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 سرآغاز

 آموختن عبرت موجب كردن، االستِظهارَ انديشه يُثمِرُ و  العِثارَ يُؤمِنُ و  االعتِبارَ يُوجِبُ الفِكرُ،

 ( 2124د. ) غرر الحكم: آور مى بار به انديشى روشن و گرداند مى  ايمن لغزش از و است

 علوم مآخذ و  منابع كه آنچه آموختن با صرفانشجويان علوم سیاسی  اد در  سیاسی  فهم  تعمیق

ست،  سیا به وابسته علوم در تعمّق و تعمیق مسیر در د؛شومین حاصل گرددمی  تلقی سیاسی

 عملكرد  از متقن و دقیقت  اطالعا و جامع منابع،  ماهر آموزگاری به آنكه بر  عالوه دانشجو

 جسارت .دهد راه خود به نیز  را  ورزی انديشه جسارت بايستت؛ می اس نیازمند ورزانسیاست

 شهید كه گونههمان  ت.اس سیاست فهمی  هدهند قوام و مكمل ، ورزی  انديشه  و انديشیدن 

 سعی د.شمارمی مقدم ها انديشه تعلیم بر را انديشیدن تعلیم نیكی به مطهری علّامه بزرگوار

 مناسب الگويی ايجاد با كه بود برآن یدفم دانشگاه سیاسی علوم انجمن و فرهنگی ی مجموعه

 بدين  نمايد.  تر هموار عرصه اين نوپای دانشجويان برای را ورزی انديشه و انديشیدن مسیر

 مطلوب فضای از گیری بهره دركنار سیاسی علوم دانشجويان تا گرديد آن بر سعی سان

جديد   روشی  به؛  اند هبود مند  بهره آن  از ها آموزه كسب  برای طريقی عنوان به كه  آموزشی

 به شدن قلم به دست فرصت ايجاد  بین اين  در كه يابند  دست ورزی  انديشه آموختن برای

 معاونت فلذا. گرددمی  محسوب ورزی انديشه نآموخت های ن شیوهارزشمندتري از دانشجويان

 انجمن همكاری با پژوهان دانش نشريه ی  دبیرخانه و مفید  دانشگاه فرهنگی و دانشجويی

 جنوب های كشور در توسعه موضوع با همايشی برگزاری به اقدام مفید دانشگاه سیاسی علوم

 در را خود های توانايی بتوانند كه گردد فراهم عالقمند دانشجويان برای فرصتی كه نمودند

 به كه است مقاالتی برگزيده حاضر، مقاالت مجموعه د.بزنن محک  علم تولید و ورزی انديشه

 اساتیده، در خدمت  استفاد جهت داوری  كمیته در تايید از پس و شده  ارسال يش هما دبیرخانه

 قرار گرامی خوانندگان توجه مورد كه است امیدشود.  ی قرار داده میسیاس علوم  دانشجويان و

 .شود واقع مفید آنها برای و گرفته

 
 سید حمیدرضا موسوی 

 دبیر علمی همایش 
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جامعه مدنی لت رانتیر و تأثیر آن بر دو  

 2و مهرداد ربیعی  1عباس چوبینه

 چکیده

محصولی، در آمد چشمگیری از  دولتی كه غالباً بر اثر وابستگی به منابع طبیعی و اقتصاد تک  

شود. اين پژوهش در آورد تبديل به دولت رانتیر میفروش يک يا چند ماده خام به دست می

رانتیر چه تاثیراتی بر شهروندان و جامعه خواهد  پی پاسخ دادن به اين پرسش است كه دولت

سب درآمد حاصله از های رانتیر بنا به ك اشت كه فرضیه آن بر اين نكته تأكید دارد كه دولتد

می مردمی  مستقیم  مالیات  از  نیاز  بی  طبیعی  به  منابع  نسبت  پاسخگويی  كاهش  و  شود 

آن مشاركت  به  نیاز  احساس  عدم  و  سیر  شهروندان  به  منجر  خود  عوامل  اين  كه  دارد  را  ها 

دهد. فاصله بین حاكمیت و ملت و كم توجهی به جامعه مدنی را نتیجه میشوند كه  فرايندی می

اين دولت و نقش جامعه مدنی پرداخته است. ا به بررسی روندها و آسیب شناسی  ين مقاله 

همچنین در پايان هم به بیان برخی راه های برون رفت از بحرانی شدن وضعیت و كمک به  

 كند.شدن اين دولت اشاره میغیررانتی
 

 کلید واژه 

 رانت، دولت رانتیر، اقتصاد دولتی، جامعه مدنی.  
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 مقدمه 

  ی هادر حوزه   ی دولت   ین چن  یاقتصاد است؛ ول   ی، دولت رانت  يف و تعر  یری گشكل  اساس 

  یاسیتحوالت س   روند .  گذاردیم   یبر جوامع و كشورها بر جا  یاریبس  تأثیرات مختلف،  

انديشمندان    شود، حاصل میاز نفت  ها  آن  ی از درآمدها  سهم چشمگیریكه    يیدر كشورها

  یاست س   حوزهدر    مانند   ی ب  یكه اقتدار   نموده استرو  هروب   يی پژوهشگران را با دولت هاو  

اقتصاد  ی اجتماع  یهایگذار اجتماعداشته  یو  طبقات  همه  از  فراتر  را  خود  و    ی، اند 

استقالل دولت    ب سبكه    يلیدال  تريناساسیاز    يكی.  پندارند یها مها، احزاب و گروهيانجر

مختار خود  و  خودكامگی    ی ها  گاه  عرصه  و  س یریگ یم تصمدر  و    ی هایگذاریاستها 

  ين . به اباشد یم  یسرشار نفت  ی بر درآمدها  یهتك  شک  یشود، بیم  ینیچن  ينا  یهادولت

صرفا به عنوان   نهو  یاساس  ینقش  ،مستقل یرمتغ يکبه عنوان  ینفت یدر آمدها یبترت

ه در  ك  اصلیپرسش    بر اين اساس .  يد نمایم  يفاا  یاسیدر اقتصاد س  ی،عامل اقتصاد  يک

روند  بر    یمعنادار   یر تاث دولت رانتیر    يا است كه آ  ين شود ای م  تتبع و    طرحپژوهش    ينا

؟  گذاردی م  ی درآمد رانت  ی دارا  ی در كشورها  ی و جامعه مدنمشاركت پذيری شهروندان  

ا  ی ایهفرض در  به يكه  و  مقاله  فوق  ن  پرسش  ایم   یان بدنبال  به  ينشود،  كه  نظر  است 

در كشورها   یررانت  یهاو مشاركت مردم با هر چه بزرگتر شدن دولت  یجامعه مدن  رسد یم

  رانتی شدن اقتصاد و   و   ی نفت  ی درآمدها  يش افزا  ین ب  یتر شده و ارتباط معكوس نحیف

 وجود دارد.  ی دموكراس  یقتعم
 

 مبانی نظری  -1

 دولت -1-1

  یر رود و تعبیشمار م نسبت و رابطه به  يک مفهوم باشد    يکه  از آن ك  یشدولت پ  واژه 

  قدرت مسلط، یت،  چون حكومت، حاكم  یساخت و كاركرد دولت به واژگان  يانه گرا  یل تقل

نتوانسته است    هنوز   یاستعلم س   یچل، گمراه كننده است. به اعتقاد مو    ی طبقه مستول

  یله وس كه به  یاجتماع  یای بد كه بتواند دولت را از دنيابخش دست    يترضا  يفیبه تعر

   یآن از جامعه بستگ  یکدولت همواره به تفك  يفتعر». جدا كند  يابد یدولت سامان م
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فاطمی و بزرگی،  )  «جامعه و دولت در عمل دشوار است.  يعنیدو    ينا  یانم  یمدارد و ترس 

  ين ا  یهااز آموزه  يكیبر    ی،فكر   یهاو خاستگاه  هايدگاهچرا كه هر كدام از د  (1377

  ی توان مطرح ساخت. به طوركل ی از دولت م  ی متعدد  يفرو تعار  ين دارند. از ا  د یمعادله تأك

استقالل برخوردار بوده، به نام    یاز قدرت است كه از نوع  یايافتهدولت شكل سازمان  

  ی كند. دولت با برخورداریو اجرا م  یینرا تع   یالزام  یماتو تصم   یمنافع و مصالح جمع

(، انحصار  ی)قانون و نظام حقوق  یز مسلح( و مسالمت آم  یروهای)ن  میزقهرآ  ی از ابزارها

 .استا كاربرد زور را دار

 

 رانت  -1-2

از دست رفته،    یهافرصت  ينهدرآمد مازاد بر هز یمتون علم اقتصاد، رانت را به معنا  در

همان عامل    ینسبت به درآمدها  ید عامل تول  يکاضافه درآمد    ین، اند. همچنكرده  يفتعر

  ی ( برخ43-44:  1374حیدری،  رانت آمده است. )  يفدر تعر  یز،رقابت كامل ن   يط ادر شر

  يشان ا  يدگاهاند. از دمولد دانسته  یر غ  ی هاتیحاصل از فعال  يافتی رانت را در   ، اقتصاددانان

چون برخالف مزد و   يد آیشمار مشود رانت به یحاصل م یعی كه از مواهب طب   یدرآمد 

متفاوت از سود    یایوهرانت به ش »  یتاسم  یر. به تعبيد آیدست نمتالش به  هیج سود در نت

  يینپا  يا  االب  ی شود. دستمزدها و سودهایكاالها داخل م  یمت ق  یبو دستمزد، در ترك

  یست ن  يین پا  ياباال    یمت شود اما رانت باال مسبب قیم  یمترفتن ق  يینپا  ياسبب باال  

 ( 152: 1376يوسفی، .« )حاجی آن است یجه بلكه نت

 

 رانتیر  دولت -1-3

رقابت،   ينبه بازار و بنابرا یاست كه در راه دسترس  یسرم یتنها در صورت   يی«جو »رانت

ا  ی مصنوع  های يتمحدود باشد.  داشته  است    يا  يت محدود  ين ا  يجادگر وجود    يا دولت 

دست كم به صورت مؤثر از آن    يا دهد  ی م  ی آن را به بخش خصوص  يجاددولت اجازه ا

 دولت در رقابت آزاد    یممداخله مستق  مستلزم  يینت جوهر حال راشود. به  ینم  یری جلوگ
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  یه (، سهمیاصول   یموافقت نامه ها  يا)جوازها    یازهاحق امت  یاست مانند دخالت در اعطا

قوان  یعوارض گمرك   ی،واردات  یبند  تع  ینو  به  مربوط  حداقل دستمزد.   یینو مقررات 

امكان    ناگزيرمشاركت و    و  ین حق آزاد است كه در آ   ينا  یكراس و دم  يژگیو  بنابراين

  ين بد   یک دمكرات  یهاشود. حكومتیبه همه مردم داده م  یازات،امت  يعتوز  یائتالف برا 

  یست ن  یكراس و دم  ضد   بر  یلبخشند كه دلیاعتال م  یخاص  یوه را به ش   يیرانت جو  یبترت

گرا بنابرا  يد شد   يت به محدود  يش بلكه  دارد؛  رانت جو  يندولت  ا  يی اگر  مكان  مستلزم 

ر  یتو موفق  وجود انحصار   یبرا  قابتبالقوه  بنابرا  باشد،  یكسب حق  و  دامنه   ين آنگاه 

-. )نصریرقابت است  ينا  یزانوابسته به نوع و م  یزن  يیرانت جو   یاجتماع  یهاينههز

 (  79: 1379مشكینی، 

  ی است كه قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارج یدولت یردولت رانت یح، توض ينا اب

از   ی،خاص يل است كه به دال  یر رانت ی دولت  يگر،كند؛ به عبارت د يافت رانت درشكل  و به

  یمی آنها درآمد مستق  ید تول  ينهباالتر از هز  یاربس  هاییمتفروش كاالها و خدمات با ق

دولت    يزكنندهمتما  يژگی و   یمهدو  ادبه اعتق(  153:  1376)حاجی يوسفی،  داشته باشد.  

كننده و صادر كننده نفت   ید كه حكومت كشور تول ینفت  یاست كه درآمدها   ينا  یزرانت

ارتباط بسی م  يافتدر فرآ  یزیناچ  یاركند،  اقتصادها  ید تول  يندهایبا  آنها    یداخل  یدر 

ندارد.    ی چندان  یتاز موادخام، اهم  یر به غ  ی اقتصاد داخل  یهاداده  يگرعبارت د  دارد؛ به 

  يلها قادولت  ير از سا  یر رانتلت  دو   ییز تم  ی برا  ی كمّ  یار مندان مالک و مع  يشه اند   یبرخ

باشد، دولت  ی از كل درآمدش از رانت خارج یشتر ب يادرصد   42را كه  ی شده و هر دولت

را    ير ز  هایيژگیو یر«دولت رانتی »( ببالو92:  1377يوسفی،  حاجی  اند. )یدهنام  یررانت

 ( 15-16: 1378نا، : )بیشماردیم  بر یر دولت رانت یبرا

 .از بابت رانت باشد  ده درآمد آنكه قسمت عم یدولت  -

 .نداشته باشد  یداخل يندهایفرآ با یگونه ارتباط  یچبوده و ه یخارج يد منشأ رانت با -

رانت بوده و    ید كار مشغول تول  یروی از ن  یزی ناچ  یارط درصد بسفق  یر دولت رانت  يک در   -

 .باشند یكننده رانت م  يافتكننده و در يعجامعه، توز يتاكثر ينبنابرا

 كند.ی م ينه و آن را هز  يافترانت را در يیبه تنها یردولت رانت -
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 جامعه مدنی -1-4

انگلیسی  مفهوم  واژه  برابر  در  مدنی،  فرانسوی «Civil Society»  جامعه   Civil» و 

Societe  » رود. كلمهكار میبه «Civil» از واژه التین «Civis  »  مشتق شده است كه در

 .رفت كار میبه   «وندانجامعه شهر»دوران قديم به معنای 

ی است، چون هر  قابل توجه، فرق قائل شدن میان جامعه مدنی و جامعه سیاس   مسئله 

های  ها و تصمیم گیریبر سیاست گذاری  ند كنند و در تالش دو نقش سیاسی بازی می

ای مستقل و سازمان  مدنی، حوزه  جامعهحكومتی و بازيگران عرصه سیاست تاثیرگذارند.  

كردن مداخالت دولت را بر   طور كه تنظیم رفتار شهروندان و محدودهمان يافته است و

آيد. به بیان ديگر، جامعه  شمار میواسط ارتباط دولت با مردم نیز به  عهده دارد، حلقه

ای خارج از خانواده، دولت و كسب و كار است. اگر خانواده را حیطه خصوصی  مدنی حیطه

حاكمیت و اعمال قانون و بازار را حیطه اقتصاد تلقی  توانیم دولت را حیطه  بدانیم، می

اند كه متعلق به اجتماع است و آن را حیطه عمومی  مای میكنیم، بین اين عرصه، حیطه

 .نامیميا حیطه اجتماعی يا همان جامعه مدنی می

 

 یر: دولت رانتیچارچوب نظر -2

روابط    تبیین  در پیكه    د باش می   یاسیاقتصاد س   ای در حوزهيهنظر  1یر دولت رانت  نظريه 

رانت و    راهرا از  ش  از درآمد   میزان چشمگیریاست كه    يی هاجامعه در دولت  و   دولت 

در دهه    يه نظر  ين اظهور  (.  Gray,  1 :2011)  . نمايد كسب می  ی محصولتک  یهاپرداخت

پذيرای برخی اصالحات  و    رسید تكامل  به پختگی و    ۱۹۸۰در دهه    پس از آنو    ۱۹۶۰

مفهوم همچنان    ين عنوان مولفه مهم ابه  ی تر اگر چه شاخص اقتصادیق ت دقبه عبار  شد؛

 به آن اضافه شدند.   یزن یو اجتماع یاسیس  یامدهایماند اما الزامات و پ یباق

  ی بر درآمدها   یگردد كه متك یاطالق م   يی بر كشورها  یاقتصاد رانت  يا  یر مفهوم دولت رانت

بودن اقتصاد،    یریباشند. رانت  يسم تور  اي  يت،به شكل فروش نفت، ترانز  دهعم  یخارج

 فقط   ينكه دارد. نخست ا یرا در پ  یا گسترده ی و فرهنگ   ی اقتصاد یاسی،س  یامدهایپ

 
1Rentier state theory  
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  ی هاسازمان  یجه شوند. در نتیم   یرثروت در گ   ید در تول  یمااز افراد مستق   ی تعداد محدود

كار    یوند ، پ. دومكنند یم  یداتوسعه پاند  ید یتول  یهایتهمسو با فعالكه  مدرن    یاجتماع

است كه ثروت    ی در حال  يننخواهد بود. ا  ی معادالت اقتصاد  ی محور  يژگی و  يگر پاداش د  -

باشد. در  یم  ی و طوالن  يسكیر   يافته،سازمان    یدی تول  يند فرد در فرا  یشدگ  یردرگ   یجهنت

  ی كه خواهد بود در حال  دفی و تصا  1باد آورده   یت، بر موقع  یمبتن   یشتر ثروت ب  يند، فرا  ينا

 .باشد  یاقتصاد  يای مزا یمنبع اصل  ی،شهروند  يستبایم

 ( 2007:161-160,Moaddel .)  ثروت در چن  یابیاساس دست  ينبرا   يی فضا  ینبه 

گیازمند  ن جهت  مختلف  عنوان    ی ذهن  ی هایریانواع  به  آن  از  پژوهشگران  كه  است 

رانت  یری«رانت  یتذهن» »اخالق  غیم   ياد  « یریو  شاخص  همچون    یاقتصاد  یركنند. 

  یريسم رانت  ينشود؛ بنابرایدر آمد م  یدی به مولفه كل  يلبه نخبگان حاكم تبد   يكیدنز

را دربر    ی ایلهكه سلسله مراتب قب  تیبتر  ين كند بد یم  يتدولت را تقو  ی ایلهقب  ی هايشهر

-ی نخبگان حاكم در راس م  یری نفعان و قرارگ  یمختلف ذ   ی هايهال  ی كه دارا  یردگیم

ا قرار    ينباشد.  با  موقع  یریگنخبگان  از طر  یتدر  بازتوز  يقمناسب  خود،    يعیقدرت 

كنند. ی م  ید را بازتول  یایلهقب  یتوضع  يق طر  ينآورند و از ایدست م هرا ب   يگران د  ی وفادار

  یاسی مشاركت س   یبرا   ی كم  یاربس  یتقاضا  یست وابسته ن  یاتكه دولت به مال  يیجا  از آن 

ين  . با ایردگ یشكل م  «يندگینه نما  یاتراه است كه معادله »نه مال   ينوجود دارد. از ا

تنها  یردولت رانت  يه رسد نظرینظر مهب  حال ا  یحتوض  يی توانا  يی به  را در    يران تحوالت 

در    یتواند نقش كنشگریكه طبقه متوسط خود م   يیجا  مقطع مورد نظر ندارد و از آن

س   يند فرا ابژه    يفاا  یاسیتوسعه  و صرفا  رانتكند  نم   یر دولت  لذا  یمحسوب  تالش شود 

  یر مكمل در كنار دولت رانت  يهعنوان نظر »طبقه متوسط« به  یتا از چارچوب نظر   شودیم

 استفاده شود. 

 

 یراندر ا یر رانت هایدولت -3

بر اقتصاد و جامعه    ی مخرب  یارآثار بس  يران،در ا  داریلتحص  يا  یرهای رانتدولت   پیدايش

درک    یف، خشونت و موجب تضعدولت و شهروندان را دچار ابهام  یانم  گذارده و رابطه 

 
1windfall  
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اول    یپهلو   يادیو تا حدود ز  يه های دوران قاجاراست. دولت   يده ملت گرد- دولت  یانم

به انقالب مشروطه و    یقرن منتهشوند. در مورد نیم محسوب نمی   یرهای رانتجز دولت 

به    ی های قاجار منتهتوان دولت ی حاصله از آن، م  یو درآمدها  ی از اكتشافات نفت  یشپ

های مشابه  ی دولت اول را در زمره   یوطه و سپس از انقالب مشروطه تا پهلوالب مشر انق

رانت دولت  یبررس   یشبه  رانتكرد.  شبه  منبع  متو  ی های  به  اما انكمک  خارجیسل  د؛ 

م تفاوت  دولت   ينا  یان باوجود  فوق دو،  دلهای  به  هم  عدم    ،فساد   ،كفايتی بی   یل الذكر 

خود متوسل به استقراض    جهت اداره   ی، اقتصاد مولد   به قانون و برنامه و عدم  يبندیپا

اند. ذكر  بوده   يراندر ا  یهای خارجدولت  ينمنافع ا  كننده و تأمین   یهای خارجاز دولت 

  ی ها پس از براندازتا مدت   یرهای رانتنكته بدان جهت است كه اثرات مخرب دولت   ينا

 و تأثیرگذار است.  نيااقتصاد نما ينها در اقتصاد و اجتماع وابسته به اآن

 بندی نمود: تقسیم  يرصورت زتوان به را می  يرانا یر رانت هایدولت 

حاصل از فروش نفت، صرف    ی از درآمدها  يیاول درصد باال  ی: دوران پهلو 1304-1320

 است. يدهگرد يربنايی های زاسلحه و ساخت يد خر ی،امورات نظام

و بروز   یهای نسبدوران آزادی : خود شامل دو دوره مهم پس از رضاشاه 1320-1332

ناس  تفكرات  روشنفكر  یونالیستی دوباره  مل  ی و  تفكرات  از  برآمده  دوران  و    یهنی م  ی و 

 . يرانشدن صنعت نفت ا یدولت دكتر مصدق و مل یلتشك

،  1332انقالب. پس از سقوط دولت مصدق در    یروزی به پ  ی: دوران منته1332-1357

بهاياالت  ی دالر  یلیونم  145  یركمک چشمگ  رانت  یناول  يرانا  متحده  بود    ی منبع  ما 

 (515:1377 یان،)آبراهام

پا  یوم كنسرس   تشكیل ا  یدعوا   يافتن  يانو  انگل  ران ينفت  و    ین دوم  یسو  مرحله 

  34از  ینفت  یسوق داد. درآمدها يسمرا به سمت رانتر يرانترين مرحله بود كه ااساسی

به حدود    1355ال  و در س   1341دالر در    یلیون م  437، به  1333دالر در سال    یلیونم

 (.517:1377 یان،)آبراهام ید دالر رس  یلیارد م 20
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دوران پس از انقالب. در ده سال نخست پس از    یرهای رانت: دولت1399تا    1357  از

  یون انقالب  یان و خشونت م  یجاناتاز ه   یومرج ناش كشور دچار هرج   یانقالب اسالم   یروزی پ

 با تالش   ی سپس دولت سازندگ  يده، كشور عراق گرد  ساله با  8تر از همه جنگ  و مهم 

ز  یبرا افزا  يربنايیساخت  س اتمالی  يشو  راهكار  با  اصالحات  دولت    یخارج  یاستها، 

  ی مدن  ی های نسببودن دولت اما آزادی   یمنابع و باوجود رانت  یح صح  یص تخص یده،سنج

  ی نفت   یدرآمدها  ش يومرج بهار، افزانهاد. دوران دولت سراسر هرج مردم   ی نهادها  يت و تقو

  ناسنجیده، و    یفضع  یو خارج  یداخل  یاستس   ،كفايتاز عدم  یناش   یعموم  يتیو نارضا

واپس   ی،جناح  ی برخوردها تدبتفكرات  دولت  دوران  تحريم   یر،گرا.  شد دوران    يد های 

.  ینهكاب  يكپارچگیعدم    یمدن  یاز نهادها  حمايتعدم   ی،نسبتاً قو  يپلماسید  ی،اقتصاد

كه تالش    يافتتوان درمی   يرانا  یرقرن اخ  يک  یرهای رانتبه دولت   ینگاه اجمال  ينبا ا

ها كمتر دولت   يا   یشتر، هرچه ب  ی و اتكا  یز به اقتصاد مولد ناچ  یابیثمر ثمر جهت دستم

نفت قابل  یبه درآمدهای  تأثیر  آزادی اما  در    يت تقو  ياو    یدموكراس   ی،های مدنتوجهی 

دار ازجمله  ت عوامل متعدد و ريشه ات بلندمد همان اثر  يننداشته است؛ و ا  یی مدنجامعه

 است.  یتیو متفاوت حاكم متعدد های ناقص و عدم گردش نخبگان در اليه  ینقوان

  یاسیمشاركت س   یهای مدنو فقدان آزادی  یاسیی س ها در عرصه دولت   يیپاسخگو  عدم

  ی یاس س  یستمداده و در گردش نبودن نخبگان حاكم، نقصان و كهولت س   یل مردم را تقل

های  رغم ظرفیت محصولی و علی تک   یعنوان كشور همچنان به   يرانرا در برداشته است. ا

موقع  یاقتصاد درآمدها  ی متك  همچنانمناسب    یکژئوپولت  یتو  از    ینفت  یبه  و  بوده 

كشور    ی و صنعت  يربنايیحاصل از نفت در ساختار ز  یگذاری درآمدهاعدم سرمايه   يیسو

بین  ارتباطات  فقدان  تجو  س   ی ارالمللی  ا  یاسیو  از    ينمناسب  حاصل  درآمد  به  اتكا 

شده    ینفت  یبر راه كسب درآمدها  یمانع  یزن  یلرات نفت را روزافزون و همان دلصاد

ی  بر جامعه   ی تر شده تأثیر منفاست، اقتصاد كوچک   يافتههای توسعه نزول  است. شاخص

. زده است رقم   دولت را_ملت  یانم  يهخشم دوسو  یدهگذارده و رواج عدم تحمل عق  یمدن

به ثروت و    یابی عدالتی در دستبی   يی وده و از سوتنها به ظواهر توسعه ب   یتنگاه حاكم

جامعه و دولت را سرد، خشن و    یانارتباط م  ی های اقتصادشدن فعالیت  یاسیرفاه و س 

و كار كه با    ینوآور یتبر رانت با خالق ی نمايد. در اقتصاد مبتناعتمادی می سرشار از بی
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  یر و فراگ  یی رانتو گسترش روحیه  يجاد گیرد. با اصورت می  یوابستگ  ياتصادف  رانت و

  ی رود )حاجمی   ینجامعه از ب  دری كار و تالش  یه طلبانه، روحهای فرصتشدن فعالیت

ها و افراد  هايی از گروه ( شبكه 42:1376 يرانا یی اقتصاددولت نفت و توسعه   يوسفی،

  یشتری به سهم ب یابیدست یبرا  تیو وابسته به حاكم  ينفعذ یهاجامعه و خصوصاً گروه 

  نسبت را    ی ، اعتماد عمومیزرقابت منجر به ست  ينشوند و نهايتاً ااز رانت وارد به رقابت می 

  ید تول  ی بازده  يش ی افزاالزمه   ی و نوآور  یت ترديد خالقكند. بی دار می خدشه   یت به حاكم

یفیتی باالتر در  باك  يد محصوالت جد   یكاالها و خدمات و ارائه   یهای نسبو كاهش قیمت 

در هم    یو نوآور  یتبروز خالق  یالزم برا  یزشینظام انگ   یهر جامعه است. در اقتصاد رانت

از    ی رغبت  یدی های تولمشاركت در فعالیت  یو برا   ی منزو  ولیدكنندگان ت  ، ريزدمی   فرو 

  يانجونت  را  ی، از نخبگان واقع  ينی ی كارآفرشدن عرصه   یبا خال .  دهند خود نشان نمی 

  ی . كشوريابد یم  یل تقل   ی عموم  ی رغبت به انجام كارها  یزانكاهش، م  وری بهره   يگزين،جا

است ممكن   ی نقاط جهان متك  يربه سا  زيرزمینی كه به درآمد حاصل از فروش منابع  

هايی را در  است خواسته ید بع یگرايی را تجربه كرده باشد ولقدرت و جناح  است مبارزه

 . باشد  يراپذ  یاز دموكراس  يتحما

 

 ی و نظام جهان یداخل یعرصه   یررانت یدولت ها -4

پارامترها  با   یت نقش و اهم  یررانت  یهادولت  يد،در جهان جد   یاقتصاد  ی حاكم شدن 

صرفا به سبب دارا    يیهادولت  یناند. چنالملل از دست داده  ینخود را در روابط ب  یشینپ

منابع ز  بود كه هینی زم  يربودن  نخواهند  قادر  نقش حائز    یالدی م  70  ی مانند دهه  ، 

-یطهدولت كه مسلط بر فضاها و ح  یک ند. مدل هژمونتينما  ی باز  یدر نظام جهان  یتیاهم

بدون توجه    یانه خاورم  ی است در منطقه    ی و فرهنگ   یاقتصاد_یاجتماع  یاسی،س   یها

  ین مدل كه سالط  يناست. ا  يافته   ينآمده و تكو  يد به منابع، پد   یدسترس   يا   يمبه نوع رژ

نظام  رهبران  كار،  حزب  ی هايمرژ  يا   یانقالب   ی محافظه  و    روتمند ث  ی كشورها  يا   ی،تک 

نموده  ینفت   یر فق  طورینهم ناتخاذ  تفص  یدولت   ینماش   یازمند اند  و  است؛    یلی پرطول 

   يی همه كاركردهاها  ارزش ها و  بروكراتیک و ايجاد هنجار  يیورود توانا  ی،نهادساز  ينبنابرا
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ا بر اساس  ن  نيبودند كه  به    یبخش  یتآن در جهت مشروع  ین تام  یازمند مدل، دولت 

 .(556:1379 ی،. )فاخرباشد ی م ی و عرصه داخل  یط خود درون مح یتموقع

رانت  یانه خاورم  ی هادولت اكثرا  رانت  یم  یر كه  از  قدرت حاصله  باوجود  باشند همچنان 

  ی ر صحنه جهانو برخورد، اما د  یتخود نشان دهنده قاطع  ینیدر قلمرو سرزم  یمنابع نفت

 .اند خود نبوده ی قادر به انجام كاركردها ی و عرصه داخل

جزو تباه كنندگان    يران، همچون ا  دار یلبزرگ تحص  یبر آن است كه كشورها  گیلپین

  یت نظم و ظرف  ییرنه توان تغ  يعنی  باشند ی م   یالملل  ینب  یاسیمسلط اقتصاد س   یستمس 

موافق با گفتمان مسلط    هاآن  ی خلان داگفتم  ينكه د و نه ان را دار  یاقتصاد جهان  یرهبر

مانده و هژمون و    یب نص  یموجود در مفهوم مسلط ب  يایگاه آن كشور از مزااست. آن

یرزاد،  . )ش يند نمایگفتمان مسلط بر آن كشور م  ییر در تغ  یسع  يد متحدانش با مهار و تحد 

ش خام  به مدد كسب درآمد حاصله از استخراج ارزان و فرو  داریلتحص   دولت  .(1392

كان و  گازینفت  و  مال  یازن  ی ب،  ها  از سو  ی مردم  یم مستق   یات از  س   يی و  از    یاست متاثر 

  يی با حفظ اقتدار گرا  ی نفت  یكاهش درآمدها  یزمان  یهادر بازه  یجهان  یستم و س   یخارج

به اداره و كنترل جامعه    یو كاهش سطح رفاه مل   یرمستقیم غ  ی هایاتمال  يش در كنار افزا

ا در  و  مدن  یانم  ينپرداخته  فراموش   ی جامعه  نظر    ی به دست  از  و  است؛  سپرده شده 

  یب حساس قرار دارد كه صفوف و اقشار آس   یها نخبگان حاكم، كشور همواره در برهه

دولت منتظر به سرآمدن    يیبا تحمل وضع موجود و سكوت در مقابل عدم پاسخگو  يرپذ 

ا  ی هابرهه در  باشند.  حاكمان  مدنظر  جامعه    یان م  ين حساس  و    یانم   ی مدنپل  افراد 

خاص    ی هايدئولوژی،و ا  يلطو  یتوسل به بوروكراس  ينهپرهز  يسک شكسته و ر  یتحاكم

ا  اقتصاد، جامعه را ب  یو عدم ورود به صحنه جهان  یاقتصاد  يشو اقتدار گرا، عدم گشا

 .سازدی م ه واجم یخطر فروپاش 

آنها را در قالب  د و  دانیمرتبط م  یبر دموكراس   ینفت  یدرآمدها  یرسه عامل را با تاث  راس،

  یر و تاث  ی مصرف  یر تاث  یاتی،مال  یر شامل تاث  ی رانت  یر تاث   :الف  كند یم   ی گذارنام  یر سه تاث

 (Ross Michael, 2001:361) .ینوساز یر تاث: . جیسركوب  یر تاث:  . بیتشكل ساز

حاصل از    یكاهش درآمدها  یزمان   ی هاطور كه گفته شد خصوصا در بازههمان  بنابراين

كسب درآمد    يقخصوصا از طر   يران، در ا  یر رانت  ی هادولت  يرزمینی ام منابع زصادرات خ
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افزا از تورم و  گران نمودن    ی،كاهش رفاه اجتماع  یم،مستق  یرغ  هاییاتمال  يشدولت 

   ی كسر   ینهم  يی بودجه و از سو  ی كسر  مودن در برطرف ن  ی سع  يی، از سوی خدمات دولت

را و راه گذار از    یمدن  ی معه  واده را، جااقتصاد خان  يشی،فرسا  یبودجه هرساله در روند 

 مزمن قرارداده است.   یرمشكالت را تحت تاث

 

 یردولتیکنشگران غ -5

ها،  تعدد و تنوع نقشوجود  ندارند و به علت    ی چندان روشن  يف تعر  یردولتیغ  هایسازمان

ا واقع  م   يیهايژگیها وسازمان  يندر  با    یرند گیبه خود  از پسوند    ی متنوع  يفتعاركه 

اغلب    یردولتی، غ  یهاكند كه سازمانیتدلر اشاره م   يتشوند. جودیم  يف تعر  یردولتیغ

قابل    یر شود، بزرگ، سخت، غی ته مكه گف  ی كنند. دولتی م  يف تعر  لتخود را در مقابل دو 

بوروكرات مراتب  یک،انعطاف،  رس   یسلسله  در  توان  نا  فق  یدگیو  ا  یرانبه  اگر    ين است. 

-یم   یتو اقتدار دولت فعال  یطهشوند كه خارج از ح  يفتعر  يی عنوان نهادهاها بهسازمان

  يف تعر  یهم برا  يگر پسوند د يکاز  والشوند. معمیرا شامل م یعی وس  یاربس یف كنند ط

 .شود یتر استفاده میقدق

 

 بر روابط دولت و جامعه  یریسمرانت یامدپ -6

  يكی عمده مشاهده كرد:  توان به دو صورت  یبر روابط دولت و جامعه را م   یريسم رانت  یرتاث

 .شكل تقابل دولت و جامعه ییرتغ يگری و د یاجتماع ی در قشربند   یدگرگون

  ی نابرابر   یوهرانتیر اساسا رانت را به ش   یهادولت  ی:اجتماع  ی در قشربند   ی( دگرگون الف

از    یش تمام افراد كم و ب یرجامعه با ساختار رانت  يک كنند. در  ی م  يع در سطح جامعه توز

رانت به شدت    ينافراد از ا  یبهرمند   یزانشوند، اما میمند ماز رانت بهره  یناش   يایمزا

افراد جامعه    يتكسب رضا  یبرا   یعنوان ابزار اساسا از رانت به  یر متفاوت است. دولت رانت

كننده رانت بر خالف دولت    يعدولت توز  يک كند.  ی خود استفاده م  یت و باالبردن مشروع

صرف    یازش مورد ن  ی استخراج درآمدها  ی را برا  ی فراوان  یانرژ   يد كه با  یاتبه مال  یمتك

   ی هارانت يافتدر در یاجتماع ی هاگروه از  يکكه كدام   یردبگ   یمتصم  يد با كند صرفا
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  یانی و لوس   یحازم ببالو  بر اين اساس همچنین(.  ۱۳98  يان، دارند )كاتوز  ی برتر  ینفت

را   یاسیكه اتفاق نظر س دهد میاين امكان را به دولت    ینفت  ی كه درآمدها  دارند بیان می 

 نمايد. يداری به سود خود خر

 

 دولت یندگینما یتماه یفتضع -6-1

  یازی جا كه رهبران دولت ناست كه از آن  ين ا  یر دولت رانت  يهنظر  ی منطق  يجاز نتا  يكی

ندارند ضرورت منابع  استخراج  نم  ی به  نمایاحساس  به  كه  مردم    يندگی كنند  از  كردن 

معنا است كه از فشار    اين به در آمد رانت به    یر دولت رانت  يندهفزا  یوابستگ   و  بپردازند 

رانتیر اساسأ به    یگونه كه ذكر شد دولت هاهمان  يرادولت بر جامعه كاسته شود، ز  یمال

پردازان    يهندارد. نظر   یخود توجه  یهاينههز  ینتأم  یعنوان منبع اصلبه  یاتیدرآمد مال

  جامعه از    یاتنكردن مال  يافتدولت در مقابل در  یيطشرا  ینمعتقدند در چن  یردولت رانت

انتظار ندارند تا    يگركه در چارچوب آن مردم د  يابد یبا مردم دست م  ی ضمن  یبه توافق 

  یات مال  يافت شعار عدم در  يگر،جامعه داشته باشند؛ به عبارت د  يندهمنتخب و نما  یدولت 

شود.  یم   يلتبد   یريسمتاز ساختار ران  یاساس   یبه جزئ  يندگیدر مقابل عدم وجود نما

بر جامعه   یر دولت رانت یشتر قدرت و سلطه هر چه ب ی هايهپا كیم سبب تح ی توافق ینچن

 (.46: ۱۳78  يوسفی، یشود )حاجیم

 

 نابازارسویی اقتصادیانحصارگرایی و  افزایش -6-2

می  اقتصادی  نابازارسويی  افزايش  موجب  رانتی  دولت  سوم:  افزايش  نظريه  شود. 

جای پیروی از سازوكار بازار  ست كه در دولت رانتی، فرايندها بها  به اين معنانابازارسويی  

كه برای جبران شكست بازار ايجاد  جای آن كنند: دولت بهبرخالف اين مسیر حركت می

كننده  شده و فقط نقش كمک به گسترش بازار و كسب و كار را داشته باشد، خود به توزيع 

كه تنها برای كمک به افزايش  جای آن به  ختیارات دولتشود. ايل می اصلی درآمدها تبد 

انجامند. های گسترده می رقابت بازاری و رشد اقتصادی استفاده شوند، به انحصار و رانت

می بدل  نهادها  ناكارآمدترين  و  ناكاراترين  از  يكی  به  خود  عمومی  زيرا  بخش  شود؛ 

های مختلف  ومی در حوزه داخله بخش عمگذاری و اجرای قوانین ضعیف بوده، مقانون 
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چشمگیر بوده و اتالف منابع اقتصادی و سوءاستفاده از موقعیت بسیار شايع است. حتی  

جای تالش  كند كه بخش خصوصی و افراد توانمند به بخش عمومی اوضاعی را ايجاد می 

ن وضع،  جويانه شوند. در ايهای رانتبرای نوآوری و كارآفرينی و تولید، جذب فعالیت 

دهد ها می رقابت در فضای كسب و كار جای خود را به روابط و رانتآموزش برای    كیفیت

 شود. و سرمايه انسانی و انگیزه برای اندوختن آن تضعیف می 

ثباتی  كه درآمد عمده كشور از منبع خارجی ناشی است، كسری بودجه دولت و بی   جاازآن

اثر  اقتصادی رخ می  فرايند ضد دهد و در  دهد و  شدن رخ می صنعتی   بیماری هلندی، 

مبادله  كاالهای  می قیمت  افزايش  خدمات  و  به ناشدنی  ايجاد  يابد.  ضرورت  نبود  علت 

مالیات  برای  می سازوكار  تضعیف  بوروكراسی  سیاستستانی  از  شود،  بیش  رفاهی  های 

می  اجرا  همگان  برای  محدی  آن  ذاتی  وظايف  از  عمومی  بخش  بودجه  نحرف  شود، 

سرمايه می  می گذاشود،  كاهش  خصوصی  بخش  اقتصادی  ياری  رقابت  درنهايت  و  بد 

اقتصادی نابازارسويی آن بوده است كه باتوجه به    علت تأكید بر جنبه   شود. تضعیف می 

دولت  مرتبط  فرايند  با  سیاسی  بازار  به  مربوط  مطالب  نظريه  ملتبودن  دو  اين  سازی، 

 پوشانی كمتری داشته باشند.هم

نهايی: درن امكان وجود دارنظريه فراپوش  د كه سه نظريه مذكور را در يک  هايت اين 

گیری يا افزايش نهادهای مخرب توسعه  نظريه تلفیق كرد: »دولت رانتی موجب شكل

بازی« در جامعه هستند و قواعد رسمی    شود«. در اين نظريه، نهادها »قواعد پايدار می

رفتار فردی را هدايت  شوند كه  سمی را شامل می قانونی و هنجارهای اجتماعی غیر ر

 (. 2: 1،1991بخشند )نورثهای اجتماعی را ساختار می كنشكنند و میان می 

 

 های مردمینحیف شدن جامعه مدنی و کاهش مشارکت -6-3

تضعیف  موجب  رانتی  و  دولت  مدنی  دولت  جامعه  می ملتفرايند  فرايند  سازی  شود. 

هادهای اجتماعی، سیاسی و  سازی فرايندی است كه در بطن آن عوامل و نملتدولت 

 با يكديگر رشد  ای در روابط متقابل گونه اقتصادی در درون مرزهای سیاسی مشخص به 

 
1North  
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می  تكامل  شكل و  آن  برآيند  كه  دموكراتیک  يابند  سیاسی  ساختار  بر  مبتنی گیری 

های مدنی و حاكمیت مناسبات قانونی بین دولت و جامعه  شدن اصول و ارزش نهادينه 

هايی همچون مشاركت كمتر مردم  بر همین اساس نمونه   (. 99:  1391ی،  است )سلطان

يا دموكراسی نمايشی، بی اعتمادی به دولت، كاهش  در تصمیمات، كاهش دموكراسی 

سی و  قوانین  آاس كیفیت  اجرای  در  يا  نت  پاسخگويی  كاهش  رانتی،  فرهنگ  ها، 

ف يا وابسته، خريد  پروری، كاهش تعهد كاری، احزاب ضعیحامی   پذيری دولت،مسئولیت 

كاهش سرمايه اجتماعی، حقوق مالكیت ناكارآمد، آستانه بیش  رأی، خريد مشروعیت،  

ف از  های اقتدارگرا و توسعه سیاسی ضعیاز حد اشتباه در دولت، تشكیل يا بقای رژيم 

 . هستند  نآ  تأثیرات

 

 کنترل جامعه و ایجاد شکاف اجتماعی  -6-4

اند  ا  یاسیس   يشمنداناز نظر  .  باشد ی منفت  ،  یانهخاورم  در   یر های رانتدولت  ادجيعامل 

ناش  برااست بدون آن  یحق نهاد  يک  یتمالك  يااز اشتغال    یرانت درآمد    ی كه مالک 

خارج    یان داشت درآمد عاذ  يد كرده باشد. با  یاجتماع  ید به تول  یدرآمد كمك  ينا  يافتدر

های  به حوزه   يت راان س امك  یاست كه به لحاظ مفهوم  دی های مولد اقتصافعالیت   از عرصه 

درآمد    ين به ا  يافتن دست    یعبارت است از جستجو برا   یزن  يی را دارد و رانت جو  يگرد

 (.34:1383ی،مازاد )قاسم

و استقالل    یداشتن منابع مستقل مال  یارجهت در اخت  است كه به   ی دولت  دار یلدولت تحص 

دولت به مردم،    ينا  يیآورد. عدم پاسخگوهای خود را به اجرا درمی از شهروندان سیاست

. باشد ی م  یرهای دولت رانتكرد آن ازجمله ويژگی  ينه هز  ختیاررانت و ا  يافتانحصار در

  يران است و ازجمله ا  یانهخاورم  یرهای قرن اخحاكمیت  یرهای رانتهای بارز دولت نمونه 

اد  بر اقتص  یررانت  یتاقدامات حاكم  یشتر هرچه ب  ی با تأثیر منف  40ی  كه خصوصاً از دهه 

  یشتریكه همچنان ادامه دارد نمود ب  بعاتی و ت  یمدن  دولت و جامعه  یان عه شكاف مو جام

  ی گونه ارتباطدانسته كه هیچ   یرا خارج  یرمنشأ رانت دولت رانت  یالوی،است. حازم ب  يافته

كند.  می   ينه و آن را هز  يافتتنهايی رانت را دربه   یزنداشته و دولت ن  ی داخل  يندهایبا فرآ

م نظر  »توانا  ی هدواز  و  جامعه«  از  دولت  از  گروه   یع تطم  يی »استقالل  مخالف«  های 
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اطالق    یهايبه دولت   یر های رانتدولت   يی است. از سو  یرهای دولت رانتترين مؤلفه مهم

  يا   يکحاصل از صدور    یدرصد از درآمد خود را از رانت خارج  42شود كه حداقل  می 

 خام به دست آورد.   چند ماده 

فرا  ی،نفت   ی نترا  یدرآمدها داخل  ید تول   يند حاصل  اقتصاد    درآمد خصوصاً    یستن  یدر 

 صرف شده   ینه در اثر كار و انرژ   یعیحاصل از استخراج، صدور و فروش خام منابع طب

نوع    ی نفت  یبه درآمدها  یگردد. وابستگ محسوب می   یعیطب   یازاتافراد ملت كه از امت

  یاسی س   يع آورد كه مشوق توزمی وجود  را به  یدولت نفت  يعنی  ی،نهاد  یط از مح  يزیمتما

 است؛ كه حوزه   ی دولت   ینهای چناز ويژگی   ی نفت  یدالرها  ه ب   ی مال  ی رانت است. وابستگ 

اقتدارش را تضعدولت را    یاراتاخت و  برامی   یفتوسعه  تا  به    یمتك  ی،كشوردار   یكند 

ا  یمخارج عموم  یشترب  يگزينیجا از  و  ند. كتر می دولت را ضعیف   یترو ظرف  ينباشد 

شی42:1381)كارل   حكمرانوه (  رانتدولت   یی  متماشیوه   یر های  كه    يزیی  است 

ه رانت در كنترل نخبگان  كنخست آن  ،آن  عمده  شود و دو مشخصه می   یده« ناميسم»رانتر

و كنترل جامعه   یجلب همكار  یرانت برا  يننخبگان حاكم از ا  ينكه حاكم است و دوم ا

می  درنتیجه استفاده  تا  س ثب  كنند  )حاج  یاسیات  كنند  حفظ  را    يوسفی   ی دولت 

كه در جهت   یاسیجهت كنترل جامعه و ثبات س  یرتالش دولت رانت اين (.153:1376

  یت حاكم  یان عكس داده و نهايتاً عدم اعتماد م  ییجه در بلندمدت نت  باشد ی حفظ خود م

به    یلجامعه به خشونت و م   يشو گرا  ی ی مدنها و جامعه سازمان  یف و شهروندان و تضع

ترين تأثیر رانت  . مهم اندازدیم  خطر دولت را به   يتو موجود یاسیثبات س  یخواهتحول 

ق موجب  دولت  انحصاربر  ب  یدرت  هرچه  شكاف  بروز  و  شده    یر مس  یانم   یشتر دولت 

.  گرددی محسوب م  ینقض دموكراس   ترينی مدنظر جامعه خود جد   حركت دولت و شیوه 

  ی درآمدها  یم تقس  شیوه   يیشهروندان و از سو  تیادولت به مال  یعدم وابستگ   يیاز سو

جامعه    اعتمادیی موجب ب  ،دولت و نخبگان حاكم قرار دارد  یاررانت كه در اخت  زحاصل ا

ا تقابل  نهايتاً  و  دولت  دوسو  ين به  خشونت  سبب  دستمی  يه دو  به    یابیگردد.  جامعه 

و    یخواهل تحو و    ییر در برنداشته و گردش تغ  اییجه در بلندمدت نت  یجانی ه  ییرات تغ

 دولت و جامعه    یان. پل مداردی وام یان عص بهجامعه را  یرهای رانت دولت  یدايشمجدداً پ
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است و عامل    یمدن  ینهادها  ، است  یدهو به خشونت انجام  يب با رانت تخر  جاينكه در ا

 . باشد ی م   یمدن  ینهادها  یفو فساد زا و تضع  یرانت  یرمولد،خشونت، اقتصاد غ   ينا  یاساس 

 

 یری گ یجهنت

و    ی متأثر از اقتصاد تک محصول  ی دولت رانت  يک كه    بیان نمايد تا  پژوهش كوشید    ينا

  برای جامعه و شهروندان خواهد داشت همچون را    یبر انحصار فروش نفت، مشكالت  یمتك

  ايجاد گسست بین دولت و ملت، كاهش پاسخگويی و تضعیف جامعه   یلاز قب   ی به مسائل

كننده    يعشدن دولت به توز  يلتبد   دولت،  يعی و باز توز  یتوان استخراج  یفتضع مدنی و  

دگرگون  قشربند   یرانت،  در    يندگینما  یتماه  یفتضع  ی،اجتماع  یدر  اختالل  دولت، 

  در   . نموداشاره    يی جوو رانت  يی گرامصرف   یهروح  يد و تشد   ی توسعه اقتصاد  یبرنامه ها 

شت كه اقتصاد  نوان داتوان عیم   یردولت رانت  يکارائه شده از    يفمجموع، بر اساس تعار

 یات در واقع تمام خصوص  یانقالب اسالم  یروزیو چه پس از پ  یچه در دوران پهلو  نيراا

  یجه عنوان نتآنچه به  بررسی  ينمنظور در ا  ینباشد. به همی را دارا م  ی اقتصاد رانت  يک

شود  یم  یشنهادپ  یخروج از اقتصاد رانت  یاست كه برا  يیراهكارها  دشو  یان ب  يد كالم با

كوچک كردن دولت،    يه،عبارتند از توجه به موضوع نفت به عنوان سرمان جمله  ه از آ ك

  ينگی،كردن نقد   یرهاز ذخ یریجلوگ ی،نفت یرگسترش صادرات غ  یات،مال ی ساز ينهنهاد

  یری ها، جلوگيارانهمصرف، حذف    ویآزاد اطالعات، اصالح الگ   يانجر  يکداشتن    يانجر

اقتصاد؛    يعو سر  باره يک  یز آزادسازا  یری جلو گ  يتو در نها  یرانت   یاز اقتصاد چرخش

در آينده  تواند  ی م  یرد مردان قرار گهستند كه اگر مورد توجه دولت   ی موارد  هاينتمام ا

جامعه مدنی تاثیر گذارتری را بسازد كه همراه دولتی غیررانتی برای بهترشدن جامعه  

 ايران تالش نمايد.
  

  



 17 ویژه نامه همایش توسعه در کشور های جنوب دانش پژوهان/ یی دانشجو ی مجله علم   

 
 

منابع فهرست   

 تهران، نشر قومس، چاپ اول.  ران،يا یبرجامعه شناس ی(، درآمد 1385) رضایعل ،یازغند -

تهران،   ، یفصلنامه فرهنگ عموم ران«،يآن در ا تیو موقع ی( »جامعه مدن 1387افروغ، عماد ) -

 34-22 ،یوزارت ارشاد اسالم 19-18شماره 

ا1388)  رواند ي  ان،یآبراهام - محمد  نیب  راني(،  احمدگل  ترجمه  انقالب،  محمداب  یدو    میراهو 

 چاپ چهارم. ، یتهران، نشر ن ، یفتاح

سال اول، شماره نهم،   ران،ياقتصاد ا ،ی الملل نیب ی مال  - ی (، ماهنامه اقتصاد1387) نا ¬یب -

 .15-16و مهر، صص  وريشهر

و   ی فصلنامه فرهنگ «،یفلسفه مفهوم جامعه مدن  نيتكو ری( »س1372) نیرام جهانبگلو، -

 . رماهی، ت1گفتگو شماره  یاجتماع 

  یفاطم دوني فر ،یاسیس هي در نظر هايی¬و دولت: كاوش ی(، جامعه مدن1377) راین ،دوک چان -

 تهران، نشر مركز.  ،ی بزرگ دیو وح

قبل از انقالب، مطالعات   رانيدر ا ی( دولت و توسعه اقتصاد1377) رمحمدیام ،یوسفي یحاج -

 32-48. صص زيی، پا1شماره  یراهبرد

 یدر جمهور یجامعه مدن  اي دولت  یل نسب(، »استقال1378) رمحمدیام ،یوسفي یحاج -

 41-54شماره پنجم، زمستان.   ،یفصلنامه مطالعات راهبرد ران«،يا یاسالم

ماهنامه    «،یمفهوم یبررس کي سم؛يری( »رانت، دولت رانت1376) رمحمدیام ،یوسفي یحاج -

 151-168بهمن و اسفند،  125-126شماره  ،اقتصادی –  یاسیاطالعات س

  زيی، پا4تقارن اطالعات منبع رانت«، فصلنامه راهبرد، شماره ( »عدم 1374احمد ) ،یدریح -

 . 44-43، صص 1374

مجله   است،یفصلنامه س ران،يدر ا یسازملتدولت ندي(، نفت و فرا1391) رضایعل ، یسلطان -

 .95- 112، تابستان، 2، شماره 42دوره   ،یاسیسدانشكده حقوق و علوم

(  رانتیر) دارنئولیبرال بر دولت تحصیلهانی شدن ، تاثیر ج(1392حمیدرضا، ) ،شیرزاد -

- 207 ;22 شماره, 6 دوره تابستان،  الملل بین  سیاسی اقتصاد منظر از ايران اسالمی جمهوری

167 . 

فصلنامه  یاسالم یبر جمهور  دیبا تاك ، یخارج استیشدن و س ی( جهان1379)  یمهد ،یفاخر -

 2سال چهارم شماره  ،یخارج استیس

 



 توسعه در کشور های جنوب  ویژه نامه همایش /دانش پژوهانمجله علمی دانشجویی    18

 ی زيعز زیو كامب یسیترجمه محمدرضا نف ران،يا یاسی(، اقتصاد س1398) ید عل محم ان،يكاتوز -

 تهران، نشر مركز ازدهميچاپ 

ترجمه جعفر  ،ینفت  هایو دولت ینفت های ¬: رونقیفراوان ی( معما1393) نیليتر كارل -

 نشر قومس، چاپ چهارم. رخواهان،یخ

تهران، انتشارات   ا، یرشد ن( رساله دوم درباره دولت، ترجمه شهرام ا 1387جان ) الک، -

 روشنفكران 

  ،یمطالعات راهبرد  ،یمل تیامن نیو پروژه تام ری(، دولت رانت1379) ريقد  ،ینیمشك ینصر -

 93-78. صص8و  7شماره 

 رازهیش ،تهرانیصبور(راه سوم، ترجمه منوچهر 1378)یآنتون دنز،یگ -

نئول  یرجهانیتاث  درضا،یحم  رزاد،یش - تحص  برالیشدن  دولت    ی علم  فصلنامه  ران،يج.ا.ا  دارلیبر 

 2الملل شماره   نیمطالعات روابط ب

 

References 

- Gilpin, Robert (1987) political Economy on international Relations 

Princeton NJ: Princeton university press . 

- Rooss Michael L, (2001) Does oil ltinder. Democracyworld politics. 

Vol. 53, No. 3 

- Gray, Matthew (2011), A Theory of "Late Rentierism" in the Arab 

States of the Gulf" Center for International and Regional Studies 

Georgetown University School of Foreign Service in Qatar, 

Occasional Paper No. 7 . 

- Moaddel, Mansoor (2007), Values and, Perceptions of the Islamic and 

Middle Eastern, Publics, New York: Palgrave, Macmillan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 ویژه نامه همایش توسعه در کشور های جنوب دانش پژوهان/ یی دانشجو ی مجله علم   

 
 

ران از منظر  بررسی توسعه برنامه تسلیحاتی و موشکی جمهوری اسالمی ای

 سازه انگاری

 1محمد مهدی خاموشی 

 چکیده

انتقادی، عام  نظريه  رويكردهای  از  می  يكی  انگاری  سازه  كه  نظريه  هستی فرضیهباشد  های 

صول  كشد و االملل و سیاست خارجی را به چالش می   شناختی خرد گرايی در عرصه روابط بین

ای خود  گران ذرهصورت كنشاين نظريه تصور كشورها به   .كندو گزارهای ديگری را بیان می 

كه آنها تنها به المللی شكل گرفته و اين  پرست كه منافع آنها پیش از تعامل اجتماعی  بین 

دهد، و  شوند را مورد پذيرش قرار نمی جهت تأمین اهداف راهبردی وارد روابط بین الملل می

يق رهیافت سیاست هويت چگونگی نقش و تأثیر  كند تا از طرطرفی اين نظريه تالش میاز  

در   را  نژاد  و  فرهنگ  جنسیت،  قومیت،  مذهب،  ناسیونالیسم،  مانند  األذهانی  بین  اجتماعات 

لذا باتوجه به تاكید اين نظريه بر .  سیاست بین الملل و سیاست خارجی مورد توضیح قرار دهد

آنها بر اساس هويت و هنجارهای  ر آن بر منافع ملی كشورها و نقشی كه  مقوله هويت و تاثی

كنند اين مقاله در صدد آن نمايند و بر طبق آن عمل میبین االذهانی برای خويش تعريف می

های مورد تأكید آن، سیاست جمهوری  است كه بر اساس نظريه سازه انگاری و با توجه به مؤلفه

اساس هويتی كه پس از توسعه برنامه تسلیحاتی و موشكی، بر    اسالمی ايران  را در موضوع

بین  هنجارهای  و  نموده  تعريف  خويش  برای  اسالمی  روند  انقالب  در  گرفته  شكل  األذهانی 

موقعیت  اساس  بر  گرفته  شكل  ذهنیت  و  تاريخی  تجارب  اساس  بر  و  المللی  بین  تعامالت 

 ژئوپلیتیكی آن مورد تجزيه و تحلیل قرار دهد.  
 

 کلیدی   گانواژ

 األذهانی، نظام جمهوری اسالمی ايران  ، هنجارهای بیننظريه سازه انگاری، هويت 
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 مقدمه 

انگاری فرضیه  1سازه  انتقادی،  عام  نظريه  رويكردهای  از  يكی  عنوان  هستی  به  های 

كشد  الملل و سیاست خارجی را به چالش می شناختی خرد گرايی در عرصه روابط  بین

صورت كنش گران  نظريه تصور كشورها بهكند، اين  ديگری را بیان می  و اصول و گزارهای

بینذره اجتماعی   تعامل  از  آنها پیش  و  ای خود پرست كه منافع  المللی شكل گرفته 

شوند را مورد  الملل میكه آنها تنها به جهت تأمین اهداف راهبردی وارد روابط بیناين

یافت سیاست  كند تا از طريق رهه تالش میدهد، و از طرفی اين نظري پذيرش قرار نمی 

  األذهانی مانند ناسیونالیسم، مذهب، قومیت، چگونگی نقش و تأثیر اجتماعات بین  هويت

جنسیت، فرهنگ و نژاد را در سیاست بین الملل و سیاست خارجی مورد توضیح قرار  

هنجارهای    با توجه به اهمیتی كه اين نظريه به هويت و  (43  :1396دهد.)فیروز آبادی،  

  ، دهد اين مقاله در صدد آن استها میاألذهانی و تأثیر آن بر سیاست خارجی دولتبین

پس از انقالب برای خويش تعريف نموده   ، با تأكید بر هويتی كه جمهوری اسالمی ايران

بین اين كشور درونی شده  و هنجارهای  برای  اجتماعی  تعامالت  روند  األذهانی كه در 

موشكی جمهوری اسالمی ايران را مورد تجزيه و تحلیل  تسلیحاتی و    مه توسعه برنااست،  

 قرار دهد. 

 نظریه سازه انگاری

گرايی  های مهم در دهه اخیر در روابط بین الملل سازه انگاری يا برسازندهيكی از نظريه

است. سازه انگاری از نظر مباحث فرانظری در میانه طیف طبیعت گرايان/اثبات گرايان  

الملل در  گرايان از سوی ديگر و در مباحث محتوايی روابط بین  ساختارپسا  و واز يک س 

 1396میانه دو بخش جريان اصلی يعنی واقع گرايی و لیبرالیسم قراردارد.)مشیرزاده،  

از لحاظ هستی شناختی توجه سازه انگاران از يک سو به انگاره ها، معانی، قواعد،    (323:

تكوينی عوامل فكری است كه آنها را در برابر    بر نقش  ید آنهاست. تأك ا  هاهنجارها و رويه

 دهد و در عین حال، به دلیل  مادی گرايی حاكم بر جريان اصلی روابط بین الملل قرار می

 
1 Constructivism 
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می متمايز  پساساختارگرايان  از  را  آنها  مادی  واقعیت  اهمیت  سازد.)مشیرزاده،  پذيرش 

األذهانی كه در  ات بینبر روی اعتقاد  سازه انگاران كانون توجه خود را  (324:    1396

دهند و براين باور هستند كه  سطح وسیعی میان مردم جهان مشترک هستند قرار می 

كنند،  ها به نحوی كه آنها خويشتن را در روابط با ديگران درک می ها و منافع انسانهويت

  ( 222:    1394شوند. )قوام،گیرند و تببین میل می كاز طريق همان اعتقادات مشترک ش 

ها تاكید  الملل بر نقش انگارهجا كه بسیاری از سازه انگاران در عرصه سیاست بینآناز  

آنها به يک سلسله نقشمی اعتقاد نداشته و در  كنند، لذا  از پیش مشخص شده  های 

ها در عرصه سیاست جهانی  هايی كه انگارهكوشش هستند كه درک صحیحی از نقش

ها از پیش تعیین  از نظر آنها هويت و منافع دولت  اشند. بنابراينكنند، داشته بايفا می 

توان  گردند. از منظر اين نظريه نمیساختاربندی می،  شده نیست، بلكه از لحاظ اجتماعی

الملل را در حد يک سلسله رفتارها و تعامالت عقاليی و در چهارجوب صرفا  سیاست بین

ها صرفا چرا كه تعامالت دولتكاهش داد،  المللی  نهادی و مادی در سطوح ملی و بین

زمان   در گذر  بلكه  نگرفته،  تثبیت شده شكل  پیش  از  ملی  منافع  براساس يک سری 

ها  گیرند و يا باعث تشكل هويتها شكل میصورت نوعی الگوی رفتاری از طريق هويتبه

ها  يتگیری هوو بايد بیان كرد كه شناخت چگونگی شكل  (224:  1394  شوند. )قوام،می

های همراه با بازتولید آنها و از طرفی قوام بخشی متقابل  افع و نوع هنجارها و رويهو من

 ( 43: 1396می باشد.) فیروز آبادی،  مهمترين اهداف نظری سازه انگاری ،آنها

 سازه انگاری هویت از دیدگاه 

ها  هويتباشد.  ها و انتظارات در مورد خويش كه خاص نقش میهويت عبارت است از فهم

 و های هنجاری  گ بخشند و ال های عقالنی قوام میطور هم زمان به گزينشبه
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توان جدا از بستر  ها را نمیدهند. هويتسیاست بین الملل می باشد كه به آنها شكل می 

در نظر گرفتن سیاست هويت به  (    332:  1396اجتماعی آنها تعريف نمود.)مشیرزاده، 

  ان كشورهای مختلف از طريق اذعان به نقش سازنده فرهنگ معنای تفاوت قائل شدن می

گیری و از طرفی تكوين األذهانی و ساختار اجتماعی در شكلبه مثابه يک نظام معانی بین

ه و  م منافع  كشورها  می   یويت  تجربی  امر  يک  را  هويت  انگاری  سازه  كه  باشد،  داند 

ده بوده و از طرفی به بستر  برخالف خردگرايی معتقد است كه هويت كشورها زمینه پرور

اجتماعی و فرهنگی كه در آن قرار گرفته است بستگی دارد، از منظر  _تاريخی، سیاسی

باشند بلكه همیشه به صورت  ی مادی نمیين ديدگاه هويت ها معلول عوامل و متغیرهاا

 باشند و ساختارهای األذهانی میشوند و از طرفی  دارای ماهیتی بیناجتماعی ساخته می

نمايند. نهايتاً معنای آن را تعیین می  ، اند هارا در خود جای دادهاألذهانی كه آن هويتبین

آبادی،   سازه  43-45:  1396)فیروز  اصلی  متغیرهای  از  يكی  هويت (  مقوله  انگاری 

هويت را خصوصیتی    است، كه يكی از نظريه پردازان برجسته سازه انگاری    1ونت   .میباشد 

-سری تمايالت انگیزشی و رفتاری می   پندارد كه دارای يکمیمند  گران نیتدر كنش 

گران از خود  باشد، در اين معنا هويت يک ويژگی ذهنی است كه ريشه در فهم كنش

آن است كه    ،ترين پیامدهای مفهوم سازی هويتيكی از مهم   (326:  1384دارد. )ونت،  

ت هر دولت ترجیحات و  كند، به عبارتی هويگیری منافع ملی كمک میبه شكل   ،هويت

ها براساس هويتی  گذارد، به بیان ديگر دولتايش میهای بعدی آن دولت را به نمكنش

دهند  كنند و منافع خود را تشخیص میشناسايی میپندارند آنها را  كه برای ديگران می

كنند، لذا اگر اين هويت تعريف شده به نحو جمعی  و از طرفی هويت خود را بازتولید می

ما شاهد همكاری دولتب اگر غیر ايناشد  و  بود  باعث تشديد  ها خواهیم  باشد  صورت 

 آنها از واقعیت و  اساس تعريف  ، هاهويت دولت (336: 1384شود. )ونت، منازعات می

 

 
1 Alexander Wendt 



 23 ویژه نامه همایش توسعه در کشور های جنوب دانش پژوهان/ یی دانشجو ی مجله علم   

 
 

 

برساختن مسائلی همچون قدرت، دوست و دشمن، امنیت، منافع ملی، و.... و در آخر،  

  ، باشد. كشورها نیز همچون افراد تا حد بسیاریتصمیم گیری و كنش بر طبق آنها می

بندی و دسته  از جهان میزندانیان هويت  ارزش خويش  متقی و كاظمی،  باشند.)های 

بین(  218:  1386 واقعیت  انگاران،  سازه  نگاه  از  ترتیب  اين  فهم  به  معنای  به  المللی 

ها را شناخت لتالمللی و رفتار عمومی دوها از خود و ساختارهای بنیادين  بیندولت

بخشد.  قوام می  ،باشد یالمللی م  األذهانی كه خودش وابسته به فرايند تعامل  بینبین

 ( 333: 1396ه، مشیرزاد)

 سازه انگاری منافع از دیدگاه 

جا كه هويت كشورها و منافع آنها پیوند عمیقی با يكديگر دارند و منافع ملی نیز  از آن

مستلزم معنا    ، د، برداشت و تلقی اجتماعی از هويتباش بخشی از فرآيند هويت سازی می

ها پايه و اساس منافع  باشد، بايد بیان كرد كه هويتو مفهوم اجتماعی بودن منافع نیز می

ش را ويمنافع خ   ،نمايند باشند و كشورها بر اساس هويتی كه برای خويش تعريف میمی

ها متعدد و  باشد و هويتمی  كنند، لذا چون منافع كشورها معلول هويت آنهاتعیین می

باشند، منافع ملی كشورها نیز مسلم، از پیش داده شده و ماقبل اجتماعی  ه میچندگان

باشد، بلكه برعكس منافع ملی كشورها در فرآيند تعامل اجتماعی شكل  يا برون زاد نمی

ع تفكیک  میان دو نوع مناف   ،ونت  (45:  1396باشد. ) فیروز آبادی،  زاد میگیرد و درونمی

  شود، ما دو نوع منافع داريم كه به ذهنی و عینی تقسیم می  ،ود، از نظر ونت ش قائل می

منافع عینی آن نیازها و الزاماتی هستند كه برای بازتولید هويت ضروری هستند مانند  

گران در  مسائل اقتصادی، استقالل، بقا و نوع ديگر منافع ذهنی هستند كه به باور كنش 

شود  ن هويت شكل گرفته مربوط میبازسازی هويتشان و تأمین نیازهای آمورد چگونگی  

 شود كه در نظام  توسط ونت پرداخته می  ،جا به مسئله اصلی اين پژوهشكه در اين
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احساس امنیت آنها   ، كنند ها خود را در يک هويت جمعی تعريف میالمللی كه دولتبین

از  ونت يک سخن را    .باشد ی يكديگر نمیوابسته به ايجاد موازنه در مقابل قدرت نظام

بلكه در    ، ها نه در مقابل قدرتكه دولتكند كه عبارت است از ايناستفان والت نقل می

ديگران با  كه    زمانی كه اين تصور را دارند   زنند و تادست به موازنه می  ،مقابل تهديد 

ونت    اهند پرداخت، به تهديد نظامی يكديگر نخو  ،نمايند امنیت آنها احساس يگانگی می

چه رسیدن به اين هويت جمعی و احساس يگانگی دشوار به نظر    معتقد است كه اگر 

رسد كه اين  نظر میباشد، ونت بیان می كند كه دور از انتظار بهرسد اما ناممكن نمیمی

يا كشوری مثل   و  امنیت خود  به  آمريكا نسبت  تهديد  با  رابطه  در  كانادا  روزها كشور 

هايی كه  ه باشد، به عقیده ونت دولتز جانب تهديدات فرانسه نگرانی داشتانگلستان ا

دولت باشند مانند  رسیده  متقابل  انگاری  يكسان  از  مرتبه  اين  به  شده  زده  مثال  های 

اختالفات    ،جای ايجاد كردن موازنه در برابر هم به احتمال قوی با رعايت حاكمیت قانونبه

ه تهديدی  ا امنیت دسته جمعی حتی در مواقعی كخود را حل و فصل خواهند كرد و ب

توان اين نظام  بیرون از آنها وجود داشته باشد امنیت خود را حفظ خواهند كرد، و نمی

مبدل شده است.)ونت،    1«به خود جمعی»  را مبتنی بر خودياری دانست چرا كه خود 

انگاری  (155_156:  1384 سازه  ديدگاه  منظر  می  ، از  مشخص  را  منافع    ، كند آنچه 

كشورها بر اساس تعامالت با يكديگر و تجارب تاريخی خود برای  هايی است كه  هويت

  ، دهد های مختلف شكل میها در عرصهاند و آنچه كه به رفتار دولتخويش تعريف نموده

منافع ملی را شكل    ، هان كرد كه هويتاطور بیتوان اينمنافع ملی آن ها می باشد لذا می

ها را  به بیان ديگر آنچه كه رفتار دولت  ها را. ملی رفتار و عملكرد دولتدهند و منافع  می

  ها و فرهنگ هويت  ، چه در عرصه سیاست خارجی و چه در نظام بین الملل  ، زند رقم می

   ، اند، در فرهنگ هابزیها در چهارچوب آنها خودشان را تعريف نمودههايی است كه دولت
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ها بر پیروزی خودشان  دولتشود و تالش  ای نظامی میهتاكید بسیاری بر قدرت و مؤلفه

  شاهد هر دو بُعد همكاری   ،باشد و از طرفی در فرهنگ الكیبه تخريب طرف مقابل می

ها در آن به حاكمیت يكديگر احترام گذاشته و قدرت نظامی را  منازعه هستیم و دولت  و

  بهختالفات خود را  ها ادولت  ، دهند و در نهايت در فرهنگ كانتی در اولويت قرار نمی 

نمايند و بايد بیان كرد كه بر  حل و فصل كرده و جمعی عمل می  ،صورت مسالمت آمیز

رفتار متفاوتی را در سیاست    د،كننها در خود نهادينه میاساس فرهنگ و هويتی كه دولت

سازه انگاری، رابطه میان منافع و هويت    (  45:    1394دارابی،  گیرند. )خارجی پیش می

دهد، هر هويت خاصی كه يک كشور برای  ش مورد تحلیل قرار میرا به واسطه مفهوم نق

شود كه خود منافع خاصی  نمايد، يک نقش ملی معینی را موجب میخويش تعريف می

 ( 46: 1396سازد. ) فیروز آبادی، را در بر دارد و منافع ديگری را مستثنی می

 اری انگ سازهاز دیدگاه  1آنارشی، تهدید، و امنیت 

ها از  آنارشی عبارت معروف ونت آن است كه آنارشی آن چیزی است كه دولتدر مورد 

توانايی هايی دارند و تمايل به حفظ   ،قبل از تعامل  ،گرانبه نظر وی كنش  فهمند.آن می 

نمی آن  معنای  به  اين  اما  دارند  آنخود  كه  بههباشد  و  ا  رفت  خواهند  دنبال خودياری 

خو دشمن  را  میديگری  تصور  كنش  ،كنند يش  هويت  ديگر  بیان  وضعیت  به  را  گران 

نمايد  را مشخص می  باشد كه هويت آنهابلكه تعامالت آنها می  كند مشخص نمی   ،آنارشیک

كند. لذا منافع و  و بسته به اين هويت خويش و ديگری است كه آنارشیک معنا پیدا می

 شرايط و در هر  ذا در هرشود. لیحاصل نم ،از شرايط آنارشیک لقاً مط ،هاساختار هويت
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اجتماعی می  ،زمینه  خاصی  معنای  )مشیرزاده،  آنارشی  و    ( 346:  1396يابد.  امنیت 

تواند بر اساس رقابت يا رقابتی  برداشت از آن نیز بسته به میزان يگانگی خود و ديگری می 

  ه ضرورتاً رقابتی )هابزی(، فرد گرايانه )الكی( و يا بر اساس همكاری )كانتی( باشد، نه انك

ماهیت اجتماعی    ، و اما تهديد و قدرت  ( 346:  1396مشیرزاده،  تعارض آمیز باشد. )  و

دارند و به نحو اجتماعی برساخته خواهند شد. به بیانی تهديد و قدرت در تعامالت و  

گونه  چكه خود و ديگری  كنند. تهديد برمبنای اينساختارهای اجتماعی معنا پیدا می

ادراک متقابل هويت    وند به نحوی كه تهديد از برداشت  كن معنا پیدا می   ، تعريف شوند 

  كشورها نه براساس تفاوت و نابرابريشان   (  249:  1397گردد. )فیروز آبادی،  ناشی می 

موجوديت اينكه  علت  به  بلكه  كنند  می  تلقی  كننده  تهديد  را  متفاوتی  همديگر  های 

ند. تأثیر گذاری قدرت  زنديد يكديگر میهای متعارضی دارند دست به تههستند و هويت

تهديد  از  درک  می   ،بر  رخ  ديگری  و  خويش  هويت  تكوين  و  تعريف  از  دهد.  پس 

بايد بیان كرد كه يكی از اصول مهم ديگر در نظريه سازه  (  249:  1397فیروزآبادی ؛  )

كه    به اين معنا  .باشد انگاری، قوام بخشی و تأسیس متقابل ساختار و كارگزار)هويت( می

ای معلول ديگری است، لذا ساختارهای هنجاری در تعريف و  به گونه  ،اين دو  هر يک از

تعیین هويت و منافع كشورها نقشی سازنده و تكوينی دارند و از سوی ديگر نیز كردارها  

نقش تعیین كننده در حفظ، استمرار، و تغییر اين ساختارها دارند.   ،های كشورهاو رويه

-می       بر خالف خردگرايی كه بر مدل انسان اقتصادی تأكید   (46:  1396وزآبادی،  )فیر

باشد، بدين معنا كه كنشگر اجتماعی،  اين ديدگاه بر انسان اجتماعی استوار می  ،مايد ن

محاسبه خردمند  بهینهبازيگر  نمیگر  به گرا  كه  مجموعهباشد  اهداف  وسیله  از  ای 

اجتماعی كه در فرآيند    بر اساس نقش  يگر اجتماعی،بلكه باز  ،خودپرستانه هدايت شود

نمايد رفتار  جامعه پذيری ملی و فراملی كسب كرده و در موقعیت جاری اعمال و اجرا می

كند، لذا انگیزه اصلی و نیروی محركه كنش و رفتار سیاست خارجی كشورها نتیجه  می

باشد  نمی یش تعیین شدهاقدامات متفاوت برای دستیابی به منافع و اهداف مسلم و از پ

 األذهانی مشترک و  گردد كه با انتظارات بینكه يک رفتار خاص بدين جهت اتخاذ میبل



 27 ویژه نامه همایش توسعه در کشور های جنوب دانش پژوهان/ یی دانشجو ی مجله علم   

 
 

 

رفتار   نتايج  منطق  براساس  لذا كشورها  دارد،  تطابق  مناسب  رفتار  درباره  محور  ارزش 

باشد بدين معنا كه رفتارهای يک  كنند بلكه عملكرد آنها مبتنی بر منطق تناسب مینمی

با  بايد  ا  كشور  و  بینرزش هنجارها  ايجاب های  آن  اجتماعی  نقش  األذهانی خاصی كه 

ترين عامل و متغیر مستقلی كه رفتار  كند، تناسب داشته باشد، بر همین اساس مهممی

  ، األذهانیكند، انتظارات ارزشی بینسیاست خارجی جمهوری اسالمی ايران را معین می

ملی و ملی است كه كشور  اجتماعی فرا  عنی هنجارهایدر مورد رفتار درست و مناسب ي

شود  اين سوال اصلی مطرح میلذا     (46_48:  1396باشد. )فیروزآبادی،  با آن مواجه می

كه سیاست جمهوری اسالمی ايران در توسعه صنايع تسلیحاتی و موشكی آن بر اساس  

 االذهانی شكل گرفته است؟چه هويت و ساختارهای بین

 ان ی اسالمی ایر مبانی جمهور هویت، اصول و

سیاست جمهوری اسالمی ايران را در بحث توسعه برنامه تسلیحاتی و موشكی آن بايد  

هويت اساس  و  بر  است  نموده  تعريف  خويش  برای  ايران  اسالمی  جمهوری  كه  هايی 

الملل  برای آن شكل گرفته است هنجارهايی كه در فرآيند تعامالت در عرصه نظام  بین

، موجب تكوين 1357وقوع انقالب اسالمی ايران در سال    . گیردرار  يه و تحلیل قمورد تجز

بین و  داخلی  عرصه  در  ايران  برای  نوعی  هويت جديدی  به  كه  هويتی  گرديد،  المللی 

بینمهم از فرهنگ  ترين ساختار  نشأت گرفته  آن، هنجارهای  به  قوام دهنده  األذهانی 

افزون بر مسئولیت صیانت    ،ايران  برای جمهوری اسالمی اسالمی بود. هويتی كه    _  ايرانی

مسئولیت بردارنده  در  منافع ملی كشور،  و  آزادی  استقالل،  در  از  فراملی  تكالیف  و  ها 

باشد. اين هويت ايجاد شده كه ما آن را يک  های متعدد فرا ملی می چهارچوب نقش

و    هافاوتی برای خودیهای مت نامیم موجب  ايجاد مالک اسالمی(( می_هويت ))انقالبی

 مرز میان دوست و دشمن    ،لی و فراملی شد كه بر طبق همین مالک هادگرها در عرصه م
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 (30:  1390  ،رسولی ثانی آبادی )  گردد.تعبیر و تفسیر می  ،ترسیم شده و وقايع بیرونی

شیعی  _با وقوع انقالب اسالمی ايران، امام خمینی )ره( بر بعد سیاسی آموزه های اسالمی

هدف غايی انقالب را كه به بیان ايشان دارای  ست تأكید نمودند و  و پیوند دين با سیا

بازگرداندن هويت اسالمی به ايران بیان كردند. ) صحیفه نور،    ، ماهیتی كامال اسالمی بود

-اهداف كلی نظامی در نظام جمهوری اسالمی ايران كه در انديشه   (188:  1388،  5جلد  

قانون اساسی و   ، )ره(  بیانات امام خمینی   نقش دارند بر اساس   ای نظامی و استراتژيک ه

 :قوانین عمومی عبارت هستند از

جلوگیری از نفوذ اجانب و بیگانگان در كشور و از طرفی دفاع در برابر تجاوزهای   •

 آنها 

 و حاكمیت سیاسی و نظام اسالمی كشور    ،تمامیت ارضی كشور،  حفظ استقالل   •

امی عمومی برای حفظ استقالل  تقويت كامل بنیه دفاع ملی از طريق آموزش نظ •

 و نظام اسالمی كشور  و تمامیت ارضی  

 خود كفايی در امور نظامی   •

حمايت از مستضعفان جهان و مسلمانان تحت ستم و جنبش های آزادی بخش   •

 و اسالمی  

 قیدتی جمهوری اسالمی ايران  حفظ مرزهای سیاسی و ع •

 (591: 1380ايجاد ارتش مكتبی و عمومی ) جمشیدی؛   •

آن   توج با   خارجی  سیاست  اصول  ايران،  اسالمی  نظام جمهوری  هويت  و  ماهیت  به  ه 

باشد. لذا اين اصول ريشه در كتاب،  نشأت گرفته از دين اسالم و ايدئولوژی اسالمی می

 ويژه حكومت نبوی و علوی دارد.  ومتی آنها بهسنت و سیره معصومین )ع( و شیوه حك
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توان بازتاب مبانی هويتی هركشوری را در اصول  یم»   كه:  1باتوجه به گفته كاتزنشتاين 

نمايیم  به برخی از اصول قانون اساسی ايران اشاره می   «مربوط به قانون اساسی آن يافت

جمهوری اسالمی ايران پس از انقالب برای  باشد كه  كه به نوعی بازتاب دهنده هويتی می

است.  نموده  تعريف  اصولبه  خويش  اين  از  برخی  خالصه  از    طور  گرفته  نشأت  كه 

اشند عبارتند از : نفی سبیل به معنای  بيتی جمهوری اسالمی ايران میهنجارهای هو

حمايت از مستضعفان    ،ظلم ستیزی و عدالت خواهیگری،  سلطه ناپذيری و نفی سلطه 

جنبشجه و  از  ان  دفاع  و  پشتیبانی  و  حمايت  اسالم،  جهان  در  بخش  آزادی  های 

 .مسلمانان

 ذیری و نفی سلطه گریعنای سلطه ناپنفی سبیل به م

آموزه و  اعتقادات  براساس  ايران  بايست در سیاست های اسالمی میجمهوری اسالمی 

به از مناسبات و روابط مبتنی بر سلطه اجتناب كند، كه  طور منطقی  خارجی خويش 

به نظام سلطه و عدم تعهد به قدرت های  برنتافتن سطله خود متضمن عدم وابستگی 

  ، از فصل دهم قانون اساسی  153ل   ( اص130:  1396باشد. )فیروز آبادی،  ر میگسلطه

تأكید نمو ايران  »هرگونه قرارداد كه موجب    ده است كه: صراحتاً به جمهوری اسالمی 

ارتش و ديگر شئون كشور گردد    ،فرهنگ  ،طبیعی و اقتصادیسلطه بیگانگان بر منابع  

يافت، خداوند در  توان  تاب و سنت نیز، میكه ريشه اين اصل را در ك باشد«  ممنوع می

لكافرين علی المؤمنین سبیال. خداوند هرگز برای كافران  ل  اهلل  لن يجعل »  فرمايد:قرآن می

 سوره نساء(   141.) آيه «ه استنسبت به مؤمنان راه سلطه و برتری را باز نگذاشت

 

 
1 Katzenstein+ 
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اسالم را واالتر    كند ی كه بیان م«اإلسالم يعلوا و ال يعلی علیه»و همچنین حديث نبوی  

امام  .  نمايد داند و هیچ دينی برتر از آن نیست، به نوعی بر عزت مسلمانان تأكید میمی

های آن  باشد كه برنامهملت مسلمان پیرو مكتبی می» كنند :  خمینی )ره(  نیز بیان می 

: 14، ج  1387)صحیفه نور،    «مكتب در دو كلمه خالصه میشود، ال تظلمون و التُظلمون 

باشد كه مسلمانان تحت سلطه  از اصول مهم می»  :كنند كهو همچنین بیان می   (68_66

  ای بر مسلمانان قرار كفار نباشند. خداوند تبارک و تعالی برای هیچ يک از كفار، سلطه

: 16.)همان، ج «ده است و مسلمانان نبايد اين سلطه كفار را مورد پذيرش قرار دهند ندا

36_40 ) 

 دالت خواهی ظلم ستیزی و ع

نمايد كه در راه محقق شدن اصل  بند نهم از اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف می

  ريشه   نكند.كار گیرد و از هیچ كوششی فروگذار  تمام تالش خود را به  ،عدالت اسالمی

طور همزمان  های عدالت طلبی، مبارزه با ظلم و استعمار و همچنین استكبار ستیزی را به

فرهنگ ايرانی و ايدئولوژی اسالمی رديابی نمود. ظلم ستیزی و عدالت خواهی  توان در  می

نگ ايرانی، حتی پیش از اسالم برخوردار بوده است كه بسیاری  از چنان جايگاهی در فره

با اين وجود نقش    .نمايند كی از عناصر تقويت كننده هويت ملی ايران قلمداد میآن را ي

تكبار  عنوان اس خواهی يا آنچه پس از انقالب اسالمی به  و تأثیر استعمار زدايی و عدالت

ستیزی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ايران نامیده شد را بايد نشأت گرفته از  

 (132: 1396دانست. )فیروزآبادی، های اسالمی ايدئولوژی و آموزه

 های آزادی بخش در جهان اسالم حمایت از مستضعفان جهان و جنبش

سعادت انسان در تمام    ،جمهوری اسالمی ايران» كند:بیان می  اساسی  قانون  154اصل  

و عدل را حق   داند و استقالل، آزادی، حكومت حقجامعه بشری را آرمان خويش می

 سد. لذا در عین خودداری تمام از هر گونه دخالت در امور داخلی  شناهمه مردم جهان می
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ای از  در هر نقطه  ،در برابر مستكبرين  های ديگر، از مبازه حق طلبانه مستضعفینملت

باشیم.  ما طرفدار مظلوم می»كند كه:  امام خمینی )ره( بیان می   .«نمايد جهان حمايت می

ج    : 1369. )صحیفه نور،  «باشیمطرفدار آن میهر كسی در هر قطبی كه مظلوم باشد  

بارزه با مستكبران  توان استكبار زدايی كرد. نخست، مبايد بیان نمود كه دوگونه می  (3  ،4

باشند. دوم، حمايت و پشتیبانی  ها میترين عامل استضعاف ملتگرانی كه مهم و سلطه

ملت نظاز  ساختاری  خشونت  و  سلطه  نظام  معلول  كه  مستضعف  استكباری  های  م 

میباشند. لذا جمهوری اسالمی ايران به موازات مبارزه با استكبار و استعمار، خويش را  

ا حمايت  به  جنبشموظف  و  جهان  مستضعفان  میز  بخش  آزادی  با  های  كه  داند 

 (133: 1396نمايند. )فیروزآبادی، استعمارگران و مستكبران نبرد می 

 حمایت و پشتیبانی و دفاع از مسلمانان

دارد كه )انما المؤمنون إخوة( تمامی مسلمانان و مؤمنان  سوره حجرات بیان می  ده آيه  

فرمايند كه:  علیه و آله در حديثی می هلل  یامبر اكرم صلی اداند و پرا برادر يكديگر می 

يا  أمَن  » يُنادی  رَجُالً  يَسمع  مَن  و  بِمُسلم  فَلیَس  المسلمین  بامور  يَهتم  لمَ  و  صبَحَ 

م يَجبهُ فلیس بمسلم. هركه شب را به صبح برساند و به امور مسلمین همت  للمسلمین فل

نمی مسلمان  منگمارد،  فرياد  كس  هر  و  بشنود  باشد  را  می  كهسلمانی  ای  صدا  زند 

. )االيمان و الكفر، باب  «دهد مسلمان نیستنمسلمانان به فريادم برسید و جواب اورا  

ما با تمام    » كند كه :  در صحیفه نور بیان میامام خمینی )ره( نیز    (242:  4  جاخوة،  

می برادر  بايسمسلمانان  مسلمانی  هر  كه  است  اسالمی  اصل  يک  اين  و  به  باشیم  ت 

نمايد  كمک  ديگر  نور«مسلمانان  كه    (3،31ج  :  .)صحیفه  نمود  بیان  بايد  نهايت  در  و 

و  شود؛ نخست، در سطح امت حمايت و دفاع از حقوق مسلمین در سه سطح عملی می 

 متجلی    ، های آزادی بخشها و جنبشصورت پشتیبانی و حمايت از نهضتجهان اسالم به
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دفاع و پشتیبانی از مسلمانانی    ، دوم  و   لبنان  اهلل   بمی شود مانند حمايت ايران از حز

احقاق حقوق خويش می برای  كفار  با  همانند حمايت    باشند است كه در حال مبارزه 

های مسلمان  دفاع از حقوق اقلیت ، مانان فلسطین و سومجمهوری اسالمی ايران از مسل

می اسالمی  غیر  كشورهای  روسیه.در  در  چچن  مسلمانان  همانند  )فیروزآبادی،     باشد 

بايد بیان نمود كه هويتی كه جمهوری اسالمی ايران پس از انقالب برای   (135: 1396

ب عالوه  باشد،   می  متجلی  اصول  اين  در  است  نموده  تعريف  و  خويش  هويت  آن  ر 

المللی  ینب  األذهانی كه برای جمهوری اسالمی ايران در فرآيند تعامالت هنجارهای بین

یاست توسعه برنامه تسلیحاتی و موشكی اين كشور را تحت  اذ س اتخ  ،گرفته است  شكل

 تأثیر قرار داده است كه به برخی از آن ها خواهیم پرداخت.

 

   آن   األذهانی سیاست مدارانگیری هنجارهای بینشکلتأثیر موقعیت ژئوپلیتیکی ایران بر  

ردی را در بر  وضعیت ژئوپلیتیک منحصر به ف   ، ايران با توجه به موقعیت جغرافیايی آن

المللی مبدل كرده است كه  گی موقعیت كشور ايران را به كشوری بین دارد و اين ويژ

(    46:  1398ياری،  )  دهد ای میطور مداوم به آن در معادالت جهانی نقش برجستهبه

ت غرب و شرق قرار گیرد و  باين موقعیت ژئوپلیتیكی ايران باعث شده همواره كانون رقا

مورد تهاجم اقوام بیگانه    ،ايران به دلیل ضعف قوای نظامی  ،نگريم ريخ میهنگامی كه به تا

مله  ها به منطقه راهبردی قفقاز حروس   19قرار گرفته است ، تا جايی كه در ابتدای قرن  

نموده و دو قرارداد گلستان و تركمانچای را به اين كشور تحمیل نمودند و تمامی منطقه  

در زمان جنگ جهانی اول اين كشور به دلیل موقعیت  ؛    ساختند   قفقاز را از ايران جدا

ژئو راهبردی مورد توجه دولت آلمان قرار گرفت كه از اهداف راهبردی آلمان برای تبديل  

شد ، چنین موقعیت مهم  پايگاهی در راستای ضربه به متحدين ناشی میعنوان ايران به

ی از دست ندادن ايران تالش ژئوپلیتیكی منجر شد كه دو كشور انگلستان و روسیه برا 

 نمايند و اين كشور به يک محوری مهم برای درگیری و تجاوز دو طرف تبديل شد و در  
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د و به دلیل مجاورت با هند، مرزهای  جنگ جهانی دوم اين موقعیت ايران تغییری نكر 

جنوبی شوروی، دارا بودن نفت در منطقه خلیج فارس و خوزستان و ذخاير نفت قفقاز و  

های درگیر در جنگ جهانی  ار گرفتنش میان دو منطقه عملیاتی عرصه درگیری دولتقر

آمده به  دست  سندی كه در اثنای جنگ جهانی دوم به  (47:  1398ياری،  دوم شد . )  

خوبی از ارزش موقعیت ژئوپلیتیكی ايران حكايت دارد .در بخشی از اين سند آمده است  

ه است كه اين كشور راه ارتباط دو دولت معظم  : وضعیت جغرافیايی ايران موجب گرديد 

 بريتانیای كبیر و آمريكا از يک طرف، با دولت عظیم شوروی از طرف ديگر باشد و باعث 

بزرگ دوست و هم عهد برای رسیدن به مقصود و كمک به يكديگر    گرديده كه كشورهای 

عی كرده و به  نمايد، تشريک مساهايی كه صلح و آزادی ملل را تأمین میو طرح نقشه

لذا ايران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیكی    (196  :1376.)اطاعت،  1يگر نزديک شوند يكد 

امیال قدرت های بزرگ قرار داشته   تأثیر ت  و ژئو راهبردی آن همواره در طول تاريخ تح

است و آنچه كه در طول تاريخ دستیابی به خاک آن را سرعت بخشیده ضعف نظامی و  

است، لذا موقعیت ژئوپلیتیكی ايران و تجربه تاريخی ناشی از آن يكی    دفاعی ايران بوده 

ن در عرصه سیاست  ديگر از مسائلی است كه اين ذهنیت را برای تصمیم گیرندگان آ

گذاری و در عرصه نظامی به وجود آورده است كه آنچه كه خاک ايران را از تكرار چنین  

ی میباشد و همین  عرصه نظامی و دفاع  قدرتمند شدن آن در   ،نمايد هايی حفظ میتجاوز

 .توسعه برنامه تسلیحاتی و موشكی ايران را قوت بخشیده است  ،ذهنیت
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 سال جنگ تحمیلی ایران و عراق  هشت تجربه 

های ناشی از آن با ارتش آمريكا در خلیج  ساله ايران و عراق و درگیری  8جنگ تحمیلی  

تفكر نظامی ايران شكل داده است چرا   شدت بهيكی ديگر از مسائلی است كه به ،فارس 

ر  ه در زمانی كه رژيم بعث عراق به ايران حمله نمود در طول آن در حمايت از كشو ك

های بسیاری برای فروش تسلیحات به  عراق ، اياالت متحده آمريكا نه تنها باعث تحريم

اده وسیع  ايران شد بلكه از هیچ كمک نظامی و اطالعاتی به ايران دريغ ننمود ، استف

از موشک بالستیکعراق  نمود  ،های  وارد  ايران  به شهرهای  بسیاری  حمالت   . صدمات 

میالدی به شهرهای ايران آغاز و به جنگ شهرها   1988موشكی كه در فوريه و مارس  

وجود آورد، در اين دوران بیشتر از  صدمات روانی بسیاری برای ايرانیان به   ، كشیده شد 

میباشد   1988شديدترين دوره اين مبادله در سال    شد كه  پرتاب   ،موشک بالستیک  600

تنها حدود    ، و در طول آن اير  200عراق  را به سمت شهرهای  بهموشک  و   صورت ان 

ناتوانی و ضعف ايران    (  49:  1398ياری،  پايتخت آن يعنی تهران پرتاب نمود.)    ،عمده

گذاشت و ضرورت و    در پاسخگويی به اين حمالت تأثیر شگرفی بر تفكر مسئولین ايران

اين تجربه تلخ به    .روشن ساخت  هااهمیت موشک و تجهیز نیروهای دفاعی را برای آن

نشان  ايران  بین  مقامات  معاهدات  ممنوعیتداد كه  و  مانع  المللی  آنها  در  موجود  های 

آنها علیه شهروندان غیر نظامی توسط    كارگیریهای كشتار جمعی و بهاستفاده از سالح

لذا  ،  خصوص انجام ندادهو حتی جامعه بین المللی هم اقدام خاصی در اين  عراق نشده  

برخورداری از قدرت موشكی پیشرفته    اين موضوع را برای مقامات ايران روشن كرد كه 

وجود  هتواند موازنه الزم را برای قدرت نظامی ايران ب كه مبتنی بر فناوری داخلی است می

ی بزرگ  هاا پايان جنگ تحمیلی و پس از وقوع جنگآورد ، لذا جمهوری اسالمی ايران ب

حوزه حساسیت  در اطراف خود، نسبت به مفهوم جنگ آينده و نظريه پردازی در اين  

   (50: 1398ياری، نشان داد .)
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 نتیجه گیری 

-الملل میهای روابط بینترين نظريههای أخیر، يكی از مهمنظريه سازه انگاری در دهه

بر اساس اين آنها در عرصه  جی دولتنظريه، سیاست خار  باشد؛  ها و رفتار و عملكرد 

نمايند و از طرفی هنجارهای  يف می المللی باتوجه به هويتی است كه برای خويش تعربین

بینبین نظام  عرصه  در  اجتماعی  تعامالت  روند  در  كه  آنها شكل  األذهانی  برای  الملل 

؛ با وقوع  ی كشورها مؤثر میگرفته است، بر روند تصمیم گیری و سیاست گذار باشد 

  جمهوری اسالمی ايران، هويت جديدی برای خويش  1357انقالب اسالمی ايران در سال  

توان آن را )انقالبی ـ اسالمی ( نامید و بسیاری از  نحوی می تعريف نموده است كه به

آن در بستر  األذهانی آن در روند تاريخی و با توجه به موقعیت ژئوپلیتیكی  هنجارهای بین

های نظريه سازه  الملل شكل گرفته است ؛ بنابراين با توجه به مؤلفهتعامالت در نظام بین

فرهنگ و هنجارهای    ،هاكید اين نظريه بر مقوالتی همچون هويت ؛ انگارهانگاری و تأ

گیری آنها در بستر تعامالت اجتماعی و نقش و تأثیر آنها بر رفتار و  األذهانی و شكلبین

دولتعم صنايع  ،  هالكرد  توسعه  عرصه  در  ايران  اسالمی  جمهوری  نظامی  سیاست 

اساس هويت نوين تعريف شده برای آن پس از انقالب توان بر  را می تسلیحاتی و موشكی  

الملل، مورد  األذهانی شكل گرفته در بستر تعامالت در نظام بیناسالمی و هنجارهای بین

تسلیحاتی    از وقوع انقالب اسالمی ما شاهد توسعه برنامه  تجزيه و تحلیل قرار داد ؛ لذا پس

ات اين كشور بر محدوديت ناپذيری  و موشكی جمهوری اسالمی ايران و اذعان مكرر مقام

باشیم كه اين سیاست گذاری،  و غیرقابل مذاكره بودن صنايع تسلیحاتی و موشكی می

انقالب برای خويش    های وجودی است كه جمهوری اسالمی ايران پس ازنتیجه هويت

المللی و بر اساس هويت )انقالبی  ارب تاريخی و تعامالت بینتعريف نموده و در روند تج

 ـ اسالمی( كسب كرده است.
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 منابع  فهرست 
تهران: موسسه نشر آثار امام  ، 16و  14جلد  ،صحیفه نور ،(1378روح اهلل ) ،امام خمینی -

 خمینی.

تهران: سازمان مدارک فرهنگی  ،  4و  3جلد  ،ه نورصحیف ،(1369روح اهلل ) ،امام خمینی -

 انقالب اسالمی. 

چاپ  ،تهران: نشر سفیر،ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران ،(1386) ،جواد ،اطاعت -

 مرداد. ، اول

دوره عالی   ،مبانی و تاریخ اندیشه نظامی در ایران  ،(1380) ،محمد حسین، جمشیدی -

 چاپ اول.    ،داران انقالب اسالمیدانشكده فرماندهی و ستاد سپاه پاس ،جنگ

 سمت. ن: تهرا ،ایران سیاسی جغرافیای (،1392) امحمدرض حافظ نیا، -

،  سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ، (1396)،سیدجالل ، دهقانی فیروزآبادی -

 چاپ هشتم. ، سمت تهران:

.   2و   1ج  ،المللاصول و مبانی روابط بین، (1397)، سیدجالل، دهقانی فیروزآبادی -

 : سمت. تهران

ازعه ایران و سازه انگاری ؛چهارچوبی نظری برای تبیین من»  ،(1394)  ،علی ،ارابید -

 تابستان.   ، شماره دوم ،سال بیست و نهم ،فصلنامه سیاست خارجی،  «آمریکا

اسالمی   جمهوری نظام اسالمی   -انقالبی هویت» ،(1390) ،الهام ، رسولی ثانی آبادی -

سال بیست ، صلنامه سیاست خارجیف ، خارجی سیاست مختلف هایگفتمان در ایران

 بهار. ، شماره يک، و پنجم

 ،تهران: سمت ،ها و رویکردهاالملل نظریهروابط بین ،(1394) ، سید عبدالعلی ،قوام -

 چاپ دهم. 

چاپ ، تهران: سمت ، المللهای روابط بینتحول در نظریه ،(۱۳۹۶)، حمیرا ،مشیرزاده -

 دوازدهم. 

زبان و سیاست  ، هویت  ، سازه انگاری» ،(1386) جت، ح ، ابراهیم ، متقی و كاظمی -

،  دانشكده حقوق و علوم سیاسی  ،صلنامه سیاستف«،  خارجی جمهوری اسالمی ایران 

 زمستان.  ، شماره چهارم ،دوره سی و هفتم 
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، ترجمه حمیرا مشیرزاده، المللنظریه اجتماعی سیاست بین  ،(1384الكساندر ) ،ونت -

 جه.وزارت امور خار تهران: انتشارات

های راهبردی برنامه موشکی الزامات ژئوپلیتیک و ضرورت» ،(1398)،احسان ،ياری -

  ،فصلنامه عملی آفاق امنیت «، المللیجمهوری اسالمی ایران در محیط آنارشیک بین

 بهار.  ،شماره چهل و چهارم ،سال دوازدهم 
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ان سومبررسی نسبت امنیت و توسعه در کشورهای جه  

 1محمدرضا مهدوی 

 

 چکیده

بینمفهوم   روابط  مطالعات  مركزی  كانون  در  مهمامنیت  و  دارد  قرار  در  الملل  را  نقش  ترين 

ها، بیشترين تاثیر را بر  كند. امنیت به عنوان هدف نهايی دولتسیاست گذاری كشورها ايفا می 

گری آنها را تعیین  ع كنشالملل دارا بوده و نوگیری و عملكرد كشورها در نظام بین تصمیم 

-ها نسبت به آن، موجب تفاوت در سیاستستره مفهومی امنیت و تفاوت در برداشتنمايد. گمی

شود. عموما كشورهای در حال توسعه برداشتی مضیق و محدود ها می ها و عملكرد دولتگذاری

نمايند كه باعث  یهای امنیتی خود را بر پايه امنیت نظامی ترسیم م از امنیت داشته و سیاست

فراين گردد. به همین جهت در اين مقاله سعی شده  د توسعه اين كشورها می ايجاد خلل در 

تحلیلی به نسبت سنجی میان امنیت و توسعه در كشورهای    - است كه با رويكردی توصیفی

ر ای از يكديگهای امنیتی و توسعهجهان سوم پرداخته شود و تاثیرگذاری و تاثیر پذيری سیاست

امنیت و  ی جهان سوم، تبیین گردد.  در كشورها ابتدا ضمن توضیح مفهوم  به همین منظور 

پارادايم سیاستتبیین  كلی  ويژگی  امنیتی،  مختلف  حال های  در  در كشورهای  امنیتی  های 

نسبت سنجی سیاست به  بیان گشته و سپس  توسعهتوسعه  و  امنیتی  ای در پنج حوزه  های 

 شود.  میفرهنگی و زيست محیطی پرداخته -جتماعی نظامی، سیاسی، اقتصادی، ا
 

 واژگان کلیدی 

 توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه زيست محیطی ، امنیت، توسعه، جهان سوم

 
 Mmahdavigermi@gmail.comد،  لوم سیاسی دانشگاه مفیاسی رشته عدانشجوی مقطع کارشن 1
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 مقدمه 

عنوان يک  از بدو آفرينش انسان و تشكیل اجتماعات انسانی، امنیت و تامین آن به

  های انسانی داشته است. به نش ها و كگیریترين نقش را در تصمیم ارزش انسانی مهم

ها، تامین بقا و امنیت زندگی فردی و  ترين هدف تمامی انسانای كه اولین و مهمگونه

ها در  جمعی خود بوده است. اساسا تشكیل اجتماعات انسانی و گرد هم آمدن انسان

كنار يكديگر جهت مقابله با تهديدهای طبیعی و انسانی صورت گرفته است كه نشان  

-باشد. اما با اين وجود همواره برداشتبشری می ده اهمیت اين مفهوم در زندگی دهن

-الملل وجود داشته و در پارادايم های مختلف و متفاوتی از امنیت در ادبیات روابط بین

باشد. برخی از اين  های امنیتی متفاوت میهای مختلف، شیوه تعريف امنیت و سیاست

گذاشته و آنها را تحت   جتماعی و اقتصادی تاثیر اسی، اهای سیها در ساير حوزهبرداشت

دهد. در كشورهای در حال توسعه عموما برداشتی كامال تک بعدی  الشعاع خود قرار می 

تبع آن دولت و حكومت  شود. بهاز امنیت وجود داشته و در امنیت نظامی منحصر می

-سیاسترداشت به اتخاذ گردد. اين نوع بعنوان تنها هدف مرجع امنیت تلقی مینیز به

شود كه روند توسعه در اين كشورها را تحت تاثیر قرار داده و باعث  جر میهايی من

های  گردد. به همین جهت پرداختن به نسبت میان سیاستكندی و خلل در آنها می 

ای و تاثیر و تاثر آنها از يكديگر در كشورهای در حال توسعه ضروری  امنیتی و توسعه

های  اله، ابتدا  مفهوم امنیت در پارادايماين موضوع در اين مق ای بررسی باشد. برمی

های امنیتی در كشورهای  الملل توضیح داده شده و ويژگی سیاستمختلف روابط بین

های امنیتی و  شود و سپس در بخش بعدی نسبت میان سیاستجهان سوم بیان می

فرهنگی و زيست محیطی   - توسعه در پنج بخش نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی

 گردد. میتبیین 
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 تعریف امنیت

گردد. در تعريف  الملل، امنیت به دو صورت سلبی و ايجابی تعريف می در روابط بین

سلبی و منفی، امنیت به معنای عدم وجود تهديد و عدم وجود رخدادهای نامطلوب  

وط به آلفرد ولفرز  ترين تعاريف امنیت، مربشود. در اين معنا يكی از رايجتعريف می

-كند: »امنیت عبارت است است از نبود تهديدها نسبت به ارزش میباشد كه بیان می

 ,Wolfersها« )های كسب شده و نبود ترس از مورد تهديد قرار گرفتن اين ارزش 

(. در مفهوم ايجابی از امنیت، عالوه بر نبود تهديدها، تولید امنیت به  150 :1962

ط مساعد و مطلوب برای زندگی فردی و  و امكانات و شراي  اهمعنای ايجاد فرصت

 (.  60-57 :1390شود.) مک سويینی، اجتماعی نیز مورد توجه واقع می

های مختلفی مفهوم بندی شده است كه  صورتامنیت در ادبیات روابط بین الملل، به

یروز  به نقل از: دهقانی ف باشد.)به سه دسته مضیق، موسع و عمیق قابل تقسیم می

(. مفهوم مضیق از امنیت در چارچوب پارادايم واقع گرايی و نو  10، 2 :1395آبادی، 

گردد كه ماهیتی  واقع گرايی بیان شده و بر طبق آن امنیت به صورت سلبی تعريف می 

باشد كه بر حسب حاكمیت  نظامی دارد و هدف مرجع امنیت، تنها شامل دولت می

چند هدف مرجع امنیت،  مفهوم موسع هر در   شود.ملی و تمامیت ارضی تعريف می

باشد اما دولت عالوه بر تمامیت ارضی و حاكمیت ملی شامل جامعه و  فقط دولت می

باشد و عالوه بر آن امنیت، فقط در بعد  عنوان عناصر تشكیل دهنده آن میملت نیز  به

ت  اجتماعی و زيس-شود بلكه امنیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگینظامی خالصه نمی

(. اين معنا از امنیت در چارچوب  Crawford,1991گیرد. )بر می  محیطی را نیز در

های لیبرالیسم و مكتب كپنهاک بیان گشته است. معنای عمیق امنیت در  پاردايم

 ها،  های انسانی، قومیتها فراتر رفته و فرد، گروهتعیین هدف مرجع امنیت از دولت
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(  200: 1388گردد. )ويلیامز، می شامل  بشريت را طور كلی های فرو ملی و بهاقلیت

های زندگی انسانی دانسته و محدود  اين مفهوم بندی، امنیت را شامل تمامی جنبه

-كند و به ارائه مفهومی از امنیت میكردن مطالعات امنیتی به امنیت دولت را نقد می

ر چارچوب  شود. تعمیق مفهوم امنیت دپردازد كه تمام افراد بشری را شامل می

ايم نظريه انتقادی عام، طرح شده است كه شامل رويكردهای سازه انگارانه، پست  پاراد

 باشد.مدرن، فمینیستی و مكتب فرانكفورت می

 ابعاد امنیت

در مفهوم بندی موسع از امنیت، پنج بعد برای آن شناسايی شده است كه در ادامه به  

 يم: پردازبررسی هر يک از آنها به طور مختصر می

ی: امنیت نظامی عبارت است از نبود تهديد های خارجی و داخلی  امنیت نظام •

های مادی و معنوی كسب شده يک جامعه و نبود ترس از  بر علیه ارزش 

ها. بنابراين يک كشور، زمانی امنیت دارد كه جهت جلوگیری  تهديد اين ارزش 

ع جنگ،  های حیاتی خود را از دست ندهد و در صورت وقواز جنگ، ارزش 

ها شامل حاكمیت ملی،  ها را داشته باشد. اين ارزش اظت از آن ارزش توان حف

اجتماعی   –استقالل، تمامیت ارضی و بقای نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

(  در اين بعد از امنیت، تقويت نیروی  23: 1395باشد. )فیروزآبادی، می

سازی   هورها به بیشین باشد و لذا كشنظامی، برای تامین امنیت، ضروری می

 اورند. توان نظامی خود برای مقابله با تهديدها روی می

امنیت سیاسی: امنیت سیاسی يک كشور به معنای ثبات در ساختارهای   •

 سیاسی و تداوم نظام سیاسی يک كشور و حفظ و پاسداری از مبانی  
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ی كه  باشد. در اين وجه از امنیت، هرگونه عاملمشروعیت بخش نظام سیاسی می

عنوان  سیاسی يک كشور و يا مبانی مشروعیت بخش آن را تهديد نمايد، بهنظام 

گردد. برای مقابله با اين گونه تهديدها، كشورها به  يک تهديد امنیتی تلقی می 

-تقويت مبانی مشروعیت خود پرداخته و به مقابله با ايدوئولوژيهای رقیب می 

در عرصه خارجی نیز    نمايند.میپردازند و وحدت و انسجام داخلی را تقويت 

المللی و تصويرسازی مثبت از نظام سیاسی  كشورها به كسب اعتبار و اعتماد بین

 (  24: 1395كنند.)دهقانی فیروزآبادی،خود اقدام می 

هويتی يا به تعبیر ديگر امنیت   - هويتی: امنیت فرهنگی -امنیت فرهنگی  •

يک جامعه بوده   ويتیبانی هها و ماجتماعی به معنای حفظ و حراست از ارزش 

و تداوم الگوهای سنتی، زبان، فرهنگ، آداب و رسوم،باورها، سنت ها، سبک  

( Waever,1993: 23گردد. )زندگی و هويت ملی و مذهبی را شامل می

هدف مرجع امنیت در اين بعد، مردم و ملت هستند و تهديدات امنیتی آن  

ديد از طرف دولت  است اين تهباشد و حتی ممكن دربرگیرنده هويت مردم می

گونه تهديدها نیز از طريق تقويت مبانی  و نظام سیاسی باشد. مقابله با اين

هويتی يک جامعه، توسعه الگوی هويتی فراگیر ملی و به حداقل رساندن 

 پذيرد. اختالفات فروملی و قومیتی، انجام می

و    زهای جامعهامنیت اقتصادی: امنیت اقتصادی به معنای توانايی تامین نیا •

مردم، رفاه و معیشت اقتصادی، توسعه صنعتی، فناوری، اقتصادی و تجاری،  

دسترس آزاد به منابع، سرمايه و بازار جهانی و آسیب پذير نبودن در برابر  

(  Buzan,1991شود. )تهديدات ساختاری و كارگزاری اقتصادی، تعريف می

باشد. می  و كارگزاریتهديدات امنیتی در اين حوزه بر دو نوع ساختاری 

گردد.  الملل اعمال میواسطه ساختار حاكم نظام بینتهديدات ساختاری به

مانند وابستگی اقتصادی كشورهای جنوب كه ساختار نظام اقتصاد جهانی بر  

 واسطه بازيگران دولتی  كند. تهديدات كارگزاری نیز بهاين كشورها تحمیل می
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  های اقتصادی. در نظاميا مجازاتها  تحريم شود. مانند و غیر دولتی اعمال می

اقتصاد جهانی، كشورها برای مقابله با تهديدات اقتصادی از سه روش متفاوت بهره  

گیرند كه به معنای تولید  گیرند. برخی راهبرد خود كفايی را در پیش میمی

كاالهای راهبردی در داخل و كاهش اتكا به منابع و سرمايه خارجی است.  

(Moller,1993: 10-12  راهبرد دوم تنوع سازی است كه در اين راهبرد )

های تجاری خود و تقسیم  ها و شريکكشورها با متنوع و متعدد سازی منابع، حوزه

ها و مبادالت اقتصادی خود بین طیف متنوعی از كشورها در صدد كاهش  وابستگی

همگرايی   قابل و تگی متآيند. راهبرد بعدی، وابستهديد های اقتصادی خود بر می

است كه درآن كشورها با ايجاد وابستگی متقابل بین يكديگر، امنیت اقتصادی خود  

زنند تا از اين طريق به امنیت دسته جمعی  را به امنیت كشورهای ديگر پیوند می

 اقتصادی دست يابند.  

امنیت زيست محیطی: نسبت به امنیت زيست محیطی دو تعريف متفاوت   •

عنوان پیش  عنا حفظ و حراست از محیط زيست بهر يک ماست. دارائه شده 

عنوان محیط طبیعی و جغرافیايی دولت،  شرط و الزمه بقا و امنیت دولت به

باشد. اما در معنای دوم، خود محیط زيست دارای ارزش ذاتی است  مطرح می

های  و بايد از آن حراست و پاسداری كرد. اين بعد از امنیت از طرف فعالیت

های نظامی  ها و فعالیتمحیط زيست و تهديدات ناشی از جنگمخرب   انسانی

ها بايد از طريق معاهدات ها و ملتشود و دولتو صنعتی، مورد تهديد واقع می

 زيست محیطی بین المللی به مقابله با آنها اقدام نمايند.  
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 های امنیت در کشور های جهان سوم  ویژگی

ای متفاوت و بعضا  گونههای امنیتی در جهان سوم به ستتبع آن، سیامقوله امنیت و به

باشد. به همین جهت ضروری  متضاد با مفاهیم امنیتی در كشورهای شمال مطرح می

  . های امنیتی اين دسته از كشورها داشته باشیماست كه بیانی كوتاه درباره ويژگی

و محدود و  ترين ويژگی امنیت در كشورهای جهان سوم، تک بعدی نخستین و مهم

باشد. در كشورهای جهان سوم، امنیت صرفا در بعد نظامی  مضیق بودن معنای آن می

آيد. در اين كشورها، نگاه  خالصه شده و دولت تنها هدف مرجع امنیت به حساب می

ای نبود تهديدهای نظامی علیه نظام  نخبگان و هیئت حاكمه به امنیت صرفا به معن

ين برداشت از آن باعث غفلت از ديگر ابعاد امنیتی و  سیاسی و دولت مستقر بوده و ا

گردد كه در  ت امنیتی در حوزه اقتصادی، اجتماعی و زيست محیطی میايجاد معضال

 بخش بعدی به آنها اشاره خواهد شد. 

وم، داخلی بودن آن است. برخالف  دومین ويژگی امنیت در عمده كشور های جهان س 

خارجی بوده و امنیت خود را با ايجاد اتحادهای  كشورهای غربی كه امنیت در آنها 

كنند. در كشورهای جهان سوم، امنیت بعد داخلی  المللی تامین میای و بینمنطقه

دارد، به اين معنا كه اوال درک مفهوم امنیت به معنای نبود تهديد علیه خود هست و  

اند كه در  ها نتوانستهرای حل آن نیز خود كشورها راساّ بايد اقدام نمايند و اين كشور ب

الملی با ايجاد اتحادهای فراملی، امنیت خود را به امنیت ديگر كشورها  محیط بین

( و دوما اغلب اوقات، تهديد امنیتی  369: 1397پیوند بزنند. )اردكانی وگلكاری، 

-های داخلی تهديد می ها و جنگوهای داخلی و شورش واسطه نیركشورهای جنوب به 

 گردد.  
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امنیت در كشور های در حال توسعه، تلقی دولت محور از آن است. به اين  سوم  ويژگی 

های امنیتی، نه امنیت ملی و امنیت مردم بلكه امنیت رژيم  معنا كه هدف از سیاست

اكم با به خطر انداختن  باشد. در اين كشورها غالبا شاهد هستیم كه نخبگان حمی

حاكمه هستند و در موارد   تداوم هیئت دنبال حفظ و منافع ملی و امنیت مردم، به 

 نمايد.  بسیاری خود دولت به جهت حفظ امنیت رژيم، امنیت مردم را تهديد می

های امنیتی در جهان سوم، كوتاه مدت و مقطعی بودن آنها است.  ويژگی بعدی سیاست

در اين دسته از كشورها برای مقابله با تهديدهای مقطعی و دارای  های امنیتی سیاست

های امنیتی اين كشورها موجب  باشد. چنین ويژگی در سیاستاهداف كوتاه مدت می

 شود كه در دراز مدت دچار ناامنی شده و از امنیت پايدار برخوردار نباشند.  می

های سنگین  توان به هزينهعنوان ويژگی نهايی امنیت در كشور های جهان سوم، میبه

اين كشورها از سويی به جهت برداشت نظامی از   امنیتی در اين كشورها اشاره كرد. در 

های دولت قرار دارد و بخش قابل توجهی از  ينههای نظامی در صدر هزمنیت، هزينها

:  1381شود. )ايوب، های نظامی اختصاص داده میبودجه ساالنه كشورها به هزينه

منطقه  ( افزايش توان نظامی يک كشور موجب ايجاد تهديد برای ديگر كشورهای 507

هايت به  آورند. چنین سیاستی در نشده و آنها نیز به تقويت بنیه نظامی خود روی می

-های امنیتی در اين كشورها ختم میمعمای امنیت و افزايش بی رويه هزينه سیاست

گردد. از سوی ديگر به دلیل ضعف مشروعیت در اكثر اين كشورها، تهديدات داخلی و  

 باشد كه سیاست مداران را به  ولت رو به ازدياد میهای نیروهای مخالف دفعالیت
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های امنیتی خود جهت سركوب نیروهای مخالف مجبور  افزايش توان نظامی و هزينه

 كند.  می

 نسبت توسعه و امنیت در جهان سوم

های امنیتی در كشورهای در حال توسعه،  پس از تبیین مفهوم امنیت و بیان ويژگی

های  های امنیتی بر توسعه اين كشورها بر اساس مولفهیاستاكنون به بررسی تاثیر س 

پردازيم. در مطالعات توسعه، تعاريف متفاوتی از آن از طرف متفكران  پیش گفته، می

توسعه بیان شده است. ولی ما در اين مقاله بنا بر يک تعريف جامع از توسعه كه مورد  

-میان امنیت و توسعه میپذيرش اكثريت محققین اين حوزه است، به بررسی نسبت  

كه تعريف جامع او از توسعه مورد   پردازيم. مايكل تودارو از جمله انديشمندانی است

داند كه  قبول نويسندگان اين عرصه بوده است. تودارو توسعه را جريانی چند بعدی می 

مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، طرز تلقی مردم، نهادهای ملی و نیز  

شد اقتصادی، كاهش نابرابری و ريشه كن كردن فقر مطلق است. )تودارو،  تسريع ر

-دهد كه حوزه اين تعريف از توسعه، اين امكان را به ما می  (136-133، 1: ج1368

گانه  ای مختلف توسعه را از يكديگر تفكیک نمايیم. در اين مقاله با توجه به ابعاد پنج ه

بخش توسعه نظامی، توسعه سیاسی،  به پنج ای نیز های توسعهامنیتی مذكور، سیاست

گردد  فرهنگی و توسعه زيست محیطی تقسیم می  _اجتماعیتوسعه اقتصادی، توسعه 

ای در اين پنج  های توسعههای امنیتی و سیاستو به نسبت سنجی میان سیاست

 شود. بخش پرداخته می

 امنیت و توسعه نظامی در جهان سوم

ظامی به مقوله امنیت  ان سوم منحصرا با ديدی نگونه كه گذشت كشورهای جههمان

 ه همین جهت هر كدام از اين كشورها به بیشینه سازی قدرت نظامی  كنند. بنگاه می
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های امنیتی بخش نظامی اين كشورها، در باالترين  پردازند. بنابراين سیاستخود می

ويت نخست  نوعی توسعه نظامی، عموما اولسطح خود قرار دارد. به همین جهت به

ظامی در اين كشورها را  باشد. داليل اهمیت توسعه ن عه می كشورهای در حال توس 

 میتوان در موارد زير خالصه نمود:

عمده كشورهای جهان سوم در دوران استعمار تحت سیطره كشورهای شمال قرار   -1

كشور كه هیچگاه سابقه   داشتند. در میان كشورهای جهان سوم به غیر از هفت

-غربی قرار داشته، بقیه كشورها تحت استعمار و سلطه كشورهای 1گی ندارند مستعمر

اند. پس از رهايی از استعمار، بعد از جنگ جهانی دوم و در طول جنگ سرد، رقابت دو  

كشور شوروی و آمريكا در جهان سوم آغاز گرديد. آمريكا برای جلوگیری از گسترش  

وی آورد و در مقابل،  انتقام گسترده رهای سد نفوذ يا كمونیسم به پردازش سیاست

رش ايدوئولوژی ماركسیستی در كشورهای مخلف نظیر كوبا يا ديگر  شوروی نیز به گست

( در چنین فضايی كشورهای  58: 1384پرداخت. )ساعی،كشورهای آمريكای التین می 

-گری كشیده شدند. بهجهان سوم در جريان منازعه بین دو ابر قدرت به سمت نظامی

وسیله  ژاندارم منطقه به  عنوانتوان به افزايش توان نظامی ايران بهمثال میان عنو

اشاره   1970عنوان يک كشور كممونیستی توسط شوروی در دهه آمريكا و عراق به

 كرد. 

گری در میان كشورهای جهان سوم تداوم  پس از پايان جنگ سرد روند نظامی   -2

ای و مرزی باقی مانده از آثار استعمار،  طقهيافت. اين كشورها به دلیل اختالفات من 

 فزايش قدرت نظامی جهت حفظ امنیت و تمامیت ارضی خود بودند. در اين  نیازمند ا

 
  عثمانی سابق، چین، ژاپی، تایلند، حبشه و افغانستانایران، ترکیه یا  1 
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عنوان تهديدی علیه  گونه كه گذشت، افزايش توان نظامی يک كشور بهمیان همان

كرد  ی شد و آن كشور نیز به افزايش توان نظامی خود اقدام مكشور ديگر فهمیده می

رويه تسلیحات و توان نظامی اين  گرديد و افزايش بی كه به معمای امنیت، منجر می

توان به افزايش قدرت نظامی هند و سپس  عنوان مثال می دنبال داشت. بهكشورها را به

 پاكستان و رقابت تسلیحاتی میان آنها اشاره كرد. 

گونه  ينواجه هستند. در اهايی اقتدارگرا م كشورهای جهان سوم عمدتا با نظام   -3

كافی برای تداوم خود را در اختیار ندارد. به همین  كشورها نظام سیاسی، مشروعیت 

های داخلی و مقابله با نیروهای معترض، نیازمند  جهت برای جلوگیری از ناآرامی

گری اين كشورها بر  واسطه قدرت نظامی است كه نقشی مهم در نظامیسركوب آنها به

وان نتیجه چنین  تگری در آفريقای جنوبی را می ( نظامی15: 1368)راش،  عهده دارد. 

 شمار آورد. سیاستی به

توان به نقش  گری در كشورهای جهان سوم، می از ديگر داليل گسترش نظامی -4

عنوان  كشورهای شمال در اين باره اشاره كرد. بر طبق اين نظريه، كشورهای شمال به

های نظامی برای فروش اين تسلیحات به كشورهای  كشورهای تولید كننده سالح 

آورند كه كشورهای جنوب به سمت وجود میجنوب و كسب سود از آنها، شرايطی را به

توسعه طلبی نظامی كشیده شوند. تا از اين طريق، بازار فروش تسلیحات آنها مهیا شده  

عبانی،  و منابع كشورهای جنوب به كشورهای شمال سرازير گردد. )حسینی و ش 

آمريكای التین نمونه چنین سیاستی  ( توسعه نظامی در برخی كشورهای 6: 1395

 باشد.می

با توجه به داليل مذكور، توسعه نظامی در اولويت نخست كشورها در جهان سوم قرار  

های امنیتی  توان تنها موردی از توسعه دانست كه سیاستداشته است. اين مورد را می

 تعارض با   در جهان سوم با يكديگر هم پوشانی داشته و در  یاهای توسعهو سیاست



 49 ویژه نامه همایش توسعه در کشور های جنوب دانش پژوهان/ یی دانشجو ی مجله علم   

 
 

 

شود كه توسعه نظامی و  گیرند. اما در بررسی نتايج آن مشاهده می يكديگر قرار نمی

های امنیتی نظامی در اين كشورها، نه تنها نتوانسته است كه امنیت را برای  سیاست

آنها به ارمغان بیاورد؛ بلكه موجب گسترش ناامنی و افزايش تهديدهای امنیتی در اين  

توان به سیاست نظامی حزب بعث عراق و يا  عنوان مثال می . بهزمینه شده است

گری كشورهای حوزه خلیج اشاره كرد كه همواره در معرض تهديدات امنیتی  نظامی

 قرار دارند.  

 هان سومامنیت و توسعه سیاسی در ج

عنوان امنیت نظامی،  واسطه نگاه تک بعدی به امنیت بهدر كشورهای جهان سوم به

باشد. در اين كشورها امنیت سیاسی تا آنجا كه  ی چندان مورد توجه نمیامنیت سیاس 

-گیران و سیاستمربوط به حفظ ساختار و نظام سیاسی مستقر باشد، برای تصمیم

دارد. اما امنیت سیاسی به معنای حفظ و حراست   گذاران امنیتی اين كشورها اهمیت

توجه و اهمیت نبوده است. دلیل  از ايدئولوژی مشروعیت بخش دولت، چندان مورد  

توان در نداشتن مبانی مشروعیت، و اقتدار گرايی اكثر اين كشورها  اين امر را می

ای  هويژه كشورهای آفريقايی و شیخ نشینجستجو كرد. كشورهای جهان سوم، به 

های مشروعیت بخش دولت در معنای مدرن آن  حاشیه خلیج فارس فاقد ايدوئولوژی

ها و مشروعیت سازی در اين باره فاقد اهمیت  فاظت از اين ارزش هستند و لذا ح 

باشد. در طرف مقابل، اتخاذ سیاست امنیتی تک بعدی و گسترش  معنايی برای آنها می

تعارض با توسعه سیاسی اين كشورها   گری در عمده كشورهای جهان سوم در نظامی

 ی مدنی، احزاب سیاسی،  قرار داشته است. توسعه سیاسی با وجود و عدم وجود نهادها
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شود. در  آزادی اطالعات، گسترش دموكراسی و مواردی از اين قبیل، سنجیده می

شود  كشورهای جهان سوم نظامی گری حاصل از نگاه تک بعدی به امنیت موجب می

ها با تكیه بر توان  هايی اقتدارگرا بر اين كشورها حاكم شوند. اين نوع دولتكه دولت

  كنند و يا آنها را تحتنهادهای مدنی و احزاب سیاسی جلوگیری می نظامی از گسترش 

دهند و نگاه ابزاری به نهادهای مدنی دارند. همچنین  اختیار و اراده خود قرار می 

شود كه به سركوب جريان آزاد اطالعات  ها موجب میماهیت اقتداری اين دولت

ه شاهد احزاب و نهاد مدنی  بپردازند. به همین داليل در كشورهای جهان سوم  هیچگا

ايم  و توسعه سیاسی در اين كشورها محقق نشده است و در ابتدای مسیر  قوی نبوده

  گونه كه مشاهده(. بنابراين همان289: 1377خود باقی مانده است. )ر.ک ساعی، 

های توسعه سیاسی در عمده كشورهای جهان  های امنیتی و سیاستشود، سیاستمی

شود  يكديگر بوده و خوانش تک بعدی و مضیق از امنیت موجب می  سوم در تعارض با

كه توسعه سیاسی در اين كشورها پا نگیرد و در ابتدای راه تكامل و توسعه خود باقی  

 بماند. 

 سوم  امنیت و توسعه اقتصادی در جهان

امنیت اقتصادی به معنای برقراری ثبات اقتصادی، رفاه و معیشت عمومی مردم و   

صادی و صنعتی و فناوری، در كشورهای جهان سوم به معنای واقعی مشهود  توسعه اقت

های اقتصادی اين كشورها عموما فاقد نگاه راهبردی و امنیتی بوده و  باشد. سیاستنمی

گذاری شده است. چنین رويكردی در امنیت  ت پايهبر پايه برآوردن نیازهای دول 

به كشورهای شمال شده است. اين  ها اقتصادی، باعث وابستگی اكثر اين دولت

ايد. عموم كشورهای جهان  باشد كه در ادامه میوابستگی در چند بعد قابل بررسی می

 لمللی  اهای مالی كالن به كشورهای توسعه يافته و نهادهای بینسوم، دارای بدهی
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موضوع،  گر شد. عالوه بر اين جلوه  1980ها در دهه باشند كه در بحران بدهیمی

های چند ملیتی و وابستگی اين كشورها به سرمايه خارجی از ديگر ابعاد  فعالیت شركت

( چنین  184 -153: 1377باشد. )ر.ک ساعی، وابستگی اقتصادی اين كشورها می

  ت اقتصادی در اين كشورها بوده و موجب ايجاد وضعیتی به روشنی بیانگر عدم امنی

اين كشورها شده است. از سوی ديگر، رويكرد   تهديدات بالقوه كارگزاری بر علیه

-امنیتی دولت محور، همراه با اولويت نظامی در اين كشورها، مانعی بر سر راه سیاست

-انع به های سنگین نظامی در اين كشورها مهای توسعه اقتصادی بوده است. هزينه

امنیتی   باشد. در سیاستكارگیری منابع اين كشورها جهت رشد و توسعه اقتصادی می

  گری، بخش اعظم درآمدهای دولتی، صرف خريد تسلیحات و يامبتنی بر نظامی

گسترش صنايع نظامی شده و استفاده از آنها جهت توسعه صنعتی و فناوری را ناممكن  

عدم توجه به امنیت اقتصادی مردم و جامعه از  كند. توجه به حفظ و بقا دولت و می

ی امنیتی از سوی ديگر موجب گشته است كه  هايک سو و كوتاه مدت بودن سیاست

اين كشورها جهت تامین منابع مورد نیاز دولتی به استخراج و صادر كردن مواد خام و  

و صدور مواد   كه استخراج اولیه و واردات تسلیحات يا مواد ضروری اكتفا نمايند. درحالی

مورد تهديد قرار  اولیه خام و وابستگی به آن از يكسو امنیت اقتصادی خود دولت را 

دهد و از سوی ديگر در بلند مدت، توان پايداری و بقا كشور را با مشكل مواجه  می

های جهان سوم در تعارض  های امنیتی دولتطور كلی در مجموع، سیاستسازد. بهمی

امنیت اقتصادی اين كشور ها قرار دارد كه روند توسعه اقتصادی   با توسعه اقتصادی و

 د. سازرا مختل می
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 فرهنگی در جهان سوم  -امنیت و توسعه اجتماعی

های امنیتی در جهان سوم، دولت محوری و عدم توجه به  های سیاستيكی از ويژگی

نگی در كشورهای  باشد. امنیت اجتماعی و فرههای اجتماعی و فرهنگی میساير ارزش 

  بسیار ناچیز را دارا های امنیتی، نقشی كمرنگ و جهان سوم، در عرصه سیاست گذاری

است. تهديدهای امنیتی هويتی و اجتماعی در اين كشورها به راحتی بروز و ظهور  

شود. عدم  يافته و در اكثر آنها هیچ سیاست روشنی در قبال اين تهديدات مشاهده نمی

به مقوله فرهنگ و هويت ملی در اين كشورها موجب عدم   توجه سیاست گذاران

ها شده است. تفاوت توسعه اجتماعی و فرهنگی با توسعه  حوزهتوسعه يافتگی در اين 

باشد كه در  اقتصادی و توسعه سیاسی در كشورهای جهان سوم، از اين حیث می

كم وجود  ای حتی در سطح نخبگان حاهای توسعهتوسعه اقتصادی و سیاسی، برنامه

اما در بخش توسعه  ماند. دارد اما در عمل و در تعارض با رويكردهای امنیتی ناكام می

فرهنگی و اجتماعی در اكثريت اين كشورها هیچگونه دغدغه و سیاست روشنی در  

باشد. درحالی كه در كشورهای  قبال توسعه فرهنگی و اجتماعی قابل مشاهده نمی

عه اجتماعی در اولويت اول توسعه قرار دارد. عالوه بر  توسعه يافته غربی، فرهنگ و توس 

ويكرد دولت محوری امنیت، امنیت اجتماعی و هويتی جامعه و  اين موضوع به دلیل ر

-شهروندان در برخی از كشورهای جهان سوم توسط خود دولت مورد تهديد واقع می

خود به   هایسازی و هماهنگ كردن مردم با سیاستها برای مشروعیت شود. دولت

برای امنیت  پردازند كه تهديدی بالفعل برخورد سلبی با فرهنگ مردم و جامعه می

 شود.  اجتماعی و شهروندان محسوب می
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 امنیت و توسعه زیست محیطی در جهان سوم 

توان در بدترين وضعیت خود توصیف كرد.   امنیت زيست محیطی در جهان سوم را می 

های غلط جمعیتی در اين كشورها  جمعیت و سیاستامروزه معضالت ناشی از افزايش 

زيست محیطی مانند آلودگی هوا، گرسنگی، كم آبی و آلودگی  های باعث ايجاد تهديد 

ها، درياها، زمین و هوا توسط  ها، آلوده كردن رودخانهها شده است. نابودی جنگلآب

  م آور حیوانات های اكتشاف نفت و مواد كانی از يک سو و صید بی رويه و سرساشركت

ا در دراز مدت را كامال  دريايی از سوی ديگر، خطر نابودی محیط زيست اين كشوره

های جهان سوم به  ( دولت3و 2: 1395جدی و ملموس كرده است. ) عباسی و ساكی، 

دلیل رويكرد تک بعدی و دولت محوری امنیت، توجه كافی به امنیت زيست محیطی  

های زيست محیطی در كشورهای جهان سوم،  بحران صورترا ندارند و اين مسئله به

های  علت ويژگی مقطعی و كوتاه مدت بودن سیاستی ديگر بهظهور يافته است. از سو 

امنیتی در اين كشورها، توجه به امنیت و توسعه پايدار مغفول مانده است. نتیجه اين  

ای جهان  های توسعه زيست محیطی در عموم كشورهنوع سیاست، عدم وجود برنامه

 باشد.  سوم می

 نتیجه گیری 

های امنیتی هیئت حاكمه هر كشور، پیوند و  یها و طرز تلق امر توسعه با سیاست

ارتباطی ناگسستنی دارد. بر اساس تعريف موسع و عمیق از امنیت و تعريف جامع از  

ها گردد. چنانچه اين سیاستای روشن میهای امنیتی و توسعهتوسعه، پیوند سیاست

ديگر قرار  صورت دقیق و فراگیر گزينش شده و در پیوند با يكسط نخبگان حاكم، بهتو

 گردند و هم  بگیرند؛ هم موجب تامین امنیت يک كشور به معنای واقعی كلمه می
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های امنیتی و  كنند. بررسی سیاستتوسعه پايدار و همه جانبه آن كشور را میسر می 

دهد كه چنانچه يک كشور امنیت را  نشان میای در كشورهای جهان سوم به ما توسعه

های يک جامعه در برابر  ها و فرهنگكرده و با حفاظت از ارزش صورت فراگیر تعريف  به

تهديدات داخلی و خارجی، امنیت اجتماعی و هويتی آن جامعه را رقم بزند، از طرفی  

حفظ مبانی   اورد و از سوی ديگر موجب توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی را به بار می

راه تعريف موسع از امنیت  گردد. توسعه سیاسی به همساز نظام سیاسی میمشروعیت

كند. توسعه اقتصادی نیز از يک  به ارتقای امنیت اقتصادی و توسعه اقتصادی كمک می 

سو با تبديل منابع و ايجاد وابستگی متقابل میان كشورها، تهديدات نظامی را كاهش  

نمايد و از سوی ديگر، منابع الزم جهت  يک كشور را تامین می دهد و امنیت نظامی می

گذاران و  كند.  در چنین شرايطی، سیاستعه نظامی و زيست محیطی را تامین میتوس 

گیران با اتخاذ رويكردهای صحیح و مقابله با تهديدات زيست محیطی به حفظ  تصمیم

نانچه همانند اغلب  ورزند. اما چمحیط زيست و امنیت زيست محیطی مبادرت می

يكديگر نبوده و ماهیتی تک بعدی و   ها در پیوند باكشورهای جهان سوم، اين سیاست

مضیق داشته باشند، در تعارض با هم قرار گرفته و موجب ايجاد تهديدات بالقوه و  

عنوان نكته پايانی، ذكر آن  شوند. آنچه بهبالفعل امنیتی و بازماندگی از توسعه می

بر   های انجام شده شد اين است كه مطالب مذكور در اين مقاله و بررسیباضروری می

پايه در نظر گرفتن اكثريت كشورهای جهان سوم بوده و در هر گزاره، امكان وجود  

تعدادی كشورهای استثنا مثل كشورهای توسعه يافته شرق آسیا يا برخی كشورهای  

ه آن پرداخته شده است؛ رويكرد  آمريكای التین وجود دارد. اما آنچه در اين مقاله ب 

 باشد.یغالب در میان كشو های جهان سوم م
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 منابع فهرست 
(، »معضل امنیت ملی در جهان سوم«، ترجمه احمد محمودی، 1381ايوب، محمد ) -

 فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پنجم، شماره شانزده، تابستان. 

غالمعلی فرجادی، تهران، انتشارات  تودارو، مايكل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه -

 بودجه، اول. سازمان برنامه و 

(، »نفش تسلیحات نظامی در اقتصاد و توسعه 1395حسینی، سید علی و محمود شعبانی،) -

 كشورهای جهان سوم«، هفتمین كنفرانس بین المللی اقتصاد و مديريت، تیرماه. 

الملل، تهران، سمت،جلد بین  (، اصول و مبانی روابط1395دهقانی فیروزآبادی، جالل،) -

 دوم، چاپ دوم. 

گری در جهان سوم«،ترجمه جمشید زنگنه، (،»انگیزه های نظامی 1368راش،م.رابرت،) -

 ، مهرماه. 31سیاسی، شماره  –مجله اطالعات اقتصادی 

(، »امنیت ملی در جهان سوم«، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،  1384ساعی، احمد، ) -

 تابستان. دوره هفت، شماره چهارده، 

 اقتصادی جهان سوم، تهران، سمت، چاپ شانزده.  ( مسائل سیاسی و1377ساعی، احمد،) -

ها و راهكارهای برقراری امنیت در (، »بررسی نظريه1397صابراردكانی و غالمرضا گلكاری،)  -

 نامه تاريخ، سیاست و رسانه، سال اول، شماره دو، تابستان. جهان سوم«، پژوهش

يست و عدم توسعه (،»تخريب محیط ز1395ون عباسی و الهه پرما،)ساكی، مهتاب و هماي -

پايدار در شهرهای جهان سوم«، اولین كنفرانس ساالنه شهرسازی و علوم جغرافیا در ايران 

 باستان و امروز، ارديبهشت ماه. 

ها و رويكردها،تهران، سمت، چاپ  الملل، نظريه(، روابط بین1384قوام، عبدالعلی،) -

 دوازدهم. 

سی امنیت، ترجمه محمدعلی قاسمی  ای بر جامعه شنا(، مقدمه1390سويینی، بیل،)مک  -

 و محمدرضا آهنی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اول. 

الملل و سیاست  نامه روابط بینهای انتقادی امنیت، دانش(، بررسی1388ويلیامز، مايكل،) -

 ی. جهان، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشر ن
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 بررسی تاثیر مهاجرت نخبگان بر توسعه نیافتگی در ایران 

 1فاطمه اسالم پناه 

 

 دهیچک

امری طبیعی و حتی سودمند تلقی  تواند ان كشورهای توسعه يافته میمهاجرت نخبگان در می

طور روزافزون در حال صدور نخبگان شود اما اين پديده در كشورهای در حال توسعه كه به

شوند، يک  خود هستند و در مقابل مقصدی چشمگیر برای نخبگان ساير كشورها محسوب نمی

باشد. ايران    های فراوانی به همراه داشته آسیب  تواندمعضل مهم در مسیر توسعه است كه می

رو است و بايد با ارائه راهكارهايی  طور جدی با اين پديده روبهنیز از جمله كشورهايی است كه به

های موجود و فراهم كردن جاذبه هايی حداقل در جهت حفظ نخبگان داخلی  در پی رفع دافعه

اساس های مختلف، تفكر سیستمی  در حوزه  خود باشد. باتوجه به نقش موثر تفكر سیستمی

توصیفیمطالعه حاضر می از روش  استفاده  با  مقاله  اين  در  و  بیان    – باشد  به  ابتدا  تحلیلی 

شود و وضعیت مهاجرت نخبگان در ايران و حمايت های انجام شده در اين زمینه پرداخته می

كنند هريک از عوامل  جرت می سپس در پاسخ به اين پرسش كه چرا نخبگان علمی در ايران مها

گردد و درنهايت با  طور جداگانه بررسی می ی، سیاسی، اجتماعی و علمی تحقیقاتی بهاقتصاد

می  برجای  توسعه  روند  در  كه  منفی  نتايج  و  پديده  اين  از  ناشی  آثار  گرفتن  نظر  گذارد، در 

 گردد.  راهكارهايی در رابطه با هريک از عوامل فوق ارائه می
 

 ی دیلک واژگان

 نخبگان، توسعه نیافتگی، تحلیل سیستمی توسعه، مهاجرت،  

 

 
 fatemehesllampanah@gmail.comعلوم سیاسی دانشگاه مفید،  ی کارشناس یدانشجو 1
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 ه مقدم

مطابق تعريف گونارمیردال، توسعه حركتی به سمت باالی نظام اجتماعی است كه اين  

نظام اجتماعی عالوه بر عوامل اقتصادی، ساير عوامل غیر اقتصادی، از قبیل انواع  متنوع  

همچنین سطوح اين موارد،  موزشی و سالمت و های متعدد مردم، امكانات آ مصرف گروه

تر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را؛ و در بیانی  توزيع قدرت در جامعه؛ و موارد عمومی

( پیش رفتن به  ۷۲۹:  ۱۹۷۴گیرد. )میردال،  ها را در برمی تر نهادها و طرز نگرش بسیط 

اما در ابتدای  های گوناگونی است،  سمت هر يک از ابعاد توسعه شامل مسیرها و مدل

دنبال چند بعدی بودن  ن مسیر بايد در پی حل و يا رفع كردن موانع توسعه بود. بهاي

های سیاسی،  توان آنها را در عرصهتوسعه، موانع توسعه نیز ابعاد گوناگونی دارد كه می

اقتصادی، اجتماعی، اداری، فرهنگی و ساير موارد جستجو كرد. همچنین موانع توسعه  

ا شرايط گوناگون متفاوت است. يكی از مهمترين مسائلی  كشورهای مختلف ب  يافتگی در 

باشد زيرا از  كه گريبان گیر كشورهای جهان سوم است، بحث مهاجرت نخبگان آنها می

میان   در  مسئله  اين  چند  هر  است.  انسانی  سرمايه  كشورها  توسعه  عوامل  مهمترين 

شود اما در  یز تلقی میدارد بلكه مفید نكشورهای توسعه يافته نه تنها آسیبی به همراه ن

ترين  كشورهای جهان سوم با توجه به آسیب های فراوانی كه در پی دارد به يكی از مهم

موانع توسعه يافتگی تبديل شده است. كشور ايران نیز با روند رو به افزايش اين نوع  

ی  ت اين موضوع بررس های اخیر رو به رو بوده است كه با توجه به اهمیها در سالمهاجرت

يابد. در اين مقاله ابتدا وضعیت مهاجرت نخبگان در  تر، ضرورت میآن به شكلی دقیق 

از چارچوب نظری سیستمی به حمايتايران بررسی می با استفاده  های  شود و سپس 

انجام گرفته در اين موضوع و عوامل ظهور و رشد اين پديده در جامعه ايران در حوزه 

شود و درنهايت اتی، سیاسی و اجتماعی پرداخته میصادی، علمی تحقیقای مختلف اقته

سريع   رشد  از  جلوگیری  برای  راهكارهايی  توسعه  روند  در  پديده  اين  آثار  به  باتوجه 

 گردد.  مهاجرت نخبگان ايرانی بیان می



 59 ویژه نامه همایش توسعه در کشور های جنوب دانش پژوهان/ یی دانشجو ی مجله علم   

 
 

 

 چارچوب نظری 

ر بهتر است. شود و حل آنها نیازمند تفكتر میمشكالت جوامع انسانی روز به روز پیچیده

های دنیای كنونی  تر با پیچیدگیرد سیستمی مدئی ارائه روشی برای برخورد اصولی رويك

گیرد ارتباطات داخلی در يک سیستم، سبب  ( همچنین نتیجه می1388است )مختاری،

شود كه در نتیجه آن، كل سیستم، رفتاری منطبق با اين ارتباط  گیری ساختاری میشكل

سیستم مورد مطالعه در تحقیق حاضر، سیستم تربیت  (.  senge ,1990دهد )بروز می

شود و  باشد. در اين سیستم، تقاضاهايی از سوی جامعه نخبگان مطرح مینخبگان می

انجام می  نخبگان  از  اقداماتی در جهت حمايت  اينكه خود  همچنین  به علت  اما  گیرد 

-ريافت حمايتردازش و دسیستم از حضور موثر نخبگان در آن بی بهره است، در حیطه پ

تواند موفقیت آمیز عمل كند و نهايتا نتیجه حاصل شده از اين سیستم  ها و تقاضاها نمی

شود كه دوباره  شود و به همین صورت، اين پديده باعث میبه مهاجرت نخبگان منجر می 

از دست  دريافت تقاضاها و حمايت با اختالل مواجه شده و سیستم كارايی خود را  ها 

 د. بده

 حمایتها                                                                                                                        

 ورودی سیستم          سیستم پردازش            خروجی سیستم                 

 تقاضاها                                                                                                                        

دهد كه در آن، ورودی سیستم  صورت كامل نوع تحلیل سیستمی را نشان می اين شكل به

كند و سپس در عملكرد سیستم  ها و تقاضاها به سیستم پردازش ورود میدر قالب حمايت

 گردد. در اين  د كه در قالب خروجی سیستم نمايان می آيوجود میتغییراتی در آنها به 
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ها و تقاضاها در سیستم تربیت نخبگان بیان شده و نوع پردازش  تحقیق هريک از حمايت

 گردد. سیستم و نتیجه آن بررسی می

 مهاجرت نخبگان در ایران 

كننده است. )خاوری  جذب  كننده به سوی مقصد كت از مبدا دفع مهاجرت به معنای حر 

طرفه حركت نخبگان از كشورهای در حال  ( يعنی جريان يک14:  1393نژاد، میرترابی،  

ايرانی،   نخبگان  مهاجرت  آمار  با  رابطه  در  يافته.  توسعه  كشورهای  سمت  به  توسعه 

وزير بهداشت، ايران در رتبه  شود اما به گفته معاون آموزشی  اطالعات دقیق ارائه نمی

هزار متخصص تحصیل كرده از كشور    180ارد و ساالنه  دوم فرار مغزها در جهان قرار د

( مقصد مهاجران نخبه ايرانی، اول ايالت متحده و  1398كنند. )الريجانی،  مهاجرت می

ريمی،  ها در آمريكا، ايرانیان هستند. )كطوری كه با سوادترين اقلیتسپس كانادا است به

مهاجر، برای ادامه تحصیل و يا  (. به عبارت ديگر بیش از نیمی از نخبگان ايرانی  1390

اند. كشور  كار در مراكز تحقیقاتی علمی، كشور آمريكا را به عنوان مقصد انتخاب كرده

كوچک  اينكه  بدون  هزينهآمريكا  از  ترين  نیمی  از  بیش  تحصیل  و  تربیت  برای  ای 

ايرانی   مهاجر  بهمتخصصین  را  آنان  تخصص  از  حاصل  منافع  مینمايد،  آورد. دست 

 ( 97: 1394اده، )جوادز

 های حمایتی از نخبگان  سیاست

رهبری  معظم  مقام  تاكید  فرهنگی    ، با  انقالب  عالی  شورای  توسط  نخبگان  ملی  بنیاد 

كارگیری نخبگان  ه شناسايی، جذب، حفظ، حمايت و ب  ،تاسیس شد. اولويت اول اين بنیاد

ارتقای تولید علم، فناوری و پیشبرد توسعه فرهنگی و علمی .  كشور است  در راستای 

لفی از نخبگان در دستور  های حمايتی مختهای موجود در بنیاد، برنامهنامهمطابق آيین

می قرار  هزينهكار  كمک  پرداخت  تحصیلی،  جوايز  اعطای  مانند:  مسافرتی،  گیرد  های 

 اعطای اعتبار ويژه پژوهشی، اعطای بورس داخل، اعطای وديعه مسكن، حمايت از پايان
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به  ناسی ارشد و رسالههای كارش نامه ارائه تسهیالت خدمت نظام وظیفه  های دكتری، 

ترين  های اصلی توان بیان كرد كه سیاستو.... باوجود همه اين موارد هرگز نمی  نخبگان

قدر كم و  ها آننهاد حمايتی از نخبگان، موثر و كارآمد است زيرا بخشی از اين حمايت

های  گیرد و به نوعی حمايتبگان را در نظر نمیطور ناخواسته شأن نخناچیز است كه به

حمايت بر  اجتماعمادی  حمايتهای  اين  بیشتر  اينكه  همچنین  و  دارد  غلبه    نیز ها  ی 

گیرد كه فاقد هماهنگی الزم  شكل غیر مستقیم و از طريق نهادهای ديگر انجام می به

در اين زمینه  در نتیجه باتوجه به هدف بنیاد مبنی بر جذب حداكثری نخبگان،    ،است

 (51: 1391، )علوی، الوانی، حسینی فرد، بیات .كند بسیار ضعیف عمل می

تقسیمهمان در  متعددی  عوامل  شد  گفته  كه  مهاجرت  بندی طور  باعث  مختلف،  های 

شوند كه در واقع اين عوامل همان تقاضاهای مطرح شده از سمت جامعه  نخبگان می

سیس ناتوانی  پی  در  كه  است  كشور  مهاجرت  نخبگان  به  منجر  و  مانده  پاسخ  بی  تم، 

 شوند:  می

 عوامل اقتصادی

يل اساسی مهاجرت نخبگان، بی شک مسائل و مشكالت اقتصادی است كه  يكی از دال

-ترين موضوعات، بحث اشتغال و سپس امنیت شغلی میدر اين بخش دو مورد از مهم 

گان بحث اشتغال است.  ترين دغدغه نخبتوان بیان كرد كه عمدهطور كلی میباشد. به

زندگی و يک شرايط رفاهی خوب همه افراد در پی فراهم كردن فضای مناسبی برای  

هستند اما در ايران با توجه به اينكه در بیشتر اوقات، مشاغل نه بر اساس شايسته ساالری 

گزاران از اعتماد  شود و از سوی ديگر اغلب سرمايهبلكه طبق روابط میان افراد تعیین می

 نخبگان را از  وجود آمده است كه عموم كنند، شرايطی بهبه نیروهای جوان امتناع می
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 سازد. نكته بعدی بحث تری از آن سوی مرزها نا امید میداشتن موقعیت شغلی مناسب

توان درباره برخورداری از آن اطمینان حاصل  امنیت شغلی است كه در ايران چندان نمی

دهند و بیشتر افراد،  تاثیر خود قرار می تی، مشاغل افراد را تحت های متفاوكرد زيرا بحران

اغلب در  فاق نخبگان،  اما  بابت شرايط حال حاضر خود هستند  از  روانی  آرامش  د يک 

جا نیازی به درگیری مداوم با آينده نامعلوم  گزينند كه در آنمهاجرت، مقصدی را بر می

ترين عوامل اقتصادی  د. بنابراين از مهمخود و فشارهای اقتصادی گوناگون نداشته باشن

و ايجاد شرايط رفاهی مناسب و در مرحله بعد، داشتن مهاجرت نخبگان، اول اشتغال  

 امنیت شغلی است. 

 عوامل علمی تحقیقی 

از ديگر عوامل تشديد كننده روند مهاجرت نخبگان ايرانی، مشكالت و معضالت موجود،  

طور كلی سه عامل مهم وجود دارد: ضعف  ظر، بهدر جامعه علمی كشور است. از اين من 

پژوهشی، عدم توجه به جايگاه پژوهشگر و عدم ارتباط میان صنعت و دانشگاه.  در امكانات  

برخالف كشورهای مقصد نخبگان، در ايران كار پژوهشی چنان جدی گرفته نشده است  

وهش، مورد كم  اما در بیشتر كشورهايی كه انتخاب مهاجران نخبه هستند، نه تنها پژ 

یار بیشتری در اختیار پژوهشگران قرار  شود بلكه امكانات پژوهشی بسلطفی واقع نمی

گیرد و مسیر پژوهش، بسیار ساده تر است اما در ايران اين روند آسان نیست و عموما  می

گیرد. بدون  های فراوان قرار می در مقابل پژوهشگران، يک مسیر طوالنی با محدوديت

شود و  محسوب میمسئله كه پژوهش، موضوعی بسیار مهم در روند توسعه    توجه به اين 

دنبال جدی نگرفتن پژوهش،  پژوهشگران، در ارتباط با تمام عناصر اجتماعی هستند. به 

كم توجهی به جايگاه پژوهشگران نیز وجود خواهد داشت زيرا هنوز اهمیت كار پژوهش  

شود به همین  ان، مورد تكريم واقع نمیدر جامعه شناخته نشده است و جايگاه پژوهشگر

های  دنبال فراهم كردن فرصتتیم كه بیشتر پژوهشگران و اساتید به خاطر شاهد هس

 مطالعاتی خود، در خارج از مرزها هستند.
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ترين آثار بی توجهی به جايگاه عالمان و پژوهشگران، ايجاد شكاف میان دانشگاه  از مهم

لت بی اعتمادی صنعت به جامعه دانشگاهی شكل گرفته  عو صنعت است كه اين فاصله به

سازد. در حالی كه به گفته  های زيادی حتی به بخش صنعت وارد میست كه آسیبا

دكتر قباديان، معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت صمت، هیچ كشوری توسعه  

(  1396ان،  های علمی خود. )قبادييابد مگر از طريق دانش و كاربردی كردن يافتهنمی

ه علمی، كه موثر بر مهاجرت نخبگان كشور  بنابراين سه عامل مهم در ارتباط با جامع 

ونهايتا می پژوهشگران  جايگاه  به  توجهی  بی  پژوهش،  كار  شمردن  اهمیت  كم  باشد، 

 شكاف میان دانشگاه و صنعت است.

 عوامل سیاسی 

دهد.  تشكیل میای از عوامل مهاجرت نخبگان را مباحث سیاسی  بی شک بخش عمده

مهم به كلی  كهطور  سیاسی  موانع  هدايت    ترين  مرزها  سوی  آن  به  بیشتر  را  نخبگان 

های سیاسی در اظهار عاليق و نظرات، عدم نخبه  كند به اين ترتیب است: محدوديتمی

ترين مسائل برای  المللی. يكی از آزار دهنده های بینساالری و محدوديت در همكاری

ظراتشان در  های سیاسی، در جهت ابراز عقايد، عاليق و نمحدوديت پژوهشگران، وجود  

دنبال كشوری برای مقصد هستند  های مختلف است به همین خاطر اغلب آنها بهزمینه

جامعه دارای  گروهكه  و  باشد  آزاد  و  ای  قدرت  علمی،  مراكز  بر  خاصی  سیاسی  های 

ان، عدم نخبه ساالری است.  حاكمیت نداشته باشند. دومین عامل موثر در مهاجرت نخبگ 

شود  بیشتر مشاغل، در ايران بر اساس رابطه میان افراد واگذار میطور كه گفته شد  همان

و نه بر اساس استعدادها و توانايیشان و همین امر موجب تشكیل يک موج ناامیدی در  

 افراد  ها و نهادهای گوناگون، در انتخاب گردد. عموما در درون سازمانمیان نخبگان می
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جود دارد كه نخبگان را به اتهام داشتن يک  هايی وها و حساسیتو يا مديران، گزينش

  ( وجود 1396)قانعی راد،دهد.سبک زندگی خاص و يا عقايد خاص مورد آزار قرار می 

المللی، يكی ديگر از معضالت پیش روی نخبگان  های بینمحدوديت در حوزه همكاری

ناشی   هایله تفاق، دانشجوی نخبه رشته پزشكی، محدوديتدر ايران است. به گفته غزا 

المللی و فاصله با تكنولوژی روز دنیا، دغدغه شمار  های بیناز اختالل در حوزه همكاری

از   پوشی  تخصصی، چشم  فعالیت  عرصه  در  زيرا  است  دانشجويان  و  اساتید  از  زيادی 

چنین شرايطی به معنای    المللی، بسیار غیر منطقی است و تحصیل در های بینهمكاری

تاين است كه در خانه  برای  ای  و  بخوانید  تنهايی درس  به  بدون هیچ معاشرتی  و  نها 

های سیاسی اظهار نظر،  ( بنابراين محدوديت1399خودتان كار كنید. )به نقل از ايسنا، 

نخبه ساالری و محدوديت در بخش همكاری بینعدم  المللی، سه عامل موثر در  های 

ن میمهاجرت  محسوب  ك خبگان  كرد  بیان  بايد  حقیقت  در  احساس  شوند.  فقدان  ه 

شود تا نخبگان نسبت به چارچوب سیاسی كه در  اثرگذاری در عرصه سیاسی باعث می

 (  ۱۳۹۶عالقه شوند. )قانعی راد،  آن قرار دارند بی

 عوامل اجتماعی

می اجتماعی  عوامل  قسمت  ايدر  اول  كرد:  اشاره  مهم  مورد  دو  به  نخبگان  توان  نكه 

و   اجتماعی  منزلت  و  ای هستند كه در آن  كسب عزت نفس در جامعهخواستار شأن 

الملل مباحث جهانی شدن مطرح  كنند و دوم اينكه اين روزها در جامعه بینزندگی می

امر موجب می بابت  شود نخبگان و يا به است كه همین  از  افراد جهان  طور كلی همه 

ی كه مطرح  رها نگرانی نداشته باشند. با توجه به مباحثمهاجرت و زندگی در ساير كشو

ناامیدانه به   به پژوهش و جايگاه پژوهشگران و وجود نگاهی  بر كم توجهی  شد مبنی 

سمت نخبگان از سوی جامعه حال حاضر ايران، اغلب آنها در پی كسب شأن و منزلت  

ت و عوامل اقتصادی  گزينند. با وجود ذكر همه مشكالاجتماعی، گزينه مهاجرت را بر می

 های انجام  توان از عوامل اجتماعی غافل شد زيرا مطابق بررسیدخیل در اين پديده نمی
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اند و عموما  اند از لحاظ مادی، دچار مشكل نبودهگرفته، بیشتر نخبگانی كه مهاجرت كرده

آمريكا    طور مثال، میانگین درآمد مهاجران ايرانی، در دارای شرايط مالی خوبی هستند. به 

هزار دالر است.    35ین درآمد شهروندان آمريكايی  هزار دالر است در حالی كه میانگ   55

می1390)كريمی،   بنابراين  پول  (  كسب  دلیل  به  تنها  ايرانی  نخبگان  كه  گفت  توان 

كنند بلكه به نوعی دنبال ارتقای اجتماعی هستند. به گفته دوركیم، جامعه  مهاجرت نمی

های  بسیاری از آسیب تواند منشأ بروز رابطه میان فرد و جامعه می شناس فرانسوی، نوع 

( عامل بعدی، مباحث مربوط به جهانی  92:  1392اجتماعی باشد. )حیدری، سرحدی،

طور كلی مفهوم جهانی شدن عبارت است از فرآيند فشردگی زمان و  باشد. به شدن می

ه در جامعه جهانی واحد ادغام  صورتی نسبتا آگاهانواسطه آن، مردم دنیا بهفضا كه به

( جهانی شدن عرصه اجتماعی را نیز در بر  141:  1395ی، خالقی نژاد،  شوند. )سیفمی

ای  ای كه در بحث پديده مهاجرت نخبگان، باعث شده است تا ديگر واهمهگونهگیرد بهمی

جامعه در  زندگی  علی از  را  مهاجرت  مسیر  و  نباشد  توجه  مورد  ناشناخته، چندان    ای 

براين در بخش عوامل اجتماعی كه منجر  الخصوص برای نخبگان هموارتر كرده است. بنا

به مهاجرت نخبگان ايرانی میشود، ابتدا انگیزه ارتقای اجتماعی و كسب احترام و منزلت  

به عنوان يک پژوهشگر در جامعه مطرح است و سپس ظهور مباحث مربوط به جهانی  

موج كه  است  امروزی  دنیای  در  دشواری  شدن  به  مختلف  جوامع  در  زندگی  شده  ب 

 ه نباشد و تعامالت بسیار زيادی به راحتی در نظام جهانی صورت بگیرد.  گذشت

است، حمايتهمان نخبگان  موثر  فاقد حضور  كه  در سیستمی  بیان شد  كه  و  طور  ها 

ه  شوند. درواقع بايد گفت كه ناتوانی در پاسخگويی ب طور مناسب دريافت نمیتقاضاها به

شود كه در اين صورت در میان مدت و  بستر ساز شرايط مهاجرت می  ،نیازهای نخبگان

 (  26: 1387 )تائب، .روند توسعه دچار اختالل اساسی خواهد شد  ،بلند مدت
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 های ناشی از مهاجرت نخبگانآسیب

ترين آنها  سازد كه از برجستههای مختلفی صدمه وارد می ها به بخش اين نوع مهاجرت

  های زيادی برای پرورش دانش آموزان دولت، ساالنه هزينه  های اقتصادی است. آسیب

كند اما نهايتا قادر به نگهداری از اين  خاص، در موسسات خاص يا مدارس تیزهوشان می

نیروهايی كه با سرمايه داخلی خود پرورش داده نیست و به راحتی آنها را تقديم ساير  

در    ،پس از مهاجرت  ،موزان المپیادیبااليی از دانش آ  د. هر ساله تعدادنمايكشورها می

شوند كه درصد بسیار كمی از آنها به كشور  های آمريكا مشغول به تحصیل میدانشگاه

هزار    180پول، مهاجرت ساالنه حدود    یالمللگردند. طبق گزارش صندوق بینباز می

سالیانه،   معنای خروج  به  ايرانی،  ارز  50نخبه  دالر،  )كر  میلیارد  است.  كشور  يمی،  از 

امروزه آموزش عالی در بسیاری از كشورها به تجارتی پر سود    ، (. افزون بر اين1390

تبديل شده است اما كشور ما نه تنها در اين تجارت نقش قابل اعتنايی ندارد بلكه به  

است معامله  اين  بازندگان  از  كشورها  اين  به  دانشجويانش  انتقال  )اخوان    .علت 

ديگری  (  90:  1383كاظمی، آسیببخش  مسائل  از  حوزه  در  بايد  را  پديده  اين  های 

توان از تاثیرات مثبت حضور بیشتر نخبگان در جامعه چشم  اجتماعی جستجو كرد. نمی 

شود و اثر  پوشی كرد. حضور نخبگان در میان اقشار مختلف جامعه قطعا مفید واقع می

ند. اما وجود  كجامعه ايجاد می   های موجود در اری مثبتی در سبک زندگی و نگرش ذ گ

ای بدون حضور نخبگان و با تفكری غالب در آن كه نه تنها به نخبگان اهمیت  جامعه

پندارد و موجی از ناامیدی در آن  دهد بلكه تالش در اين مسیر را نیز بی ثمر مینمی

را    باشد كه نخبگان و الگوهای موفقیت خود ای میهای جامعهحاكم است، يكی از آسیب

سطح هوش عمومی جامعه    ،هاست. همچنین بايد افزود كه اين مهاجرتاز دست داده ا

می  كاهش  واقع  را  در  كه  راهنمايان خودی  و  انديشمندان  وجود  از  را  اجتماع  و  دهد 

میسرمايه محروم  هستند  ملی  كاظمی،  .سازدهای  ديگر  (  90:  1383)اخوان  بخش 

 كرده  باشد. خروج اين افراد تحصیل كشور می  مربوط به حوزه مديريتی   ، های واردهآسیب
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كند و پس از مدتی به  از جامعه، سطح كارشناسی مديريت جامعه را دچار مشكل می 

پاسخگويی   برای  منابع  تخصیص درست  بر  قادر  مديريتی، كشور  توانايی  كاهش  علت 

تحول  . اين سرنوشت بیشتر كشورهای درحال توسعه است كه  نیازهای موجود نخواهد بود 

بنابراين سه حوزه   (26:  1387گیرد. )تائب،  در ساختار مديريتی آنها صورت نمی  خاصی

پذير از مهاجرت نخبگان بخش اقتصادی، اجتماعی و مديريتی كشور است  بسیار آسیب

  ، دنبال آنهای گزاف در پرورش نخبگان و سپس از دست دادن آنها و به دلیل هزينهه  ب

 سازد. ه جامعه و بخش مديريتی كشور وارد مین بر پیكر صدماتی كه جای خالی نخبگا

   راهکارها 

های انجام شده در نشان دادن ناكارآمدی سیستمی كه نخبگان در آن  باتوجه به بررسی

توان نتیجه گرفت كه راهكار اصلی رفع اين اختالل در سیستم،  می  ،حضور موثر ندارند 

اين امر نیز بايد به اصالح  رای تحقق  باشد كه بحضور و استفاده از نخبگان در آن می

های حمايتی پرداخت و تدابیر موثر در جهت حفظ نخبگان و حمايت از آنها سیاست

توانايی پاسخگويی به تقاضای نخبگان را داشته باشد.    ،طوری كه سیستمبه  ،كار گرفتبه

-ائه میدر اينجا راهكارهايی در حوزه هريک از عوامل ذكر شده در مهاجرت نخبگان ار

 دد:  گر

 راهکار در حوزه اقتصادی 

های نخبگان، بحث اشتعال و نگرانی آنها  ترين دغدغهطور كه گفته شد يكی از مهمهمان

وجود بیايد باشد. بنابراين بايد فضای مناسب كار در داخل، به شان میدرباره آينده شغلی

 همچنین بايد حقوق  شان تامین است و  و دولت به نخبگان تضمین دهد كه آينده شغلی
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كافی برای كارهای پژوهشی در نظر گرفته شود. هر چند كه نگاه محاسبه گرايانه، هیچ  

  دنبال ايجاد شرايط ارزشی در قبال كار علمی و پژوهشی ندارد اما به هر حال همه افراد به 

ترين  نخبگان نیز مهمبرای فراهم كردن امنیت شغلی    رفاهی خوب برای خود هستند.

ايجاد ثبات اقتصادی است. متاسفانه در جامعه حال حاضر ايران، كار و كسب در آمد   امر،

  شود و همین نكته باعث سلب آرامش از افراد شده است. با منجر به تولید ثروت نمی

وجود چنین شرايطی دولت، برای جذب نخبگان داخلی بايد به عقد قراردادهايی با آنها  

 ای از آينده نامعلوم خود آسوده شود. ازد تا خیالشان به اندازهبپرد

 راهکار در حوزه علمی تحقیقاتی  

طور كه گفته شد بر خالف بیشتر كشورهای مقصد، كار پژوهش در ايران، چندان  همان

وسیله  شود در حالی كه بايد تالش شود تا بسترهايی شكل بگیرد كه به جدی گرفته نمی

میان   ارتباآنها  خارجی  و  داخلی  اطالعات پژوهشگران  تبادل  به  آنها  و  شود  برقرار  ط 

تر دنبال شود زيرا در بسیاری از  شكل جدی مشغول شوند و همچنین علوم انسانی، به

بی توجهی به جايگاه    كند.كشورهای جهان، اين رشته مديران كارآمد و موفقی تربیت می

كشوره يابد،  پايان  بايد  نخبه  مطلعپژوهشگران  خوبی  به  يافته  توسعه  كه  اای  ند 

ای كه در آن مشغولند  هايی برای جامعهها و سودمندیپژوهشگران و نخبگان چه موفقیت

  دنبال جذب نخبگان بیشتر از سوی ساير كشورها نیز هستند. به همراه دارند. از اين رو به 

شود. هر دو حوزه    رنگفاصله ايجاد شده میان صنعت و دانشگاه به مرور زمان بايد كم

ترين راه برای  ندی و مفید بودن اين رابطه دو سويه مطلع شوند و آسانبايد از سودم

های بیشتر،  ساز همكاریها و دفاتری هستند كه زمینهبازسازی اين مسیر، ايجاد گروه

 میان صنعت و دانشگاه باشند.
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 راهکار در حوزه سیاسی 

ترين  از آزاردهنده پژوهشگران ايرانی قرار دارد كه يكی  های زيادی بر سر راه  محدوديت

های  ترين دافعهعنوان يكی از مهمتوان از آن بههای سیاسی است كه میآنها محدوديت

از جاذبه زيرا  برد  نام  نخبهمبدأ  مقصد  مهاجر، جامعههای  آن سوی  های  آزادتر در  ای 

گان، حداقل بايد به لحاظ سیاسی  باشد. با وجود همه مشكالت بر سر راه نخبمرزها می

طور كه اشاره شد، ثبات اقتصادی يكی از عوامل  همان  ايشان مشكل سازی نشود.  برای

تنهايی كفايت نمی به  اقتصادی  ثبات  اما  نیاز در حفظ نخبگان است  بايد  مورد  و  كند 

ی  توجه داشت كه بی ثباتی سیاسی نیز از موارد فاصله دهنده نخبگان از كشور است. يك

باشد. با توجه به جايگاه  سیاسی، گردش نخبگان میاز راهكارهای موثر در ايجاد ثبات  

نظام سرنوشت  زدن  رقم  در  نظامنخبگان  همه  سیاسی،  سیاسی،  های  نخبگان  به  ها 

اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با هرگونه ويژگی هويتی و عقیدتی نیاز دارند تا بتوانند  

و   رشد  زمینه  و  حفظ  را  غالثبات  )ملكوتیان،  كنند.  فراهم  را  نیا،  پیشرفت  می 

نمی   (128:1394 بر حوزه همكاریهرگز  سیاسی  مسائل  تاثیرات  از  علمی  توان  های 

تحريمبین تأثیر  پوشید.  چشم  با  المللی  ارتباط  به  كشور  در  امنیتی  نگاه  وجود  ها، 

توان با اقداماتی  میكشورهای خارجی، باالبودن میزان تورم و ... غیرقابل انكار هستند اما  

-المللی و يا تقويت واحدهای برون مرزی دانشگاههای همكاری بیننامهاهممانند انعقاد تف

 (  271:1396های موجود در اين مسیر كاست. )محسنی، ها، كمی از اختالل

 راهکار در حوزه اجتماعی  

وند پرسرعت  طور كه به آن اشاره شد، با ظهور مباحث مربوط به جهانی شدن و رهمان

 تر شده و مهاجران، ديگر نگرانی چندانی از  برای افراد آسانآن، زندگی در جوامع ديگر 
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عنوان مانعی در مسیر رشد جهانی شدن  توان بهاين بابت ندارند. طبیعی است كه نمی

قرارگرفت اما بايد شرايطی ايجاد كرد تا ارتباط با نخبگان مهاجرت كرده همچنان برقرار  

توان  فل شد زيرا با استفاده از همین امر میهای همكاری با آنها غانبايد از فرصتباشد.  

های همكاری و  كه زمینهآنها را به بازگشت دوباره به كشور ترغیب كرد و همچنین اين

واقع   سودمند  قطعاً  كرده،  مهاجرت  نخبگان  و  داخلی  نخبگان  میان  اطالعات،  تبادل 

  تماعی است اجتماعی مهاجرت نخبگان، موضوع شأن و منزلت اجيكی از عوامل  میشود. 

به  هستند.  آن  كسب  پی  در  نخبگان  و  پژوهشگران  جايگاه  كه  گرفتن  ناديده  دنبال 

در   واقع شدن  اهمیت  مورد  و  نفس  عزت  احساس  آنها،  به  توجهی  كم  و  پژوهشگران 

  حل اين موضوع، شود و راه  عنوان يک پژوهشگر در جامعه ناديده گرفته مینخبگان، به

بیشتر برای يک پژوهش علمی كافی نیست. هرچند كه  صرفاً با در نظر گرفتن دستمزد  

جای  گرايانه را در پی دارند اما بهبیشتر راهكارهای بیان شده در اين باره نگاهی محاسبه

توجه صرف به حقوق و مزايا بايد نگاهی ويژه به كار پژوهش داشت و امكانات مورد نیاز  

در  باالی    را  مراتب  در  و  قرارداد  پژوهشگران  از  اختیار  علمی  حوزه  هر  به  مربوط 

نوعی به نخبگان، احساس كار گرفت و بهدستاوردهای نخبگان استقبال كرد و آنها را به

 رضايت و سودمندی را منتقل كرد.

 

 یریگجهینت

گوناگونی دارد و به نسبت  با تعريف معنای توسعه، روشن شد كه توسعه ابعاد و عوامل  

ترين كه يكی از مهمباشد. با توجه به اينختلفی میآن، موانع توسعه نیز دارای عوامل م

ترين  توان گفت كه از مهمعوامل توسعه كشورها، حفظ سرمايه انسانی است در مقابل می

می كشور  يک  نخبگان  مهاجرت  نیز  توسعه  سايموانع  همانند  نیز  ايران  كشور  ر  باشد. 

حقیق حاضر با استفاده  كشورهای جهان سوم با پديده مهاجرت نخبگان روبرو است. در ت

های انجام شده از نخبگان و تقاضاهای از چارچوب نظری سیستمی بیان شد كه حمايت

 خوبی پردازش  مند نیست، بهنخبگان، به اين علت كه سیستم از حضور موثر آنها بهره 
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انجام گرفته به دلیل تک بعدی، غیر مستقیم و ناكارآمد  های  شود. درواقع حمايتنمی

ب  نمیبودن  ثمر  عرصهه  در  نخبگان  تقاضاهای  و  نیست  اثرگذار  و  مختلف  نشیند  های 

ماند و اين اختالل شكل گرفته  اقتصادی، علمی تحقیقی، سیاسی و اجتماعی بی پاسخ می

ات مخربی در روند توسعه  در سیستم، پديده مهاجرت نخبگان را به همراه دارد كه تاثیر

خش اقتصادی، سیاسی و مديريتی كشور وارد  های جدی در سه بايجاد میكند و آسیب

سازد و درنهايت برای اصالح اختالالت موجود در سیستم موثرترين اقدام، روی كار  می

نخبه ايجاد سیاستها در سیستم موجود میآوردن  نیازمند  نیز  امر  اين  های  باشد كه 

ها  ها و حمايتوثر در جهت حفظ نخبگان است تا بدان وسیله روند دريافت تقاضاحمايتی م

 شكل موفقیت آمیزی عمل كرده و جريان مهاجرت نخبگان متوقف شود. در سیستم به
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ی در توسعه سیاسی کشورهای اسالمی با تاکید بر  نقش آموزه های اسالم

 ایران و ترکیه  

 
 1زروندی محمدرضا 

 

 دهیچک

مورد توجه كشورهای در حال توسعه    ۱۹۶۰های مهمی است كه از دهه  مقوله توسعه از مبحث

ای به نگاه ويژهقرار گرفته است و توسعه سیاسی يكی از انواع توسعه است كه در سطح جهانی 

می كثیریشود  آن  عده  كه  طوری  لحاظ  ،  به  از  پیشرفته  كشورهای  برخی  اقتصادی  توسعه 

دانند. توسعه سیاسی متغیرهای گوناگونی دارد. يكی  امكانات مادی را معلول توسعه سیاسی می

ويژه  در  و اين متغیر به  از متغیرهايی كه مورد غفلت قرار گرفته نقش دين و هويت دينی است 

ايفا می   اغلب كشورهای خاورمیانه توسعه سیاسی  در  را  با نقش مهمی  پژوهش  اين  كند. در 

رويكردی توصیفی تحلیلی سعی شده نسبت میان دين اسالم و توسعه سیاسی در كشورهای 

ايران و تركیه بررسی شود. به اين منظور ابتدا به تبین مفهوم توسعه سیاسی و معیارهای ارزيابی 

در توسعه سیاسی دو كشور ايران و تركیه بررسی پردازيم و سپس  نقش دين اسالم  یآن م

 گردد.می

 

 ی دیکل واژگان

 توسعه سیاسی، دين اسالم، ايران، تركیه  

 

 
 Zarvandi0@gmail.comه(، علوم سیاسی موسسه آموزش عالی امام خمینی)ر ی مقطع کارشناس یی دانشجو 1
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 مقدمه 

توسعه را به    ۶۰و  5۰توسعه در ابتدا مفهومی اقتصادی داشت و اكثر نظريه ها در دهه  

ا برای  كردند. و بیشتر كشورهاقتصادی مطرح میجهت دست يافتن به نرخ باالی رشد  

كردند اما امروزه توسعه سیاسی يكی از ابعاد  عناصر اقتصادی خود را تقويت می ،  ايجاد آن 

شود به طوری كه عده كثیری بر اين باورند كه توسعه اقتصادی  ويژه توسعه شمارده می

قدرتمند در زمینه  بعد از شكست كشورهای   بدون توسعه سیاسی امكان پذير نیست.

كش استقالل  دوماقتصادی،  جهانی  جنگ  تحوالت  از  پس  و  مستعمره  مفهوم  ،  ورهای 

توسعه سیاسی توسط جامعه شناسان و نظريه پردازهای غربی مطرح گرديد كه جهت  

به زعم نظريه   جلوگیری از نفوذ ايدئولوژی كمونیستی در كشورهای استقالل يافته بود.

توسعه نیافته حذف  متعلق به  سنت بود بايست از كشورهای    پردازان نوسازی هر آنچه

گرفت. همواره برای توسعه يافتگی معیارهايی ذكر  شد و الگوی غربی جای آن را می می

شود اما از نقش تعیین كننده دين  شود و رابطه آن با اقتصاد و فرهنگ سنجیده میمی

مقام پاسخ  به اين سوال است    نگارنده  مقاله در   ه است.اسالم و هويت دينی غفلت شد 

سبتی میان اسالم و توسعه سیاسی وجود دارد؟ آموزه های اسالمی چه نقشی را  كه آيا ن

 در اين زمینه ايفا می كنند؟

مفروض مقاله  بر اين است كه میان اسالم و توسعه سیاسی تضادی وجود ندارد و آموزه  

زيرا اسالم با ايجاد بسترهايی در    كند های اسالم نقش مثبتی را در اين زمینه اجرا می

ها موجب توسعه يافتگی در زمینه  نه مردم ساالری و ايجاد مشروعیت برای حكومتزمی

 كنیم. سیاست شده. اين نقش را علی الخصوص در كشورهای ايران و تركیه مشاهده می

پردازيم  میدر اين مقاله ابتدا  به تبین مفهوم توسعه سیاسی و شناسايی عوامل ايجاد آن  

و نسبت میان توسعه    بیان ،  در جهت توسعه يافتگی سیاسی  ، های اسالمیو در ادامه زمینه

را آشكار می  و دين اسالم  ايرانسیاسی  مورد مالحظه  ،  كنیم. در بخش  اساسی  قانون 

 كنیم. هايی از عملكرد حزب عدالت و توسعه اشاره میهست و در بخش تركیه به نمونه
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 مفهوم توسعه سیاسی 

به پیشرفت مستم تعريفی كلی  در  به  توسعه  اجتماعی جهت رسیدن  نظام  و  ر جامعه 

( فرايندی پويا است  ۱  كه عبارتند از:   شود. توسعه ويژگی هايی دارد زندگی بهتر گفته می

( فراگیر است و محدود به اقتصاد نیست  ۳( پیشرفت مستمر در آن لحاظ شده است  ۲

 ( پديده ای اجتماعی است.5بشر است   ( در جهت كمال۴

باشد. از جمله  ست كه دارای تعاريف مختلفی میاابعاد توسعه  توسعه سیاسی يكی از  

بر اساس صنعتی  او مفهوم توسعه سیاسی را  ارائه داده است.  تعريفی كه هانتینگتون 

اور  كند و بر اين بشدن، تحريک اجتماعی، رشد اقتصادی و مشاركت سیاسی ارزيابی می 

جديدی برای ايفای نقش های    است كه آن زمانی كه در فرايند توسعه سیاسی تقاضاهای

در غیر اينصورت    ،سیستم بايد توانايی الزم برای تغییر را داشته باشد كند  جديد ظهور می

شود و امكان دارد پاسخ جامعه  با هرج و مرج و زوال قدرت سیاسی مواجه می  ،سیستم

 ( ۱۳۷۰:۱۳5)هانتینگتون، .صورت انقالب باشد به

اي پردازان  نظريه  از  پای  گروه  لوسین  سه  در  را  مسئله  اين  مختلف  نظريات  زمینه،  ن 

دانند مانند  ای را توسعه سیاسی می تقسیم كرده است. عده ای مشاركت سیاسی توده

دويچ كارل  و  وربا  سیدنی  آلموند،  به  عده  ؛ گابريل  دولت  پاسخگويی  میزان  ديگر  ای 

ی ديگر تخصصی  او عده؛  دانند مانند هانتینگتونردم را توسعه سیاسی میمطالبات م

- ۱۴)قوام؛.  دانند مانند آيزان استاتشدن و تقسیم وظايف را مالک توسعه سیاسی می

۱5 ): 

گسترده شدن  :  گونه تعريف كرد  توان توسعه سیاسی را ايندر يک جمع بندی كلی می

نیازها به  پاسخگويی  برای  فراگیر  اقتصادی، داخل شدن  مشاركت  به توسعه  ی مرتبط 

اجت فراهم  گروه های مختلف  نهادها جهت  تفكیک  و  فعالیت سیاسی  ماعی در میدان 

زمینه در  مشاركت  سیاسیكردن   نظام  سیاسی  و  اجتماعی،اقتصادی  مختلف  .  های 

 ( ۱۰۳ک ۱۳۷۶)اخترشهر، 
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 مالک های سنجش توسعه سیاسی  

مختلفی برای میزان توسعه سیاسی وجود دارد. لوسین پای  های  ای سنجشدر هر جامعه

باور  اين  يافتگی سیاسی دارای سه سنجش است  بر  به    : است كه توسعه  تبديل مردم 

. شهروندان فعال جامعه، توانايی پاسخگويی به مطالبات و تخصصی شدن و تفكیک نهادها

جش توسعه سیاسی  چهار مالک را برای سن،  ساموئل هانتینگتون  (۱۰-۹:   ۱۳۷۱)قوام،

واحد، منضبط   :می شمارد اقتدار سیاسی ملی  به  اداری،    رسیدن  شدن سلسله مراتب 

زيادی قدرت  و  اجتماعی  های  گروه  بیشتر  سیاسی  مشاركت  است   نظام  خود  .  برای 

 ( 5۶-۱۳۷۰:55)هانتینگتون،

مشاركت هايی مانند  توان میزان توسعه يافتگی كشورها را بر اساس شاخصدر نهايت می

ب سیاسی كارآمد،  سیاسی آزاد، توانايی حاكمیت در پاسخگويی به نیاز مردم، وجود اجزا

اهتمام بر آموزش و پرورش شهروندان و افزايش آگاهی شهروندان نسبت به وظايف و  

 شان سنجید. حقوق

 

 اسالم و توسعه

تر  ر معنای رايجتوان توسعه را از جهات گوناگونی تفسیر و تعبیر كرد اما د در اسالم می 

واژه رشد می از  بهرهبه  ،توان  توسعه  اسالمی  دو    عنوان همتای  اسالمی  معارف  جست. 

حاكمیت  ،  جريان حاكمیت اهلل است و ظلم  ،كند كه نور جريان ظلمت و نور را معرفی می

ها در يكی از دو جريان قرار دارند كه بعضا تعبیر به شجره طیبه و خبیثه  طاغوت. انسان

 اند.  هزمینه رشد و توسعه خود را فراهم كرد  ، و كسانی كه در مسیر نور قرار دارند شود  می

غايت رشد و    ،طور كه در بعضی از آيات قرآنی به آن بیان شده استبرنامه اسالم همان

 باشد. باشد و در واقع بعثت انبیا به اين خاطر میهمان توسعه انسانی می

: )مهم در نظر اين است كه انسان درست شود، اگر  فرمايد امام خمینی در اين باره می

ن تربیت شد، همه مسائل حل است يک مملكت كه دارای  انسان درست شود، اگر انسا

انسان آگاه و مهذب همه مسائل را برای   باشد همه مسائلش حل است.  انسان مهذب 

 ( ۱5: ۷)امام خمینی ج  . كند(كشورش حل می
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 اسالم و توسعه سیاسی  

اسالم تنیده  ،در  هم  در  سیاست  و  اسالمیدين  جامعه  اولین  تشكیل  و  با  ،  اند  همراه 

،  ومت سیاسی بوده است. در نتیجه حذف دين از فرايند توسعه سیاسی جامعه اسالمیحك

 رسد.دشوار به نظر می

كته است كه اسالم  كنیم كه بیانگر اين ندر معارف اسالمی با آيات و رواياتی برخورد می 

 :با توسعه سیاسی در تضاد نیست. كه در ذيل به برخی از اين موارد اشاره شده است

 را  اصل شو .1

شیوه    ،شويم كه مشورت كردن در امور مختلفبا تفحص در آيات و روايات متوجه می

به است. خداوند  اجتماعی  مديريت  در  به  مرسوم  دارد  وجوب  به  اشعار  كه  امر  صورت 

دهد كه از مسلمین مشورت بگیرد و دلیل پیروزی حضرت را همین  پیامبر دستور می 

بر می لهم ولو كنت فظا غلیظ  شمارد. چنانكه فرمود: فمسئله  لنت  بما رحمة من اهلل 

 ( ۱5۹)آل عمران  .  األمر فی  هم واستغفر لهم وشاورهمالقلب النفضوا من حولک فاعف عن

واقع اصل شورا در اسالم  امور    ،در  و شامل همه ی  به مسائل شخصی نیست  محدود 

 (۱۳۷۶:۱۲5) زنجانی  باشد.اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می

 نهی از منكر  امر به معروف و  .2

شمرده شده و تجلی  وظیفه فردی و اجتماعی    ،در اسالم امر به معروف ونهی از منكر 

گاه مشاركت سیاسی و اجتماعی توده و دخالت آنها در تعیین سرنوشت است. اين اصل 

شود  و به حد تكلیف رسیده است. احاديثی در اين زمینه وجود  فراتر از حق شمرده می

يا من مانند  ) حر عاملی، ج    .ارضی سلطانا جائرا بسخط اهلل خرج عن دين اهلل  دارند 

۱۱،۱۴۰۱،۴۲۲ ) 

 خشونت زدايی از سیاست .3

مسائل حكمرانی بیان شده است كه دو مورد از آن    ،در نامه حضرت علی به مالک اشتر

با توسعه سیاسی مناسبت دارد. خشونت زدايی از سیاست و تقدم صالحیت بر انتساب 

 سی. در استخدام سیا
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الدما  در مورد اول فرمودند:   سلطانک بسفک دمو سفكها بغیر حل فال تقوين   اياک و 

با ريختن خون حرام  .  از خونريزی حرام به شدت بپرهیز.  حرام مبادا سلطنت خود را 

حضرت در نامه مذكور شرايط استخدام سیاسی اجتماعی را بیان می كنند   . تقويت كنی

در امور كارگزارانت  ؛  ستعملها احتبارا و ال تولهم محاباه و اثره أمور اعمالک فا ) ثم النظر فی

خاطر بخشش بی علت و  كن و آنها را با امتحان و كشف صالحیت انتخاب كن و بهدقت  

 ( ۱۲۲) همان، ص    استبداد رای اين كار را مكن.

 

 جایگاه اسالم در توسعه سیاسی جمهوری اسالمی ایران 

نظام سیاسی در پاسخ به نیازهای روز جامعه و مطالبه    ،در ايران  5۷با انقالب اسالمی  

تغییر پیدا كرد و مدل جمهوری اسالمی كه مدلی از حكومت اسالمی است در آن  ،  مردم

باشد و قانون اساسی در آن برگرفته از ضوابط  حاكم شد كه برگرفته از  منابع اسالمی می

نی ايدئولوژيک و در موارد  مت،  متن قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران  اسالم است.

باشد و هدف  متعدد بر مبنای آيات قرآن است. قانونگذاری بر اساس قرآن و سنت می

 ( ۱۳۸۱،5۷رشد دادن انسان و رسیدن به حكومت الهی است. )بشیريه،، حكومت اسالم

اگرچه در قانون اساسی نامی از توسعه سیاسی برده نشده است اما اصول متعددی در آن  

توان در موارد ذيل  اين اصول را می  باشد.د كه در جهت توسعه سیاسی میوجود دار

 خالصه نمود: 

 مشاركت مردم   -۱

باشد اما انتخاب رهبر  ه مییواليت در دوره غیبت امام زمان اگرچه بر عهده واليت فق -

كه منتخب مردم هستند و ضمنا رهبر در تمامی قوانین با   استجامعه بر عهده خبرگان  

 ( ۱۰۷)اصل   .دم در جايگاهی برابر قرار داردساير مر

از راه انتخابات رياست جمهوری، مجلس    ،امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومی اداره شود-

 ( ۶)اصل   . شورا اسالمی و نظاير آن يا از راه همه پرسی

قانون اساسی آمده است كه در صورت لزوم اعمال قوه مقننه در مسائل    5۹طبق اصل  -

اسی، اقتصادی و فرهنگی از طريق مراجعه به آراء عمومی مردم صورت بگیرد  مختلف سی

 از مسیر همه پرسی انجام و تايید شود.  د و حتی بازنگری در قانون اساسی باي
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 حكومت قانون نه فرد   -۲

  دولت موظف است كه از هرگونه استبداد، خودكامگی و انحصار طلبی جلوگیری كند. -

 ( ۶از اصل   5)بند 

تحت حمايت قانون هستند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی    ،اعم از زن و مرد   ،ملت-

 ( ۲۰)اصل . و فرهنگی يكسان با رعايت موازين اسالم برخوردار هستند 

هايی كه التزام به  اصرار بر حاكمیت قانون داشتند و از نظرشان حكومت  ، امام خمینی

 اعتبار هستند.  قانون ندارند بی

 های مختلف سیاسی و جناح وجود احزاب  -۳

انجمناحزاب، جمعیت- انجمنها،  و  و صنفی  سیاسی  اقلیتهای  يا  اسالمی  های  های 

اينكه اصول استقالل، آزادی، موازين اسالمی ،   بر  آزادند. مشروط  دينی شناخته شده 

توان از شركت  یوحدت ملی و اساس جمهوری اسالمی را نقض كنند، هیچ كس را نم

 (  ۲۶)اصل  . ساخت رد يا به شركت در آنها مجبور در آنها منع ك

عنوان يک نهاد  كند و آن را بهصراحتا مشروعیت احزاب سیاسی را تضمین می   ،اين اصل

 كند.تاكید به حدود آزادی آن میو  شناسد رسمی می

 

 جایگاه اسالم در توسعه سیاسی ترکیه 
انق   تركیه كه میراث  )دولت  آتاتورک  دموكرات  -ولتی سكوالرد  ،( است۱۹۲۳-۳۸الب 

های آتاتورک بـرای خصوصی كردن دين، همچنان نقش پررنگى  میباشد. با وجود تالش 

گرا در  ( در میان احزاب اسـالم ۲۰۱۰)الیگـور،    .كند در حیات سیاسـى تركیـه ايفا مى

را به عهده دارد. شـیوه  تركیـه، حـزب عـدالت و توسـعه در حـال حاضر مديريت اجرايی  

های اسالمی در كشورها، نشانگر  سیاسـى ايـن حزب و تأثیرگذاری آن بر ساير گروهعمـل  

 .( ۱۷۶ ۲۰۰۸)سیزره،  .ستا ی خاص از حیات سیاسی اين حزب اسالم گراهاگونه

  :نمونه هايی از عملكرد حزب عدالت و توسعه در توسعه سیاسی
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 مشاركت سیاسی -1

نه   و  تركیهنود  مردم    سوم يک  ، بق مطالعه جامعه شناختیمسلمان هستند. ط  ، درصد 

 باشند.  سكوالر و دوسوم ديگر مذهبی می

 درصد به حكومتی مبتنی بر شريعت اسالم تمايل دارند و بقیه  ها دهاز میان مذهبی

 ( ۱۳۸۸:۶)ماه پیشانیان، .هستند  مند ه محافظه كار اما به مدرنیسم عالق

نشان می آنها كه در د  هد همهدتجربه  زندگی  مسلمانان، چه  يا سكوالر  ولت اسالمی 

) اسپوزيتو و وال    كنند.دموكراسی را عامل اصلی مشاركت سیاسی تلقی می  ،كنند می

۱۳۸۷:۷ ) 

بهمی دولت  با  مسلمانان  ارتباط  گفت  توسعهتوان  و  عدالت  حزب  موجب    ، واسطه 

  شد و باعث مشاركت بیشتر مسلمانان دموكراسی به رنگ و لعاب اسالمی در تركیه خواهد  

 شود. های سیاسی میدر انتخابات و حوزه

ضمنا حزب عدالت و توسعه از اقدامات راديكالی در اسالمی سازی جامعه جلوگیری كرده  

مانع ايجاد فضای دوقطبی شده و   ، و با تسامح و تساهل در برخورد با افراد الئیک جامعه

 پیدا كرده است.ترفیع  ،تقويت و مشاركت سیاسی ،احترام و شان اسالم ،ين رهگذرا از

 اصالح قانون اساسی -2

عنوان نماد  تركیه را  به  ۲۰۱۰سپتامبر    ۱۲برگزاری انتخابات اصالحات قانون اساسی در  

ماده قانون اساسی به    ۲۶انتخابات  دموكراسی اسالمی به جهانیان معرفی كرد. در اين  

ی منفی  درصد را  ۴۲درصد رای مثبت و   5۸مردم    ، پرسی گذاشته شد و در نتیجههمه

 ( ۲۶: ۱۳۸۹) اكبری كريم آبادی، به تغییر مواد قانونی دادند.

اين اقدام دولت اردوغان كه قانون اساسی نظامی را به قانون اساسی غیر نظامی تغییر  

عث تقويت جامعه مدنی و كاهش دخالت ارتش در سیاست شود و زمینه  تواند بامی،  داد

های عمومی را فراهم كند  نند علويان در حوزهگرای جديد مارا برای فعالیت احزاب اسالم 

باعث تقويت مواضع تركیه برای پیوستن به اتحاديه اروپا    ،ایو ضمنا در حوزه منطقه

 (  ۱۳۹:  ۱۳۹۰خواهد شد. )قهرمان پور، 

 د اقتصادی  رش   -3

 به قدرت رسید در حالی كه تركیه وضعیت اقتصادی   ۲۰۰۲دولت اردوغان در سال 
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ا داشت.  برنامهسالمنامناسبی  توسط  كمال  گرايان  اقتصاد،  وقت  وزير  اصالحی  های 

را يک رقمی كردند  تورم  نرخ  از    درويش،  اقتصادی را  به    ۴و رشد  درصد    ۴/ ۷درصد 

 ( ۱۳۸۸:۱۹۴رساندند. )گنجی ارجنكی، 

های اقتصادی جديد خود از جمله خصوصی سازی، همگام بودن  دولت اردوغان با سیاست

ايجاد    ، ساله تحوالت زيادی در اقتصاد  5عه روابط خارجی توانست  با اقتصاد جهانی و توس 

 ( ۱۳۸۶:5و رضايت عمومی مردم را جلب كند. ) واعظی، 

 : كنیممی وار بیانبرخی از عملكردهای اقتصادی اردوغان را فهرست

 های اقتصادی و جذب سرمايه خارجیخصوصی سازی بنگاه -

 تک رقمی كردن تورم  -

 درصد تا دهكاهش نرخ بیكاری   -

 دالر  ۷۴۰۰افزايش درآمد سرانه ملی به  -

 افزايش صادرات  -

اقتصادی   - واسطه اصالحات  به  المللی پول  بین  بانک جهانی و صندوق  اعتماد     جلب 

 ( ۴- ۳: ۱۳۸۶)گزارش نشست مركز تحقیقات استراتژيک،

 

 ی ریگ جهینت

دانند بلكه  ادی نمی نگرش كلی نسبت به توسعه تغییر پیدا كرده و توسعه را تنها اقتص

توسعه سیاسی متغیرهای    سیاسی.  شمارند از جمله توسعه وجوه مختلفی برای آن بر می 

كه خصوصا    استمهم كه از آن غفلت شده دين اسالم    هایمختلفی دارد يكی از متغیر

-ما ابتدا به مفهوم توسعه سیاسی و شاخص  كند.نقش ويژه در كشورهای مسلمان ايفا می 

امر  م و سپس با بیان بسترهای توسعه سازی در اسالم مانند اصل شورا،  ی ختهای آن پردا

را نفی   توسعه سیاسی  بین اسالم و  زدايی تضاد  از منكر و خشونت  نهی  و  به معروف 

كرديم و گفتیم كه اسالم با ايجاد مشروعیت و افزايش مردم ساالری نقش مثبتی در  

 توسعه سیاسی دارد. 
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بود كه اسالم در تركیه و ايران موجب توسعه سیاسی شده    در اين مقاله فرض بر اين

مورد ايران به سراغ قانون اساسی جمهوری اسالمی رفتیم كه مبتنی بر شريعت است. در  

  كه در متن قانون به آن اشاره شده مانند مشاركت مردم، و با ذكر مواردی    اسالم است

یر مثبتی كه اسالم در ايران  حكومت قانون نه فرد و وجود احزاب سیاسی مختلف به تاث 

سكوالر دموكرات است و يک تضاد    ، تركیه با اين كه دولتدر مورد    م. یگذاشته پرداخت

كه تركیه ضمن عضويت ناتو و تالش برای پیوستن به  به اينصورت    ، هويتی وجود دارد

ه  اما حزب عدالت و توسعه ك   ،باشد می  نیزاتحاديه اروپا، عضو سازمان كنفرانس اسالمی  

اسالم احزاب  اسالمی   استگرا  از  بستر  به  توجه  و با  بخش  اش  در  های  عملكردهايش 

 زمینه ساز توسعه سیاسی در تركیه شده است. ، مختلف
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 با رویکردی ساختاری   ی نفتی خاورمیانهموانع توسعه در کشورهابررسی  

 
 1معصومه عطوفی 

 

 چکیده:

مباحث توسعه يكی از مهمترين مباحثی است كه در طول قرن بیستم به ادبیات مطالعات  

ها و   نظريه  1980و    1970الملل وارد شد و در نیمه دوم اين قرن، در دهه  روابط بین

اصلیپژوهش از  يكی  گرفت.  انجام  حوزه  اين  در  متفاوتی  دغدغههای  های  ترين 

اين   در  توسعه  مطالپژوهشگران  در  دوره،  نیافتگی  توسعه  موانع  و  توسعه  روند  عه 

در   را  مختلفی  عوامل  پردازان،  نظريه  از  بسیاری  است.  بوده  سوم  جهان  كشورهای 

اند.  های مختلف نظری، برای توسعه نیافتگی در كشورهای جهان سوم بیان كردهپارادايم

آن با شرايط  ه و تطبیق  اما در اين میان، ارائه تحلیلی منسجم از موانع ساختاری توسع

می خاورمیانه، ضروری  نفتی  با  داخلی كشورهای  مقاله  اين  در  همین جهت  به  باشد. 

تحلیلی به بررسی موانع ساختاری توسعه در كشورهای خاورمیانه    - رويكردی توصیفی 

شود. فرضیه پژوهش بر اين اساس استوار است كه ساختار غیر استاندارد  پرداخته می

كند و برای عنوان يک عامل بازدارنده توسعه عمل میز بههای نفت خیدولتی در كشور

-اثبات آن به بررسی چهار عامل ساختاری توسعه نیافتگی در اين كشورها پرداخته می 

 های مالی، اقتصاد تک محصولی، فساد و دولت رانتیر شود كه عبارتند از: سیاست
 

 واژگان کلیدی 

 ، دولت رانتیر خاورمیانه، دولتتوسعه، نفت،  
  

 
 Masoumehatofi6505@gmail.com، دانشگاه مفید علوم سیاسی دانشجوی مقطع کارشناسی  1

mailto:Masoumehatofi6505@gmail.com
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 مقدمه 

های مختلف، تمامی  شرايط جهانی و حركت رو به جلو كشورهای توسعه يافته در بخش

كشورها را مجبور به شروع روند توسعه و قدم گذاشتن در مسیر توسعه نموده است. اما  

دست  امر را بههای الزم در اين  اند موفقیتبسیاری از كشورهای در حال توسعه نتوانسته

باشند های نفتی خاورمیانه و در حوزه خلیج فارس می-ن كشورها، كشورآورند. از جمله اي

كه علیرغم برخورداری از شرايط و امكانات اولیه توسعه و منابع الزم جهت دستیابی به  

توان برای  اند. داليل مختلفی را می آن، موفق به توسعه پايدار در كشورهای خود نشده

اعدم   كرد.  بیان  اين كشورها  در  برای  توسعه  عامل عمده  نگاه ساختاری، چهار  در  ما 

 باشد كه عبارتند از:  توسعه نیافتگی در اين كشورها قابل شناسايی می

 های مالیسیاست •

 اقتصاد تک محصولی  •

 دولت رانتی   •

 فساد •

وسعه  برای بررسی هريک از موارد فوق و نشان دادن اهمیت هريک از عوامل مذكور در ت 

باشیم كه در اين چارچوب به  ند يک چارچوب مفهومی مینیافتگی اين كشور ها، نیازم

بررسی دقیق و محققانه در اين باره بپردازيم. به همین جهت در اين مقاله از تحلیل  

 گردد كه در ادامه به توضیح آن می پردازيم: سیستمی به اين منظور استفاده می

 

 تحلیل سیستمی

ه از تحلیل سیستمی است. استفاده از  ها برای مطالعه علوم انسانی استفاد يكی از روش 

می عصرحاضر  در  اجتماعی  مسائل  پیچیدگی  دلیل  به  روش  روش اين  اين  در  باشد. 

-توان به ماهیت و ويژگی عقیده بر اين است كه با شناخت اجزاء يک شی ء، می تحلیلی،  

رط الزم وكافی برای شناخت ماهیت  به عبارت ديگر شناخت اجزاء، ش   های آن پی برد.

روابط بین   ،تحلیلیرويكرد    اين  در  .ها و رفتار موضوع يا شیء مورد نظر استويژگیو  

 ای ساده، خطی و يک طرفه است كه خود  اجزای موضوع يا شیء مورد مطالعه، رابطه
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-می  . اين رابطه يک رابطه علیباشد تشكیل دهنده آن شیء می  ی ناشی از خواص اجزا

در اين شود.  گیری يک پديده میب شكلكند چه عناصری موجباشد كه مشخص می 

  يک   از   آن   اجزای   بین   و روابط   اجزاء   به  نظر   يا موجود مورد نگرش، برای شناخت مجموعه  

گیرد، از  می   ه يا موجود با محیط يا كل بزرگتری كه آن را در بر مجموع   رابطه   و به  سو

  "ستم  سی  "چنین نگرشی مجموعه مورد بررسی يک  . در    كنیمسوی ديگر توجه می

 (130: 1362) فرشاد،. شودخوانده می

 طوركلی ، عناصر يک سیستم عبارتند از: به

  ستم یآن س   ی و انرژ  ه یبه منزله مواد اولها و تقاضاها كه  ورودی، شامل حمايت •

 .ند يآی به حساب م

  ی ند يعبارت است از فرآ  ، ساده  يیدر معناسیستم پردازش و تحلیل سیستم كه   •

  همواره   ان، لگریشود. تحلیم  ليتبد   یبه خروج  تمسیس   کي   یكه در آن، ورود

ابه ا  نيدنبال  كه  هستند  مليتبد   نيمطلب  انجام  صورت  چه  به  و  یها  شود 

 دهند.مورد مطالعه قرار میآن را   راتیتاث

تصمیمات و قوانین كه در واقع همان هدف نهايی هر سیستم  خروجی، شامل   •

 باشد.می

 شود. صورت كلی نمايش داده میهدر تصوير زير نمونه عملكرد سیستم ب

 
در اين مقاله با استفاده از تحلیل سیستمی به بررسی سیستم توسعه در كشورهای نفتی  

ای توسعه در اين كشورها  هشود. به همین منظور ابتدا ظرفیت خاورمیانه پرداخته می

می عنوان حمايتبه بیان  تقاضاها  و  دها  موجب خلل  كه  اصلی  موانع  و سپس  ر  گردد 

عنوان نتیجه  شود و در نهايت خروجی سیستم، بهپردازش سیستم شده است بررسی می

 گردد.  تحقیق ارائه می 

 حمایتها                                                                                                                 

  خروجی سیستم                      سیستم پردازش           ورودی سیستم

 تقاضاها                                                                                                                
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 به مثابه ورودی سیستم  هاهای توسعه در این کشورظرفیت
باشد. هايی برای تحقق میهمانند هر پديده ديگری نیازمند شرايط و ظرفیتتوسعه نیز 

ای از  های توسعههای مورد نیاز سیاسته و تامین هزينهبرخورداری از منابع مالی اولی 

باشد. وجود ساختار فرهنگی و اجتماعی متناسب با توسعه و فرهنگ  جمله اين شرايط می

مطلوب بداند و با آن همراهی كند از ديگر عوامل  توسعه كه توسعه را امری ضروری و  

توان برخورداری از نظام  فوق می  باشد. در كنار موارد ساختاری مورد نیاز برای توسعه می

در   آورد.  شمار  به  توسعه  الزامی  شرايط  ديگر  از  را  طلب  توسعه  نخبگان  و  سیاسی 

از فروش نفت، تامین كشورهای نفت خیز خاورمیانه به سبب برخورداری از منابع حاصل  

باشد و اين منابع نقشی حمايتی در ورودی سیستم  های توسعه، امری ممكن میهزينه

می توس  ايفا  را  تقاضاهای  عه  نیز  كشورها  اين  در  توسعه طلب  نخبگان  و  جامعه  كنند. 

دهد. بنابراين سیستم توسعه در اين كشورها از  سیستم را در بخش ورودی تشكیل می

باشد. اما در سیستم پردازش،  ضاهای الزم برای تحقق توسعه برخوردار میها و تقاحمايت

 پردازيم. شود كه در ادامه به بررسی آنها میا ايجاد میموانعی در مسیر توسعه اين كشوره

 

 ها در مقام پردازش سیستمموانع توسعه در این کشور

 

 های مالیسیاست -1

س   یمال  استیس  از  است  خر  استیعبارت  سطح  درباره  سطح    یدهايدولت  دولت، 

و  در اقتصاد  (  134:  1392)فیشر و دورنبوش،  . یاتیو ساختار مال  یانتقال   یهاپرداخت

(  نه ي( و مخارج دولت )هزاتیاز دو ابزار درآمد دولت )مال  یمال   استیس   ؛یاس یعلوم س 

م  یگذارر یتاث  یبرا استفاده  اقتصاد  مالی،  سیاست  كند.یدر  سطح های  مانند  مواردی 

دهد.  های اقتصادی، الگوی تخصیص منابع و توزيع درآمد را تحت تاثیر قرار می فعالیت

علت ضعف بخش خصوصی، منابع مالیاتی دولت  از سويی بهدركشورهای نفتی خاورمیانه  

ها هزينه كند. )ايمانی راد،  گردد و از سوی ديگر دولت بايد خود در اين حوزهتضعیف می 

 های مالی آن را تحت تاثیر  های اضافی بر دولت، سیاست( تحمیل هزينه47: 1366
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  ق فروش هرچه بیشتر منابع دهد و آن را مجبور به تامین هزينه از طري منفی قرار می

  ها از طريق فروش نفت، وابستگی دولت به نفت نمايد. تامین هزينهطبیعی مانند نفت می

عنوان منبع درآمد جدا  آن را از نیازمندی به مالیات بهدهد و  و منابع نفتی را افزايش می 

و    گردد ای خود به تضعیف هرچه بیشتر بخش خصوصی منجر میسازد. چنین نتیجهمی

كند. به اين ترتیب چنین ساختاری در كشورهای  توسعه را در اين كشورها ناممكن می

است كه فرآيند    های مالی و پولی اين كشورها شدهنفتی، موجب آشفتگی در سیاست

 توسعه در آنها را مختل كرده است. 

 

 اقتصاد تک محصولی  -2

، اثرات جانبی و بسیار  كند ها اتخاذ میسیاست و روشی كه هر دولت برای تامین هزينه

ها از  گذازد برای مثال دولتی كه برای تامین هزينههای جامعه میمهمی در همه عرصه

صادش به ذخاير طبیعی وابسته است، اگر ذخايرش  كند و تمام اقت ذخاير ملی استفاده می

وجود  به هزينه  تامین  برای  منبعی  ديگر  كه  برسد  روزی  و  باشد  تجديدناپذير  صورت 

ها نیست. به اين اقتصاد،  شود و قادر به تامین هزينهه باشد، كشور دچار بحران مینداشت

ان عامه يعنی متكی  گويند. منظور از اقتصاد تک محصولی در بیاقتصاد تک محصولی می

تواند كاالی  بودن درآمدهای يک اقتصاد به يک منبع درآمدی خاص كه اين منبع هم می 

ه، يا محصول كشاورزی و يا حتی يک نوعی از صنعت كه  تولیدی باشد يا يک ماده اولی 

 تمام اقتصاد وابسته به آن است.

خاورمیانه نیز همین   متاسفانه يكی از مشكالت اغلب كشورهای توسعه نیافته در منطقه

می نفتی  درآمدهای  به  اقتصادشان  تمام  وابستگی  و  محصولی  تک  برای  اقتصاد  باشد. 

وجود دارد و آن اينكه تا زمانی كه محصول خاص در    گونه سیاست، تنها يک مزيتاين

ترين و  توان گفت بزرگطور كلی می كند. بهاوج بازدهی خود باشد، به اقتصاد كمک می 

شكل اقتصادهايی كه بر اين مبنا قرار دارند اين است كه  بسیار آسیب پذيرتر  ترين ممهم

با اندكی نوسانات اقتصادی وكاهش تقاضا برای   تک محصول  صادراتی آنها  هستند و 

می نقصان  و  مشكل  دچار  آنها  درآمدهای  و  كشور  )لوچیانی،اقتصاد  : 1374شود. 

423_462 ) 
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 فساد -3

به بعد ابعاد    1990ويژه از دهه  به   .اقتصادی سابقه طوالنی داردفساد و اثرات آن بر رشد  

متمركز    موضوع گسترش يافته و بیشتر مطالعات براثر مستقیم فساد بر رشد اقتصادی

توانیم به افزايش شكاف بین  های فساد اقتصادی و سیاسی میاز جمله هزينه.  اند شده

  . دولت و به يكديگر اشاره كنیم  افزايش بی اعتمادی مردم نسبت به   ،طبقات اجتماعی

منابع ملی را    ،شود كه مقامات دولتی و نخبگان اقتصادیاين پندار در مردم تقويت می

و حیف  برده  يغما  می  به  میل  می   .كنند و  دولت  به  نسبت  منفی  ديدگاه  به  اين  تواند 

امنیتی در بحران پیامدهای جدی  با  باالتر    های سیاسی  سطح ملی و حتی در سطوح 

تئوری اصلی در اينجا اين است كه هرچه بر میزان    .المللی منتهی شودای و بینطقهمن

-امنیت ملی و بین   ؛ شودیفساد اقتصادی و سیاسی در جوامع درحال توسعه افزوده م

( بنا بر گزارش  15_1:  1385. )لطفیان،  گیردمی   بیشتر در معرض تهديد قرار  ،المللی

ترين عامل توسعه نیافتگی و عدم پايداری در كشورها  معنوان مهسازمان ملل نیز فساد به

 بیان شده است.  

در سطح بااليی    های گذشته ويژه در سالدر كشورهای نفتی خاورمیانه، شاخص فساد به

قرار داشته است. هرچند در شرايط فعلی اين وضعیت اندكی در برخی از اين كشورها  

دلیل ساختار سیاسی و اقتصادی نامناسب  بهبود يافته است اما همچنان اين كشورها به 

ترين  همچنان در سطح بااليی از فساد سیاسی و اقتصادی قرار دارند كه به يكی از مهم

در اين كشورها تبديل شده است. يكی از عواملی كه به گسترش فساد در  موانع توسعه  

ر مردم  اين كشورها دامن زده است، عدم پاسخگويی حكومت و نخبگان حكومتی در براب

گیرد كه چون درآمد از خارج )مثال صادرات باشد. درواقع فساد از جايی نشات می می

ابد كه بدون پاسخگويی در برابر مردم،  يآيد؛ حكومت اين مجال را می دست می نفت ( به

های مالی خود را پیش بگیرد. از طرفی تمركز قدرت بیش از حد در دست افراد  سیاست

وجود آورد كه  های مفسدانه بههايی را برای فعالیتها وانگیزهوسوسهتواند  يا نهادها می

 ظارت ضعیف باشد،  ای وجود دارد. هرگاه مكانیزم ناين زمینه در كشورهای خاورمیانه
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قرار می فرصت از موقعیت شغلی  استفاده  برای سوء  افراد  اختیار  در  زيادی  گیرد.  های 

 ( 15_1: 1385)لطفیان، 

 

 رانتیردولت  -4

درآمد خود را از منابع خارجی و به    از  یا  توان گفت هر دولتی كه قسمت عمدهمی 

نامیده می   ، شكل رانت دريافت كند  (  125:  1376ی يوسفی،  . )حاجشوددولت رانتیر 

و كامل ق دقی بر  توسط  ترين تعريف دولت رانتیر  ترين  ببالوی مطرح شده است.  حازم 

های خارجی  دولتی است كه مقادير قابل توجهی از رانت  ،اساس اين تعريف دولت رانتیر

درصدی برای درآمدهای دولت رانتیر در    ۴۲  آستانه   او دارد.  شكل منظم دريافت می را به

درصد يا بیشتر از كل درآمدش از رانت    ۴۲رفته است. بدين معنا كه هر دولتی كه  نظر گ

دولتی كه به  (  92:  1376. )حاجی يوسفی،شوددولت رانتیر قلمداد می   د؛خارجی باش 

اقدام به واردات عظیم كاالهای مصرفی و تجملی    ؛شودمقدار وسیع از رانت برخورداد می 

نوع جوامع، مصرف زياد كاالها در قبال تولید كم در    نمايد. ويژگی بارز اقتصاد اينمی 

مهم از  يكی  است. چون  اهرم جامعه  نیازهای  ترين  تأمین  دولت  های حفظ مشروعیت 

تاكیدی برای گسترش    ،در چنین شرايطی چون از طرف دولت  .باشد مادی جامعه می 

  و خدمات دركاالها    كنندهصورت مصرف جامعه به  ؛ صنعتی وجود ندارد  صنايع و توسعه 

جامعه نیز    هایاند و بخشی از سرمايه اساسا غیر مولد و غیر اقتصادی ،  هاآيد و فعالیت می 

 (13: 1381. )رنانی و خضری،در مسیرهای غلط به هدر خواهد رفت

 شرايط دولت رانتیر 

گونه ارتباطی با  عبارتی ديگر رانت هیچبايد از خارج كشور تأمین شود. به رانت   •

 .لید در اقتصاد داخلی كشور نداردفرايندهای تو 

درگیر تولید رانت    در يک دولت رانتیر، تنها درصد بسیار كمی از نیروی كار  •

 .باشند رانت می   كننده و توزيع كنندههستند و بنابراين اكثر افراد جامعه دريافت 

اصلی رانت خارجی است و در هزينه كردن آن نقش    كننده دولت رانتیر، دريافت  •

 (183: 1380)نصیری،  .كند يفا میاساسی ا
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  در خاورمیانه   نفت  صادركننده   های فوق، اكثر كشورهای تولیدكننده و با توجه به ويژگی 

  چون رانت خارجی در اين كشورها مستقیما به خزانه  .های رانتیر نامید توان دولت ی را م

 .باشد ی درصد م ۴۲شود و سهم آن در درآمدهای دولت بیش از دولت سرازير می 

به  كلی  اما  خصیصه طور  از  ريشه رانتیريسم  خاورمیانه های  منطقه  اقتصادهای  و    دار 

است منطقه  اين  خیز  نفت  دولتكشورهای  در  رانتیريسم  وجود  موجب .  رانتیر    های 

ها بايد  چرا كه در وضیت عادی، دولت  شود. میها  استخراجی آن دولت   ظرفیتتضعیف  

باز و  استخراج  ا  جهت  افزوده توزيع  كنند   اقتصادی  رزش  نفوذ  وضعیت    اعمال  در  اما 

دولت،  ،  رانتیريسم اصلی  استخراج  كاركرد  نه  و    ترتیب بدين  و    استتوزيع 

.  استخراجی دولت رانتیر احتماال عقب افتاده و يا رو به اضمحالل خواهد گذاردظرفیت

ه كه در پردازش سیستم  بنابر اين يكی ديگر از موانع توسعه در كشورهای نفتی خاورمیان

 باشد. ر اين كشورها میكند؛ حاكمیت دولت رانتیر دتوسعه اين كشورها اختالل ايجاد می 

 

 توسعه نیافتگی به مثابه خروجی سیستم

طور كه بیان شد، خطا در يک بخش يا اجزای سیتم موجب خطا در كل سیستم  همان

وب خود نرسد. در سیستم  گردد كه سیستم به هدف نهايی و مطلشود و باعث می می

امكانات الزم در بخش ورودی  ها و  توسعه كشورهای نفتی خاورمیانه، با وجود ظرفیت

گردد كه سیستم نتواند سیستم اما در بخش پردازش، موانع چهارگانه مذكور موجب می 

ها كاركرد مطلوب خود را داشته باشد. نتیجه خطا در  در استفاده از اين منافع و حمايت

میبخش   چنین  سیستم  بهپردازش  كه  مطلوب،  شود  و  نهايی  هدف  به  رسیدن  جای 

طور كلی دچار خطا شده و نتیجه آن توسعه نیافتگی در اين كشورها می باشد.  سیستم به

به بیان ديگر، عدم كاركرد صحیح و درست سیستم در بخش پردازش، خروجی سیستم  

 شود. سعه نیافتگی منجر میرا تحت تاثیر قرار داده و نتیجه نهايی آن به تو
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 نتیجه گیری 

نیافتگی كشورهای خاورمیانه را مورد بررسی  در اين پژوهش سعی شد عوامل توسعه  

ها و شرايط  توان نتیجه گرفت كه ظرفیتقرار دهیم. با توجه به مطالب مذكور چنین می

انه منابع  خیز خاورمیباشد. كشورهای نفتالزم برای توسعه در اين كشورها فراهم می

های صحیح، آنها  گذاریسیاستتوان با  مالی الزم جهت توسعه را در اختیار دارند كه می

به اقتصادی  و  توسعه سیاسی  راستای  پردازش سیستم  را در  اما در مرحله  كار گرفت. 

اقتصادی و سیاسی اين دولت  هاتوسعه در اين كشورها، موانعی ساختاری در ساختار 

از عملكرد درست سیستم توسعه در اين كشورها شده است. اين  وجود دارد كه مانع  

توان در چهار دسته سیاست های مالی، اقتصاد تک محصولی، فساد و دولت  میموانع را  

رانتیر شناسايی نمود. اين موانع موجب مختل شدن روند توسعه و يا دست كم كندی  

ی و عقب ماندگی در  آن شده و باعث شده است كه در خروجی سیستم، توسعه نیافتگ 

در مرحله بازخوران سیستم وقتی با  توسعه را شاهد باشیم. اين عقب ماندگی در توسعه  

گیرد؛ خود منجر به نارضايتی از حكومت و ايجاد  ها و تقاضاها در تعارض قرار می حمايت

گردد. به اين معنا كه وجود  مشكالت سیاسی و امنیتی در مسیر توسعه اين كشورها می

شده    های الزم جهت توسعه، موجب ايجاد انتظار توسعه در مردم اين كشورهاظرفیت

مشكالت   به  ندارد  را  انتظارات  برآوردن  توان  كشورها  اين  سیاسی  نظام  وقتی  و  است 

شود كه مسیر توسعه را در يک دور باطل در اين كشورها قرار داده  جديدی منتهی می

صورت زير  توان بهی نفتی خاورمیانه را می نمودار نهايی سیستم توسعه در كشورهااست.  

 : خالصه نمود
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Rental government and its impact on civil society 

Abbas CHoubineh-Mehrdad Rabiee 

  

Abstract  

A government that often generates significant revenue from the sale 

of one or more raw materials, often due to dependence on natural 

resources and the mono-product economy. Brings the rentier 

government. This study seeks to answer the question of what effects 

rental state has on citizens and society will have a hypothesis that 

emphasizes that rentier governments do not need to earn money 

from natural resources. Direct taxes become popular and reduce the 

accountability of citizens and the lack of feeling the need for their 

participation, which is The factors themselves lead to a process that 

results in a gap between the government and the nation and a lack of 

attention to civil society. this article It examines the trends and 

pathology of this government and the role of civil society. Also at 

the end to express some external ways Raft points out that the 

situation is becoming critical and that this government is helping to 

become non-rented. 
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Investigating the development of the weapons and missile 

program of the Islamic Republic of Iran from a structural 

perspective 

Mohammad Mahdi KHamoushi 

  

Abstract  
One of the approaches of general critical theory is constructivist theory, 

which challenges the ontological hypotheses of rationalism in the field of 

international relations and foreign policy and expresses other principles 

and propositions. This theory imagines countries as actors. It does not 

accept a selfish particle whose interests are formed before international 

social interaction and that they enter into international relations only for 

strategic purposes, and on the other hand this theory tries to Explain the 

identity policy approach, how the role and influence of inter-intellectual 

communities such as nationalism, religion, ethnicity, gender, culture and 

race in international and foreign policy; Therefore, considering the 

emphasis of this theory on the category of identity and its impact on the 

national interests of countries and the role that they define and act 

according to the identity and norms between the minds, this article seeks 

to be based on the theory. Constructivism and according to its emphasized 

components, the policy of the Islamic Republic of Iran on the issue of 

developing weapons and missile programs based on the identity it has 

defined for itself after the Islamic Revolution and the inter-intellectual 

norms formed in the process of international interactions and based on 

experiences. Analyze the history and mentality formed based on its 

geopolitical position . 

 

Keywords 
Constructivist theory, Identity, Intersubjective norms, Islamic Republic of 

Iran 
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Investigating the Security and Development Ratio in Third 

World Countries 

Mohammad Reza Mahdavi   

 

Abstract  
The concept of security is at the heart of the study of international 

relations and plays the most important role in the policy of countries. 

Security, as the ultimate goal of governments, has the greatest impact on 

the decision-making and performance of countries in the international 

system and determines their type of action. The conceptual scope of 

security and differences in perceptions about it lead to differences in 

government policies and performance. Developing countries generally 

have a narrow and limited perception of security and base their security 

policies on military security, which disrupts the development process of 

these countries. Therefore, in this article, we have tried to use a 

descriptive-analytical approach to the relationship between security and 

development in third world countries and to explain the effectiveness of 

security and development policies in third world countries.For this 

purpose, while explaining the concept of security and explaining different 

security paradigms, the general characteristics of security policies in 

developing countries are stated and then comparing security and 

development policies in five areas: military, political, economic,  

socio-cultural and the environment is addressed . 

 

Keywords 
Security, Development, Third World, Economic Development, Political 

Development, Environmental Development 
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Investigating the Impact of Elite Migration on 

Underdevelopment in Iran 

 
Ftemeh Eslampanah 

 
Abstract 
Elite migration among developed countries can be considered natural and 

even beneficial, but it is a phenomenon In developing countries, which are 

increasingly exporting their elites and in front of a significant destination 

For the elites of other countries are not considered, an important dilemma 

in the development path that can damage Have abundance.Iran is also one 

of the countries that is seriously facing this phenomenon and should By 

providing solutions to eliminate existing repulsions and provide attractions 

at least in order to maintain the domestic elite Be yourself. Considering 

the effective role of systems thinking in various fields, system thinking is 

the basis of the present study In this article, using a descriptive-analytical 

method, first to express the situation of elite migration in Iran and support 

The work done in this field is discussed and then in response to the 

question of why the scientific elite in Iran They migrate 

Each of the economic, political, social and scientific research factors is 

examined separately and finally, taking into account the effects of this 

phenomenon and the negative results it leaves in the development process, 

Solutions are provided in relation to each of the above factors. 

 

Keywords 
Development, Migration, Elites, Underdevelopment, System analysis 
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  The role of Islamic teachings in the political development of 

Islamic countries with emphasis on Iran and Turkey  

 
Mohammad Reza Zarvandi 

 

Abstract 

The issue of development is one of the important topics that has been 

considered by developing countries since the 1960s, and political 

development is one of the types of development that is given special 

attention in the world, so that many economic development of some 

developed countries from In terms of material resources, they are 

considered to be the result of political development. 

Political development has various variables. One of the neglected 

variables is the role of religion and religious identity. And this variable 

plays an important role in political development, especially in most 

Middle Eastern countries. In this research, with a descriptive-analytical 

approach, the relationship between Islam and political development in Iran 

and Turkey has been studied. For this purpose, we first explain the concept 

of political development and its evaluation criteria, and then the role of 

Islam in the political development of Iran and Turkey is examined. 

Keywords 
Political development, Islam, Iran, Turky 
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Investigating development barriers in Middle Eastern oil 

countries with a structural approach 

 
Masoumeh Atoufi 

 
Abstract 

Development issues are one of the most important topics in the literature 

of international relations studies during the twentieth century in the second 

half of this century in the 1970s and 1980s different theories and 

researches in this The constituency was done. One of the main concerns of 

development researchers in this period is reading Development and 

barriers to underdevelopment have been in third world countries. Many 

factor theorists Has expressed different theoretical paradigms for 

underdevelopment in third world countries. But in the meantime, provide a 

coherent analysis of the structural barriers to development and its 

adaptation to the internal conditions of the country. Middle East oil is 

essential. Therefore, in this article, with a descriptive-analytical approach 

to Structural barriers to development in the Middle East are examined. 

Research hypothesis based on this It is argued that the non-standard 

structure of government in oil-rich countries serves as a deterrent 

Development works. And to prove it by examining four structural factors 

of underdevelopment in these countries Payments are: fiscal policy, 

monopoly economy, corruption, rentier government. 

 

Keywords 
Development, Oil, Middle East, Government 
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نراهنمای نگارش مقاله برای دانش پژوها  

و گاحتمالی پاسخ  یها و ادعاها  نويسنده باشد و او در برابر اعتراض  ی ش هاالت  ثمره   بايد   مقاله -1

به    یدعه موارد را در شماره بكند  دا  ود میخ، نشريه حق  ف خالفشك  تواهد بود. در صورخ

 . ع مخاطبان برساند الاط

 . لیلی باشدحو در حد مقدور به صوره ت یمقاله بايد دارا اصالت، نوآور -2

ر نیز ارسال  گدي  تنشريا  یر منتشر شده باشد و همزمان براگدي  یمقاله ارسالی نبايد در جا -3

 . نشده باشد

تبر عو معلمی باشد و در تدوين آن از منابع اصلی  تقیقاحنامه ت  ارش مقاله بايد تابع شیوهگن -4

 د. شده باش فادهاست

 . ر شودكچكیده ذ لمه باشد و در ذيلك  5 دامك لیسی هر گارسی و ان فبه زبان  یلیدكان گاژو -5

ه ك  یا  ونهگو روشن باشد، به  ق  و مقدمه دقی  قیقحت  رضیهف  سوال اصلی،  یدارا  مقاله بايد -6

 . ندكآماده   لیث اصحورود به ب یواننده را براخ

و  گیری  لیل شود و نتیجه  حو ت  تبیین  خوبی  به  مقاله بايد   یث اصلی، موضوع و مدعاحدر ب -7

 . در پايان آورده شود یبند جمع

 د. ر شوكاهیم در پاورقی ذف و م تحاالادل التین اصطمع -8

نويسنده، سال  فامیل  ه درون پرانتز،  ك  تصور  باشد و به اين  درون متنی   تبه صور  دهی   آدرس -9

 د. بیاي  فحه ص مقاله و شماره تاب يا كنشر 

 د باش زير به ترتیب ها بايد  نوشت و پی  عمناب -10

 الف: كتاب  

ويراستار، نام    ردآورنده ياگل پرانتز(، عنوان مقاله، نام  خسال انتشار)دا  نام نويسنده،   نام خانوادگی، 

 شر: ناشر نوبت چاپ ل نح، متمجموعه مقاال

 مقاله ب: 

اله«، نام نشريه، نوبت انتشار »عنوان مق  ی، نام نويسنده، سال انتشار )درون پرانتز(،گنوادخا نام   

 ه.شماره نشري نشريه،

 ج. مجموعه مقاالت   

ل  ح، متنام، سال انتشار)درون پرانتز(، عنوان مقاله، نام مترجم، نام مجموعه مقاال  ی، گانوادخام  ن

 ه. مقال فحاتص شماره  ر،نشر، نام ناش

 ت. ه به سايعمراج  خاينترنتی، تاري  انینويسنده، عنوان، نام و نشی، نام  گانوادخنام    :د: منابع اينترنتی


