحث نظری با دادوهایی از خاورمیانه سنجی و دا و و باه نتاایج مشمصای در
راستای پاسخ به پرسش اصلی دست یافت.
واژگان کلیدی :دولت توسعه گرا ،نفرین مناب  ،کشورهای نفتی ،خاورمیانه
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رهگذر واقعیت موجود چشمان ازی برای ین ۀ منطقه جستوجو کنا  .ازایانرو ،ایان نوداتار

مقدمه
برخی پژوهشگران بر این باورن که تجربه کشورهای درق سیا نشان مایدها باهرغام
تفاوتهای عم و بین کشورهای ممتلف ،درونمایۀ توسعه یک کشاور تحات تاأثیر ساه
مجموعه از عوامل میباد که عبارتان از :مناب  ،سیاستها و نهادهاا .سیاساتگاذاری
های توسعهای در کشورهای درق سیا با دارا بودن سه درط جهتگیریهای بروننگار،
ثبات اقتصاد کالن و سرمایهگذاریهای مناب انسانی همراو با ثبات سیاسای باه موفقیات
نائل د ن  .اما ویژگی داخص تجربه کشورهای مزبور ،نقش کلیا ی و فعاال دولات در
264

امر توسعه بودو است .دولتی که «دولت بهتر است و نه دولات بیشاتر ودولتای کاه دامناۀ
فعالیتش گستردو باد )» .درواق تجربه دولتهای تازو صنعتی د و1چشمانا از متفااوتی

س ی ا س ت ج ها ن ی

از نقش دولت در امر توسعه با توجه به سناریوی گستردو دکست سیاساتهاای دولتای
ارائه کرد ولیپزیگر.)21-16 :1375 ،
از نجایی که در امر توسعه نیاز به «قابلیت تنظیمکنن گی» است تا بتوانا سلسالهای
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از عامالن اقتصادی و زیر مجموعههایشان را بارای حرکات در مسایر توساعه باا ایجااد
هماهنگیهای الزم ترغی

کن  ،نقش دولت با ساختاری مناس

برای انجام چنین وظیفه

ای مطرح میدود .ازاینرو تالش تئوریکی که برای ایضاح نظری نقش دولت در توسعه
با نگاو ویژو به نقش دولتهای درق سیا در تجربۀ موفقشان ،انجام گرفته تحات عناوان
نظریه «دولت توسعه گرا»2دناخته مایداود .در مطالعاات توساعه در کشاورهای جهاان
سوم ،به وجود برخی موان در مسیر اتماذ رویکرد دولتهای توسعه گرا برخاورد مای-
کنیم .از جمله این موان در برخی کشورهای دارای مناب غنی طبیعی مانن نفت ،وجاود
رابطۀ منفی میان در م های سردار حاصل از صادرات مناب طبیعی از یکساو و ردا و
توسعه اقتصادی از سوی دیگر است .مطالعاتی که از دهه  1990با نگاهی سی دناساانه
به بررسی این موضوع پرداخته تحت عنوان «پ ی ۀ نفرین مناب »3دناخته میدود.
در این پژوهش تالش د و تا ضمن نشان دادن جایگاو دولت در توساعۀ کشاورهای
جهان سوم بهویژو دولتهای نفتی خاورمیانه با بهاروگیاری از ادبیاات پژوهشای دولات
1. NICs
2. Developmental State
3. Resource Curse Phenomena

توسعه گرا به پ ی ۀ «نفرین مناب » بهمثابۀ متغیری که یکی از موان داکلگیاری دارای
امکان توسعه در این منطقه بودو ،باهخصاو

در میاان دولاتهاای نفتای کاه از منااب

سرمایهای و اثر نهادی برخورداری از مناب طبیعی بهرومن هستن  ،پرداخته دود .لاذا بار
خالف پژوهشهای پیشین که در حوزۀ مطالعات خاورمیانه دکل گرفتهان  ،ایان نوداتار
نه صرفاً به مقولۀ نفت و ارتباط ن با م اخالت ق رتهای فرامنطقهای متمرکز بودو و نه
به موضوعات امنیتی دامل منازعات ممتلف از جمله مسئلۀ فلسطین یا تروریسام بسان و
نمودو؛ بلکه تالش خواه د به در چهارچوب ادبیات توسعه که موضاوعی مغفاول در
حوزۀ مطالعات خاورمیانه است به بررسی و تبیین بمشای از علال عا م تحقاق توساعۀ
پای ار در ابعاد ممتلف ن در کشورهای نفتی این منطقه بهرغم برخورداری از ثروتهای
افسانهای است .نکتۀ حائز اهمیت دیگر ،تعیین مح ودۀ زمانی این بررسی برای پرهیاز از
کلیگویی و دفافیت مسئله است؛ سهم روزافزون مناب طبیعی در اقتصاد کشورهای نفتی
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خاورمیانه دامل ایران ،عراق و موناردیهای نفتی خلیج فارس به بعا از  1960مایالدی
و نتایج ن پس از دهۀ  1990به اثبات رسی و تا کنون نیز باهرغام تحاوالت سیاسای و
بعضاً اقتصاادی گونااگون در هار یاک از کشاورهای ایان منطقاه تغییار محسوسای در
داخصهای کلی توسعه و رسی ن به مرحلهای که بتوان ن را توسعۀ پای ار نام نهاد ،رخ
ن ادو است .بااینحال ،با توجه به اینکه در این نودتار ه ف بررسی کلیت امتناع دارای
توسعه از کشورهای نفتی خاورمیانه به دلیل گرفتاری در نفرین مناب است ،از ذکار باازۀ
زمانی بررسی در عنوان پژوهش خودداری د .
ه ف پژوهش حاضر ،بررسی تطبیقی درای امکانی نظریاه دولات توساعه گارا در
کشورهای نفتی خاورمیانه است .به عبارت دیگر ،این پژوهش به بررسی وجاود دارای
این نظریه در کشورهای نفتی خاورمیانه یا علل درای امتناع کشاورهای ایان منطقاه در
تطبیق با نظریۀ مزبور میپردازد .ازاینرو پرسش اصلی این نودتار عبارت است از اینکه
چگونه میتوان نظریۀ دولت توسعه گرا را با کشورهای خاورمیانه تطبیاق کاردف فرضایۀ
نگارن گان این است که مؤلفههای دولت توسعهگرا با در نظر گرفتن پ ی و نفارین منااب
در کشورهای نفتی خاورمیانه ضعیف بودو و این عامل در کنار تاثیرات منفی در ما های
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برمیگردد ،دقیقاً زمانی که مطالعات توسعه و رون ن در کشورهای جهان سوم غاز د

نفتی که خود منتج از ساختارهای نهادی نامناس

است زمینه ناکامی رونا توساعه را در

این منطقه باعث د و است.
 .1چارچوب نظری
 .1-1نظریۀ دولت توسعهگرا
ق رت عمومی کارا برای ایجاد و م یریت توسعه ،نتیجۀ نوعی سیاست و دولت است که
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به تنهایی میتوان ن را ایجاد ،حفظ و محافظت نمای  .این نوعِ خاا

دولات« ،دولات

توسعهگرا» بودو که علت سوابق ماوفقی از توساعه در جهاان ساوم در خاالل ساه دهاه
بازپسین قرن بیستم که نوعاً با سطوح نسبتاً پایین نابرابری قرین د و را تبیین کردو است.

س ی ا س ت ج ها ن ی

گرچه از منظر لیبرالی یا سوسیالیستی امکان دارد بسیاری از این نوع دولتهاا ناامطلوب
بهدمار ین  ،اما نها در ارتقای رفاو مادی اکثریت دهرون ان خود طی یاک نسال و در
نتیجه تا ح ایجاد سیاست پای ار دموکراتیک مؤثر واق د وانا ولفتاوی .)173 :1385 ،
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از نظر لفتوی نتایج موفقیت میز تاریمی در زمینۀ توسعه به عواملی مانن  :ثباات داخلای،
پذیرش در بازارهای اقتصادی و سیاسی بینالمللی ،رواب حسنه باا اقتصاادهای مسال ،
استقالل نسبی دولت در سیاستهاای دموکراتیاک و غیردموکراتیاک ،زیربناای ساالم و
دستگاو اجرایی توانا ،کاهش فساد ،ح اقل توافق میان گرووهاا و منااطق درباارۀ اها اف
رد و قوانین باز برای دستیابی به ن و افزایش روزافزون برابری منطقاهای و اجتمااعی
در زمینۀ توزی هزینهها و سود حاصل از این رد اقتصادی بستگی دارد ولفتوی :1378 ،
.)24
لفتوی دولت توسعهگرا را اینگونه تعریف میکن « :دولتی که سیاستهای داخلای و
رواب خارجی ن در جهت کس

ق رت ،اقت ار ،استقالل ،توانمن ی و ظرفیتی است که

از طریق ایجاد و ارتقای درای رد اقتصادی یا سازماندهی مستقیم رد اقتصادی و یا
ترکیبی از این دو ،تعیین ،تعقی

و تشویق دستیابی به اه اف دکار توسعهای را امکاان-

پذیر میسازد» .از نظر برخی صاح نظران ،دولت توسعهگرا در اصل دولات توساعهگرا
سرمایهدار است .بنابراین ،یکی از ویژگیهای عم ۀ این دولت به کارگیری دیووای بارای
متقاع کردن یا ترغی

بمش خصوصی به انجاام کارهاای ماورد نظار خاود اسات کاه

همکاری نزدیکی نیز بارای دسات یاافتن باه اها اف ملای توساعه کاه توسا عناصار
بوروکراسی دولتی تعیین میدون  ،میطلب  .برخی دیگر ،دولتهای توسعهگرا را به ساه
گروو سرمایهدارِ دولتی ،بینابینی و سوسیالیستِ دولتی تقسیم میکنن  .باا ساقوط جهاانی
دولتهای سوسیالیست وبه جز استثنای منحصر بهفرد چین) به ظاهر تنها نوع دولتی کاه
باقی میمان  ،دولات توساعهگارای سارمایهدار باود کاه دارای دو داکل دموکراتیاک و
غیردموکراتیک بود ولفتوی .)398-397 :1378 ،
در مورد ویژگیهای دولتهای توسعهگرا که در ادامه ذکر خواه د  ،بایستی گفات
که این نوع دولتها دارای تفاوتهای فراوانی با یک یگر هستن و ویژگیهایی که بارای
دولتهای توسعهگرا ذکر میدود ،ویژگیهای کلی و مشترک این نوع دولتهاا هساتن ،
وگرنه از نظر لفتوی کشورهای منطقه درق و جنوب درق سیا ،ج ای از تمرکزدان در
این منطقه وجه ادتراک ان کی دارن  .برخی دارای جمعیتی عظیم ،برخی دارای جمعیات
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ان ک هستن  .برخی مواد خام قابل صادرات دارن و برخی دیگار ناه ،برخای باه لحااظ
لفتوی  ،این دولتها ،چون ادکال ممتلف یک گونۀ دولت ،به هم دابیهانا ؛ گوناهای از
دولت که قادر به تولی حرکت پای ار معطوف به توسعه بودو اسات« .ایانگوناه دولات،
دولت توسعه [خواو] است که در اساس خود ،حاصال سیاسات ایان کشاورها و روابا
سیاسی  -اقتصادیدان با نظام جهانی و به خصو

بازیگران اصالی ایان نظاام اسات»

ولفتوی  .)244-243 :1385 ،به بیان دیگر ،اصل محوری در ادبیات توساعه ایا ۀ فرمولاه
کردن و اجرای سیاست توسعهای مؤثر وابسته به وجود چارچوب نهادی صاحی اسات.
درواق  ،همانطور که ذکر ن رفت ،دادتن نهادها و سیاست درست به یک میزان در این
زمینه دارای اهمیت است وبوی و دیگران .)20 :1389 ،با توجه به اهمیت ناوع سیاسات
در جهتگیری به سوی اه اف توسعهای و نه تفاوت دکلی و صوری دولتها میتاوان
ویژگیهای کلی و عمومی دولت توسعهگرا را که لفتاوی برمایدامارد ،باه دارح ذیال
توضی داد:
نخبگان توسعهگرا :دولتهای توسعهگرا ،توس نمبگان توسعهگرا ادارو مایداون ؛
نمبگانی که مصمم به طی مسیر رون توسعه هستن  .حلقۀ اصلی این نمبگان که به گارد
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فرهنگی و قومی متکثر هستن و برخی به لحاظ فرهنگای بیشاتر متجاانسانا  .باه نظار

رهبران کشور خود جم د وان  ،اغل

بسایار کوچاک اسات .اماا وِیژگای اصالی ایان

نمبگان توسعهگرا ،عزم ج ی جهت پیشبرد توسعه ،پایبن ی به رد و تحول اقتصادی و
تواناییدان جهت پیشبرد اه اف توساعهای خاویش اسات .از دیگار ویژگایهاای ایان
نمبگان ،حضور نان در مرات

باالی بوروکراسیهای نظامی و غیرنظاامی و مسائولیت-

های ارد سیاسی است .بهطور کلی چنین افرادی بسیار ملیگرا هستن کاه ایان مسائله
انگیزۀ خوبی برای توسعۀ اقتصادی فراهم مایکنا ولفتاوی 399-398 :1378 ،؛ لفتاوی ،
252-253 :1385؛ موثقی.)161-160 :1387 ،
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استقالل نسبی :بهطور کلی از نظر روکس بروف ،ایان مسائله را مایتاوان در ماورد
میزان استقالل دولت از نفوذ مستقیم طبقات مسل جامعه به کاار بارد وروکاس باروف،

س ی ا س ت ج ها ن ی

 .)192 :1369اما از نظر لفتوی  ،منظور از استقالل ،زادی عمال نسابی دولات در برابار
خواستهای گرووهای همسود وطبقاتی ،منطقهای یا ناحیهای) است .ضمناً «استقالل» باه
منزلۀ ج ایی از جامعه نبودو ،بلکه امکان ه ایت زادانه مناب در پیونا باا عاامالن غیار
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دولتی و دولتی برای بازتعیین و تحقق اه اف توسعهگرایانه م نظر است.
قدرت بوروکراتیک :تشکیل بوروکراسیهای بسیار ق رتمن  ،کار ما و مساتقل ،باه
مثابۀ نتیجۀ عزم راسخ نمبگان برای دستیابی به توسعه و استقالل نسبی دولت اسات کاه
نها را به مراکز عالی فرمان هی اقتصادی بهوسیلۀ ق رت واقعی ،اقت ار و توانایی فنای و
استقالل در دکلدهی به نیروهای بنیادین توسعهمحور تب یل کردو است.
جامعۀ مدنی ضعیف :نوعی تجربه ضعف ،تحقیر یا کنترل دولتایِ جامعاۀ ما نی در
دولتهای توسعهگرا مشاه و میدود .بنا به نظر لفتوی  ،ضاعف جامعاۀ ما نی یکای از
درای ظهور و تحکیم دولتهای توسعهگرا است .البتاه گارووهاایی ماننا دانشاجویان،
م یران و غیرو که هستۀ جامعۀ ما نی را تشاکیل مایدهنا  ،بعا ها فشاارهایی را بارای
استقرار دموکراسی ایجاد میکنن .
دولتهای توسعهگرا و منافع اقتصادی :تحکیم اقت ار دولت پیش از افزایش اهمیت
سرمایههای داخلی یا خارجی ،سب

افزایش توانایی دولتهای توسعهگرا در برابر منااف

اقتصادی داخلی یا خارجی د و است که این خود سب

افزایش نفوذ دولتها در تعیاین

نقش سرمایههای داخلی و خارجی در توسعه و تعیین درای مشارکت این سرمایه باودو
است.
دولتهای توسععهگعرا و حقعوب ب:عر :دولاتهاای توساعهگارا ودموکراتیاک یاا
غیردموکراتیک) نوعاً در زمینه حقوق بشر سوابق مطلاوب و درخشاانی ن ارنا  .در ایان
کشورها هرگونه ممالفتی با دولت و اه اف توسعهای ن تحمل نمیداود و باه سارعت
خنثی د و و یا در ن نفوذ کردو و در نهایت بهصوررت جزیی از طبقاۀ حااکم در مای-
ورن .
دولتهای توسعهگرا و م:روعیت و عملکرد :بهرغم سوابق اغل

ضاعیف دولات-

های توسعهگرا در زمیناۀ حقاوق بشار ،برخای مطالعاات حااکی از حمایات گساتردو و
مشروعیت قابل مالحظۀ این دولتها است .به نظر میرس دیوۀ توزی مناف حاصال از
رد اقتصادی سری  ،در ماواردی نظیار گساترش ما ارس ،جاادوهاا و اماور زیربناایی،
دولتها بتوان این میزۀ دگفتی ور سارکوب و مشاروعیت را توضای دها  .در زمیناۀ
داخصهای توسعۀ انسانی از قیبل امی به زن گی ،در م سرانه و موزش ،بنا به داواه
مارها ،این دولتها عملکرد خوبی دادتهان که سب

ایجاد مشاروعیت باهرغام وجاود

برخی کاستیها در زمینۀ حقوق بشار دا و اسات ولفتاوی 403-399 :1378 ،؛ لفتاوی ،
.)255-262 :1385
بهطور کلی ،همانگونه که از بررسی ویژگیهای فوق در مورد دولتهای توسعهگارا
و نیز مراجعه به نمونههای تجربی و عینی از این نوع دولاتهاا باهدسات مای یا  ،ایان
دولتها یا فاق مناب طبیعی بودوان یا در صورت دادتن مناب طبیعی باه دلیال سااخت
نهادی منظم ،دقیق و قانونمن – که پیام طبیعی ویژگیهای گفتاه دا و در ساطور بااال
است  -دچار نفرین منااب نشا ن و توانساتن باه تا ریج مسایر توساعه را کاه از بعا
اقتصادی ن دروع کردو بودن طی کردو و به همۀ ابعاد از جمله توسعۀ سیاسی و توسعۀ
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انسانی در سطوح باال دست یابن  1.اما در برابر این م ل از دولتهاا و مسایری کاه نهاا
طی کردوان گروو دیگری از دولتها  -مانن اکثر دولتهای نفتی خاورمیانه  -با گرفتاار
د ن در پ ی وای بهنام نفرین مناب در درای امتناع دکلگیری دولاتهاای توساعهگارا
غوطهور د وان که پیام های ناگواری برای پیمودن مسایر توساعه بارای ایان کشاورها
دادته است .ازاینرو ،جا دارد برای رودنتر دا ن ابعااد مسائلۀ دولات توساعهگارا در
کشورهای نفتی خاورمیانه ،در سطور تی به بررسی و تبیین بیشاتر مفهاوم نفارین منااب
خواهیم پرداخت.
270
 .1-2پدیدۀ نفرین منابع

س ی ا س ت ج ها ن ی

به گفتۀ ساکس2و وارنر3یکی از ویژگیهای بحثبرانگیز در عرصۀ اقتصاادی ایان اسات
که اقتصادهای فقیر از لحاظ مناب طبیعی ،اغلا

عملکارد بسایار بهتاری از اقتصاادهای

سردار از مناب طبیعی در زمینۀ رد اقتصادی دادتهان  .ایان گازارو از مطالعاه بار روی
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نرخ رد ساالنۀ  95کشور در حال توسعه در ارتباط با صادرات بر مبناای منااب طبیعای
در بازۀ زمانی  1970تا  1990و سهم ن از ان ازۀ تولی ناخالص داخلای باهدسات ما و
است .بهطوریکه کشورهایی که طی این  20سال بر ارزشافزودۀ باالی صاادرات منااب
طبیعی در تولی ناخالص داخلی تکیه کردنا  ،باه تجرباۀ ردا کنا تری رسای ن  .ایان
همبستگی منفی بین مناب فراوان و نرخ رد در دهههای اخیر ناوعی دافتگی مفهاومی
دکل دادو است .در اینصورت مناب طبیعی که ثاروت و قا رت خریا بااالیی را وارد
کشور کردو ،انتظار زیادی برای یک سرمایهگذاری اقتصادی و نرخ رد باال ایجااد کاردو
است .اما با مالحظۀ رد و توسعۀ کشورهای ممتلف مانن بریتانیا که باه منااب طبیعای
همچون سنگ هن و مانن ن دسترسی دادتهان و از دگرسو مالحظۀ توسعۀ کشاورهایی
مانن ژاپن که فاق هرگونه مناب طبیعی از جمله سنگ هن باودو و اقا ام باه واردات ن
 .1بررسی دواه تجربی دولتهای توسعهگرا و مسیری که طی کردوان  ،مجال بیشتری میطلبا کاه در ایان پاژوهش
کوتاو نمیگنج  ،ولی بررسی دقیقتر این موضوع اثبات کنن ۀ این ادعا میباد کاه توساعه در ن کشاورها از حاوزۀ
اقتصاد دروع د و و به ت ریج به همۀ حوزۀ زیست اجتماعی و سیاسی مردمان خود تسری یافته است.
2. Sachs, J. D.
3. Warner, A. M.

کردوان و )Sachs & Warner, 1997: 2-3میتوان به عا م تعیاینکننا گی قطعای منااب
طبیعی در جریان توسعۀ اقتصادی ادارو کرد.
از همینرو ،از سالها پیش تأثیر نامطلوب وابستگی دولتها به در م های حاصال از
مناب طبیعی  -ع م تعیین کنن گی دسترسی به مناب طبیعی در توسعه -مورد توجه قارار
گرفته است .تجربه نشان دهن ۀ این واقعیت باودو کاه ثاروتهاای طبیعای بارای روناق
اقتصادی عاملی ضروری و کافی بهدمار نمیرود؛ برای نمونه کشورهای ثروتمن ی مانن
هنگکنگ ،ژاپن ،سنگاپور و سوئیس ثروت ملیِ خود را از مناب طبیعی بهدست نیاوردو-
ان  .در مقابل ،کشورهای سردار از مناب هم نتوانستهان از فرصت ایجااد دا ۀ نادای از
در م های ن ،بهروهای الزم را برای اقتصاد خود کس

کنن  .طای ساالهاای متماادی،

نفت بهمثابۀ یکی از عوامل عم وای دناخته میدود که میتوان از طریق تأمین ارز بارای
کشورهای جهان سوم مفی باد  .از نجا که این مادۀ باارزش نقش مهمای در چرخانا ن
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چرخهای صنعت در جهان دارد ،میتوانست برای کشورهای بهرومن از ن بهمثابۀ اهرمی
ادبیات فوق در کشورهای نفتخیز را تبیین میکن  .اصطالح «نفرین مناب » برای نمستین
بار توس نویسن وای غربی در سال  1993به کار بردو د  .مطالعات «نفرین منااب » علال
ناتوانی کشورهای برخوردار از این مناب در دستیابی به امر توسعه را مورد بررسی قرار
میده  .وابستگی به مناب طبیعی ،بر متغیرهایی تأثیر میگاذارد کاه ایان متغیرهاا ساب
کن ی و سی پذیری رد اقتصادی بهمثابۀ یکی از مؤلفههای اصالی توساعه مایداود.
طبقهبن یهای گوناگونی از سازوکارهای اثرگذاری ارائه د و است کاه در یکای از ایان
طبقهبن یها ،سازوکارهای اثر گذاریِ مناب طبیعی بر رد اقتصادی بهصورت موارد زیار
بیان د و است :الف) کاهش بلن م ت در رابطۀ مبادله؛ ب) نوسان در م ها؛ ج) بیمااری
هلن ی؛ د) اثر جایگزینی؛ و) افزایش م اخلاه دولات در اقتصااد وابراهیمای و سااالریان،
.)78-80 :1388
در طبقهبن ی دیگری چهار بستر در این زمینه بر دمردو د و -1 :بیمااری هلنا ی و
سرمایۀ خارجی :با توجه به دوروهای رونق و رکود در بازارهای جهانیِ مواد اولیاه و باه
1. Resource Curse Phenomena

«نفرین منابع» و ناکامی الگوی «دولت توسعهگرا» در دولتهای نفت خیز خاورمیانه

مثبت در جهت توسعه عمل کن  .مطالعاات مشاهور باه «پ یا ۀ نفارین منااب » ،1بررسای

تب ِ ن نوسانات در م ی و ناپای اری نرخ ارز از نتایج این مسئله اسات وخیرخواهاان و
برادران درکاء)106-105 :1382 ،؛  -2رانتجویی و فساد مالی :حجم عظیم رانتِ نادی
از مناب طبیعی با توجه به وجود مسائلی از قبیل «حقوق مالکیات غیرکار ما  ،بازارهاای
ناقص و ساختارهای قانونیِ سست و القی در بسیاری از کشاورهای در حاال توساعه و
اقتصاد غیربازاری» منجر به رانتجویی افسارگسیمته در میان تولی کننا گان مایداود و
این امر باعث کاهش نقش مؤثر مناب طبیعی در فعالیات اجتمااعی-اقتصاادی مایداود.
رانتجویی از طریق ایجاد فساد در دولت ،کس
272

مناب  ،موج

و کار ماردم و انحاراف در تمصایص

کاهش کارایی اقتصادی و همچنین افزایش نابرابریهای اجتماعی میدود.

حمایتهای وارداتی مانن تعرفه ،امتیازهای تبعیض ور و فسااد کاه همگای گارایش باه

س ی ا س ت ج ها ن ی

تمری

رد و کارایی اقتصادی دارن نمونههایی از ثار رانتجویی اسات .باا دریافات

رانت از مناب طبیعی بهجای فعالیتهای مؤثر اقتصادی ،رقابت در رانتجاویی از طریاق
دیووهایی مانن دادن ردوو به دولت بر جامعه حااکم مایداود؛  -3ماوزش و سارمایۀ
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انسانی :وفور مناب طبیعی میتوان کاهش دهن ۀ انگیزوهای خصوصای و عماومی بارای
انبادتن سرمایههای انسانی به دلیل وجود سط باالیی از در م های غیردستمزدی بادا ؛
 -4پسان از ،سرمایهگذاری و سرمایۀ فیزیکی :یکی دیگر از تبعات وفاور منااب طبیعای
کاهش گرایش به پسان از و سرمایهگذاری و در عینحال افزایش بایش از حا معماولِ
مصرف است .پسان از و سرمایهگذاری که از عوامل اصلی رد اقتصادی محسوب می-
دود ،با وجود ثروت طبیعی بهویژو نفت ،نیاز به این عوامل را کاهش میده وابراهیمای
و ساالریان.)83-81 :1388 ،
در گذر زمان و انجام پژوهشهای ج ی  ،نظریۀ «نفرین مناب » ابعااد ج یا ی یافتاه
است .اوالً به باور بسیاری از پژوهشگران« ،استفادۀ مرساوم از دااخص ساهم صاادرات
مناب طبیعی در تولی ناخالص داخلی بیش از نکه نشان دهن و «فراوانی مناب طبیعای در
کشورها باد  ،بیانگر میزان «وابستگی کشورها به مناب طبیعی» اسات» .ثانیااً بسایاری از
پژوهشها نشان دهن ۀ وجود رابطۀ بامعنا و مثبت میان «فراوانی مناب طبیعی» باه معناای
حجم مناب طبیعی در یک کشور با رد اقتصادی کشورها اسات .ثالثااً ن اه نعمات یاا
نقمت بودن مناب طبیعی را مشمص میکن « ،کیفیت نهاادی حااکم بار کشاورها اسات»

ومیردجاعیان حسینی و رهبر .)68 :1390 ،بنابراین با توجاه باه اهمیات کیفیات نهاادی
حاکم بر کشورها ،در ادامه پس از مروری کوتاو بر نقاش نهاادی دولاتهاا در الزاماات
توسعه و نشان دادن ناسازگاریهای موجود در خاورمیانه به بررسی چگونگی امکاان یاا
امتناع دکلگیری دولت توسعهگرا در خاورمیانه خواهیم پرداخت.
 .2ارزیابی تطبیقی مفاهیم نظری با مسئلۀ توسعه در ک:ورهای نفتی خاورمیانه
جهت تبیین دقیق موضوع پاژوهش و رودان نماودن بمشای از پی یا گیهاای نظاریِ
بررسی امر توسعه در کشورهای نفتی خاورمیانه ،ابت ا الزم است مروری بر نقش نهاادی
دولت در الزامات توسعه در کشورهای در حال گذار دادته و پس از تشری ناساازگاری
نفرین مناب با اثر نهادی مناب طبیعی به بررسی دقیقتر چگونگی امکان یاا امتنااع داکل
گیری دولت توسعهگرا در دولتهای نفتی خاورمیانه بپردازیم.

نمستینبار مفهوم توسعه1در قرن هج هم به معنای رسی ن به اه اف مشمصی بر مبناای
طرح و برنامه به کار رفت وحسنپور .)3 :1393 ،در این معنا« ،توسعه حرکت از «وضا
موجود» به سمت «وض مطلوب» است» ومصلینژاد 1395 ،الف .)30 :این مفهوم کاه در
علم اقتصاد ابت ایی ،سادو و غیرپی ی و بود ودیوب )13 :1386 ،بهتا ریج ماورد پاذیرش
علم سیاست نیز قرار گرفت وب ی  .)29 :1389 ،مفهوم توساعه طای چنا دهاۀ گذداته،
معنایی بسیار متغیر و وسی دادته که در نهایت منجر به رسی ن به تعاریف جام تاری از
توسعه با مشمصههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و حتای روانداناختی دا وسااعی،
 1389الف)23-21 :؛ چراکه تعامالت ساختاری در فراین توسعه موج

تغذیۀ اقتصااد،

سیاست و فرهنگ به نسبتهای متفاوت از یک یگر میدود وقاوام .)8 :1389 ،باه دیگار
بیان« ،بحث توسعۀ اقتصادی نه تنها مستقیماً در ارتباط با مقولهها و متغیرهاای اقتصاادی
نیست ،بلکه ارتباط مهمی با بافت سیاسی و فرهنگ اجتماعی یک جامعاه دارد» وساری -

1. Development
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 .2-1توسعه و نقش نهادی دولت در الزامات آن
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القلم .)52 :1386 ،با این وجود به باور هتنه 1،تعریفی قطعی و نهایی از توسعه نمایتاوان
ارائه داد ،بلکه صرفاً میتوان پیشنهادهایی دربارۀ ن ه توسعه بایا در بساترهای خاا
خود بر نها داللت کن  ،ارائه کرد وهتنه .)18 :1388 ،بع ها در خصو

ها ف توساعه

گفته د که بر خالف نگاو اقتصادی اولیه ،ه ف برنامههای توسعه صرفاً افزایش در ما
و تولی ا ساارانه و رفاااو و مصاارف نبااودو بلکااه در پیون ا بااا ن و فراتاار از ن تحقااق
استع ادهای بشر و نیل به زادی است وسن )5 :1381 ،و همینطور توساعه فراینا ی از
تغییر و دگرگونی در زمینۀ نظام اجتماعی ،سازمان سیاسی و ضاواب رهباری رفتارهاای
274

انسانی در جامعه است ونراقی .)31 :1370 ،مقصود از این ه ف افزایش «قابلیت» انساان
به معنای ترکیباتی از کارکردهای قابل گزینش او است که این مفهوم از قابلیت «اساساً به

س ی ا س ت ج ها ن ی

معنای زادی است» وکاکس و دیگران .)230-229 :1382 ،هرچن این مسائله لزومااً باه
معنای پذیرش نگاو مادیگرایانه و اقتصادی لیبرالیسم در سطوح خرد و کالن که منجر به
جهتگیریها و تصمیمات سیاسی د و و در ن «انسانیت انسان با نگاو اقتصادی تحلیال
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د و» وپوراحم ی و دم بادی )66 :1390 ،نیست.
پس از جنگ سرد ،دکاف توسعه بین کشورهای فقیر و غنی مورد توجه قرار گرفت
والرسون و اسکی مور )209 :1387 ،که پیام

ن زیر سؤال رفتن «سالطه فکاری مکتا

مریکایی نوسازی» از یکسو و توجه به مسائلی نظیر توسعهنیافتگی جهان سوم که روی
دیگر سکۀ توسعۀ سرمایهداری غرب وسااعی 1389 ،ب )113 -93 :از دگرساو باود .در
همین راستا برخی به افزایش نابرابریها بهمثابۀ یکی از ثار جهانی دا ن وخاور:1389 ،
 ،)15ادارۀ ساختارهای اصلی اقتصاد ،سیاسات و نظاام باینالملال توسا جهاان دامال
وزردناس )12 :1389 ،یا دکلگیری کارتلها و انحصارهاای چنا ملیتی والهای)1382 ،
ادارو میکنن  .این تفاوتها میان کشورهای فقیر و غنی ،با نگااهی باه تااریخ سیاسات-
گذاری اقتصادی و توسعۀ نهادیِ کشورهای ثروتمن امروزی بیشتر دکار مایداود کاه
زمانی که نها خود در حال توسعه بودن  ،به ن رت از سیاستها و نهادهایی کاه اکناون
به کشورهای در حال توسعه توصیه کردو یا حتی وادار به پذیرش نها میکنن  ،اساتفادو
کردوان  .از همینرو این بررسی تاریمی اجازۀ تردی در رون امروزی توساعه و ان یشاه
1. Hettne, B

در باب استراتژیهای جایگزین برای توسعه را میده وگروو م یریت و اقتصااد:1388 ،
 .)6یکی دیگر از تفاوتهای ج ی در مالحظات تاریمی توسعه بین کشاورهای مزباور،
تفاوت در ساختارهای اجتماعی جوام غربی و غیرغربی است .با توجه به نبود یا ضعف
یک طبقه بورژوازی نیرومن در کشورهای جهان سوم ،باهناچاار بایساتی باهدنباال یاک
بازیگر فعالی بود که دارای نیرو و توان کاافی بارای باه حرکات در وردن قطاار توساعۀ
اقتصادی در این کشورها باد  .این بازیگر با نبود بورژوازی ملی میتوان  ،دولات بادا .
نمونه برخی دولتهای تازو توسعهیافته و نقش دولت در نها نیز مؤی این ادعا میباد
وهزاوئی و زیرکی حی ری .)10 :1393 ،پیراماون توساعه ،هماوارو دو دیا گاو متعاار
وجود دادته :یک دی گاو بر توسعه با محوریت دولت و م اخلاه و کنتارل دولات تأکیا
دادته و دیگری از نقش و دخالت ح اقلی حمایت میکن  .اما درواق  ،دولت در پیشابرد
توسعۀ جوام ممتلف دارای تجارب زیاد و اغل

موفقی بودو که خرین نموناههاای ن
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را میتوان در جنوب درقی سیا جست ومصلینژاد 1395 ،ب .)196 :به بیان بهتر ،تأکی
اجتماعی متفاوتی را پشت سر گذاردوان .
در راستای تأکی بر ایفای نقش سازن ۀ دولت در جوام غیرغربی بهویاژو خاورمیاناه
بای توجه دادت که در خود غرب هم اعتقاد به دولتِ ح اقل در نظریههای کالسیک از
هم پادی و با روی کار م ن دولتهای رفاو و سوسیالدموکراسیهای متاأخر در اروپاا
این م عا اثبات د  .چراکه به قاول مرحاوم عظیمای ،مطالعاات گساتردو پیراماون فقار،
محرومیت ،توزی در م و ثروت نشان دادو است که نظام اقتصادی حتی به دایوۀ نظاام
ه ایت د ۀ کینزی هم نمیتوان بهصورت خودبهخود باه تاأمین اجتمااعی و برقاراری
نوعی از الگوی توزی مواه

مادی تولی ی بین اقشار جامعه انجام و دارای ح اقلی از

تصور «ع التِ» سازگار با ثبات اجتماعی باد وعظیمی.)161 :1384 ،
به این نکته هم بای توجه دادت که اساساً تأکی بر نقش دولت در فراین توساعه –
مانن مطالبی که باالتر ادارو د  -در حوزۀ مطالعات توسعه در کشاورهای جهاان ساوم
بودو است؛ حال با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی منطقۀ خاورمیاناه مای-
پردازد ،بای دی این منطقه ک ام ممتصات توسعهای از منظر اقتصاد سیاسی را دارا باودو

«نفرین منابع» و ناکامی الگوی «دولت توسعهگرا» در دولتهای نفت خیز خاورمیانه

بر م اخله صحی و گاهانۀ دولت بهویژو در جوام غیرغربی است که رونا تااریمی و

و به عبارت رودنتر یا این مباحث تئوریک در منطقۀ خاورمیاناه قابلیات کااربرد داردف
میلتون ادواردز تالش کردو تا به نحو قان کنن وای پاسخ این پرسش را به گوناهای طارح
کن که در بحث این پژوهش به کاار مای یا  .باه گفتاۀ او ،تعا ادی از ثروتمنا ترین و
فقیرترین کشورهای جهان در خاورمیانه قرار گرفتهانا  .ایان واقعیات پرساش مهمای را
دربارۀ توسعه و دیوۀ مطالعات مربوط به ن مطرح میکن کاه یاا خاورمیاناه بمشای از
جهان سوم استف اگر داخصهای متفاوت تولی ناخالص داخلی ،تولی ناخاالص ملای،
مرگ و میر کودکان ،سط سواد ،ب هیهای ملی و وامهای صن وق باینالمللای پاول در
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کشورهایی نظیر مصر و یمن در نظر گرفته دود ،احتماالً اینگونه نتیجهگیری میدود که
خاورمیانااه بمشاای از جهااان سااوم اساات .دیگاار مشمصااههااای جامعااۀ اسااتعماری و

س ی ا س ت ج ها ن ی

پسااستعماری در منطقه مانن نزدیکی با کشورهای در حال توسعه ،نمایش جنگ سارد و
راهبردهای متمایز توسعه ،همه بر جهان سوم بودن منطقه داللت دارن  .هرچن زمانی که
سمن از کشورهای ثروتمن منطقه به میان مای یا  ،اطاالق عماومی جهاان ساوم بارای
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خاورمیانه مشکل به نظر میرس  .ازاینرو ،میلتون ادواردز معتق است بنا به دالیل زیادی
نمیتوان این کشورها را در ردیف کشورهای اول قرار داد؛ از جملاه اینکاه باه اساتثنای
داخصهای اقتصادی ،دیگر مشمصههای جهان سوم را میتاوان در نظاامهاای سیاسای
حکومتها ،نهادها و قوانین حقوقی این کشورها یافت ومیلتون ادواردز.)87-86 :1392 ،
لذا حتی کشورهای ثروتمن این منطقه هم در دی کلی در زمرۀ کشاورهای جهاان ساوم
قرار میگیرن .
از مجموع ن ه گفته د میتوان به این نتیجهگیری رسی که دولتها در خاورمیاناه
بایستی نقش پیشبرن و در توسعۀ کشورهای خود را نه لزوماً به دکل کارفرمای بازرگ،
بلکه در مقام برنامهریزانی که از تجارب کشورهای ممتلف جهان به خوبی درس گرفته-
ان  ،بهعه و میدادتن  .اما واقعیت موجود نشان میده که اغل

کشاورهای خاورمیاناه

بهرغم برخورداری از پتانسیلهایی مانن نیاروی انساانی و سارمایۀ ماالی ،کارناماۀ قابال
قبولی ن ارن  .اگرچه بررسی تفصیلی این مسئله در این مجاال نمایگنجا  ،اماا ماروری
کوتاو بر اقتصاد سیاسی این منطقه و تشری ناسازگاری نفرین مناب و اثار نهاادی منااب
طبیعی میتوان ریشۀ برخی از دالیل توسعهنیافتگی در خاورمیانه را رودن نمای .

 .2-2اقتصاد سیاسی خاورمیانه؛ ناسازگاری نفرین منابع و اثر نهادی منابع طبیعی
بهرغم اینکه رد سری اقتصادی و نه توسعهیافتگی ،یکای از ویژگای کشاورهای نفتای
خاورمیانه از پایان جنگ جهانی دوم بودو ،از منظر داخص توسعۀ اقتصادی ،دکاف قابل
توجهی بین کشورهای نفتی خاورمیانه و کشورهای توسعهیافتۀ جهان وجود دارد .افازون
بر مناب هی روکربنی بهمثابۀ بزرگترین و یگانه ثروت خاورمیانه ،زمینهای کشاورزی و
تا ح ی برخی محصوالت صنعتی نیز از مناب اقتصادی این کشورها میبادان  .هرچنا ،
نفت و گاز برای صنعت خاورمیاناه جنباۀ حیااتی داداته و عما وتارین حاوزو در ایان
خصو

دمردو میدود وهودیسادات .)6 :1394 ،بااینحاال ،تجرباههاای خاورمیاناه

ظرافت پی یا ۀ فراینا توساعه را مانعکس مایکنا  .با ین معناا کاه وضاعیتِ کناونیِ
ناسازگاریهایی که در خاورمیانه وجود دارد ،فرصتی را برای ونگ توسعه فراهم میکن
تا به سمت برابری فرصتها ،مشارکت ملی ،کار م ی و ع الت مورد حمایات و ارتقااء
این واقعیتها نتیجۀ ناسازگاری نفرین مناب و اثر نهادیِ مناب طبیعی در کنار برخای
عوامل دیگری است که در ادامه ذکر خواه د  .اول اینکه ،سلطۀ خاردوباورژوازی کاه
ناتوان از اجرای وظایف طبقۀ بورژوازی یا حتی سابک سوسیالیساتی در فراینا توساعه
بود ،زن گی سیاسی را در دنیای عرب در جهت اقت ارگرایی یاا قا رتطلبای داخلای و
رقابت و همچشمی میان رژیمهای متماصم نابود کرد .این رون موج

لغزش و تزلازل

حرکت تغییرات اجتماعی د و تا دهۀ « 1970به نوعی جامعۀ مصرفی با سلطۀ سارمایه-
داری دولتی ،در دولتهای مترقی ،و ناوعی سارمایهداری باازار زادِ تحریاف دا و ،در
دولتهای محافظهکار ،منتهی دا » ودارابی .)34 :1380 ،عامال بعا ی مسائلۀ «بحاران
هویت» 1بود که در فراین انتقالی م رنیته در جوام خاورمیانه دکل گرفات .ایان مسائله
موج

دکلگیری دوگانهای تحت عناوان گارایش باه سکوالریسام و اساالمگرایای در

جوام اسالمی د  .به گونهای که رقابت این دو گفتماان باهمثاباۀ مباارزوای فرهنگای و

 .1دای در نگاو اول «بحران هویت» مرتب با اقتصاد سیاسی به نظر نرس ؛ حال نکه با نگاهی دقیاق و جاام خاواهیم
دی که این بحران هم بمشی پیام های گسترش رواب میان غرب و کشورهای اسالمی است که بررسای ن از منظار
اقتصاد سیاسی جال

توجه خواه بود.
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حاکمیت قانون حرکت دود وکوالیی و حافظیان.)28 :1394 ،
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اجتماعی در دو س ۀ اخیر میان مسلمانان د و و بسیاری از تحوالت سیاسی و اجتمااعی
این جوام ذیل این رقابت گفتمانی متعین د و است .به گفتۀ درابی ،مسایر جساتجو یاا
اثبات هویت ،در هر دو دکل سکوالر و اسالمگرای ن ،در فضاایی سیاسای  -فرهنگای
صورت گرفت که در ن تاریخ و غرب دو قط
تالش کرد تا از قط

ممصو

مقابلِ در هم تنیا و بودنا  .هار طارف

به خود برای اعتبار بمشی ن باه خاود و فاراهم کاردن

مبنایی برای نگرش ویژواش به هویت ،در اساالمگرایای یاا ناسیولیسام ساکوالر1کماک
بگیرد .ودرابی.)37-34 :1380 ،
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سوم اینکه خاورمیانه منطقهای است که طی سالهای گذدته بایش از ساایر منااطق
جهان با منازعه روبرو بودو اسات .در منازعاات باین کشاورهای خاورمیاناه پانج مؤلفاۀ

س ی ا س ت ج ها ن ی

اختالفات مرزی و سرزمینی ،قومی و مذهبی ،تعارضات ایا ئولوژیکی ،نفات و دخالات
ق رتهای بزرگ تأثیر دادتهان وجعفری ول انی .)44 :1388 ،البته این پنج مؤلفاه لزومااً
عناصری ج ا از هم نبودو و حتی بسیاری از نها به هم مرتب بودوان  .برای نمونه اکثار
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مرزهای خاورمیانه «مرزهای تحمیلی» بودو ،چراکه ق رتهای غربی نها را تعیین کردو-
ان وجعفری ول انی .)45 :1388 ،در هماین مثاال نقاش دو مؤلفاۀ اختالفاات مارزی و
دخالت ق رتها عنیاً مشاه و میدود که پیام دیگر ن مسائل قومی و مذهبی هام باه-
مثابۀ یکی از ریشههای منازعات خاورمیانه مطرح میدود.
تأسیس اسرائیل در منطقه موج

کادت نطفۀ ناامنی در منطقه د ؛ بهنحویکاه باه-

جای صرف نیرو ،مناب و امکانات کشورهای منطقه برای توسعۀ اقتصاادی ،اجتمااعی و
سیاسی ،همۀ توان خود را به سمت تنش و جنگ پایش بردنا و خاود ایان مسائله هام
موج

انحراف دیگری د که زمینهساز م اخلۀ ق رتهای بینالمللی در منطقه گردیا .

اولین پیام این امر تثبیت و تقویت رژیمهای خودکامه ،استب ادی ،اقت ارگرا ،سرکوبگر
و پ رساالری بود که به بهانۀ خطر ددمن صهیونیستی به م اخلۀ تمریبایِ هرچاه بیشاتر

 .1گرایش سکوالر در جوام مسلمان خود را در پودشی از ناسیونالیسم که خود یکی از ای ئولوژیهای خاا

غربای

بود ،خود را عرضه کرد که برای نمونه به پانعربیسم ،پانترکیسم و پانایرانیسم میتوان اداارو کارد .جالا تار اینکاه
مصادرۀ وجوو مثبت ملیگرایی توس این نیروهای غربگرا موج

تردی ملتهای مسلمان در کارویژوهای صاحی

ناسیونالیسم و تلقی عموماً منفی و سازدکارانه در مواجهۀ با دیگری غرب د .

دولت در همۀ امور بر مبنای مالحظات امنیتی دست زد .لذا «امنیت» جاایگزین «توساعه»
د و «رژیمهای منطقه در یک رابطۀ حامی-پیرو باا حامیاان خاارجی خاود ،در جهات
نیازها و الزامات نها عمل کردن  ،و غیر از کمپانیهای نفتای ،کمپاانیهاای صانعتی ،از
سرمایهگذاری در خاورمیانه به دلیل «ریسکهای سیاسایِ» ایان «منطقاۀ بایثباات» منا
د ن » .از دگرسو ،این منطقه در ازای صادرات نفت ،واردکنن ۀ تسلیحات د و وماوثقی،
 )190-191 :1387و باالترین هزینههای نظامی را داه بود.
عوامل فوق بهطور خا

در منطقۀ خاورمیانه تش ی کنن ۀ ناسازگاریِ نفرین مناب و

اثر نهادی مناب طبیعی بودوان  .اما برای تبیین دقیقتر بحث و تطبیق نظریۀ دولت توسعه-
گرا با ویژگیهای خاورمیانه و ادارو به نقش سازن و و نهادی مناب طبیعی بر امر توسعه،
بایستی اداراتی به مناب طبیعی بااهمیتِ منطقه دادته و چگونگی بیاثر د ن اثار نهاادی
مناب مذکور و نتایج ن و نسبتِ ن با دولت توسعهگرا بپردازیم .منب طبیعی مهم در این
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منطقه ،نفت است که در صورت بهروبرداری صحی از ن میتوان بهمثابۀ سرمایۀ مهمای
وجود مشکالت پیش گفته بهجای اینکه در خ مت رسای ن باه دولتای توساعهگارا –باا
خصلتهای پیش گفته -باد  ،عم تاً موج

روی کار م ن دولتهای رانتیر در منطقاه

د و است.
به گفتۀ کارل« ،ترکی

ارزش راهبردی نفت و پایاانپاذیریِ ن تبیاین بنیاادی بارای

محی منحصربهفرد بینالملل فراهم میسازد که رفتار دولتهاای نفتای و ساایر فعااالن
صنعتی در بازارهای جهانی نفت را مقی میکن » وکاارل .)90 :1396 ،باهرغام تحاوالت
صنعتی در دهههای اخیر ،اهمیت نفت هم نان باال است؛ بهطوریکه بارای نموناه گفتاه
میدود که مریکاییها پس از فروپادی داوروی و امکاان یکاهتاازی بیشاتر در عرصاۀ
جهانی و پس از راوان ازی جنگ اول خلیج فارس که در رسانههاای خباری باه «جناگ
نفت» دهرت یافت ،در پی سلطه «بر غنیترین منااب نفتای جهاان کاه در حاوزۀ خلایج
فارس و بقایای امپراتوری سابق دوروی وجود دارد» بودن تاا گلاوی رقباای اقتصاادی
خود را بفشارن وطلوعی .)7 :1371 ،ریشۀ این اهمیتِ راهبردی برای این مادۀ طبیعای و
مسئلۀ کشف و استمراج ن در منطقه به دورۀ اساتعمار برمایگاردد .از هماان غااز کاه

«نفرین منابع» و ناکامی الگوی «دولت توسعهگرا» در دولتهای نفت خیز خاورمیانه

در جهت نیل به توسعه باد  .حال نکه این منب ارزدمن دچار نفارین منااب دا و و باا

دولت انگلیس برای استعمار جای پای خود را در خاورمیانه محکم میکرد ،درکتهاای
انگلیسی فعاالنه برای بهروبرداری از مناب نفتی منطقه ،بهویژو در ایران وارد عمال دا ن
ومیلتون ادواردز.)95 :1392 ،
از دگرسو ،نفات تاأثیر تعیاین کننا وای در تعیاین مرزهاا و سااختارهای دولات و
موجودیت مستقل دیگر دولتها در قلمروهای بریتانیاا در خاورمیاناه  -باه جاز بماش
م یترانهای این قلمروها دامل اردن و فلسطین و هم نین قلمروهاای فرانساه  -داداته
است .اق ام انگلیس که توسعهطلبی سعودیها را به دمال وبه سمت عاراق) و باه دارق
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وبه سمت امارات) متوقف کرد با ه ف تقسیم منطقه به چن ین کشور ممتلف و دولات-
های رقی

س ی ا س ت ج ها ن ی

و جلوگیری از تمرکز قا رت و منااب در دسات یاک دولات خاا

1انجاام

گرفت .این کار را صرفاً میتوان تصور کرد که در نبود نفت ،نقشۀ سیاسی خلایج فاارس
به چه دکلی مید ف به باور لوسیانی اکثر مورخان معتق ن که در ایانصاورت اماارات
متح ۀ عربی ،قطر ،بحرین و حتی کویت نیز دیگر بهمثابۀ موجودیتهای مستقلی وجاود
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ن ادتن  .حتی دولت سعودی نیز ب ون در م نفت بقای زیادی نمیتوانست دادته بادا .
بهطور کلی ،نفت در منطقه منجر به تثبیت و در برخی موارد ظهور دولتهای مساتقل -
که بهراحتی ممکن بود محو دون  -د  .نفت با تأثیری خاا

در تقویات پیوساتگی در

برابر گسستگی و نیز نیروی مایل به مرکز در برابر نیروی گریز از مرکاز هماننا ابازاری
برای تثبیت دولتهای خاورمیانه عمل کردو است ولوسیانی.)185-184 :1390 ،
از بع داخلی به گفتۀ کارل ،وابستگی به رانتهای مع نی ،نوع خاصای از حکومات
پیرامونی بهنام دولتهای مع نکاو پ ی می ورد که مشکالت خاصی در تج ی سااختارِ
خ سیرهای توسعه دارن  .این دولتها در مسایر خاروج از الگوهاای قا یم باا موانا
بزرگی روبهرو بودو و توانایی ان کی برای پشتیبانی از الگوهای ج ی دارن  .موان بزرگ
برای تغییر که از بمش پیشرو نادی میدود نوعی همافزایی از طریق تاالش گارووهاای
سازمانیافته و دیوانساالران حکومت برای حفظ وض موجود بهوجاود وردو و ماان از
جرح و تع یلهایی میدون که رویههای عملیاتی استان ارد نها را تحاتالشاعاع قارار
میده  .هرچن این محافظهکاری ذاتی معموالً در توصایف نهادهاا باهکاار مایرود ،اماا
 .1استراتژی ق یمی روم که عبارت بود از «تفرقه بین از و حکومت کن».

دولتهای مع نکاو موردی افراطی در این زمینه هستن  .درواقا  ،نهاا قواعا خشاکی
برای تصمیمگیری مجسم میکنن که انگیزوهای قوی برای م ل توسعۀ موجود مبتنی بار
مناب مع نی دادته و انگیزوای هم برای تغییر ن ن ارن  .این ساختار با ارتباط ج انش نی
بین ق رت و فراوانی مناب در دولتهای مع نکاو تقویت میگردد؛ زیرا این دولتهاا و
نه بمش خصوصی ،مالکِ مرکزِ انبادت بودو و در م های ناگهانی را از عرصۀ بینالمللی
استمراج یا دریافت کردو و از رانتها منتف گشته و وسایل ورود این رانتها به اقتصااد
را فراهم میکنن  .ازاینرو ،ایان دولتهاا ها ف راناتجاویی حتای از درون نهادهاای
خوددان میدون  .لذا از نجا که عقالنیت اقتصادی را به سانی نمایتاوان از عقالنیات
سیاسی ج ا کرد ،منطق رانتجویی در ممالفت با تع یل انعطافناپذیر به راحتی در هار
دو حوزو مسل میدود .فزونتر« ،سرنودت عرصۀ سیاست نها –چه اقتا ارگرا بادان
و چه دموکراتیک -تقریباً همانق ر با عملکرد اقتصاادی گارو مایخاورد کاه سرنودات
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عرصههای سیاست در کشورهای سوسیالیستی» وکارل.)41-40 :1396 ،
سایر دولتهای مع نکاو هم دکارتر است؛ زیرا در دولتهای نفتی میزان رانتهاا بااال
بودو و حکومت ظرفیت مازاد برای استمراج در م فوقالعادو بااال از منااب خاود با ون
سرمایهگذاری اضافی دارن  .از همینرو ،این رانتها با هر ان ازو مزایا که داداته بادان ،
نهایتاً مشکالت تع یل را بیشتر میکنن  .ب ین معنا که حوزۀ اختیاارات قاانونی دولات را
افزون میسازنن «درحالیکه همزمان اقت ارش را به دلیل چن گانگی فرصتهای مبادرت
به رانتجویی برای مقامات عمومی و گرووهای خصوصی تضعیف میکنن » .ب ینساان،
رانتها تأثیر مستقیمی بر چارچوب تصمیمگیری دولتهای نفتی گذادته و حتی بحران-
های ج ی که کافی است تا خا سایر توساعهای را در دیگار بساترها تغییار دها  ،اثار
بازسازی یکسانی در این کشاورها نا ارد .در مقابال باهخصاو

در دوروهاای ثاروت

باد وردۀ هنگفت نفتی ،ویژگیهای ممتصِ دولتهای معا نکااو اغاراق میاز مایداود.
درواق  ،قال بن ی نهادی که وابستگی به دالرهای نفتای باهوجاود وردو در کشاورهای
صادرکنن ۀ نفت چنان غال
لق

است که دولتهایشان را به درستی میتوان دولتهای نفتی

داد .رونق نفتی در ظاهر وع ۀ ایجاد فرصت بارای انتمااب واقعای و تغییار مسایر

«نفرین منابع» و ناکامی الگوی «دولت توسعهگرا» در دولتهای نفت خیز خاورمیانه

این موان بر سر راو تغییر مسیرهای توسعه در دولتهای وابساته باه نفات حتای از

توسعه را میده  ،اما زمانیکه رونق نفتی در کشورهایی با میراث توسعه به رهبری نفت،
بهخصو

در تشکیالت تصمیمگیری وابسته به دالرهای نفتی اتفاق میافت  ،انتمابهاا

کامالً مح ود میدود .گذدته از دیگر ب یلهاای در دساترس ،روناقهاا موجا

ایجااد

انگیزوهای قوی و حتی مسل برای حفظ مسیرهای موجاود اماا در مقیاسای بازرگتار،
بادتابتر و نهایتاً غیرقابل کنترل میدود .لذا رونقهای نفتی کشور را با دتاب باه ساوی
مشکالت تی سوق میده وکارل.)42-41 :1396 ،
از ن ه در سطور باال گفته د به چن ویژگی در خصو
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دولتهای نفتی باهمثاباۀ

موان تغییر در مسیر نادرست توسعهایِ خود و حاکم د ن الزامات دولات توساعهگارا و
بهروگیری از اثر نهادی مناب طبیعی به جای درگیر د ن در فراین نفارین منااب  ،دسات

س ی ا س ت ج ها ن ی

یافت .این ویژگیها عبارتان از« :نفتی د ن» فضای سیاستگذاری ،گرووهاای ذینفا
مستقرِ خصوصی بهمثابۀ موان تغییر ،اثر رونق و در نهایت دولات رانتیار باه مثاباۀ ماان
تغییر وکارل .)43-42 :1396 ،به سه ویژگی اول اداراتی ممتصر دا  ،اماا باا توجاه باه
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اینکه در مورد اخیر بهنوعی سه ویژگی اول به مثابۀ برخی از خصلتهاای دولات رانتیار
وجود دارد ،توضی بیشتری در مورد ن به مثابۀ الگوی غال

دولاتهاای نفتای منطقاۀ

خاورمیانه دادو د و و در نهایت به جم بن ی این مباحث میپردازیم.
به نظر مور ،دولتهای رانتیر در م های باد وردۀ زیادی از خارج کس

میکنن  .این

در م ها با سازمانی کوچک یا تالش سیاسی کمی که بمش کوچکی از جمعیت با ن در
ارتباط است ،حاصل میدود و .)304 :2004 ،Mooreداراییهای مالی و مالیاتی دولتها،
همگی تا ح زیادی به چگونگی تحصیل در م ها بستگی دارد که جایگاو مهمی از نظار
سازمانی ،اداری و مطالبات سیاسی از دستگاو دولت دارد و .)2 :1997 ،Karlازاینرو ،به-
طور خالصه میتوان به ویژگیهای اقتصادی رانتیریسم که در مقالۀ «رانت ،دولت رانتیار
و رانتیریسم :یک بررسی مفهومی» بیان دا و ،اداارو کارد ور.ک حااجییوسافی:1376 ،
.)153
در دولتی با ویژگیهای فوق ،وابستگی به در ما های نفتای باهوجاود ورنا ۀ ناوع
متمایزی از محی نهادی است که مشوق توزی سیاسی رانتها اسات .درواقا  ،در ایان
دولتها وابستگی مالی به دالرهای نفتی حوزۀ اختیارات دولت را توسعه دادو و اقت ارش

را تضعیف و سایر تواناییهای استمراجیاش را کم مایکنا  .در نتیجاه مقاماات دولتای
هنگام مواجهه با فشارهای رقابتی عادت میکنن تا برای کشورداری متکی به جاایگزینی
بیشتر ممارج عمومی بادن و لذا ظرفیت دولت را ضعیفتر میکنن وکارل-42 :1396 ،
.)43
هرچن صرف تن دادن به اصالحات اقتصادی هم در کشاورهای خاورمیاناه تجرباۀ
موفقی نبودو است .چراکه به گفتۀ راجر اوئن در مورد زادسازی اقتصادی در کشاورهای
جهان سوم ،پرداختن به اصالحات بازار متضمن یک فراین است؛ فراینا ی کاه ناه تنهاا
دامل مقررات زدایی ،بلکه منجر به وض دوبارو مقررات نیز میدود و در برخای ماوارد
صرفاً یک دیوو از کنترلهای دولتی و انحصارات رسمی ،جاایگزین ناوع دیگاری از ن
میدود .هم نین خصوصیسازی اغل

دولت را همچنان به عنوان دارن ۀ اکثریت ساهام

یک درکت به ظاهر خصوصی به جای میگذارد واوئان .)294 :1383 ،مشاکالتی ماننا
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فساد رایج ،برنامهریزی ضعیف در زمینۀ تمصیص مناب و باه ها ر رفاتن سارمایههاای
نیز وجود مکانیسمهای پی ی ۀ کنترل دولت بر اقتصاد است .به همین خاطر است که باه
نظر میرس  ،برنامههای تع یل اقتصادی در کشورهای منطقه صرفاً باعث افزایش دکاف
بین ثروتمن ان و فقرا د و است؛ هرچن این مشکل نیز اجتنابناپذیر نبودو و باا اجارای
سیاستهای درست میتوان اثرات فراین تعا یل را کااهش داد ومیلتاونادواردز:1392 ،
 .)89اما نکتۀ مهم این است که مجموعاۀ ایان عوامال سااختاری در حاوزۀ اقتصاادی و
سیاسی چه در حوزۀ داخلی و چه بع رواب خارجی کشاورهای خاورمیاناه دسات باه
دست هم دادو و ضمن ناکام گذادتن درای امکان توساعه در ایان منطقاه ،اوضااعی را
دکل دادو که نام ن بیشتر میتوان با تسام «درای امتناع توسعه» و ع م تحقق دارای
دکلگیری دولت توسعهگرا نهاد که با گرفتاری و تکرار در چرخهای پایانناپاذیر امکاان
خروج از ن فراهم به نظر نمیرس .

«نفرین منابع» و ناکامی الگوی «دولت توسعهگرا» در دولتهای نفت خیز خاورمیانه

کشور در اقتصادهای خاورمیانهای نشاندهن ۀ وجود دکاف میان دولات و داهرون ان و

نتیجهگیری
این نودتار با ای ۀ تطبیق نظریۀ دولت توسعهگرا باا دارای خاورمیاناه نفتای و بررسای
مسئلۀ ناکامی دولتهای این منطقه در رسی ن به داخصهای توسعه بهرغم برخاورداری
از ثروتهای مبتنی بر مناب طبیعی دکل گرفت .افزون بر ویژگیهای دولت توسعهگارا،
در بررسی تحوالت معناییِ مفهومِ «توسعه» نیز مالحظه د که تأکیا بار نقاش ساازن ۀ
دولت در فراین توسعه است .لکن فرضیۀ این پژوهش ایان باود کاه دولاتهاای نفتای
خاورمیانه دچار مسئلۀ نفرین مناب به همراو یکسری درای خا
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ایان منطقاه دا و و

موجبات امتناع دکلگیری دولت توسعهگارا در منطقاه و در نتیجاه نرسای ن باه فراینا
توسعه د وان  .چنانکه دی یم دولتهای توسعهگارا داامل ویژگایهاایی مثال نمبگاان

س ی ا س ت ج ها ن ی

توسعهگرا ،استقالل نسبی ،ق رت بوروکراتیاک ،مشاروعیتِ عملکارد و سااختِ نهاادی
منظم ،دقیق و قانونمن ی بودن بهطوریکه برخاورداری یاا فقا ان منااب طبیعای نقاش
چن ان مهمی در فراین توسعه ن ادت .اما نظریۀ نفرین مناب نشاندهن ۀ زمینههایی مانن
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رانتجویی ،کاهش گرایش به پسان از ،از کار افتادن کارویژوهای استمراجی دولاتهاا،
نبود دفافیت و پاسمگو نبودن دولتهای وابسته به مناب طبیعی که عموماً باعث داکل-
گیری دولتهای رانتیر با ویژگیهای ناکار م ی در حوزۀ اقتصادی و سیاسای –نااتوانی
در گذار از اقت ارگرایی و رسی ن به ساختارهای دموکراتیک -میدود.
در تطبیق دادوهای نظری فوق با اوضاع خاورمیانه نفتی چن نتیجه به دست ما کاه
تأیی کنن ۀ فرضیۀ این نودتار هم بود .کشورهای نفتی خاورمیاناه از نظار دااخصهاای
توسعه جزء جهان سوم بودو که دولت بایستی در فراین توسعۀ نها نقاش فارین بادا ،
اما دولتها به دالیل چن ی از جمله سلطۀ خردوبورژوازی ،بحاران هویات ،درگیاری در
منازعات ممتلف ،تأسیس اسرائیل در منطقه بهمثابۀ زمینۀ ناامنی که منجر به تق م امنیات
بر توسعه د و مهمتر از همه وابستگی به نفت که به دلیال نباود ویژگایهاای توساعه-
گرایانه بههمراو ویژگیهای خا

منطقه  -که ب ان ادارو د  -ناکام از رسی ن به توسعه

مان ن و حتی خود در دکل دولتهای رانتیر بهعنوان مانعی ج ی بر سر مسایر توساعه
قرار گرفتن  .چشمان از پیشرو نیز اداماۀ رونا های فعلای و تیرگای در مناسابات بارای
خروج از این چرخۀ ناکار م ی را نشان میده .

منابع
ابراهیمی ،محسن و محما سااالریان و« )1388بررسای پ یا ۀ نفارین منااب طبیعای در
کشورهای صادر کنن ۀ نفت و تأثیر حضور در اوپک بار ردا اقتصاادی کشاورهای
عضو ن» ،فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سعاب)  ،دورو  ،6دامارو
 ،1بهار ،صص .100-77
الهی ،همایون و )1382کارتلهای چندملیتی و توسعهنیافتگی ،تهران :نشر قومس.
اوئن ،راجر و« )1383دولت در خاورمیانه :تغییر موضا یاا عقا نشاینی» ،در دولعت و
تحول جهانی :اقتصادسیاسعی گعرار در خاورمیانعه ،تاألیف و گارد وری :حسان
حکیمیان و زیبا مشاور ،ترجمۀ عباس حاتمیزادو ،تهران :انتشارات کویر.
ب ی  ،برتران و )1389توسعه سیاسی ،ترجمۀ احم نقی زادو ،چاپ دشام ،تهاران :نشار
قومس.
التین ،ترجمه علی بینیاز ،تهران :مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
پوراحم ی ،حسین و محم دم بادی و )1390مقدمعهای بعر نظریعه اقتصعاد سیاسعی
اسالمی ،تهران :انتشارات دانشگاو امام صادق وع).
جعفری ول انی ،اصغر و )1388چالشها و منازعات در خاورمیانه ،تهاران :پژوهشاک ۀ
مطالعات راهبردی.
حاجییوسفی ،امیرمحم و« )1376رانت ،دولت رانتیر و رانتیریسم :یک بررسی مفهومی»،
اطالعات سیاسی–اقتصادی ،بهمن و اسفن  ،دمارۀ  125و  ،126صص .155-152
حاجییوسفی ،امیرمحم و )1378دولت ،نفت و توسعه اقتصادی در ایران ،تهران :مرکز
اسناد انقالب اسالمی.
حسنپور ،جواد و« )1393کلیات» ،در توسعۀ سیاسی و اقتصادی در جهان اسالم ،چاپ
دوم ،تهران :نشر کتاب مرج .
خور ،مارتین و )1389جهانی شدن و جنوب (برخی مباحث انتقعادی  ،ترجماۀ احما
ساعی ،چاپ سوم ،تهران :نشر قومس.

سیاست جهانی
«نفرین منابع» و ناکامی الگوی «دولت توسعهگرا» در دولتهای نفت خیز خاورمیانه

بوی  ،ری ارد و دیگاران و )1389منازعه سیاسی و توسعه در شعرب آسعیا و آمریکعای

285

خیرخواهان ،جعفر و حمی رضا برادران درکاء و« )1382رونق نفتی و نرخ پاسانا از در
کشورهای اوپاک» ،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران ،دامارو  ،16پااییز ،صاص
.101-132
گروو م یریت و اقتصاد و )1388دولت توسعهگرا ،تهران :دانشگاو صنعتی دریف ،گاروو
م یریت و اقتصاد ،مرکز مطالعات تکنولوژی.
دیوب ،اس .سای .و )1386نوسازی و توسعه (در جستجوی قالبهای فکعری بعدی ،
286

س ی ا س ت ج ها ن ی

ترجمۀ سی احم موثقی ،چاپ دوم ،تهران :نشر قومس.
روکس بروف ،یان و )1369نظریههای توسعهنیعافتگی ،ترجماۀ علای هادامی گیالنای،
تهران :نشر سفیر.
زردناس ،دهریار و )1389توسعه ،چاپ سوم ،تهران :کتاب صب .
ساعی ،احم و 1389الف) مسائ سیاسی-اقتصادی جهان سوم ،چاپ یاازدهم ،تهاران:

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة هفتم ،شمارة سوم ،پاییز  ،1397پیاپی 25

سمت.
ساعی ،احم و 1389ب) توسعه در مکاتب متعارض ،چاپ چهارم ،تهران :نشر قومس.
سری القلم ،محمود و )1386عقالنیت و آینده توسعهیافتگی ایران ،چااپ پانجم ،تهاران:
مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
سن ،مارتیا و )1381توسعه بهمثابۀ آزادی ،ترجمۀ سای احم ماوثقی ،تهاران :انتشاارات
دانشک و حقوق و علوم سیاسی دانشگاو تهران.
درابی ،هشاام و )1380پدرساالری جدید :نظریهای درباره تغییرات تحریعف شعده در
جامعۀ عرب ،ترجمۀ احم موثقی ،تهران :کویر.
طلوعی ،محمود و )1371بازی قدرت؛ جنگ نفت در خاورمیانه ،چاپ دوم ،بیجا :نشر
علم.
عظیمی ،حساین و )1384کارکردهای نظام سیاسی در فرایند توسععه در اندی:عههعای
دکتر حسین عظیمی آرانی ،تهران :سازمان م یریت و برنامهریزی کشور.
قوام ،عب العلی و )1389چالشهای توسعه سیاسی ،چاپ پنجم :،تهران :نشر قومس.

کارل ،تریلین و )1396معمای فراوانی :رون)های نفتی و دولتهای نفتی ،ترجمۀ جعفر
خیرخواهان ،چاپ دشم ،تهران :نشر نی.
کاکس ،رابرت و دیگران و )1382دولت ،فساد و فرصتهای اجتماعی :تعام اندی:هها
در اقتصاد سیاسی توسعه ،ترجمۀ حسین راغفر ،تهران :نقش و نگار.
کوالیی ،الهه و محم حسین حافظیاان و )1394نقش زنان در توسعه ک:ورهای اسالمی،
چاپ دوم ،تهران :انتشارات دانشگاو تهران.
الرسون ،توماس و دیوی اسکی مور و )1387اقتصاد سیاسی بعینالملع  :تعالب بعرای
کسب قدرت و ثروت ،ترجمۀ احم ساعی و مه ی تقاوی ،چااپ چهاارم ،تهاران:
نشر قومس.
لفتوی  ،دریان و )1378دموکراسی و توسعه ،ترجماۀ احا علیقلیاان و افشاین خاکبااز،
تهران :انتشارات طرح نو.
ترجمۀ جواد افشارکهن ،مشه  :نشر مرن یز و انتشارات نینگار.
لوسیانی ،بیارکومو و« )1390نفت و اقتصاد سیاسی در روابا باینالملال خاورمیاناه» ،در
خاورمیانه نو :نظریه و عم  ،نویسان گان :فارد هالیا ی و دیگاران ،ترجماۀ عساگر
قهرمانپور ،تهران :مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر.
لیپزیگر ،دنی [ویراستار] و )1375تجربه توسعه در شرب آسیا ،ترجمۀ غالمعلی فرجاادی
با همکاری یوسف نراقی و دیگران ،تهران :مؤسسه عالی پاژوهش در برناماهریازی و
توسعه.
مصلینژاد ،عباس و 1395الف) اقتصاد سیاسی ایران؛ دوران معاصعر ،تهاران :انتشاارات
دانشگاو تهران.
مصلینژاد ،عباس و 1395ب) اقتصاد سیاسی بینالملع  ،چااپ دوم ،تهاران :انتشاارات
دانشگاو تهران.
موثقی ،سی احم و )1387وبه کودش) اقتصاد سیاسی توسعه و توسعهنیافتگی ،تهاران:
انتشارات دانشگاو تهران.

سیاست جهانی
«نفرین منابع» و ناکامی الگوی «دولت توسعهگرا» در دولتهای نفت خیز خاورمیانه

لفتوی  ،دریان و )1385دولتهای توسعهگرا :پیرامعون اهمیعت سیاسعت در توسععه،

287

میردجاعیان حسینی ،حسین و فرهاد رهبر و« )1390دناخت رواب علّی میان مؤلفههاای
حکمرانی خوب در کشورهای در مماطرو نفرین مناب طبیعی» ،دوفصلنامه علمعی-
پژوه:ی مطالعات و سیاستهای اقتصادی ،دورو  ،7دامارو  ،2پیااپی  ،87پااییز و
زمستان ،صص .86-67
میلتون ادواردز ،بیاورلی و )1392سیاسعت و حکومعت در خاورمیانعه ،ترجماۀ رساول
افضلی ،چاپ سوم ،تهران :مؤسسه فرهنگی هنری بشیر علم و ادب.
288

س ی ا س ت ج ها ن ی

نبوی ،عب االمیر و« )1390ایران و دولت توسعهگرا؛ و ،»)1357-1320پژوه:عنامه علعوم
سیاسی ،سال دشم ،دمارو سوم ،تابستان ،صص .224-187
نراقی ،یوسف و )1370توسعه و ک:ورهای توسعهنیافته :مطالعه تحلیلی از جنبعههعای
نظری-تاریخی توسعهنیافتگی ،تهران :درکت سهامی انتشار.
هتنه ،بژورن و )1388تئوری توسعه و سه جهان ،ترجمۀ سای احم ماوثقی ،چااپ دوم،

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة هفتم ،شمارة سوم ،پاییز  ،1397پیاپی 25

تهران :نشر قومس.
هزاوئی ،سی مرتضی و علی زیرکی حی ری و« )1393اقتصااد مقااومتی؛ نمااد ما یریت
جهادی در اقتصاد سیاسی ایاران» ،فصلنامه علمعی – پژوه:عی مطالععات انقعالب
اسالمی ایران ،سال یازدهم ،دمارو  ،37تابستان ،صص .26-9
هودیسادات ،سی محم و )1394تاریخ سیاسی – اجتماعی خاورمیانه :از عصر قدیم
تا پساعصر جدید ،تهران :انتشارات دانشگاو تهران.
Sachs, J. D & Warner, A. M (1997) Natural Resource Abundance and
Economic Growth, Harvard University & Cambridge MA.
Karl, T.L. (1997) The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States,
Berkeley and London: California University Press.
Moore, M. (2004) »Revenues, State Formation, and the Quality of Governance
in Developing Countrie«, International Political Science Review, Vol, 25,
No. 3, pp. 297–319.
Bodenheimer, S. (1970) “The Ideology of Development”, Bekeley Journal of
Sociology.
-Bill. J. and C. Leiden (1984) Politics in middle East Boston: Litle Brown.
-Rostow, W, W. (1960) the stages of Econo,ic Growth: Anon-communist
Manifeto, Combrdge university Press.
Levy, Marionj, Jr. (1967) Social patterns (structures) and Problems of
Modernization”.

Mahdave, H. (1970) Patterns and Problems of Economic Development in
Rentier states: The case of Iran in M. A. cook (ed)… offord university
press.
Bodenheimer, S. (1987) Dependencey and Imperialism: The Roots of Latin
American under Chirot Daniel. Berverly Hills, Casage.
Huntington, Samuel (1976) The change to Change: Modernization,
Development and Politics, New York, Free Press.
Lerner Daniel, (1958) The passing of traditional society, London, Free Press
of Glansoes Collier, Macmillan Itd.
Dos, Santos, Theotonio. (1971) “The structure of Dependence”. Boston:
Extending Horizons.

289

«نفرین منابع» و ناکامی الگوی «دولت توسعهگرا» در دولتهای نفت خیز خاورمیانه

سیاست جهانی

