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و دموكراسين  مورد كشورهاي صادركننده نفت: فت

 ��سيداحمد موثقي
و علوم سياسي دانشگاه تهران  دانشيار گروه علوم سياسي دانشكده حقوق

 دالرام غنيمي فرد
 دانشجوي دكتري گروه جامعه شناسي دانشگاه سيتي لندن

)28/11/88: تاريخ تصويب–15/6/88:تاريخ دريافت(

: چكيده

و دموكراسي تاكنون از جهات گونـاگون مـورد رابط و ارتباط نفت و دموكراسي ه توسعه اقتصادي

اين مقاله در پي آن است با توجه به نظريات مختلف مطرح شده، ممكـن. كنكاش قرار گرفته است

و همين طور دموكراسي را در كشورهايي صـادركننده نفـت بررسـي كنـد  .بودن توسعه اقتصادي

 كه ايجاد نهادهاي مدني در جهت دموكراسي در كشورهايي كـه دچـار اقتـصاد استفرض بر اين

و توسعه انساني؛رانتير هستند و توسعه اقتصادي و پاسخگويي دولت كمك خواهد كرد  به شفافيت

.دكررا نيز در اين كشورها ممكن خواهد

::واژگان كليديواژگان كليدي

ل توسعه، توسعه اقتصادينفت، دموكراسي، توسعه، اقتصاد رانتير، كشورهاي در حا

 66409595: فاكس مسئول مقاله*
.براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نويسنده در اين مجله، به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيد



 1391تابستان،2شمارة،42 دوره، فصلنامه سياست 248

 مقدمه
و توسعه اقتصادي مورد مطالعه بسياري از محققان قرار گرفته است در. موضوع دموكراسي

 مستقيم بين توسعه اقتصادي با شاخص سرانه توليدايمطالعات انجام شده همواره رابطه

و درجه دموكراتيك بودن حكومت ها به دست آمده است عات فراوان اما مطال.ناخالص ملي

و تشريح چرايي اين رابطه انجام شده، نتايج يكسان را نشان نمي بهكه براي تشخيص و دهد

 توسعه اقتصادي عامل ايجاد دموكراسي هنوز معلوم نيست كه واقعاً. نتيجه مشخصي نمي رسد

 يا اين همبستگي صرفا؛است يا دموكراتيك شدن حكومت به توسعه اقتصادي كمك مي كند

نياي رابطه و بيانگر هيچ رابطه علي بين دو متغير كه.ست تصادفي است عالوه بر اين استثنايي

و رشد اقتصادي مترتب است  مربوطبه كشورهاي نفتي؛بر قاعده رابطه مستقيم دموكراسي

و مشخص مورد بحث قرار گرفته اند به طور مجزا كه در منابع مختلف اين خود.مي شود

مي دهد كه براي هانشان و مالك ي خاص را در نظر گرفتي كشوري مانند ايران، بايد معيارها

و نسخه اي كه به طور عمومي در مورد كشورهاي ديگر ممكن است مصداق پيدا نكند كه

مي رود به كار و تثبيت دمكراسي در كشورهاي ديگر  دردي از اين كشور؛براي توسعه يا ايجاد

.يا كشورهاي مانند آن دوا نكند

هايي اشاره خواهد شد كه در صدد توضيح رابطه ميان اين مقاله ابتدا به مهم ترين بحثدر

و دموكراسي از منظرهاي گوناگون برآمده اند كه. توسعه تالش در اين بخش اين خواهد بود

بهينشان داده شود هر كدام از متغيرهاي توسعه يا دموكراسي براي رشد در كشور  نياز

به خودي خود هيچ يك علت ديگري نخواهد بودمتغيرهاي دخيل ديگر و گيري نتيجه. دارند

و ليمونگي متكي خواهد بود .ما در اين زمينه بيش از هر چيز به مطالعات پرزورسكي

به مطالعاتي و دموكراسي انجام پرداخته خواهد شد در بخش بعدي كه در مورد رابطه نفت

كه با وجود نفت، مراحل و كشورهايي و درجه نزديك شده است  توسعه را تجربه مي كنند

به دموكراسي مورد بررسي قرار خواهيم دادآنها شدن به مطالعات. را تكيه در اين بحث بيشتر

كه نشان دهيم. مايكل راس بر مي گردد ازبتالش اين است كه نفت در جلوگيري رغم تاثيري

كه؛دموكراتيك شدن يك كشور دارد  قابليت توسعه را افزايش اگر خود به عنوان ثروتي

و هم توسعه را تجربه كند؛مي دهد نگريسته شود مي تواند دموكراتيك شود . در شرايطي هم

به زعم خود پاسخ خواهيم داد كه در شرايطي كه كشوري مانند ايران از به اين سوال در نهايت

رااست؛ثروتي طبيعي مانند نفت برخوردار  به توسعه هدايت خواهد آيا دموكراتيك شدن، آن

مي، به تعبيري بهتر؟كرد يا خير آن عامل دموكراسي در اينجا به توسعه كمك  كند يا مانع

و پاسخگويي؟دشومي كه روندهاي دموكراتيك، شفافيت، محاسبه پذيري  فرض اين است

و همچنين جام و مطبوعات آزاد و فشار افكار عمومي به واسطه احزاب عه حكومت، نظارت
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كه براي توسعه اقتصادي مناسب تر است خواهد مدني قوي، به جايگزيني هزينه ها در محلي

و دموكراسي در نهايت يكديگر را تقويت خواهند كرد و توسعه هرچند حساسيت. انجاميد

مي» نفت«كااليي مانند  از لحاظ بين المللي موانع پيش روي دموكراتيك شدن كشور را تقويت

. كند

كه نشان دهيم توسعه اقتصادي واقعي ناگزير همراه با دموكراسيبرتالش اين است

گاهي با توجه به سوابق تاريخي، معضالت خاص، مقوله هايي نظير سرمايه. خواهد بود

و گاهي برعكس، بعضي كشورها روند  مي گيرد و غيره، دموكراسي بر توسعه پيشي اجتماعي

طي مي كنندتوسعه اقتصادي را پيش از تحقق دموكرا بن،در اين ميان.سي  كشورهاي نفتي در

و هم دموكراسي براي اين كشورها بسته كه راه را بر توسعه اقتصادي بستي گرفتار آمده اند

و پژوهش هاي گسترده؛اينكه راه برون رفت از اين بن بست چيست. است  خود جاي تحقيق

و تبيين مساله پرد. ديگر دارد به طرح مي شوددر اينجا تنها .اخته

به تعريفي به اين مساله، براي روشن شدن بيشتر سواالت فوق بايد ليكن پيش از پرداختن

و ساده انگارانه از دموكراسي،. رسيدتوسعهو دموكراسي از دو عبارت   تعريف عمومي

و حق راي عمومي، تعدد كه عالوه بر وجود انتخابات مي خواند رژيم هايي را به اين نام

در. اب را نيز در آن شاهد باشيماحز دموكراسي طي دهه هاي اخير به عنوان يك مفهوم ارزشي

به خصوص پس از فروپاشي شوروي كمتر. بين بيشتر كشورهاي جهان مطرح شده است

و به برگزاري انتخابات در سطوح مختلف سياسي كه خود را متعهد مي توان يافت كشوري را

 خواست عمومي جهاني در جهت گسترش. رده باشدايجاد نمادهاي دموكراتيك نك

و تا دموكراسي ها باعث شده است كه دولت ها به گونه اي خود را دموكراتيك نشان بدهند

به مفهوم نمادين آن نزديك شوند و سپس ايجاد احزاب،بنابراين. جاي ممكن  ايجاد انتخابات

به؛و مطبوعات متعدد هر چند الزمه دموكراسي است  عنوان تعيين كنندگي ميزان ديگر

ها زيرا؛دموكراتيك بودن دولت نمي تواند پذيرفته شود مي كنند اين احزاب را دولت كه ايجاد

و رقابت هم مي كنند تا وجهه دموكراتيك خود را حفظ گاهي ظاهراً  با هم اختالفاتي نيز دارند

. نندك

و وي. وبر استفاده كرده استسيمور ليپست براي تعريف دموكراسي از تعاريف شومپيتر

مي شوندمي و نهادهاي-1: گويد دموكراسي ها با سه معيار سنجيده  مجموعه فرهنگ

از-3؛ مجموعه اي از رهبران سياسي كه در قدرت باشند-2؛دموكراتيك  يك يا چند گروه

به دست گيري قدرت را داشته باشند كه امكان ).1959ليپست،(رهبران سياسي مخالف

درانظر مي رسد تعريف ليپست مفهومي حداقلي از آنچه مراد ما از دموكراسي به ست را

مي گيرد كه براي تعيين سطح دموكراتيك بودن. بر هامراجعي  ساالنه گزارش مي دهند دولت
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و ميزان آزادي هاي اجتماعي  نيز با همين تعريف به اضافه ميزان مشاركت سياسي

و( نندكتعريف مي شاخص هاي دموكراسي را و بيش با چنين EIUسايت فريدم هاوس  كم

دو. شاخص هايي دموكراسي ها را مي سنجند به گزارش هاي ساالنه اين براي اطالع بيشتر

.)سايت مراجعه كنيد

مي كند ليپست بيش از هر چيز. تعريف توسعه اقتصادي در متون مختلف تغييرات بيشتري

GNP به عنوان شاخص او معتقد است كه سرانه توليد ناخالص. توسعه قبول دارد سرانه را

و كشوري كه ثروتمند باشد، سطح توسعه اجتماعي را  ملي، مالك ثروتمندي يك كشور است

رو.به خودي خود باال مي برد او. شهرنشيني، تحصيالت، رفاه، در مردم بيشتر مي شود،از اين

.)1959، ليپست(مي نامد» توسعه«اين رشد اقتصادي را

امروزه مالك هاي توسعه.دشوتعريف ليپست براي توسعه امروزه ناكافي محسوب مي

هاي عالوه بر درآمد سرانه، توسعه انساني را نيز شامل مي شود كه خود از شاخص هاي برابري

و غيره تشكيل شده است و سالمت اجتماعي، كيفيت زندگي، طول عمر امروزه. اجتماعي

مي شودآمارهاي توسعه ان به عنوان شاخص معتبر توسعه انساني شناخته  ساني سازمان ملل،

و لين،( .)1378ارسن

و توسعه  رابطه دموكراسي
و توسعه با يكديگر همبستگي دارند؟ آيا دموكراسي به توسعه منجر خواهد آيا دموكراسي

ب چه رابطه علي ين شد يا برعكس دموكراسي خود نتيجه قهري توسعه اقتصادي است؟

مي توان داد؟ اينها  و چه توضيحي در اين رابطه و توسعه اقتصادي وجود دارد دموكراسي

كه مبناي تحقيقات بسياري از پژوهشگران علوم سياسي قرار گرفته است . سواالتي است

كه هر چند با سواالت يكسان انجام گرفته اند به نتايج همانند دست نيافته اند؛تحقيقاتي . لزوما

به اين پرسش در ميانبه گونه چي چن مي گويد دست كم پنج رويكرد متفاوت كه ليانگ اي

.)2006چن،( محققين وجود دارد

و طرفداران نظريه نوسازي معتقدند كه توسعه اقتصادي گروه اول از جمله سيمور ليپست

به دموكراسي منجر خواهد شد به همبستگي مثبت توسعه. حتما  اين دسته در مطالعات خود

پي افزايش و مشاهدات شان حاكي از ايجاد دموكراسي ها در و دموكراسي رسيده اند اقتصادي

و رفاه. سرانه توليد ناخالص ملي است كه باال رفتن درآمد مي شود در توضيح اين روند، گفته

و آموزش عمومي  به باال رفتن سواد وشومي منجر عمومي و سواد، رفاه و روند شهري شدن د

مي مدرن شد و مشاركت مردمي در حكومت منجر .دشون جامعه به خواست دموكراسي
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و تكميل نظريه نوسازي، اعتقاد دارند كه گروه دوم از جمله ساموئل هانتينگتون در ادامه

و جامعه از طريق  مي شود فرآيندي فساد سياسي در نتيجه توسعه اقتصادي، باعث بي ثباتي

به سمت دموكراسي حركت  در. خواهد كردنهادسازي كه در مقابل، دسته سوم معتقدند

به دموكراسي رهنمون نمي  زيرا رژيم هاي.دشوكشوري مانند چين، توسعه اقتصادي

كه بدون آزادسازي هاي سياسي هم  مي كنند به اين ترتيب ثابت به مردم خود اقتدارگراي دنيا

 اين دسته از محققان نظريه اي را كه بنابراين،.دشمي توان از مزاياي توسعه اقتصادي بهره مند 

به دموكراسي منتهي مي شود مي كنند؛مي گويد توسعه اقتصادي بدون ترديد . نفي

از. گروه چهارم، پژوهشگراني هستند كه معتقدند دموكراسي بر توسعه اقتصادي مقدم است

و مورتن هالپارين هستند اينان معتقدند. جمله اين محققان، جوزف زيگل، مايكال وينشتاين،

و سالمت اجتماعي در دموكراسيشاخص هاست ها بسيار باالتر از غير دموكراسيهاي اقتصادي

و بازدهي اقتصادي دموكراسي ها در توسعه اقتصادي باالتر  كه عملكرد و نتيجه مي گيرند

. دموكراسي بايد پيش از توسعه اقتصادي مورد توجه قرار گيرد،بنابراين. است

كه با وجودو باالخر و ليمونگي اعتقاد دارند ه گروه پنجم محققان از جمله پرزورسكي

و توسعه اقتصادي ديده مي شود كه اغلب ميان دموكراسي و علي؛همبستگي  رابطه معنادار

كه نوع رژيم سياسي به توسعه اقتصادي كمك و نمي توان گفت  ميان اين دو وجود ندارد

.)همان( دي استمي كند يا نتيجه توسعه اقتصا

و دوم را مي توان زير مجموعه فكر كه معتقد است توسعهيگروه اول  واحد دانست

به دو نتيجه متفاوت مي رسد. اقتصادي پيش شرط دموكراسي است  اگر-1: استدالل اينان

 اگر-2؛خواهان رسيدن به دموكراسي هستيد، ابتدا بايد توسعه اقتصادي را تجربه كنيد

زيرا دموكراسي نتيجه. از حدي از توسعه اقتصادي فراتر نرويد؛هيد دموكراتيك شويدخوانمي

. ناگزير توسعه است

مي كنند،با وجود اين در نظريه اينان. محققان دسته سوم خيال ما را از اين بابت راحت

مي  و تجربه كشورهاي شرقي آسيا نشان به دموكراتيك شدن منجر نخواهد شد توسعه لزوما

ازد مي توان بدون نگراني و هم به توسعه رسيد مي توان كه هم از راههاي غير دموكراتيك هد

به توسعه اقتصادي رسيد كه همبستگي ميان،بنابراين. نتايج سياسي،  اين گروه با دسته پنجم

و توسعه را بي معنا مي دانند نزديك هستند .دموكراسي

و مقايسه اي زيادي در مورد و جنوب مطالعات موردي  توسعه كشورهاي آسياي شرقي

و همچنين شرايط كه نقش فرهنگ كنفوسيوسي مردم منطقه شرقي آسيا انجام گرفته است

مي دهد كه روي هم رفته باعث غير. تاريخي خاص را در توسعه آنان نشان شرايطي

و غير دموكراتيك ماندن آنها كمك كرده اس .تدموكراتيك بودن توسعه اقتصادي در منطقه
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و جنگ سرد نيز در اين زمينه موثر بوده اند . شرايطي از قبيل مبارزه با نفوذ كمونيسم در منطقه

به هر جهت مطالعات نشان مي دهد كه در«اما و دموكراتيك به سوي نظام چند حزبي تحول

و پايدار داشته است نمي توا، به اين ترتيب.»)96: 1387موثقي،(اين منطقه، پيشرفتي تدريجي

مي كند كه تجربه آسياي شرقي، ادعاي حاميان نظريه نوسازي را تا حدودي تاييد .گفت

و دموكراسي را داراي رابطه علي معنادار مي و دوم توسعه  گروه چهارم مانند گروه اول

كه پيش نياز توسعه است؛دانند استدالل هاي. اما برخالف آنان معتقدند اين دموكراسي است

كه وجود. از داليل متعدد را شامل مي شوداين گروه طيفي  گاهي اعتقاد بر اين است

و وجود نهادهاي  مي كند و سرمايه گذاري بخش خصوصي را تضمين دموكراسي، سرمايه

و آن را  مي تواند ارزش افزوده براي توليدات ايجاد كند و سيستم قضايي مستقل دموكراتيك

به كار گي و دوباره پذيري بخش خطر؛در غير اين صورت.رددر همان كشور حفظ كند

به خروج ارزش افزوده باال مي رود و تمايل مي شود گاهي نيز.)1993اولسون،( خصوصي كم

و احزاب مخالف، وجهه انساني تر دولت را  كه از طريق مطبوعات آزاد نياز به آراي مردمي

مي زنند كه معيار؛محك به كيفيت زندگي مي شود دموكراسي ها از زمان– نسبتا جديد باعث

مي شود- ليپست اقتدارگرايان. بيش از اقتدارگرايان توجه كنند؛ براي سنجش توسعه محسوب

و احزاب مخالف براي انتخاب هر وسيله اي  و عدم حضور مطبوعات از فقدان شفافيت دولت

مي كنند به هدف استفاده انهم. گيريم اين هدف توسعه اقتصادي كشور باشد؛براي رسيدن

به مردم، عدم كه جوزف استيگليتز در كتاب خود بيان داشته است، ندادن حق انتخاب گونه

و ناآگاه نگه داشتن آنها گاهي  هاشفافيت،  را براي توسعه سريع در جهتي ياري رسانده دولت

و خصوصي سازي و بانك جهاني به آزادسازي كه تحت فشار صندوق بين المللي پول است

مي نويسد. نندكو در اين راه مردم خود را دچار فقر، گرسنگي، بيكاري سريع دست بزنند : او

و از راه هاي فرايندهاي مردم ساالري، گزينه خود« كشورها بايد گزينه هاي مختلف را بررسي

و بايد در گذشته هم همين. را مشخص كنند اين وظيفه سازمان هاي اقتصادي بين المللي است

كه كشورها را  و پيامدهاي هر گزينه، تصميم هايمي بود مجهز كنند تا ضمن درك خطرات

و قبول مسئوليتي است كه با آن مالزم. آگاهانه براي خود بگيرند جوهر آزادي حق انتخاب

.)141: 1383استيگليتز،(»است

 شدت نيازهاي اقتصادي بر فوريت«آمارتياسن نيز از منظري مشابه معتقد است كه

مي افزايدهاي سياسآزادي به.)163: 1380سن،(» به جاي آنكه از شدت آن بكاهد,؛ي  وي در ادامه

به زعم او تعيين كننده تقدم دموكراسي بر رفع نيازهاي اقتصادي كه مي پردازد سه مالحظه اي

در: است و مي سازد و اجتماعي توانمند از جهتي دموكراسي مردم را در مشاركت سياسي

ب دوم اينكه. بيشتر در زندگي اقتصادي خود داشته باشنديتوانند نقشنتيجه باعث مي شود
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و جلب توجه دموكراسي داراي نقشي ابزاري است در جهت شنيده شدن صداي مردم

به نيازهاي آنان است و شناخت از نيازهاي. سياستمداران و باالخره اينكه دموكراسي با درك

به عهده دارد سازنده در مفهوم سازي از نيازياقتصادي نقش .)1380،همان(ها

و دوم نظريات خود را مطرح مي به دسته اول نظريه پردازان دسته چهارم عمدتا در پاسخ

و طرح رابطه  و نظريات ديگر اتفاق» اول توسعه، بعد دموكراسي«سازند پيش از استدالالت

ت( عده اي از اين پژوهشگران دسته چهارم،بنابراين. افتاده است به پيش) قدم دموكراسيمعتقد

به نظريه پردازان نوسازي يا دسته اول دارند كارل بوا در اين. از هر چيز موضع انتقادي نسبت

به دموكراسي. ميان نظري ديگر دارد او معتقد است باال رفتن درآمد يا ثروت يك كشور لزوما

شد«براي نمونه. نمي انجامد ند كه با دموكراسي هاي قرن نوزدهم در كشورهايي ظاهر

مي دانيم كه.)2: 2003بوا،(»استانداردهاي امروزي آنها را تقريبا فقير  سوال بوا اين است

مي مانند و چگونه پايدار به اين. دموكراسي ها در چه شرايطي به وجود مي آيند در پاسخ

چه برابري هاي اقتصادي در جامعه بيشتر شود كه هر مي رسد ر كشو؛سوال، وي به اين نتيجه

ممكن است اين توزيع درآمد در يك كشور فقير يا ثروتمند.دشوبه دموكراسي نزديك تر مي

مي كند. رخ بدهد ليكن در شرايط امروز توسعه اقتصادي به بزرگ تر شدن طبقه متوسط كمك

بنابراين دليل اينكه ليپست به همبستگي مثبت.و اين يعني توزيع برابرتر درآمدهاي جامعه

مي خورددموك-توسعه .)2003بوا،( بازتوزيع درآمدهاست، نه رشد درآمد سرانه؛راسي بر

كه هر چند اقتصاد بازار، يعني تفوق مي شود رابرت دال نيز در نتيجه گيري مشابه متذكر

مي شود و استقرار نهادهاي دموكراتيك منجر به رشد اقتصادي  اما؛بخش خصوصي در اقتصاد،

به برابري سياسي آسيب مي رسانداقتصاد سرمايه داري بازار« كه از لحاظ: جدا شهرونداني

در نتيجه، تنشي دائمي ميان ....اقتصادي نابرابرند بعيد است بتوانند از لحاظ سياسي برابر باشند

و اقتصاد سرمايه داري بازار وجود دارد .)199: 1378دال،(»دموكراسي

و ليمونگي حاكي از آن و اما يافته هاي پرزورسكي كه رابطه اي علي ميان دموكراسي  است

و. توسعه وجود ندارد مي رسد كه رابطه دمكراسي به اين نتيجه حتي بيش از آن، پرزورسكي

كه آيا رژيم. توسعه رابطه ايدئولوژيك است و ليمونگي اين است سوال اصلي پرزورسكي

مي نويس به نفع توسعه كار مي كند يا اقتدارگرايي؟ او  از ميان هجده مطالعه:ددموكراتيك

هشت مورد به نفع دموكراسي، هشت مورد به نفع اقتدارگرايي نتيجه گيري«مورد بررسي،

و پنج مورد تفاوتي ميان اين دو نديده اند از. كرده اند آنچه گيج كننده تر است اين است كه

كه پيش از  رژيم هاي منتشر شده اند، هشت مورد دريافته اند كه 1988يازده نتيجه اي

از؛تر دارند سريعياقتدارگرا رشد كه هيچ يك از نتيجه گيري هايي كه پس  1987 در حالي

از آنجا كه به نظر نمي رسد اين تفاوت،. اين يافته ها را تاييد نكرده اند؛انتشار پيدا كرده اند



 1391تابستان،2شمارة،42 دوره، فصلنامه سياست 254

و تنها مي توان تصور كرد كه اين رابطه اي بين؛نشانگر نمونه ها يا دوره ها باشد  آمار

و ليمونگي،(»ايدئولوژي باشد .)60: 1993پرزورسكي

به رشد اقتصادي كه نوع رژيم براي رسيدن كه پرزورسكي مي كند اين است نتيجه گيري

او معتقد است تحقيقاتي. بلكه عوامل ديگر نيز در اين زمينه دخيل هستند؛تعيين كننده نيست

به خوبي توضيح سازوكار نيستند،كه تاكنون در اين مورد انجام گرفته، دقيق  هاي علي را

و يافته هاي آماري نمي به عقيده او شرايط كشورها آنقدر. نيز محل ايراد استآنها دهند اصوال

به يك نتيجه مقايسه اي قابل قبول براي توضيح رابطه اي ميان  متفاوت است كه نمي توان

و توسعه دست يافت  م.)1993همان،(دموكراسي هاي صورت گرفته در مورد جموعه پژوهشاز

و ليمونگي قابل قبول مي رسد نتيجه گيري هاي پرزورسكي و دموكراسي، به نظر تر از توسعه

. ديگران باشد

 مشكل كشورهاي نفتي
به ضرر آن به دست آمده استگيريدر نتيجه به نفع دموكراسي يا كه  محققين اتفاق؛هايي

ك از. شورها از شمول نتيجه گيري آنان استثنا هستندنظر دارند كه يك گروه از اين گروه

مي شود(كشورها، كشورهاي نفتي هستند كه)و گاهي ساير منابع معدني نيز در كنار نفت ذكر

و رابطه اي ميان دموكراتيك بودن مي كنند و- يا نبودن–رشد اقتصادي متفاوت را تجربه  آنها

گ. رشد اقتصادي شان وجود ندارد و ليمونگي كشورهايبه فته راس، در مطالعات پرزورسكي

ش كه مورد آزمايش آماري قرار گرفته اند حذف به سادگي از داده هايي ه انددصادركننده نفت

.)2001راس،(

مي گويد در«: كارل بوا و تاثير آن بر ماليات دهي پارادكس مهم نقش اختصاصي دارايي ها

مي كندكارهاي تجربي اخير در مورد رابطه و دموكراسي حل هر چند يافته ها حاكي. توسعه

مي رود كه احتمال ظهور رژيم دموكراتيك با افزايش درآمد سرانه باال از؛است  مجموعه اي

رژيم هاي بسيار ثروتمند اما اقتدارگرا ديده مي شوند كه بيشتر كشورهاي صادركننده نفت

كه درآمد سرانه اي باالي هشت، هشتاد درصد همه كشور1950-90در دوره. هستند هايي

به.)42-2003:43بوا،(» دموكراسي بودندو نفت صادر نمي كردندهزار دالر داشتند   الري دايموند

كه اقتصادشان«: طور مشابه چنين مي نويسد و سه كشوري واقعيت عجيبي در مورد بيست

مي چرخد وجود دارد او.)74: 2008دايموند،(»هيچ كدام دموكراسي نيستند: توسط فروش نفت

و نيجريه تا چند سال پيش دموكراسي بودند اما با باال مي دهد كه كشورهايي مثل ونزوئال ادامه

. دموكراسي در آنجا رو به افول رفته است)و درآمد نفتي اين كشورها(رفتن قيمت نفت 
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كه كسي منكر آن نيست ي توضيح آن اما برا. وجود چنين يافته اي آن قدر واضح است

به درآمد نفت. استدالل هاي متعدد آورده شده است كه متكي كه بيشتر كشورهايي از آنجا

و به طور آشكارتر اسالم را علت غير؛هستند در خاورميانه متمركزند  گاهي عامل مذهب

رغم درآمد اقتصادي فراوان دانسته اندبدموكراتيك بودن يا اقتدارگرا ماندن اين كشورها

مي گيرد، مورد دولت رانتير.)1994، سالمه؛2006ون، هريس( كه بيشتر مورد استفاده قرار اما استداللي

و درآمدهاي زحمت نكشيده«ميك مور از اصطالح. است براي» درآمدهاي زحمت كشيده

مي كند به تعبير او درآمد.)1385ميك مور،( توضيح عدم دموكراتيك شدن اين كشورها استفاده

ه كه دولت براي كسب پول، كوششي با همكاري دولت تا نگامي زحمت كشيده است

به خرج دهد مي تواند سازماني يا سياسي باشد. شهروندان در واقع هر دو نوع. اين كوشش

به اين ترتيب محل درآمد  و اين كوشش هاي دولت در جهت اخذ ماليات از شهروندان است

ازدر. دولت، اخذ ماليات از شهروندان خود است آمدهاي زحمت نكشيده دولت شامل استفاده

مي شود و كمك هاي خارجي . منابع معدني، به ويژه نفت

و دموكراسي انجام داده است، به اين نتيجه گيري منجر مطالعاتي كه راس در زمينه نفت

مي توان به سه رابطه علي براي مساله   اثر-1: رسيد،نفت مانع دموكراسي استمي شود كه

به. اثر نوسازي-3؛اثر سركوب-2؛رانتير كه متكي منظور از دولت رانتير، دولتي است

منابع طبيعي غيرمعدني را نمي توان در اين دسته. است- يا منابع معدني ديگر–درآمدهاي نفتي 

و دوم اينكه كارگران؛قرار داد به جيب بخش خصوصي مي رود،  زيرا درآمد كشاورزي عمدتا

ي شامل عده زيادي از جمعيت مي شوند كه خود موجب بازتوزيع اين دخيل در امر كشاورز

به بخش مييدرآمدها اي.دشو گسترده تر از مردم به رابطه نظريه پردازان دولت رانتير با توسل

و نمايندگي وجود دارد را،كه ميان ماليات دهي كه دولت هايي كه منابع خود  استدالل مي كنند

و مسئوليت پذيري؛مين مي كننداز محل اخذ ماليات ها تا  تمايل بيشتر به محاسبه پذيري

به دست مبسوط از تامين مالي دولت هاي رشد يافته از طريق مالياتيميك مور شرح. دارند

ازمي دهد  و فاصله اي كه دولت ها از ملت شان مي گيرند در كشورهايي كه منابع مالي شان

و مردم در كشورهاييب. ماليات نيست وجود نا بر نظر مور داليلي براي رابطه نمايندگي دولت

به منابع مالياتي استدارد   از جمله سيستم اداري منظمي كه براي اين.كه دولت متكي

مي رسدهادولت به نظر به وجود مي آورد؛ ضروري و كارآمدي را . نظام بوروكراتيك درستكار

و دو  زيرا دولت براي تامين منابع خود نياز؛لت منافع مشترك پيدا مي كننداز طرف ديگر مردم

و درآمدي داشته باشند كه بتوانند ماليات بيشتر بپردازند كه ثروتمند باشند .به مردمي دارد

و،بنابراين مي شود زيرا مديريت نظام پيچيده اداري  وسوسه برانداختن حكومت نيز كمتر

به پول.دشوتامين منابع مشكل تر مي مور به همين ترتيب خصوصياتي را در كشورهاي متكي
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به سمت رشد نيافتگي كه اين كشورها را به سمت–نفت بر مي شمرد و به زعم ما همچنين

هاها درست مقابل ويژگي هاي اين ويژگي.مي كشاند-غير دموكراتيك بودن ي متكي بر دولت

ا كه در كشورهاي استقالل دولت از شهروندان جاي.ستماليات مي گيرد رابطه تنگاتنگ را

و شهروندان وجود دارد) ماليات گيرنده(نوع اول  و. بين دولت  دستگاه اداري ناكارآمد

به رانت است و براندازي از نتايج مستقيم وابستگي به همين. انگيزه هاي قوي براي كودتا

و آسيب عدم شفافيت در هزينه هاي مالي دولتي، عدم انگيزه،واسطه  براي سياست هاي مدني،

مي تواند در نگه داشتن به وجود مي آيد كه همه اين عوامل پذيري مالي نيز در اين كشورها

و اقتدارگرا موثر باشد  .)1386مور در كتاب داد،(دولت ها در حالت غير دموكراتيك

د يا حتي اصالي صادركننده نفت تمايل دارند ماليات بسيار محدود از مردم بگيرندولت ها

 در مقابل مردم اين كشورها هم انتظاراتشان از دولت براي. مالياتي از آنان اخذ نكنند

 مردم؛احساس شهروندي در اين كشورها بسيار كمرنگ است. محاسبه پذيري بسيار كم است

كه تامين كننده مخارج  خود را داراي حق نسبت به دولت نمي دانند، زيرا اين مردم نيستند

كه تامين كننده.ندهستدولت مي داند، زيرا در واقع دولت است دولت نيز خود را قيم مردم

دومين ويژگي. اين خود دومين ويژگي كشورهاي رانتير را نشان مي دهد. مخارج مردم است

مي پردازند كه دولت ها هزينه هاي زيادي را براي رفاه مردم خود .به طور مشخص اين است

ن به مي دهداين كار از. وبه خود خواسته هاي دموكراتيك مردم را كاهش به گفته راس تعدادي

كه بعضي كشورهاي صادركننده نفت براي كنترل دموكراسي خواهي هستمحققين براين نظر ند

مي كنند .)2001راس،( در مردم برايشان خرج

كه از لحاظ مالي از مردم خود مستقل است به شيوه هاي گوناگون بنيان هاي دولتي

دولت به گفته راس مطالعات انجام گرفته، جلوگيري. دموكراسي را از ابتدا ريشه كن مي كند

و جامعه مدني را تاييد مي كندها از سوي.ي صادركننده نفت از تشكيل گروه هاي اجتماعي

به رانت، از پيدايش طبقه سرمايه داري كه بخواهد حافظ،ديگر و ثروتمند متكي  دولت بزرگ

و اجازه نمي مي كند و در نتيجه خواسته هاي سياسي داشته باشد جلوگيري منافع خود باشد

در كشورهاي رانتير طبقه قدرتمند سرمايه. دهد از ابتدا چنين طبقه اي در كشور شكل بگيرد

مي كند و دولت پيش از شكل گيري طبقه آن را نابود .)همان( دار وجود ندارد

ت رانتير در مجموع شامل نتايجي است كه استقالل مالي دولت از استدالل هاي نظريه دول

مي آورد به بار در كنار اين نظريه، راس با اشاره به مطالعات موردي كشورهاي. مردم

مي پردازد مي گويد دولت هاي صادركننده نفت از درآمد. صادركننده نفت به نكته ديگري او

مي كنند كشورهاي توسعه نيافته از لحاظ اقتصادي توان. باالي خود براي سركوب استفاده

و  و خريد تسليحات نظامي براي مقاصد داخلي و پليسي گسترده، ايجاد دستگاه هاي اطالعاتي
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به. خارجي در اين حد ندارند براي نمونه به هزينه هاي نظامي ايران پيش از انقالب، يا

. عربستان سعودي مي توان اشاره كرد

به علت،اما به جز اينها مي پردازد كه شايد كمتر در مورد آن بحث شدهيراس  ديگر نيز

و نظريه پردازان نوسازي براي توضيح. باشد كه ليپست مي توان رابطه علي را او معتقد است

به كار برده اند و دموكراسي بايد ديد. در مورد كشورهاي صادركننده نفت آزمود؛رابطه توسعه

كه از آن طريق موجب آيا در اين كشورها توسعه  به توسعه اجتماعي انجاميده است اقتصادي،

به توسعه اجتماعي نرسيده علت آن  و اگر ثروت در اين كشورها دموكراسي شود يا نه،

به نقل از اينگلهارت، راس مي گويد تغييرات اجتماعي از دو طريق به دموكراتيك. چيست

مي انجامد به توانايي مردم در ايجاد باال بردن سطح تحصيالت عمو-1. شدن كه خود منجر مي

و سازماندهي مي مي شود قدرتكه باال بردن تخصص هاي شغلي-2؛دشوارتباطات باعث

و چانه زني مردم با نخبگان باال برود   سازوكاري نظريه نوسازي، در واقع).336:همان(تعامل

ق و دموكراسي و بدون آن اجتماعي را كشف مي كند كه بين توسعه اقتصادي رار گرفته است

. هيچ كشوري با وجود درآمد سرانه باال به دموكراسي نمي رسد

به اين سوال نيز پاسخ مي دهد كه آيا واقعا اين نفت است كه مانع راس در پژوهش خود

دموكراسي است، يا با توجه به اينكه بيشتر كشورهاي صادركننده نفت كشورهاي اسالمي 

و در واقع اسالم از بروز دموكراسي در اين كشورها اين نتيجه گير؛هستند ي اشتباه است

مي كند كه مذهب. جلوگيري و آزمون متغيرهاي متعدد، راس در مي يابد با توسل به آمار

كه از دموكراسي  و واقعا نفت است نقشي در غير دموكراتيك ماندن اين كشورها ندارد

به نحوي در نهايت نتيجه گيري.)همان(جلوگيري مي كند كه فرضيات اوليه همه  راس اين است

و مكمل مانع دموكراسي است. درست هستند به شكل هاي گوناگون كه. نفت حتي زماني

مي كننددولت ها مي برند؛ خرج هاي سنگين براي مردم و رفاه آنها را باال از؛ سطح آموزش

ن و روابط اجتماعي متناسب با آن ايجاد كه تخصص هاي شغلي مي شود، تاثيري كه آنجا

براي مثال، تلفن وسيله. نوسازي بايد بر نوع رژيم داشته باشد در اين كشورها اتفاق نمي افتد

و شبكه سازي نه وسيله ارتباط مي شود براي گذراندن وقت، همچنين يافته هاي راس. اي

به اقتدارگرايي دارند و هر چه حاكي است كه كشورهاي فقيرتر صادركننده نفت تمايل بيشتر

راس در تحقيق خود(.كشورها ثروتمندتر مي شوند، درجه دموكراتيك بودنشان باال مي رود

رانهمه كشورهاي صادركننده نفت از جمله كشورهاي توسعه يافته امريكا، نروژ، انگلستا

.)آورده است
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 دموكراسي براي توسعه در كشورهاي نفتي
كه با وجود ثروت با كنار هم قرار دادن اين داده ها سوالي مي رسد اين است كه به ذهن

به دموكراسي رسيد و به توسعه به دست آمده از طريق صادرات نفت، چگونه مي توان . هاي

اين. درآمد سرانه در كشورهاي صادركننده نفت به معني توسعه اقتصادي واقعي ديده نمي شود

و انساني عمل نكرده است به نفع توسعه اجتماعي ه كيفيت زندگي را از لحاظن. درآمد

و فرهنگي به تغييرات اجتماعي نه و شاخص هاي توسعه انساني سازمان ملل باال برده است

 زيرا؛كشورهاي نفتي واقعا ثروتمند نيستند. مورد نظر نظريه پردازان نوسازي رسيده است

 عربستان سعودي جايگاه. توسعه انساني در آنها پايين تر از توسعه اقتصادي يا درآمدشان است

و24 مرتبه، ايران25 مرتبه پايين تر، امارات متحد عربي31در رده بندي توسعه انساني ، عمان

به طور. مرتبه پايين تر از رده بندي توسعه اقتصادي با شاخص دالر است14قطر هر كدام

با.)2008يموند،دا( مرتبه پايين تر از رتبه درآمد دالري شان است10متوسط رده كشورهاي نفتي

مي،اين وجود  توان از درآمدهاي نفت استفاده كرد تا به توسعه كامل رسيد؟ چگونه

 شايد،بنابراين. نشده استمنجر وجود درآمد باال در كشورهاي نفتي به توسعه اجتماعي

به عوامل  ديگر در اين كشورها توجه كرد تا اين درآمد را به طور مناسب براي توسعهيبايد

و– خاص از دولت الگويلفت ويچ اعتقاد دارد. ينه كنندهز شبيه به دولت هاي آسيا شرقي

مي تواند روند توسعه در كشورهاي در حال-جنوب شرقي  به عنوان دولت توسعه خواه

و تسريع كند هر. توسعه را به دست بگيرد و او معتقد است دولت توسعه خواه در هر زمان

مي تواند نقش توسع ها.ه دهنده را ايفا كندشرايطي ي خاص داشتهياما اين دولت بايد ويژگي

و درجات«: باشد به شدت ملي گرا هستند و اين دولت ها تحت كنترل نخبگان توسعه خواه

و شايستگي قابل توجه در نهادهاي  و صالحيت و مشروعيت اقتدار، استقالل متنوع از سركوب

به طور  و بوروكراتيك دولت برجسته در بوروكراسي هاي اقتصادي شان مركزي سياسي

مي كنند و ظرفيت زيرساختي فراگيري ايجاد مي كنند آنها پيوندهاي هماهنگ كننده. متمركز

و حفظ كرده اند ها. نزديك با صاحبان منافع اقتصادي كليدي در بخش خصوصي برقرار انگيزه

كه اين صاحبيلهوسبو محرك هاي تعيين شده  و خارجي دولت، تضمين كرده ان منافع داخلي

و  و هم در خدمت اهداف توسعه اي ملي، مجهز شده هم براي تعقيب امتياز خاص خودشان

به گفته گويلا.)175: 1387،لفت ويچ(»تحت كنترل قرار گرفته اند  دولت توسعه خواه لفت ويچ

مي تواند دموكراتيك يا غيردموكراتيك باشد اي؛خود او به هر صورت داراي :ن ويژگي است اما

و مصمم-1«  بوروكراسي-3؛ استقالل نسبي-2؛ يك گروه از نخبگان توسعه اي قاطع

و مجزا و تسليم-4؛اقتصادي قوي، شايسته و-5؛ جامعه مدني ضعيف، تابع  مديريت موثر

و حسن عملكرد-6؛كاراي منافع اقتصادي غير دولتي لفت.)160:همان(» سركوب، مشروعيت
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مي گويد دولت هاي توسعه خواه دموكراتيك در واقع دموكراسي هاييويچ در جا ي ديگر

و قوه قضاييه. اقتدارگرا هستند و احزاب آزاد به اين معني كه با وجود حق راي عمومي

و حقوق بشر سابقه درخشاني ندارند لفت ويچ،( مستقل، اين كشورها در زمينه حقوق مدني

ها.)1378 به بنابراين، اين دموكراسي ي اقتدارگرا اداره دولت را بدون مشاركت واقعي مردم

مي گيرند و ضعيف يا غير؛احزاب در اين كشورها آزاد. عهده  اما نهادهاي جامعه مدني محدود

 لفت ويچ از نوع اقتدارگرا يا دموكراتيك گويلااينكه آيا دولت هاي توسعه خواه.ندهستفعال

خ به توسعه در كشورهاي نفتي كمكي و سوال استآن نه محل ترديد هاي دولت. واهند كرد يا

كه ديديم اقتدارگرا هستند به خودي خود همان طور و. نفتي به طور آگاهانه اين دولت ها

و هم سركوب شديد را در كشور اعمال  مي داند  عمدا هم جامعه مدني را ضعيف نگاه

سته هاي دموكراتيك مردم را مهار كنند در وهله اول اين دولت ها تالش مي كنند خوا. نندكمي

از. يا آنها را غير سياسي كنند به طور تاريخي در جهت استفاده دولت مستقل اما همه اينها

چشم انداز توسعه خواهي دولت ها به فرض ايجاد چنين شرايطي. رانت هاي نفتي بوده است

و ناچيز است به چنين دولتي نمي دهند زيرا منتفع شدگان از رانت ها مجال؛بسيار كوتاه . تغيير

به ريشه يابي علت عدم اعتماد سرمايه مي پردازدگذاران در ديكتاتورياولسون در اين زمينه . ها

مي كنند ؛او مي گويد كشورهاي فقير با وجود ديكتاتور قوي به سرعت از نظر اقتصادي رشد

مي ماند اما چنين رشدي فقط تا دامنه زماني حكمراني يك يا دو ديكتا :1993اولسون،(تور باقي

. اهميت دارد،افق زماني براي اقتدارگرايي كه مي خواهد در كشور توسعه ايجاد كند.)572

.)571: همان( مي توان شعار زنده باد پادشاه را در اين جوامع واقعا درك كرد،بنابراين

مي كند به؛ديدگاهي كه ارزش نخبگان را در روند توسعه جدي تر ارزيابي  تنها رويكرد

در. امكان توسعه كشورهاي نفتي نيست كه مي گويند رويكردهاي ديگر اغلب از امكاني سخن

كه هر چند راه،در واقع. دموكراسي ها براي تغييرات اجتماعي وجود دارد  اين نظر وجود دارد

و افزايش درآمد سرانه در كشورهاي صادركن نده تغييرات اجتماعي از طريق رشد اقتصادي

مي رسد، مي توان از طريق دموكراتيك كردن رژيم بدون پيش  و يا بن بست به بيراهه نفت

. زمينه اقتصادي مورد نظر دانشمندان نوسازي، تغييرات اجتماعي را در اين كشورها ايجاد كرد

ساختن دموكراسي در كشورهاي نفتي مشكل است، اما بايد«: همان طور كه دايموند مي گويد

توسعه اقتصادي تا جايي به ايجاد دموكراسي مي انجامد كه بتواند ارزش هاي. بوداميدوار 

و جامعه مدني را تغيير دهد اگر نفت مانع اين كار است، عوامل ديگر. سياسي، ساختار طبقاتي،

و شايد مالي، كمك كنند به ايجاد آن مانند نمونه هاي هند، كاستاريكا، بوتسوانا »مي توانند

يكي از رهيافت هايي كه برون رفت از بن بست دموكراتيك شدن در).79: 2008دايموند،(

مي كند و بسيج دموكراتيك طبقه متوسط؛كشورهاي نفتي را بررسي  از اهميت طبقاتي گسترش
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و معتقد است اگر چنين شرايطي براي طبقه متوسط فراهم مي گويد غير قوميت گرا سخن

مي توانند به غم نفت، دموبرنه تنها كشور؛شود مي شود كه حتي درآمدهاي نفتي كراتيك

و دوام دموكراسي كمك كنند و كراز،(تثبيت  بررسي هاي موردي ديگر، نقش شفاف).2005اسميت

از. دهندسازي دولت را در جلوگيري از اتالف منابع درآمدي حاصل از صدور نفت نشان مي

و ارزش كه هدر رفتن اين منابع بيآنجا در افزوده كه به توسعه واقعي اقتصادي راي رسيدن

و حياتي است مي؛كشورها ضروري به وفور اتفاق و امر در كشورهاي صادركننده نفت يافتد

و مالي دولت در اين كشورها براي؛دشوطبيعي محسوب مي  شفاف سازي عملكرد اقتصادي

از ليكن انتظار انتشار داوطل).2004كتز،(دست يابي به توسعه ضروري است بانه اين عملكردها

به عملكرد. جانب دولت هاي نوعا اقتدارگراي نفتي، انتظاري بيهوده است دسترسي عموم

. شفاف دولت از امتيازات دموكراسي هاست

كه اكنون در كشورهاي نفت خيز مسلمان در حال روي دادن استياتفاق  ايجاد؛ ديگر

و قدرتمند است كه. جامعه مدني متشكل پيش تر گفته شد، شكل گيري طبقات همان گونه

مي گيرند سرمايه دار در اين جوامع بسيار مشكل است، زيرا اينان در مقابل دولت  كه خود قرار

مي كنند در،اينبا وجود. مانند يك طبقه بزرگ سرمايه دار عمل جامعه مدني اسالمي كه

ي دموكراتيك شدن برابستريكشورهاي مسلمان صادركننده نفت در حال شكل گيري است، 

نهادهاي جامعه مدني اسالمي شامل انجمن هاي خيريه مذهبي، تشكل هاي. فراهم مي كند

و شبكه و حرفه اي اسالمي، مدرسه سازان، وايصنفي  گسترده از فعاليت هاي اجتماعي

مي شود ؛هر چند كشورهاي نفتي محدود به كشورهاي اسالمي نيستند.)2003اسپوزيتو،( سياسي

 دموكراتيك در سطح جامعهيتن جامعه مدني در اين كشورها نويد دهنده گسترش روندساخ

مي تواند زمينه ساز توسعه در ابعاد اقتصادي، انساني،؛است كه  براي ايجاد تغييرات اجتماعي

و سياسي باشد . اجتماعي

 نتيجه
و همچنان مبهم است و دموكراسي رابطه اي پيچيده كه بسياري از در حالي. رابطه توسعه

به تقدم توسعه اقتصادي به عنوان پيش شرط فراهم شدن شرايط دموكراتيك در يك  محققان

يا؛كشور مي نگرند  بهتر براي توسعهيسازبستر بعضي ديگر دموكراسي را تسريع كننده

كه هيچ كدام از اين دو فرضيه لزوما. نندكاقتصادي تلقي مي مطالعات دقيق تر نشان داده است

و همچنين اقتصادي هر كشور در نوع رويكرد در و سياسي و شرايط اجتماعي ست نيستند

به توسعه موثرتر است به عبارتي نمي توان فرمول واحد براي تقدم يا تأخر. موفق آن كشور
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و شرايط ناهمسان به نتيجه هاي غير اقتصاد يا سياست براي همه كشورهاي جهان نوشت

. انجامدمساوي در كشورهاي مختلف مي

و دموكراسي، رابطه در ميان ناهمساني هاي موجود در ميان كشورها، رابطه نفت، توسعه،

كه دسته اي از كشورها را با شرايط مشابه در مقابل توسعه رده بندي مي  اي خاص تر است

مطالعات انجام گرفته، دانشمندان علوم سياسي را به اجماعي در مورد رابطه نفت،. كند

دولت هاي صادركننده. نفت، خاصيتي ضد دموكراتيك دارد.و توسعه رسانده استدموكراسي

مي  و تعميق قدرت خود استفاده به نفع گسترش به دست آمده از نفت نفت، از رانت هاي

در اين كشورها هر چند درآمد سرشار است، ارزش افزوده اي براي انباشت سرمايه. كنند

ح به نفع و منابع مي روندذخيره نمي شود منابع صرف نظر از استفاده هاي. كمرانان هدر

و  و پليسي و انبار سازي تسليحات، گسترش سازمان هاي اطالعاتي شخصي، در جهت خريد

به  و مظاهر پيشرفت اقتصادي، بدون ساختار بخشي همچنين صرف هزينه هاي رفاه اجتماعي

مي انجامد تا مردم را غير به پول دولت وابسته تحوالت اجتماعي در جهت توسعه و  سياسي

و ميل. نگه دارد و حيف بي اطالعي و مسئوليت پذيري باعث و عدم پاسخگويي عدم شفافيت

به جاي تعلق به مردم در دست دولت قرار گرفته است كه مي شود . منابعي

 به نظر مي رسد شفاف سازي عملكرد دولت، مي تواند مانع از بسياري،در اين شرايط

به طور داوطلبانه آماده شفاف سازي عملكرد خود نخواهد بود.دشوابع اتالف من . اما دولت

مي تواند جاي خالي به اجتماع است كه مربوط گسترش مشاركت اجتماعي مردم در اموري

و به مردم قدرت  و شبكه سازي مردمي را پر كند توسعه اجتماعي در زمينه ارتباطات اجتماعي

و بيان خواسته ها و گسترش جامعه مدني به هر شكلي. يشان از نخبگان را بدهدمذاكره ايجاد

به  به مرور و به شكل گيري شبكه هاي اجتماعي سياسي شده كمك كند كه باشد مي تواند

و اصالح دولت رانتير منجر شود .شكل گيري دموكراسي

ها زيرا مشكل اين كشور؛در كشورهاي صادر كننده نفت، سياست بر اقتصاد مقدم است

و منابع، مردم اين كشورها را به عدم؛نبود ثروت يا منابع اقتصادي نيست  بلكه اتالف ثروت

در. توسعه انساني محكوم كرده است مي تواند قدمي دموكراتيك شدن براي اين كشورها

و اقتصادي تمام عيار . باشد جهت توسعه انساني
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