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 چكيده
و نظـام برآمـده از آن، در بسـيـايانقالب اسـالم از جهـات بـاياريران

زمو تجربهيكنونيهاهينظر و چگونگ نه انقالبيشده در رخداد آنهايها
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ا»يرانتـ«ه يـ سـوم، نظر جهـانيهـا مورد كشـور گذشته در  ن يـ بـودن
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 مقدمه
تك ايران به و با اقتصادي به عنوان كشوري در حال توسعه خصوص پس از كودتاي محصولي،

شدبه 1332مرداد سال 28 ت. بعد، دولتي رانتي دانسته اريخ فروش نفت خام، منبع پس از اين
و با اتبه(وجود افزايش قيمت نفت اصلي درآمد كشور محسوب شد از حـد بـه كاي بيشدليل

مانند(بنايي كشور هاي حاصل از نفت در ساختار زير گذاري درآمد سرمايه، عدم)هاي نفتي آمد در
و كشاورزي بهس ازيك) صنعت و وابستگي نظام سياسي ايران هـاي بيگانـه از سـوي قـدرتو

به ديگر موجب شد كه بخش و كشاورزي بهر ايناز. شدت عقب بمانند هاي مهم صنعت رغمو
و اغراق هاي داده وعده مـيالدي80آميز شاه ايران، اين كشور در آسـتانه ورود بـه دهـه شده

و حتي تنها به ژاپن جديد تبديل نشده بود، بلكه با دروازه تمدن شاهانه نه فاصله زيادي داشت
به حاشيه هاي نيمه عضو منطقي كشور ( آمد شمار نمي اي از) 517:، مقاومت شكننده فوران. پس

اسالمي، رهبران در سطوح مختلف تالش فراواني كردند تا به اين روند خاتمه پيروزي انقالب
و تجاوز خارجي ايـن فرصـت را از نظـا  م دهند، اما شرايط خاص بعد از انقالب، جنگ داخلي

و به ده همين سياسي ايران سلب كرد كـ رو با تأخيري ه ساله روند توسعه بومي ايران آغاز شـد
بـودن اقتصـادي ايـران اما نكته اساسي اين است كـه بـا فـرض رانتـي. اكنون نيز ادامه دارد

دربه( ترديد، شرايط دولت رانتي در نظام جمهوري اسـالمي ايـرانبي) آمد نفتي معناي اتكاي
. موجود نيست

و پس از مدتي توقف در صـادرات نفـت خـام، در اسـفند سـال14پس از پيروزي انقالب
بهي ايران بعد از ماهاولين محموله نفت 1357 نشانه عزم ايران براي حفـظ جايگـاه ها اعتصاب

شد بار خود در بازار نفت، از بنادر جنوبي كشور آن)57:، دولت موقت سميعي(گيري و پس از
در تر گفته آمد، مهم كه پيش نيز چنان به ترين بخش و همـين آمد ايران از نفت خام تأمين شد

بـديهي اسـت در ايـن. شـمار آورد هاي پس از انقالب را دولت رانتي بـه توان دولتميدليل 
آن(پژوهش مفهوم كلي دولت رانتي  مورد نظر است البتـه اگـر دولـت) نه فقط بعد اقتصادي

آن را نداشته باشد، ديگر نمي» رانت«شده همه شرايط تعريف را دولت رانتي دانست؛ مانند توان
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ه و چشم است، ولي حيوان نيستاينكه انسان در اين پژوهش ابتدا. مانند حيوان داراي گوش
و سپس شاخص مفهوم رانت را بررسي مي ـ اقتصادي دولت كنيم را هاي سياسي هـاي رانتـي

و آنگاه مي هـاي جمهـوري اسـالمي ايـران را بـا ايـن كوشـيم واقعيـت ارزيابي خواهيم كرد
.ها مورد بررسي قرار دهيم شاخص

م رانت مفهو
آن رانت در لغت به و برخي نيز و اجاره معنا كرده معناي بهره مالكانه است اما اين. اند را كرايه
، يعنـي حـدود دو قـرن پـيشبه» رانت«پيدايش مفهوم.ي دارد، مفهوم متفاوت واژه در اقتصاد

به. گرددمي باز» اقتصاد كالسيك«دوران مي در آن زمان، رانت در منافعي اطالق نتيجه شد كه
نا كارگيري زمينبه  و هزينـه بيشـتر(مرغوب هاي هـاي عايـد مالكـان زمـين) يعني با زحمت

(شد مرغوب مي و اقتصادي. ، يك كـاال از آنجا كه در اقتصاد رقابتي)36: همدمي، فساد مالي
 هـاي مرغـوب تواند داشته باشد، محصـول زمـين در بازار در زماني خاص فقط يك قيمت مي

به كه قيمت تمام حالي در نا شدة محصول زمين همان قيمت تمام شده كمتري دارد، مرغوب هاي
و صاحبان زمين فروخته مي دسـت هاي مرغوب بدون زحمت بيشتر، منـافع بيشـتري بـه شود

(است» رانت«آورند كه اين همان مي )37: همان.
بهدر» رانت«بنابراين مي آمدي است كه بدون تالش و در برابر مفاهيمي چـونآ دست يد

ميبه» سود«و» مزد« ديويـد«. شـود هاي اقتصادي حاصل مـي رود كه در نتيجه فعاليت كار
رانـت«: كنـد را ايـن چنـين تعريـف مـي» رانـت«در فرهنگ لغت اقتصاد مدرن نيز» پيرس

آن پرداختي است در ازاي يك عامل توليد كه از ميزان الزم براي حفظ وضعيت كاربرد فعلي
از اين رو،)Pearcey, the mit dictionary of modern economics:37(».بيشتر است

و يـا زمينـي، يعني فروش مـواد خـام زيـر آمدي است كه يك دولت از منابع خارجي رانت در
ميبه دريافت كمك از بيگانگان در اين فعاليت. آورد دست و هـاي توليـدي آمدها با فعاليـت ها

در نمونه بارز درآمد رانتي. ارتباطي ندارد خلياقتصاد دا ،، گـاز هاي ناشـي از فـروش نفـت آمد،



ـ فصلنامه 72 89 پاييز/22شماره/ انقالب اسالمييپژوهشعلمي

در، آهن اورانيوم خام و مانند آن است كه البته طراحان اين نظريه بيشتر بر آمدهاي نفتي، مس
ميكشورهاي خاورميانه تأ .گونه به يك محصول كنند؛ يعني محدودكردن درآمدهاي رانت كيد

)Beblawi, the rentier stat: 41 ( هـا بـا شـرايط بـه دولـت» رانت«افزون بر اطالق واژه
مي خاص، اين واژه در موارد ديگري نيز به آن. رود كار بنابراين رانت فرايندي است كـه طـي

مي يك فرد يا نهاد، صاحب اطالعات، فرصت و امتيازاتي اي شود كـه ديگـران از آن بهـره ها
و بدين و موقعيت ها به سرمايه با تصاحب اين فرصتسان ندارند هاي ممتاز سياسي هاي مالي

ف مييا و اجتماعي دست متعـارفي كـه بـدون سخني ديگر، بر هرگونه سود غيربه. يابد رهنگي
و تنها به و شرايط خاص بـه فـرد يـا زحمت و موقعيت دليل برخورداري از امتيازات اطالعات

مي مجموعه (گويندمي» رانت«رد،گي اي از افراد تعلق مي از اين)36: همدمي، همان. تـوان رو
.و رانت اطالعاتي در جامعه از انواع رانت نام برد؛ مانند رانت اقتصادي، رانت سياسي

و شاخصه آن دولت رانتي  هاي

3دوديويد ريكار2دانان اروپايي ازجمله آدام اسميت، ابتدا در ادبيات اقتصاد1»دولت رانتيير«واژه

المللي پس از جنـگ اما با بروز شرايط جديد بين. در قرن نوزدهم مطرح شد4و كارل ماركس
جهاني دوم، تعدادي از دانشمندان علوم اجتماعي در چهارچوب رهيافـت اقتصـاد سياسـي، در 

به باب چگونگي ايجاد ماهيت دولت تك ويژه دولت ها و محصـولي بـه بررسـي هاي خاورميانه
و وجيـاكو7حـازم بـبالوي6ديويد پيرس،5مثال، كساني چون فيليپ راوكينز،ايبر. پرداختند
در از كساني8لوسياني (انـد مـورد دولـت رانتـي سـخن گفتـه اند كـه ، درآمـدي بـر ازغنـدي.

1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. .
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كه» ببالوي«نظر اساسبر)40: شناسي سياسي ايران جامعه از42هر دولتي درصد يا بيشـتر
يك خارجيآمد خود را از راه كل در بهـ حاصل از صدور ـ دست آورد، دولت يا چند ماده خام

و در اين قسمت به شاخصه. گيرد رانتيير لقب مي هاي دولت رانتي در قالب دو بخش سياسـي
. پردازيم اقتصادي مي

 هاي اقتصادي دولت رانتي شاخصه) الف

در شك يكي از وظايف دولت بي و و توسـعهن هـاي امـروزي عملكـرد اقتصـادي هايـت رشـد
مي جامعه هـا در طـول كنند؛ امري كه همواره دغدغه اصلي دولت اي است كه بر آن حكومت

آن اما مباحث توسعه بـه. تاريخ بوده است در قالـب70ـ60هـاي، در دهـه معنـاي امـروزي
و عقـب  و پيشرفت جهان غرب (سـوم شـكل گرفـت مانـدگي جهـان چگونگي توسعه ، قـوام.

ت چالش هـاي هاي مختلفي براي توسـعه كشـور در اين مدت رهيافت)11: وسعه سياسيهاي
شد عقب و اجرا و» نوسازي كالسيك«هاي كه خود به نظريه» نوسازي«مكتب: مانده مطرح

مي» جديد نوسازي« و كه از سوي كشور» مكتب وابستگي«شود؛ تقسيم هاي در حال توسعه
جديد«و» كالسيك وابستگي«هاي آن نيز به نظريه انديشمندان وابسته به آن مطرح شد كه

مي» وابستگي و در سال تقسيم واقع پاسخي استدر» مكتب نظام جهاني«هاي اخير نيز شود
و توسعه(.به ناكامي دو رهيافت قبلي » دولت رانتي«بنابراين بحث)ي سو، تغييرات اجتماعي

. نده به جريان توسعه مطرح شده استما پس از طرح اين نظريات براي ورود كشورهاي عقب
آن آمـد دولت رانتي، دولتي است كه رانت، بخش عمده در دهـد كـه را تشـكيل مـي هـاي

مي حداقل اين ميزان را در از42كـم داننـد؛ يعنـي كشـور دسـت آمد ساالنه آن دولت درصـد
مي آمد در و هـيچ رانت بايد خارج از كشور تأمين شـو. شود هايش از طريق رانت تأمين گونـهد

بنـابراين دولـت رانتـي،. هاي توليدي در اقتصاد داخلي كشور نداشـته باشـد ارتباطي با فرايند
و در هزينه كردن آن نيز نقشي اساسي دارد دريافت (كننده اصلي رانت خارجي است همدمي،.
و بـا فعاليـت درآمد ناشي از رانت، مستقيم به خزانه دولت سرازير مـي)53: همان هـاي شـود

و هزينه در دست دولت است اقتصادي جامعه هيچ ارتباطي ندارد، اما كنترل در اين درآمد. آمد
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» انحصـاري«اين استقالل، قدرتي. شود سرشار براي دولت موجب جدايي دولت از جامعه مي
مي براي دولت فراهم مي و به آن امكان و اجراي سياسـت آورد ، هـاي خـود دهد كه در اتخاذ

)54: همان(.در نظر گرفتن منافع عمومي جامعه نباشد مجبور به
و تأمين مخارج كشور مجبور به دريافـت كه بيشتر دولت در حالي ها براي حفظ حيات خود

در ماليات از جامعه مي آمد اند، دولت رانتي بخش اعظم بي هايش از رانت تأمين آنكـه بـه شود،
و به . ين دليل نيز نيازي ندارد تا پاسخگوي جامعه باشدهم ماليات مردم خود نيازي داشته باشد

و نخبگـان نخبگان حاكم كه رانت را در اختيار دارند، اغلب براي جلب همكاري ديگر گروه ها
مي جامعه از آن استفاده مي يابد؛ البته اين قدرت فقط كنند، از اين رو قدرت دولت نيز افزايش

دولت رانتي براي رفاه مردم. المللي رها در صحنه بيندر برابر ملت است، نه در برابر ديگر كشو
و حفظ مشـروعيت خـود از درآمـدهاي رانـت بهـره مـي  ايـن. بـردو جلب همكاري نخبگان

مي حمايت به ها به تواند و مهم باشـد، يـا بـه سمت شكل انتصاب و مشاغل حساس شـكل ها
كم اعطاي وام و امتيـا هاي بدون بهره يا و ساير مزايا (زاتبهره از سـوي ديگـر،)57: همـان.

از ايـن جهـت نظـام. هاي عظيم رانتي به ديوانساالري گسـترده نيـاز دارد كردن درآمد هزينه
ميبه بروكراسي دولت رانتي روز و بدين روز گسترش را يابد و تحرك خود سان دولت فربه شده

به دهد از دست مي به اي كه هزينه گونه؛ هز هاي جاري آن و صنعتي ينهمراتب از هاي عمراني
و منابع كشور نيز كه بايد صرف سرمايه و صنعتي آن بيشتر شده و پيشرفت كشاورزي گذاري

تي اما دولت ران. شود كه كارايي چنداني ندارند شود، خرج پرداخت حقوق به انبوه كارمنداني مي
و وابسته و گروه براي ادامه حيات خود و اقتصادي كردن افراد را به خود هاي سياسي ، اين روند

به نتيجه توسعه واقعي در دولتدر. دهد ادامه مي براي مثـال، دولـت. آيد وجود نمي هاي رانتي
و اقتصادي هيچ توان بزرگ عربستان را مي ترين دولت رانتي جهان دانست كه از نظر صنعتي

آندان اقتصاد .داند يافته نمي را در مقايسه با ژاپن توسعهي
دوحاكمي در ملـت آن كشـور1»روحيـه رانتـي«شـدن لت رانتي در هر كشور به حـاكمت

1.
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به از آنجا كه در اقتصاد مبتني بر رانت، ثروتمند. انجامد مي و فعاليت شدن افراد نه دليل تالش
و تصادف صورت مي و اقتصادي آنها، بلكه بر اثر شانس و گسترش روحيه رانتي گيرد، با ايجاد

و تـالش در جامعـه از بـين مـيي فرصـت هـا فراگير شدن فعاليت . رود طلبانـه، روحيـه كـار
و توسع اقتصادي ايران، يوسفي حاجي( ،، افـراد جامعـه در اين رفتار اقتصادي)42: دولت نفت

و شركت گروه بهها ها دست آوردن سهم بيشتري از رانت در حال گـردش، وارد رقـابتي براي
و بدين سنگين مي . شـود هاي توليدي به فراموشي سپرده مـيم كارايي فعاليتگونه، لزو شوند

نو بي و و كاهش قيمت ترديد خالقيت و هاي نسبي كاال آوري الزمه افزايش بازدهي توليد هـا
و ارائه محصوالت جديد با كيفيت باالتر در هر جامعه است، اما در اقتصاد رانتي نظام  خدمات

نو انگيزشي الزم و و توليدمي در هم فرو آوري براي بروز خالقيت و ريزد كنندگان منزوي شده
(دهند هاي توليدي، رغبتي از خود نشان نمي براي مشاركت در فعاليت در)57:، همان همدمي.

به حال كار اين و وابسـتگان مقامـات سياسـي خـالي نفع رانت آفرينان واقعي عرصه را جويـان
را مي و بر كنند و تكامل و شايستگي اس قابليتاسه براي رشد مي ها سـان، بدين. شود ها، بسته

در استعدادها به ميي سهل آمدها سمت و پيشرفت فناوري مختل الوصول گرايش و توسعه يابد
و بهره مي مي شود و با پرداختن به كارهـايي كـه بـازده شخصـي دارنـد، وري نيز كاهش يابد

و اجتماعي متوقف مي سرشو كارهايي با بازده عمومي و الشـعاع انجام منافع كل جامعه تحتد
مي منافع طبقه . گيرد اي خاص قرار

 هاي سياسي دولت رانتي شاخصه)ب

و بدين دولت رانتي از بعد اقتصادي از جامعه استقالل مي و ضمني سان قراردادي نانوشته يابد
مي به كه وجود را،دولت آيد و از سويي ويژگي پاسخگويي و در مقابـل، نمايندگي جامعه ندارد

اين حالت از بعد اقتصادي نتيجه وحشتناكي بـراي جامعـه در پـي. دهد جامعه نيز ماليات نمي
كه مي و جامعه به خارج از كشور است و آن وابستگي دائمي دولت اي آن، مـاده اساسبرآورد

و گاز(كه رانت دولت بر آن استوار است در) مانند نفت مح تنها منبع ميآمد كشور و سوب شود
مي هاي ديگر اقتصاد عقب بدين ترتيب بخش و افزون بر آن، مانده به درآمد رانتي وابسته شود
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مي روحيه خود و توليد نيز از بين و استعداد باوري ماند، اما همـهميها در اين زمينه نهفته رود
و ميبه ماجرا اين نيست هاي رانتـيي دولتهايي را برا توان از لحاظ سياسي نيزشاخصه واقع

.در نظر گرفت
و ماهيت بودن دولت» دار تحصيل«نظران بر اين باورند كه رابطه معناداري ميان صاحب ها

(غيردمكراتيك آنها وجود دارد ، كشـوري كـه بـه»لوسـياني«به نوشته)40:همان ازغندي،.
م) مانند نفت(درآمد حاصل از فروش منابع زيرزميني تكي اسـت، ممكـن به ساير نقاط جهان

و جناح در گرايي را تجربه كرده باشـد، ولـي بعيـد اسـت خواسـته است مبارزه قدرت هـايي را
(حمايت از دموكراسي پذيرا باشد و لوسياني. :، بحـرن مـالي دولـت از سـوي ديگـر،) 426...

در يابد؛ زيرا از آنجا كـه دولـت رانتـي دولت رانتي به خارج از كشور نيز وابستگي سياسي مي
ـ تخصصي ندارد، به واردات انبوه كاالهاي مورد ـ جز يك محصول توليدات مورد نياز جامعه

و مواد غذايياز(نياز كشور  و مصرفي مي) جمله كاالهاي لوكس و بـه اقدام همـين رو بـر كند
اي اساسـي بـر ضـربه واردات كاالهـاي ارزان خـارجي. شود وابستگي آن به خارج افزوده مي

ودر. اي توليد داخلي استه فعاليت نتيجه دولت رانتي در راسـتاي گسـترش توليـدات داخلـي
از مـي روي» جـايگزيني واردات«كاهش وابستگي به خارج، به سياست  و ايـن حمايـت آورد

و بخش مي صنايع و هاي توليدي داخلي به ايجاد صنايعي انجامد كه فاقد كـارايي الزم بـوده
(جهاني را نداردقابليت رقابت در بازارهاي  )56: همدمي، همان.
هـا خواري، تنظيم قراردادهايي است كه برخالف منافع ملي با شركت از معايب ديگر رانت

مي يا دولت سياسي كشورهاي بيگانه بـر جامعـه شود كه نتيجه آن، سلطه هاي خارجي منعقد
چـه كوشند خـود را هـرمي پرداخت ماليات خواران براي عدم وابسته، رانت جامعه در اين. است

و منافع آنها را بر منافع ملـي كشـور تـرجيح بيشتر به دولت . دهنـد هاي خارجي نزديك كنند
گذاري، كاهش استقالل، بازماندن نيروهاي فعال جامعـه كاهش امنيت اقتصادي، عدم سرمايه

هاي به فعاليتها از توليد، كاهش انگيزه توليد، رشد بيكاري، ركود تكنولوژي، گرايش سرمايه
گرايي، افزايش تورم، زوال وجدان كاري، دوقطبي شـدن وري، مصرف اي، كاهش بهره واسطه
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و در نهايت فروپاشي نظام سياسـي، جامعه، توزيع نا و فساد گسترده عادالنه ثروت، توسعه فقر
مي از پيامدهاي دولت رانتي به . رود شمار

مع گونه همان و كه گفته شد، دولت تحصيلدار و كنترلي است موالً داراي قدرت انحصاري
و با پرداخت از درآمد منافع جامعه توجهي نمي به را كند هاي رانتي سعي دارد نخبگـان جامعـه
و كار. نفع خود جلب كند به به، توانايياين ساز و خصـوص كـار هاي دولت، ويـژه اسـتخراجي

به دوباره مي توزيعي را و بدين شدت تضعيف آمـدهاي دولت را در مقابل تغييـرات در ترتيب كند
مي رانتي خود كه خارج از اراده آن قرار دارد، آسيب (كند پذير )41:همانازغندي،.

هـاي دولـت«درآمدهاي نفتي در درجه نخست موجب ايجاد نوعي دولت رفاهي متمايز از
كه. شود غرب مي1»رفاهي ميبوروكراسي ب در نتيجه آن گسترش اسي به مفهوم روكريابد، با

ب» وِبري« ب» وبري«روكراسي آن تفاوت دارد؛ چراكه (روكراسي عقالني استنوعي  نصـيري.
و،مشكيني به بدين) 201...: دولت رانتيير و انقـالب بـه گونه، جامعه رانتي پـيش سوي انهدام

آن رود، اما نمي مي عي مردم در مقابل برخـي شـرايط اجتمـا. را سرنوشتي محتوم دانست توان
مي شيوه به پذيرند، اگر دهند، از اين رو، انقالبات احتماالً اجتناب اي خاص از خود واكنش نشان

(ي ساختبتوان مردم را راض ) 206:هاي انقالب كوهن، تئوري.

و ارتباط آن با دولت رانتي  ساختار اقتصادي ايران

و اقت اكنون با توجه به موارد پيش در اين،صادي دولت رانتيگفته درمورد ساختارهاي سياسي
به بخش مي و كوشيم دولت جمهوري اسالمي ايران را با اين شرايط مورد سنجش قرار دهيم

اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا بر اين اساس ايران نيز دولتي رانتي است؟ برخـي نويسـندگان 
اي از درآمد شناسي سياسي ايران با اشاره به درآمدهاي نفتي ايران كه درصد عمده حوزه جامعه

آن)40:، همانازغندي(دهد، كل كشور را به خود اختصاص مي ـ بـا توجـه بـه كـه ايران را
و داراي اقتصادي تك ـ دولت رانتي دانسـته كشوري در حال توسعه ايـن. انـد محصولي است

1. .
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ترديد در خصوص جمهوري اسالمي برداشت اگر در مورد ايران قبل از انقالب صادق باشد، بي
.ن صادق نيستايرا

ودولت عصر پهلوي پا و سنتي نبود به يبند هيچ عرف، قانون پيشـينه دليـل عـدم از سويي
و گرايش به سلطه ـ كه با درآمد فئودالي ـ هاي نفتي اشـباع مـي مطلق دولت بر اقتصاد شـد

به جامعه و دولت نيز شدت از جامعه استقالل داشت؛ زيـرا فقـط بـه فاقد طبقات اجتماعي بود
هاي پيشرفته قادر مطلـق نيسـت، بلكـه دامنـه اما دولت در كشور. درآمدهاي نفتي متكي بود

و. قدرتش محدود به حدودي است و اجتمـاعي دولت در ايـن جوامـع داراي پايگـاه طبقـاتي
و در و مـي مشروعيت سياسي است توانـد نتيجه در محدوده قـدرت خـود نيـز نيرومنـد بـوده
و اقت و نهضت.(صادي اتخاذكندتصميمات قاطع سياسي )53:ملي كاتوزيان، استبداد، دموكراسي

بيـان كـه درآمـدهاي نفتـي دولـت پهلـوي اما در ايران اين وضعيت كامالً وارونه بود؛ بدين
به هيچ به و مي رو با خراج قديم قابل مقايسه نبود ، دولت توانست در غياب پشتيباني ملت راحتي

و و ملـت بيفزايـد را در تحقق مقاصدش ياري دهد و جـدايي دولـت (بر بيگانگي موسـوي،.
) 234: اسالم، سنت، دولت مدرن

بي غالبدر و كشورهاي نفتي، شكلي از و داخلي برنامگي مطلق در زمينه تجارت خارجي
و اسـاس بـر نظـام توزيـعٔهاي تجـاري اساسـا در بخش. شبكه توزيع كاال وجود دارد قاعـده
آنتهتنظيمات روشني توسعه نياف اي از اين كشورها اين تلقي وجـود دارد كه در پاره اند؛ ضمن

و خدمات، نه براساس نياز اقتصاد ملي، بلكه بيشتر به عنوان بسـتري كه در نظام توزيع كاالها
هـا در زمينـهي دولـت اي از وظايف حاكميت بخش عمده. استبراي توزيع درآمدهاي بادآورده 

و هاي مشاركت مردم استقرار نهاد و سـازماندهي بازارهـا و دموكراسي، كيفيـت زمامـداري ي
 دليـل وفـور ثـروت بـادآورده نفتـي خيـز، بـه هـاي نفـت تنظيم ارتباطات اجتمـاعي در كشـور

مي تحت و وظايف دولت قرار و به سطوحي با اولويت پـايين الشعاع ساير امور تـر تقليـل گيرد
(يابد مي پيشينه تاريخي درمـورد) 896: ادي ايرانهاي راهبردي توسعه اقتص نوبخت، پژوهش.

مي هاي نفت كشور از خيز نشان و توسعه اقتصادي، بهتر دهد كه عملكرد اين كشورها در رشد
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و گاز سوابق كشورهايي نبوده كه داراي ساير منابع اقتصادي اند؛ يعني وجود منابع عظيم نفت
نشبهو ارزش اقتصادي اين منابع گونـه كشـورها ده اسـت كـه ايـن عنوان ثروتي ملي موجب

ـ نسبت  ـ حاصـل كننـد دستاورد بهتري در زمينه رشد اقتصادي . به كشورهاي فاقد اين منابع
و ساختار مهدويان،( )70: ...بازنگري كاركرد

؛ نهنـد پاشـي مـي ها سرانجام رو به فـرو شده كه اين نوع دولت در نظريه دولت رانتي گفته
شك يكي از داليل سقوط اين رژيم تأثيرات دولـت رانتـيبي. شيدپا كه رژيم پهلوي فرو چنان

و ديكتـاتوري است؛ مانند عدم استقالل رسـيده از رژيـم گذشـته مـوارد بـه ارث.، وابسـتگي
و صنعت مونتاژ( از مشكالت مهمي بـود) همچون وابستگي به درآمد نفت، كشاورزي ضعيف

در. دهنده رانتي بودن دولت بودد نشانكه در سر راه دولت انقالب قرار داشت كه اين خو امـا
رو كرد كه اگـربه مقاطعي از جنگ تحميلي نيز سقوط درآمد نفت، دولت را با مشكل جدي رو

مي هر يك از دولت سر شدند، نمي هاي رانتي با آن مواجه سقوط قيمت نفت. پا بمانند توانستند
درو سقوط حجم صادراتي نفت به زير )97:روند پايان جنگ،دروديان(روز دو ميليون بشكه

و رهبري حضرت. آورد كافي بود كه دولت در حال جنگ را به زانو در اما روحيه باالي مردمي
و سختيو تحمل مشقت امام شد ها اين در حـالي بـود كـه. ها از سوي مردم مانع از اين كار

د و پس از آن، و ولت انقالبي بايد براي رهايي دولت ايران عصر پهلوي، يك دولتي رانتي بود
و جامعـه. كرد از آن تالش مي و بنابراين جمهوري اسالمي ايران وارث چنـين دولـت اي بـود

به طبيعي است كه تا مدت رغم خواست رهبران ايران، وضعيت رانتي دولت از بعد اقتصادي ها
. جا بماند پا بر

ي راه ملـي بـراي توسـعه، هاي طبقة متوسـط در جسـتجو بديهي است كه بيشتر انقالب
مي مدل ي هـاي دينـو آرمان هاي ملي كنند كه عميقاً در فرهنگ بومي، منش هايي را انتخاب

(ريشه دارد رو، جمهـوري اسـالمي از ايـن) 248: ايران پس از انقالب اسـالمي امير احمدي،.
به حالي ايران در و وجـود كه از بعد اقتصادي وارث يك دولت رانتي بود، با توجه ارادة سياسـي

ايـران از جملـه. جانبه، تالش براي رهايي از ايـن وضـعيت را آغـاز كـرد همه ديني استقالل
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و صنعتي و واجد شرايط مناسب براي پيشرفت اقتصادي شـدن اسـت كشورهاي در حال رشد
و ذخاير معدني   ويژهبه(كه در مقايسه با بسياري از كشورها از مزاياي دسترسي به منابع ارزي

و گاز به) منابع انرژي نفت و با توجه دهـه هاي سـه كوششو نيروي كار جوان برخوردار بوده
. رود كه از بعد اقتصادي نيز از حالت دولت رانتي خارج شودمي،اخير

هاي پردازان غربي، انقالبي متفاوت با انقالب اصوالً انقالب اسالمي به اعتراف خود نظريه
د رخ : گويدمي» اسكاچپول«ر همين زمينه خانم داده در جهان است،

و آگاهانه از سـوي اگر بتوان گفت كه يك انقالب در دنيا وجود داشته كه عمدتاً
شـده تـا نظـام پيشـين را سـرنگون سـازد،» سـاخته«اي نهضت اجتماعي توده

(شك آن انقالب اسـالمي ايـران اسـت بي فراتـي، رهيافـت نظـري بـه انقـالب.
) 189:اسالمي

شد راين هنگامي كه از بعد نرمبناب و تفكر حاكم بر كشور، مسئله وابستگي پذيرفته افرازي
و توده ها براي رهايي از اين وضعيت نمود يافت، حركـتو خواست عمومي در سطح نخبگان

شد سمت خود به هـايي را كـه بـراي در اين قسـمت تـالش. اتكايي در بعد اقتصادي نيز آغاز
ميرهايي از دولت رانتي  . كنيم انجام گرفته، بررسي

 افزايش ماليات) الف
و يا سهم بسيار اندك هاي دولت رانتي، عدم كه گفته شد، يكي از شاخص چنان دريافت ماليات

و ارقام نشان مي دهد كه در حال حاضر ماليات سهم بسزايي آن در درآمد دولت است، اما آمار
گونه مردم همان. در نظام سياسي است» رأي«نند ماليات در اقتصاد هما. در درآمد كشور دارد

مي كه از طريق رأي خود، قدرت سياست را به سياست كنند، از طريـق پرداخـت مدار تفويض
پمال ميدريات نيز قدرت اقتصادي را به وي دهندگان با پرداخت ماليـات بـه ماليات. كنند اخت

مي برنامه هـاي اجباري است، اما در واقع نـرخ هر چند ماليات. دهند هاي اقتصادي دولت رأي
و دولت منعقد شده است ماليات مانند يك قرارداد هستند كه به دولت. شكلي ضمني بين مردم

مي،براي افزايش مخارج خود و براي اين كار بـه ماليـات ماليات را افزايش دهنـده بايـد دهد
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ميارم توضيح دهد كه در ازاي ماليات بيشتر چه منافعي برايشان به رو، نظـام از ايـن. آورد غان
مي تأمين مالي مخارج دولت از طريق ماليات، سياست كند تا در قبال عملكـرد مداران را ملزم

(خود پاسخگو باشند )76: همانمهدويان،.
را نيازمندي،اصوالً از نظر قانون اساسي، اقتصاد بايد در درجه نخست هاي اساسي جامعـه

و هاي تأمين كند؛ نيازمندي و آمـوزش و درمـان و پوشـاك، بهداشـت ي چون مسكن، خوراك
مي. پرورش به در گام بعد، و امكانات كار براي همه فراهم شود تا كساني كه قادر بايد شرايط

(ليد را در اختيارگيرندكار هستند، بتوانند ابزار تو و نهادهـاي سياسـي مدني، حقوق.  ...: اساسي
شك اگر ايـنبي. زمينه اخذ ماليات را نيز فراهم كرده استاز اين جهت، قانون اساسي) 118

و درآمـد مناسـب برخـوردار  و افراد جامعه از شـغل، سـواد شرايط در قانون اساسي جاي گيرد
را. الوصول خواهد بود باشند، ماليات بيشتر سهل گرچه حقوق اساسي جمهوري اسالمي اقتصاد

و تأكيد دارد كـه برنامـه اقتصـادي شمارد، ولي براي آن اهميت بسي زيربنا نمي اري قائل شده
الز كشور با توجه به همه جوانب، پيش هرمبيني كليه اصول و اجتناب از آنچه الرعايه اسالمي

(شده، تنظيم شده استممنوع  بر) 122:مدني، همان. اساس قانون اساسي، اقتصادي بنابراين
بيبايد همه شرايط اقتصاد سالم را دار شكوفا، مي و هـاي ترديد ماليات يكي از شـاخصا باشد

ماليات برداشت قسمتي از دارايي درآمـد افـراد اسـت كـه برحسـب. اصلي اقتصاد سالم است
هـاي مهـم ماليـات از ابـزار. شود توانايي پرداخت آنان، براي تأمين مخارج عمومي هزينه مي

و پولي دولت است و اجراي سياست مالي ) 126: همان، مدني(.اعمال نظارت اقتصادي
و آغـاز دولـت تالش ايران براي گريز از اقتصاد تك محصولي عمدتاً پس از پايان جنـگ

به. هاشمي شكل گرفت آقاي  هاي فراوان، احياي اقتصاد ايران در پايان دولـت رغم تالش اما
و بدين اقتصـادي سان ساختار دولت رانتي از بعد آقاي هاشمي هنوز به ذخاير نفتي متكي بود

و برنامه ـ همچنان ادامه داشت و دوم توسعه كه هـدفش تـأمين عـدالت اجتمـاعي هاي اول
(نشدـ محقق بود با اينكه دولت آقاي هاشـمي در كـل نتوانسـت)64: همانيوسفي، حاجي.

و اهميت ماليات به عنوان منبع اقتصاد بدون نفت را براي كشور رقم زند، اما دولت او بر نقش
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ـ در اجراي فعاليت درآمد ـ تأكيـد داشـت دولت آقـاي هاشـمي بـا تأكيـد بـر. هاي اقتصادي
طبـق ارقـام رسـمي،. بـود ضرورت دريافت ماليات، براي آن ارزشي مانند صادرات نفت قائل

مي ماليات بر از درآمد بخش تجاري 90ــ 1988هـاي ميليارد ريـال بـين سـال 9862بايست
ـ 1991هايو سال90ـ 1989هاي بين سال. برسد93ـ1992ميليارد ريال در سال 3180به

به 92 8/28هـاي دولـت از ميـزان عنوان يكي از منابع جاري تأمين هزينه درآمدهاي مالياتي
(درصد افزايش يافت40درصد به )39:ت خارجي ايران در دوران سازندگياحتمشامي، سياسي.
رادا اول توسعه، دولت آقاي هاشمي قصد در برنامه و نقش اقتصادي بخـش دولتـي شت توان

و از اين طريق بحران اقتصادي را تقليل دهد (در مقايسه با گذشته كاهش دهد )22: همـان.
و كاهش نقش دولت در اقتصـاد، كليـد اصـلي برنامـه احيـاي اقتصـادي آزادسازي اقتصادي

مي به و راهبرد جديد، مبتني بر بهره شمار . بخـش خصوصـي بـود هاي گيري از توانمندي رفت
رو)23: همان( شد صعود اتكا به ماليات، در دولت آقاي هاشمي پايهبه بنابراين روند اما. گذاري

هاي سياسي بود، مردان بيشتر به فعاليت كه در دولت موسوم به اصالحات گرايش دولت از آنجا
و دهمِ آقاي احمدي نژاد. اين روند كند شد به حال طبيعـي خـود، اين روند اما در دولت نهم

به باز .ويژه با قانون مربوط به ماليات بر ارزش افزوده گشت؛
 هاي مختلف خودكفايي در زمينه)ب

آن يكي ديگر از شاخصه هـاي رانتـي جـدا را از دولـت هاي دولت جمهوري اسالمي ايران كه
در تالش آن براي رسيدن به خودكفايي همه. كند مي ي رانتـي هـا كه دولـت حالي جانبه است؛

و تفكـر حـاكم بـر مهم. اي قائل نيستند اساساً به چنين نظريه ترين ويژگي انقـالب اسـالمي
از.و جلوگيري از تسلط كفار بر سرزمين اسالمي است» نفي سبيل«جمهوري اسالمي بحث 

در اين رو در مقدمه قانون اساسي از تحكيم بنيادهاي اقتصادي براي رفـع نيـاز هـاي انسـان
و تكـاثرو تكامل سخن رفته است، برخالف ديگر نظام جريان رشد هاي اقتصادي كه تمركـز

و سودجويي را اصل مي همـين رو در فراينـد زنـدگي بشـري، اقتصـاد عامـل بـه. دانند ثروت
و تباهي است ولي در اسالم اقتصاد وسيله در تفكـر. اي براي كارايي بهتر است تخريب، فساد
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و اهميت آن با تعاريف رايج در مكاتب موجود در جهـان اسالم انقالبي، اصوالً تعريف اقتصاد
و اصل بر خودكفايي است، اما نه براي مادي و لذت بيشـتر، بلكـه بـراي متفاوت است نگري

مي هدف وااليي كه از آن به : فرمايد مي+خميني حضرت امام. شود قرب الهي تعبير
و رو كردن به دفـ خدا نياورد روزي را كه سياست ما پشت كـردن اع از محـرومين

و شـهرت بيشـتري به حمايـت از سـرمايه  و ثروتمنـدان از اعتبـار دارهـا گـردد
به شك جهانبي. برخوردار شوند و سـاير همان ميزان كه از شهادت خواران طلبي

ـ ارزش هاي ايثارگرانه ملت ايران واهمه دارند، از گرايش به روح اقتصـاد اسـالم
درحمايت از پابرهن كه در ـ )20:34نور،ج خميني، صحيفه امام.(هراسند گان است

و هم در دوران استقرار رسـمي جمهـوري اسـالمي همـواره+امام هم در دوران مبارزه
و و مستضعفان دو معتقد به دفاع از محرومان اي كـه نكتـه مخالف شكاف شديد طبقاتي بـود؛
ميشما، به+خميني محور اصلي مقوله عدالت در انديشه امام گفتارهـايي،ميرسندسي(.رودر

قانون اساسي نيز تأكيـد دارد كـه انقـالب اسـالمي ايـران)61 ...:+خميني در انديشه امام
و محرومان بر سـتمكاران انجـام گرفـت؛  حركتي بود كه با هدف پيروزي تمامي مستضعفان

مي حركتي كه به نفي سرمايه و سوسياليسم بي داري و از منـافع طبقـه ترديد برخاسـته پردازد
از بنابراين اقتصاد وسيله. خاصي نيست و اي است براي استقالل اقتصادي از سـطله خـارجي

و محروميت كه از جمله اهداف اساسي جمهوري اسال ميان (مي ايـران اسـت بردن فقر اميـر.
و آرمان) 127:احمدي، همان هاي انقالب شهيد مطهري استقالل اقتصادي را يكي از اهداف

مياسال مي مي و : فرمايد داند
در رژيم گذشته در زمينه استقالل اقتصادي شاهد بوديم كه ايران محكـوم بـود

و دام و گوشت به اينكه كشاورزي و شكر و حتي گندم پروري خود را تقليل دهد
و. را از خارج وارد كند همچنين محكوم بود به اينكه صنايع مونتاژ داشته باشيم

و طفيل مصرف در همان اوايل اقامتشان در پاريس به+امام.ي غرب گرديمكننده
ـ هـايي كـه بـه ايـران مـي كرّات در اعالميه فرسـتادند، مـردم را بـه كشـاورزي

(كـرد تشـويق مـيـخصوص كشت محصول استراتژيك گنـدم به زاده، حسـين.
)24: هاي بعد از انقالب هاي حاكم بر دولت گفتمان
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 نفتي افزايش صادرات غير)ج
ها قبل وجود داشـت، امـا پرست ايران از سال ايده اقتصاد بدون نفت در بين انديشمندان وطن

6هاي قبل از انقالب عكس اين قضيه بود؛ بدين بيان كه دولـت روزانـه تفكر حاكم بر دولت
آن ميليون بشكه نفت خام را روانه بازارهاي جهاني مي و درآمـد حاصـل از را بـه خريـد كـرد

و وام سالح، كاال و انـواع مصـنوعات خـارجي و كشـاورزي دادن بـه هاي لوكس، مواد غذايي
مي كشور عنـوان نفتي پس از انقـالب، بـه تفكر افزايش صادرات غير. داد هاي ديگر اختصاص

و جنگ تحميلي موجب شد  سياست رسمي نظام، مطمح نظر قرار گرفت، اما دهه اول انقالب
هـاي توسـعه، در دولـت موسـوم بـهو با آغاز برنامه پس از جنگ. كه اين هدف تحقق نيابد

به» سازندگي« ـ و خيز فراوان ٔسوي اين هدف حركت شد كه اگـر ايـن امـر كـامالـ با افت
اي است كه از چشم اين نكته. گرداني از دولت رانتي بود دهنده روي شد، خود نشان محقق مي

كد«كه نمانده؛ چنان انديشمندان غربي نيز دور مي ايندر»ينيكي : گويد باره
در گرا، سياست در ايران زمامداران اسالم به آورده هايي را به اجرا اند كه در نهايت

و فرهيخته ديده تر، آموزش اي سالم توسعه جامعه ايـران. تر كمك كـرده اسـت تر
سر بدترين روز و بايـد اميـد هاي انقالب را پشت در گـذارده وار بـود كـه بتوانـد

و فرهنگي به پيشرفت بيشتريها عرصه و فرهيختگي فكري ي آموزش، بهداشت
(نايل شود ) 136: كدي، نتايج انقالب ايران.

ريـزان كشـور توان دريافت كه برنامهمي هاي توسعه دولت سازندگي با نگاهي به برنامه
مي در روند اصـالح اقتصـادي دولـت آقـاي هاشـ. اند اراده الزم را براي تغيير كشور داشته

و معادن، فعاليت خصوصي: توان به اين عوامل اشاره داشت مي و سازي صنعت هاي توليدي
در سازي توسعه بازار بورس تهران، تشويق سـرمايه صعتي، فعال و داخلـي گـذاري خـارجي

و دادن آن بـه بخـش خصوصـي، ها، آزاد اقتصاد ملي، كاهش تدريجي يارانه سازي تجارت
و سعي سازي قيمت آزاد . داخـل كشـور در بازگردانـدن متخصصـين ايرانـي از خـارج بـه ها

و دولت هاي دولت در نهايت تالش)24: احتشامي، همان( اي حاضر به اين نكتهه هاي قبل
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كه منجر و دهم، اعـالم اكبر محرابيان، وزير صنايع در دولت آقاي علي شده كننـد هاي نهم
مل درصد32، 1388كه تا پايان سال  (ي از صنعت استتوليد ناخالص برنامه خبـري سـاعت.

بي)14/1/89سيما، 21 سـاختن ترديد در اوايل نظام، رهبران انقالب براي مسـتحكم بنابراين
به بنيان و از پذيري كشـور در مقابـل فشـار منظور كاهش آسيب هاي توسعه ايران هـاي وارده

را سوي بازار (كـاهش دهنـد هاي جهاني نفت، الزم بود كه وابستگي كشـور بـه نفـت يـرام.
) 186:احمدي، همان

 تالش براي تبديل نفت خام به فرآورده)د
و با اينكه نفت ايران سوخت موتـور اكنون صد سال است كه در ايران نفت كشف شده است

بياز غربيصنعتي كشورهاي  و جمله انگلستان بود، مردم ايران از اين نعمت الهي بهره بودنـد
بهاز آن مبلغ ناچيزي  مي نيز كه پـس.شد شد، چيزي نصيب ملت نمي عنوان حق امتياز گرفته

و افزايش حجم صدور آن نيز درآمد حاصـل، صـرف صـنعتي شـدن از ملي شدن صنعت نفت
و وارد كردن فناوري صنعتي به كشور نشد عنـوان منبـع بنابراين فروش نفت خـام بـه. كشور

مي اصلي درآمد كشور به بهپس از انقال. رفت شمار و هاي خصوص بعد از پايان جنگ تالشب
هاي آن انجام گرفت كه تاكنون با گسـترش صـنايع فراواني براي تبديل نفت خام به فرآورده

مي. اين زمينه انجام گرفته، اما هنوز ناكافي است پتروشيمي پيشرفت خوبي در شود كـه گفته
در 2000 اي معادل تبديل يك بشكه نفت به فرآورده آن ارزش افزوده پـي دارد، ولـي درصـد

. هنوز فروش نفت خام يكي از منابع مهم درآمد كشور است

و ارتباط آن با رانت  ساختار سياسي ايران

اند كه حداقل آن وابستگي سياسي به بيگانه هايي هاي رانتي از بعد سياسي داراي ويژگي دولت
بهو قدرت و كه بياني عدم هاي بزرگ اين خود موجب وابستگي در ابعاد استقالل سياسي است

و اقتصادي نيز مي هاي رانتي از جامعه مستقل بوده نكته ديگر اينكه دولت. شود ديگر فرهنگي
درو پاسخ و از سـويي ديگـر ديكتـاتوري، و گـردش گوي ملت خود نيسـتند نبـودن نخبگـان
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ا. هـاي آنهاسـت مشاركت سياسي مطلوب نيز از ويژگـي عدم يـن نكتـه در ايـن قسـمت بـه
 است يا خير؟» رانتي«گفته واجد صفت پردازيم كه آيا جمهوري اسالمي ايران از ابعاد پيش مي
 جانبه همهاستقالل) الف

و عدمبه استقالل رو، كشـور مسـتقل، از ايـن. وابستگي به ديگـران اسـت معناي تكيه بر خود
و برنامه و طراحي اهداف و تدوين و كشوري است كه در اداره امور و سياسـي هاي اقتصـادي

و دولت گونه اتكايي به حكومت مانند آن، هيچ البته اين اسـتقالل. هاي بيگانه نداشته باشد ها
(ها نيست معناي نفي ارتباط با ساير ملت به و ساختار حكومـت. )90...: شعباني، حقوق اساسي
به خالف بسياري از كشور بر و انطبا هاي منطقه كه راق با قدرتسهولت، اختالط هاي جهـاني

و به پايه، ايران در طول تاريخ نسبت اند پذيرفته و تمـدني خـود حساسـيت هاي ديني باستاني
و ملي ايران در پـذيرش ايـن تطـابق سرسـختي نشـان  و قشرهاي ديني تعصب داشته است

زي ملـت سـتيو روند بيگانه)34: القلم، سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران سريع(اند داده
. ايران پس از انقالب اسالمي به شكوفايي كامل رسيد

. انقالب در فشار ناشي از اجماع جهاني ممكن است با افزايش قدرت نظام استحكام يابـد
مي استمرار بسيج ايدئولوژيك، به بيگانگي ايدئولوژ ناچـار جامعـه بـه. شـود هاي مخالف منجر

با ممكن است راه و جهـان هاي ابداعي براي برخورد و امكـان دارد از اقتصـاد مشكالت بيابد
امير احمـدي،(هاي امپرياليسم در مجموع منفي نيست بنابراين فشار. داري رهايي يابد سرمايه
و جهش) 245: همان . هاي بزرگ اقتصادي را برانگيزدو ممكن است موجب خيزش ملي شده
ي اسالمي است كه دشـمنان نيـز هاي مهم جمهور رو، استقالل سياسي يكي از ويژگي از اين

. كنند را انكار نمي آن
و سياست در هاي دولت در صحنه روابط بين سياست خارجي محل بازتاب اهداف و الملـل

و سازمان ارتباط با ساير دولت و، نهضت المللي هاي بين ها، جوامع و حـوادث ها، افـراد بيگانـه
(اتفاقات جهاني است با بازخواني)18: جمهوري اسالمي ايرانهاي خارجي محمدي، سياست.

رو از ايـن. بـرد توان به ميزان استقالل سياسي آن پـيو بررسي سياست خارجي هر كشور مي
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و(بررسي سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران هيچ نكته درخور ذكـري وجـود نداشـت با
شـيدن عـدالتبخ هـاي خـود را مبنـي بـر تحقـق كه نشان دهد رهبران اسالمي وعده) ندارد

و استقالل ملي كشـور شكسـته باشـند  و دموكراسي (اجتماعي ) 242: اميـر احمـدي، همـان.
هاي پس از انقـالب همـواره بـا همين دليل، بحث استقراض از كشورهاي خارجي در سال به

و تالش شده است كـه تـا حـد امكـان، كشـور كمتـر زيـر بـار  حساسيت خاصي دنبال شده
ريه تمايل جمهوري اسالمي به استقالل كامل از ديگران موجـبنظ. هاي خارجي برود قرض

كـه حـاليدر) 189: همـان(صراحت، دولت را از استقراض خارجي منع كند؛ شد كه مجلس به
به دولت رانتي، دولت ناقص و ضعيفي است كه موجب پيمان يا بدون پيمان، مطيـع االستقالل

(هاي قوي است دولت و نـه در شـكل اما انق)96: مدني، همان. الب اسالمي ايران نه در اجرا
و بلكه بـه چيـزي بسـيار فراتـر از توسـعه هيچ خاص خود به رو به خارج از كشور نظر نداشته

. رو با ساختار دولت رانتي كامالً متفاوت است، از اين انديشيد اقتصادي صرف مي
م خالفان انقـالب نيـز چنانچه ذكر شد، استقالل سياسي ايران چنان روشن است كه حتي

به. بدان معترفند و آنها معتقدند كه جمهوري اسالمي لحاظ سياسـي كشـوري مسـتقل اسـت
آنان اعتـراف دارنـد كـه. متعهد در جهان باشد هاي غير هاي كشور شايد يكي از بهترين نمونه

به بسيارشعار نه شرقي نه غربي  مي واقعي (رسـد نظر ن بنـابراي) 254: اميـر احمـدي، همـان.
و و وابستگي بـه شـرق امكان استقالل كشورهاي در حال توسعه در ابعاد مختلف وجود دارد

به باور به اينكه نظام بين. غرب را سرانجامي نيست ناپـذير سرنوشـت اي اجتنـاب گونـه المللي
مي سياست و جاي هيچ هاي ملي كشورها را تعيين مداران باقي گونه جوالني براي سياست كند

المللـي ميزانـي از اسـتقالل عمـل را بـه پويـايي نظـام بـين. آميـز اسـت، اغـراق گـذارد نمي
(كنـد گذاران اعطا مـي سياست و بسـيج سياسـي. از ايـن سـو، ايـن) 182: بشـيريه، انقـالب
رو، انقـالب از همـين. هـا اسـتفاده كننـد گذاران هستند كه بايد بتوانند از اين فرصـت سياست

و نظام برخاسته از آن هاي جهان از بعد استقالل سياسـي ترين كشور، يكي از مستقلاسالمي
و اين شاخصه نهاي است و جهـان فاقـد آننـد، تنها همه دولت است كه هاي رانتي خاورميانـه
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مي بلكه بسياري از كشورهاي توسعه آن كنند كه قدرت يافته نيز در زميني بازي را هاي جهاني
مينويسن،»جان فوران«. اند تعيين كرده : گويد ده آمريكايي

آن 1979ـ 1978هاي حوادث دراماتيك سال و طوفاني كه در نتيجـه در ايران
ــه ــا خاســت، امــواج تكــان ب و در ميــان دهنــده پ اي در ايــاالت متحــده آمريكــا

به بازان بين سياست از. امروز نيز ادامه دارد المللي ايجاد نمود كه تا  1978پـيش
ر و هاي گروهي يا مراكز تحقيقاتي آكادميك جايگـاه سانهايران در افكار عمومي

)42:، بازتاب جهاني انقالب اسالمي محمدي.(درخوري نداشت

و علمي از خبر هـاي جهـان سازترين كشور اما امروز در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، صنعتي
و در بسياري از موارد در سطح جهاني مطرح است تواند رانتي نمي بديهي است كه يك دولت. بوده

اسـتمبل، درون(مـذهبي در هـر حـال هاي غير طلبيدن دولت مبارزهبه. چنين جايگاهي داشته باشد
در هـيچ هاي انقالب اسـالمي اسـت كـه بـه ها، از شاخصهو در همه عرصه) 436: انقالب ايران رو
است كـه كشـوري اين+خميني ترين هنر انقالب امام بزرگ. گنجد هاي رانتي نمي تعريف دولت

پـل«نام ايران را به مدلي از يك حكومت ديني تبديل كرد؛ حكـومتي كـه درگذشـته از آن بـه به
به» پيروزي در غرب براي و خاكريز اول غرب در برابـر زانو آوردن رقباي خود در جنگ جهاني دوم

و ژاندارم خليج كمونيسم ياد مي به شد مي فارس براي حفظ منافع غرب و شمار عنوان منبـعبه رفت
(شد انرژي غرب شناخته مي امروز كه سه دهـه از پيـروزي)10: سال افتخار ايرانيان30دميرچي،.

جانبه ديگران، ايران به قدرت اول منطقه بـدل شـده، گذرد، با وجود هجوم همه انقالب اسالمي مي
(اي باشد آنكه وامدار هيچ قدرت بيگانه بي كـه رقبـاي ايـدئولوژيكياي نكته)12: دميرچي، همان.

در اوايل دهـه. انقالب اسالمي از آن وحشت دارند، گسترش تفكر انقالب به سطح ملل ديگر است
: گويدمي» مارگارت تاچر«وزير وقت انگليس خانم هشتاد ميالدي، نخست
و ابـزار ما غربي و اقمـارش واهمـه ها از وسايل نظـامي اي هـاي جنگـي شـوروي

و غرب وجود دارد، اما از حضـور نداريم؛ زيرا در اين زمينه يك برابري بين شرق
(فرهنــگ اســالمي انقــالب ايــران نگــرانيم محمــدي، بازتــاب جهــاني انقــالب.

)44:اسالمي
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نه انقالببنابراين و برنامه تنها در بعد ملي احياگر طرح اسالمي هاي فرهنگي، سياسي، ها
و اجتماعي مخصوص به خود است، بلكه در شـمول بعد جهاني با توجـه بـه جهـان اقتصادي

و ديدگاه و ارائـه بودن اسالم نيز داراي افكار . دهنـده نظـام جهـاني ويـژه اسـت هاي خـاص
و دولت رانتي ديـده نمـي اين ويژگي است كه در طول تاريخ در ساختار هيچ)59:همان( شـود

. بودن آن است اصوالً ويژگي اصلي رانت، وابسته
 دولت بودن پاسخگو)ب
كه اسـتقالل مـالي نبودن آن به ملت است؛ چرا هاي رانتي پاسخگو مهم دولت هاي شاخصهاز

و به واقـع در تـوافقي نـا ناشي از درآمد رانت، نياز دولت به ماليات را كاهش مي نوشـته، دهد
و ماليات نيز نمي آن دولت نمايندگي جامعه را برعهده ندارد و يا ميزان ، چنان اندك است گيرد

با نگاهي به شيوه برخورد نظام جمهـوري اسـالمي بـا مـردم. در اراده دولت تأثيري ندارد كه
در واقـع همـه. يابيم كه جمهوري اسالمي از اين حيث نيز ويژگي دولت رانتي را نـدارد درمي

و اجتماع و ترين انقالب، انقالب ايران را يكي از مردمي انديشمندان حوزه سياست هاي تاريخ
در. دانند جهان مي و روابط متقابل30اساساً اتكاي نظام به مردم در ابعاد مختلف سال گذشته

و نظام، اثبات مي . يي دولت، ويژگي جمهوري اسالمي نيست پاسخگو كند كه بحث عدم مردم
و عرصه برگزار هـاي پـس از آن، شدن هر ساله انتخابات، حضور مردم در صحنه دفاع مقدس

ج  و مصـيبت تحمل مشكالت فـراوان و مـردم را چنـان نـگ همچـون كمبودهـا هـا، دولـت
ترديد اگـر جمهـوريبي. شود تنيده كرده كه عمالً استقالل دولت از جامعه مشاهده نميهم در

و ضعف سر اسالمي باوجود همه مشكالت از ها و حركتي رو به جلو نيز داشته، ناشـي پا مانده
.روابط متقابل با مردم است

و امنيـت كشـور هسـتند مردم تجلي+ژيك امامدر نگاه استرات هرچـه. گاه اصلي قدرت
و مشاركت مردم پايه مقاوم مي سازي امنيت كشور براساس حضور و امنيت گذاري شود، اقتدار

مي هاي عميق كشور اليه (يابد كـه نفـوذ در آن مشـكل اسـت تري ) 270:، همـان دميرچـي.
و توسـعه«: ويـدگ در اين زمينه در تذكراتي جـدي مـي+ امام دولـت بـدون شـركت ملـت
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با بخش و بدون همكاري با طبقات مختلف و طبقات محروم هاي خصوصي جوشيده از مردم
ج امام(».شكست مواجه خواهد شد ) 12:108خميني، همان،

و همچنين ساختار نظـام سياسـي كشـور موضـوع را اگر بخواهيم از زاويه قوانين موجود
هاي مهم نظام جمهوري قوة مقننه يكي از اركان. ناپذير است نيز انكاربررسي كنيم، اين نكته 

در انتخابات عمومي، همه قشرهاي جامعـه. اسالمي است كه مظهر پاسخگويي به ملت است
و كـل اركـان تصـميممي اند، آزادانه رأي بدون توجه به صنفي كه بدان وابسته گيـري دهنـد

چه كشور ـ هر و مجريه ميـ اعم از مقننه قانون اساسي90اصل. شود ار سال يك بار عوض
هر مقرر مي ، كس از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قضـاييه شـكايتي داشـته باشـد دارد كه

آن مي و مجلس نيز موظـف بـه رسـيدگي تواند را كتباً، به مجلس شوراي اسالمي عرضه كند
(است برافزون بر اين، همه تصمي)90اصل: متن قانون اساسي. اساس خواست مردم مات نظام

صـورت مختلـف يـا بـه مردم نيز با رأي خود، در انتخابـات.و پشتيباني آنان اتخاذ شده است
و نظام نيز پيگير اين خواسته هاي خويش را اعالم داشته هاي ميليوني خواسته راهپيمايي ها اند
. بوده است

و مشاركت سياسي)ج  گردش نخبگان
درسي انديشهاساس بر اسي اسالم، در بين موجودات فقط انسان است كه حاكميت خداوند

و قـدرت. يابد اراده او تبلور مي از نگاه قرآن، خالفت در زمين برعهـده انسـان گـذارده شـده
از همين روي، در قانون اساسي قيد. امانت به انسان داده شده است عمومي از جانب خداوند به

حق الهي را از انسان بازستاند، يا در خدمت فرد يا منافع گروه تواند اين كس نمي شده كه هيچ
(خاص ديگري قرار دهد در) 143: مدني، همان. و حضور در ديدگاه اسالمي، مشاركت سياسي

و هم تكليف وي؛ يعني كسي شكل و اعمال قدرت عمومي براي انسان، هم حق اوست گيري
ح كه در انجام مسئوليت اجتماعي به آنٔكومتي ناتوان است، شرعاعنوان امري . را بپذيرد نبايد

اي بـراي خـدمت اسـت، از ايـن رو در صـورت هـاي حـاكميتي زمينـه با اين نگره، فرصـت
موظف است كه محل خـدمت خـود را بـه فـردي توانمنـدٔبودن فردي خاص، او شرعا ناتوان
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و زميني، در انديشه سياسي اسال. بسپارد و بنابراين فارغ از قوانين مادي م مشـاركت مردمـي
ـ كه دموكراسي ـ در درجـه نخسـت، هاي امـروزي بـر آن تأكيـد مـي گردش نخبگان كننـد

به وظيفه مي اي شرعي . رود شمار
به موضوعهدر قوانين و مشاركت سياسي عنـوان در جمهوري اسالمي نيز گردش نخبگان

رأي همگـاني اسـت، محتواي قوانين موجود كه بر پايـه حـق. اصلي مهم پذيرفته شده است
ــه مشــاركت سياســي بدهــد  ــراي ايــن منظــور اســت كــه زور جــاي خــود را ب (ب كاشــي،.

به آزادي) 147:گفتار جادوي ـ كه از آن مي هاي سياسي ـ جوهره اصلي توسعه سياسي ياد شود
و حقوقي پس از انقالب مبنا قرار گرفته است آزادي سياسي به اين معنا كـه. در متون قانوني

و مقامـات فرد بت ـ از راه انتخـاب زمامـداران و اجتمـاعي كشـور خـود واند در امـور سياسـي
و اجتمـاعي كشـور را بـه سياسي و سياسـي و مشاغل عمـومي دسـت گيـرد،ـ شركت جويد

و داردبه)31:، همان زاده حسين( از اين رو،. تمام معنا در جمهوري اسالمي ايران وجود داشته
و روابـط يافت نميهيچ دولت رانتي در جهان  و مشـاركت سياسـي شود كه گردش نخبگـان

و دولت را كه در جمهوري اسالمي وجود دارد، واجد باشد رهبري در جمهـوري. متقابل مردم
و نـه  و نه براساس توارث اسـت و گروه خاصي اختصاص ندارد اسالمي به هيچ خانواده، قوم

به اي مادام گونه به و حفظ تگي، تواناييشايس العمر، بلكه مدت رهبري هاي الزم براي اين مقام
(شرايط بستگي دارد : گويد در اين زمينه مي+حضرت امام) 250: مدني، همان.

و اينكه ما جمهوري اسالمي مي گوييم، براي اين است كه هـم شـرايط منتخـب
هم احكامي كه در ايران جاري شده، متكي به اسالم است، اما انتخابات بـا ملـت 

(جـا هسـتز جمهوري همان جمهوري است كـه همـهطر. است خمينـي، امـام.
) 20:351ج: همان

و نظـري، توسـعه سياسـي هاي واقعيتاز لحاظ موجود جامعه، گذشته از مباحث زيربنايي
از شاخص. رانتي است نماد اصلي دولت غير و مصاديق توسعه سياسي عبارت اسـت وجـود: ها
و كـارگري، هاي صنفي سـندب سياسي، اتحاديهحكومتي مثل احزا ساختار سياسي غير يكـاي



ـ فصلنامه 92 89 پاييز/22شماره/ انقالب اسالمييپژوهشعلمي

و مردمي، برگزاري انتخابات آزاد در سطوح مختلـف بـدون محـدوديت و شوراهاي محلي هـا
دخالـت نظاميـان در سياسـت، هـاي پارلمـاني، عـدم هاي انتخاباتي، فراكسيون موانع در رفتار

و قضاييه، تفكيك قواي سه طرفـي قـوه قضـاييه، تنـوع بـي گانه كشور، استقالل قواي مقننه
و آگاهانه و نيز مشاركت سياسي فعال (مطبوعات و توسعه چي، تمركز مديرشانه. نيافتگي گرايي

ويـژه بـه(شـده را ندارنـد يك از مصاديق ياد هاي رانتي تقريباً هيچ دولت)28: در ايران معاصر
و قبيلهو با ديكتاتوري) مشاركت سياسي و يـا بـا نظـ هاي فردي حزبـي اداره هـاي تـكاماي

و گردش نخبگان وجود داشته باشد، دولت حاصـل. شود مي اصوالً اگر در كشور انتخابات آزاد
. تواند دولت رانتي باشد از اين فرايند نمي

مي اصطالح مشاركت سياسي به فعاليت شود كه از طريق آن، اعضـاي هاي ارادي اطالق
و در شكلمستقيم در انتخ مستقيم يا غير جامعه دادن به سياسـت عمـومي سـهيم اب حاكمان
(شوند مي و فعاالن سياسي براي جلب نظر مردم ناچارند خـود)47: همان. نمايندگان منتخب

و دگرگوني را با امكان (هاي زندگي سياسي هماهنگ كنند ها ) 244: ابوالحمد، مباني سياسـت.
را ونـهگ اين ويژگي در جمهوري اسالمي بسيار پررنگ است؛ به اي كـه دولـت همـواره خـود

آن موظف مي هاي رانتي خـود را بـدين امـر كه دولت دانسته كه رضايت مردم را برآورد؛ حال
اما در ايران اگرچه از لحاظ اقتصادي. دانند، چراكه از نظر مالي نيازمند آنها نيستند موظف نمي

س شاخصه و ياسي، دولت رانتـي محسـوب هايي از دولت رانتي ديده شده، ولي از نظر عقيدتي
. شود نمي

 شمول بودن انديشه انقالب اسالمي جهان)د
و مبـاني فكـري، در داخـل مـرز هاي انقالب و داراي ايدئولوژي هـاي خـود محصـور مردمي
جمله اقـدامات سياسـياز. هاي رانتي كامالً بيگانه است اي كه با ساختار دولت مانند؛ نكته نمي
و+خميني امام ايشـان بـر آن بـود تـا. هاي محـروم بـود ايجاد تحرك در بين ملت بيداري

از گرفته بين ملت بنايي اسالم باورهاي كاذب شكل براساس انديشه زير ها را كه خود را فروتر
مي قدرت و هوشياري دائمي ملت+امام. دانستند، بشكند هاي بزرگ جهاني ها تعميق آگاهي
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: داند را وظيفة نخستين انقالب اسالمي مي
و انقالب اسالمي است كه در سراسر جهان صـدا زنـيم كـه اي اين وظيفه اوليه

و به و بـه! اي غفلت زدگان خواب رفتگان . اطـراف خـود نگـاه كنيـد بيدار شـويد
ج امام( )20:237خميني، همان،

: گويد امام در بياني ديگر مي
خا قدرت گويم كه اسالم ابر من با اطمينان مي ميها را بر اسـالم. نشاندك مذلت

و  و خـارج محـدوده خـود را يكـي پـس از ديگـري برطـرف موانع بزرگ داخل
(سنگرهاي جهان را فتح خواهد كرد ) 118: همان.

مي نيز بزرگ غربدنياي روزنامـه. داند ترين چالش فرهنگي خود را موفقيت الگوي ايران
: نويسد نيويورك تايمز مي

و وار فرياد رهايي از يوغ سلطه جهـاني را سـر مسيحاهللا خميني ايران با آيت داده
ايـن. را دارد) مبتنـي بـر اصـول اسـالمي(داعيه تشكيل يك حكومت گسـترده 

رو سلطه، غرب را در عرصه و سياسي با بحران . رو كرده اسـتبه هاي ايدئولوژيك
)22: دميرچي، همان(

: نويسد يكي ديگر از نويسندگان غربي مي
مان در بسياري از نقـاط جهـان از پيـروزي بـرادران خـود در ايـران فعاالن مسل
هاي دينـي انقالب ايران گرايش. اندو در مبارزات خود روحيه گرفته مسرور شده

(هاي اسالمي را تقويت كرده است در كشور )19: اسپوزيتو، همان.

و ايدئولو ترين تأثير مهم احيـاگري. ژي استانقالب ايران بر جهان اسالم، در سطح افكار
ـ ماننـد اسالم، جنبه جهاني افكار برخي ايدئولوگ سـيد«و» حسـن البنـا«هاي اهل تسـنن

و» قطب ـ بـوده اسـت» مودودي«از مصر (از پاكستان شـمول بـودن جهـان) 231همـان،.
و آرمان انقالب از اين جهت، نه د تنها در شعارها، اهداف و قانون اساسي متبلور است، بلكه ر ها
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در آثار ريچارد نيكسون، هنـري. آثار خود انديشمندان غربي نيز بدين مهم اعتراف شده است
و ديگر نظريه پـردازان غربـي بارهـا خطـر كسينجر، برژنسكي، يتران، تاچر رابين، جرج شولتز

و گسترش انقالب اسالمي تصريح شده است به. رويش اند كه اگر انقـالب صراحت گفته آنان
به مشكل، آرماند بدونايران بتوان پا خواهـد هاي خود را محقق سازد، طوفاني در جهان اسالم

اين مسئله. رو خواهد ساختبه كرد كه منافع دنياي غرب را در تمام دنيا با مخاطرات جدي رو
و غـرب عليـه خالف روال معمولِ جنگ سرد، اردوگاه موجب شد كه بر هاي متخاصـم شـرق

پارچـه از صـدام حمايـت كننـدو در جريان جنگ تحميلـي يـك انقالب اسالمي متحد شوند
در)26: دميرچي، همان( از كه دولت رانتي در محاسبات قدرت حالي؛ هاي بزرگ اساساً محلـي

. اعراب ندارد
مي با تأكيد به+امام (»ما با كسي جنـگ نـداريم«: فرمايد صدور انقالب خمينـي، امـام.

ج  ا ما نمي«)5:20همان، مي. نقالب را با سرنيزه صادر كنيمخواهيم خواهيم در عالم يـك ما
و همـه  ـ نشان دهيم كـه همـه عقـالي عـالم ـ هر چند يك الگوي ناقص الگويي از اسالم

(»هاي مظلوم بفهمند كه اسالم چه آورده است ملت ج. بنابراين نظامي كـه) 18:129همان،
و بلند براي داخل كشور برنامه كوتاه و عملـي مدت دار مدت د، براي كل جهان الگوي فكـري

به تجويز مي و تـرين نظامي كه مستقل. هاي موفقي نيز برداشته است گامً همين رو عمال كند
مي كشور جهان به به شمار و داراي باالترين مشاركت سياسي در جهان است، صرف اينكه رود

ب هنوز نفت يك منبع درآمد اصلي آن است، نمي اشد، گرچه در همان زمينـه تواند دولت رانتي
. نيز تالش بسياري براي رهايي از نفت صورت گرفته است

 نتيجه
، نگارنده قصد داشت به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا جمهوري اسالمي ايران پژوهشدر اين

و خارجي ادعا كرده آن اند، دولتي رانتي است؟ بنابراين ابتـدا گونه كه برخي نويسندگان داخلي
آنو دولت» رانت« به مفهوم و و سياسـي گاه به شاخصه هاي رانتي اشاره شد هاي اقتصـادي
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و شكل حكومت در كشـور و نوع و دولت رانتي و سـپس آن شـرايط هـاي رانتـي پـرداختيم
به ويژگي از لحاظ اقتصادي، دولت رانتـي،. بحث گذارديم ها را در انطباق با جمهوري اسالمي

ك و زير االي گراندولتي است كه وابسته به يك به قيمت و و گاز است عنوان زميني مانند نفت
مي كشوري تك درصد درآمد كل از منبع42كم در اين كشورها دست. شود محصولي شناخته

و نيروي كار اندكي نسبت . شـود كل نيروي كار كشور در آن بخش شـاغل مـيبه رانت است
و بزرگ ترين سرمايه دار، بزرگ ترين سرمايه دولت بزرگ هاي نفتي كننده درآمد ترين هزينه گذار

اصـوالً در دولـت رانتـي فلسـفه. نيافته اسـت دولت رانتي از بعد اقصادي دولتي توسعه. است
دهد، بلكه در نهايت به ظواهر گيرندگان را تشكيل نمي صحيح توسعه، زيربناي فكري تصميم

و كاالهـاي گونه كشورها وارد دولت در اين. شود توسعه بسنده مي كننـدة كاالهـاي مصـرفي
و اگر صنعت نيم . بندي نيز وجود داشته باشد، صنعت مونتاژ است لوكس است

و فـراوان، نيـاز چنـداني بـه نكته مهم ديگر اينكه دولت به دليل داشتن منبع درآمد كافي
لي درنتيجه، اين ويژگي اقتصادي دولت رانتي به عرصه سياست داخ. كند ماليات احساس نمي
و پيـروي از قواعـد بـازي در سياست. شودو خارجي كشيده مي خارجي نيز وابستگي سياسـي

در سياست داخلي، استقالل. المللي، خصيصه دولت رانتي است هاي بيگانه در عرصه بين كشور
و ملت، مهم و ايجاد شكاف بين دولت نبودن پاسخگو. ترين ويژگي دولت رانتي است از جامعه

به دولت در عرصه در معناي عدم سياسي و نبـود گردش مشاركت سياسي مردم، نبودن نخبگان
ـ  ـ با حفظ ظواهر و يا در نهايت  مطبوعات آزاد است كه سرانجام همة آنها ديكتاتوري فردي

هاي رانتي استعماري كه بر دولت بياني، شرايط استعماري يا نيمهبه. حزبي است يك رژيم تك
و با تالشحاكم است، منجر به است هايي كه براي فريب افكار عمومي انجـام بداد داخلي شده

مي)استحمار(دهد مي و داخلي منتج و در ايـن ميـان، مردمنـد كـه، به استثمار خارجي شـود
و زيان را متحمل مي . شوند بيشترين ضرر

هـاي بعـد بـا شـرايط موجـود جمهـوري اسـالمي دولت رانتي را در بخـش هاي شاخصه
و : آشكار شد كه دولت جمهوري اسالمي ايران به اين داليل رانتي نيست سنجيديم
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 از لحاظ اقتصادي.1

ميو چگونگي جمع ماليات)الف و اتكاي دولت به ماليات نشان و روند افزايش دهـد آوري آن
به كه ايران در طول سال ـ ـ تا به امـروز، خصوص سال هاي بعد از انقالب هاي پس از جنگ

بهاتكاي خود  و بر را به ماليات افزايش داده و دهم با توجه به قانون ماليات ويژه در دولت نهم
. ارزش افزوده، ماليات روندي رو به رشد داشته است

و در جهت خودكفايي در توليد كاال تالش)ب هاي استراتژيك مانند گنـدم، شـكر، بـرنج
ك روغن تا حدودي به شور در طول پنجاه سـال گذشـته نتيجه رسيده كه دستاورد بزرگي براي

. است
و تبـديل آن بـه صادرات غير افزايش)ج و تالش براي رسيدن به اقتصاد بدون نفت نفتي

تك دهنده عدم اعتقاد تصميم فرآورده، نشان و دولـت رانتـي اسـت؛ گيران به نظام محصـولي
يك نفتي در سال گونه كه سهم صادرات غير آن كشور با رقـم سوم كل صادرات هاي جاري به
(ميليارد دالر رسيده است21 با توجه بـه ايـن)31/3/89معاون وزير بازرگاني، روزنامه ايران،.

توان نتيجه گرفت كه اگر در برخي موارد شباهتي به دولت رانتي در بعـد اقتصـادي نكات مي
 بـودن دولـت جمهـوري اسـالمي نيسـت، بلكـه ارث دهنـده رانتـي وجود دارد، اين امر نشان

به ناخواسته و البته نظام جمهوري اسالمي در اي است كه از رژيم سابق بر جاي مانده پي شدت
. كن كردن آن است ريشه

 از لحاظ سياسي.2

هاي دولت رانتي تقريباً هيچ مشابهتي بين جمهوري اسالمي در ابعاد سياسي براساس شاخص
و دولت ب اين شاخص. هاي رانتي وجود ندارد ايران . دين قرار استهاي

 جانبه همه استقالل) الف
استقالل است، اما جمهوري اسـالمي ايـران هاي رانتي عدم سياسي دولت خصوصياتيكي از

و مخالفانش يكي از مستقل به به اعتراف موافقان مي ترين كشورهاي جهان . آيد شمار
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 دولت بودن پاسخگو)ب
و ملت از ويژ جامعهجدايي از هاي مهم دولت رانتي است، امـا روابـطگيو شكاف بين دولت

و مردم در ايران به هيچ دشـمني بـا توجـه بـه. دهنده اين جدايي نيست رو نشان متقابل دولت
سيًتقريبا و سراسري جهان خارج عليه ايران در طول سال گذشـته، اگـر شـكافي بـين ملـت

و عدم مي پاسخگويي به خواسته دولت بارها اين دولت سقوط داشت، تاكنون هاي مردمي وجود
و از سـويي تأكيـد هاي متعدد، حضور مردم در صحنه انتخابات. كرده بود هاي دفاع از انقالب

. در نظام جمهوري اسالمي، گواه اين مدعاست) پس از وحي(قانون اساسي بر اصالت مردم 
و مشاركت سياسي)ج  گردش نخبگان

و انتخاباتاسالميدر ايران و آزاد تقريبامت، گردش نخبگان . داده اسـت در هر سال رويًعدد
و فعال مردم ايران در جهان كم از. نظير است مشاركت باال جملـه مقـام همه مقامـات كشـور

و تقنينـي در  و مقامـات اجرايـي واليت امر انقالب اسالمي، پشتوانه خبرگان مردم را داراست
در از دولـت يـك شوند؛ امري كـه در هـيچ يك دوره زماني مشخص عوض مي هـاي رانتـي

. خاورميانه نمونه ندارد
 انديشه انقالب اسالمي بودن شمول جهان)د

و دولت اسالمي در مرزهاي خود محصور نشده، بلكه ملت انقالبتفكر هاي ديگر را تحـت ها
يافتـه المللي متأثر از انقالب اسالمي تغيير طور كلي امروز مناسبات بينبه. تأثير قرار داده است

و افغانستان، بحث انـرژي هسـته. است و توليـد دانـش در سـطوح مسئله فلسطين، عراق اي
بنـابراين بـا توجـه بـه. مختلف، مسايلي نيست كه در ساختار دولت رانتي قابل جستجو باشد

هـاي رانتـي تـوان در قالـب دولـت رو نمـي نكات يادشده، جمهوري اسالمي ايران را به هـيچ 
و يا برخي كشور ن، كشورهاي حاشية خليجخاورميانه مانند عربستا هاي آمريكاي التين فارس

و ساختار حكومتي، با دولت و نه از بعد سياسي هاي رانتـي قرار داد؛ چراكه نه از بعد اقتصادي
. شباهتي ندارد
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