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( rentier)دمكراسی و دولت رانتی 
  1كاميال سند بكن: نوشته

 
به عبارت ديگر . دولت رانتی دولتی است كه از افراد، شركت ها و دولت های بيگانه، رانت بسياری دريافت می كند

اين رانت از خارج كشور وارد می شود و دولت، . سخن از دولتی است كه رانت در التصادش نمش برجسته ای دارد
افزون براين شمار افراد شاغل در توليد فرآورده ای كه در مبادله به رانت می انجامد اندن . دريافت كننده اصلی آن است

-rent)دولت رانتی با دولت رانت جو . است، درحالی كه بيشتر افراد در توزيع و بهره جستن از رانت دريافتی مشغولند
seeking) اصطالح رانت جويی . متفاوت است كه در آن رانت جويی در بين نخبگان سياسی و التصادی اش رايج است

در اينجا به معنی كسب درآمد از فعاليت های التصادی غير توليدی به ويژه در بين كسانی است كه از مزيت های دولتی 
، جوازها، لراردادها و بسياری از زمان ها از انحصار بازارها بهره (grants)برای دسترسی به اعتبارها، كمن هزينه ها 

التصاد دانان . رانت جويی می تواند در دولت رانتی نيز رايج باشد اما ويژگی اصلی اش را تشكيل نمی دهد. مند می شوند
درآمد حاصل از نفت در دسته دوم . تفاوت می گذارند (unearned) و درآمد باد آورده (earned)بين درآمد والعی 

هرچه وابستگی دولت به درآمد والعی بيشتر باشد، رابطه اش با  (Mick Moore )به باور مين مور . جای می گيرد
. 2جامعه براساس شفافيت، پاسخگوئی و دمكراسی استوار خواهد بود

  
نظريه دولت رانتی از پنداشت های گوناگونی تركيب يافته است كه توسعه و طبيعت دولت های متكی به رانت را 

درآمدهای نفتی به " در باره متغيرهای كليدی اين نظريه، سازوكارهای تصادفی آن و كم و كيف ادعای . واكاوی می كنند
برای نمونه پژوهش گران در باره اين كه دولت رانتی با ثبات است و يا . ، اختالف نظر وجود دارد"زيان دمكراسی است

برخی بر اين باورند كه نظام های رانتی تا زمانی كه درآمدهای نفتی پايدارند، با مشكلی . بی ثبات، اختالف نظر دارند
به گمان برخی . روبرو نخواهند بود اما می پذيرند كه افزايش شتابان درآمدهای نفتی می تواند دليلی برای بی ثباتی باشد

ديگر، اين گونه نظام ها حتی پس از كاهش درآمدهای نفتی نيز بر سر لدرت بالی می مانند زيرا نهادهای ايجاد شده بر پايه 
بهرحال اكثريت باور دارند كه اين گونه نظام ها، با كاهش درآمد نفت، با بی ثباتی سياسی . آن درآمدها برجای خواهند ماند

حتی می تواند به نظام زورمدار ديگری گذار . البته اين بی ثباتی لزوما ًبه معنی گذار به دمكراسی نيست. روبرو می شوند
گذار . اگر تحت شرايطی گذار به دمكراسی روی دهد، رسيدن به ثبات سياسی، زمان بر و نامطمئن خواهد بود. كند

برای " ثبات دمكراتين"در برابر . دمكراتين تحولی است كه از زورمداری، به گونه ای از نظام دمكراتين، روی می دهد
ثبات دمكراتين كم و بيش به معنی نهادينه شدن . توصيف نظام دمكراتيكی بكار می رود كه انتظار می رود پايدار به ماند

 دمكراتين است و آن زمانی به تحمك می رسد كه شهروندان و سياستمداران، اين گونه كار (practices)كاربست های 
. بست ها را به عنوان تنها راه رفع كشمكش ها به پذيرند

 
از مدت ها پيش دانش پژوهان دمكراسی به دنبال پاسخی برای اين پرسش بوده اند كه چرا و چه گونه دمكراسی برلرار 

در اين رابطه به ويژه تأثير عامل های ساختاری بر تحوالت سياسی از ين سوی و كنش های . و سپس پايدار می گردد
(actions) سيمون مارتين لی پست . افراد و گروه ها در برلراری دمكراسی از سوی ديگر، مورد توجه بوده اند( 

(Leymour Martin Lipseور  و بارينگتون م(Barrington Moor ) كارهای كالسيكی را ارائه داده اند كه بر عامل
مور، توجه را به نمش تاريخی ساختار طبماتی اجتماع در برلراری . های ساختاری در تحمك دمكراسی تأكيد می كنند

نظريه لی پست، كه از پشتيبانی برخی از دانش پژوهان . دمكراسی انتخاباتی جلب می كند كه در اروپا و آمريكا شاهد آنيم
. نيز برخوردار است، براين باور است كه توسعه التصادی شرايط منا سبی را برای برلراری دمكراسی فراهم می سازد

  
اين . بيانجامد مورد انتماد لرار گرفته است (determinism)ساختارگرايی به خاطر اينكه می تواند به جبر باوری 

رويكرد، ثبات را بهتر تشريح می كند تا تغيير را؛ برای نمونه در پاسخ به پرسش چرا زورمداری پايدار می ماند، بخت 
التصادی، با در نظر - نظريه دولت رانتی، به عنوان رويكرد ساختاری. بيشتری دارد تا اينكه، چرا دمكراسی تحمك می يابد

دانش پژوهان باور دارند كه با تركيب نمش ساختار التصادی و . گرفتن نارسايی های باال، مورد انتماد لرار گرفته است
... كنش انسانی می توان بر سود مندی اين نظريه افزود 
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گفتگوی اصلی اين مماله گرد اين موضوع دور می زند كه دولت رانتی دارای ويژگی هايی است كه از تبديل شدنش به 

نخستين ويژگی نمايانش اين است كه درآمدهای بزرگ نفتی، اين دولت هارا از . دمكراسی با ثبات جلوگيری می كند
دومين ويژگی اش در اين است كه درآمد های نفتی مستميما ً به خزانه . دريافت ماليات از شهروندانشان بی نياز می سازد

سوم، ثروت نفتی، ساختار . دولت سرازير می شود، اين رويداد در تطميع و يا سركوب اپوزيسيون نمس بازی می كند
با توجه به آنچه گفته شد، ويژگی های باال، موانع سختی . اجتماعی ای بوجود می آورد كه سودمند به حال دمكراسی نيست

. را در برابر تحمك دمكراسی ايجاد می كنند
در % ٤٠در اين پژوهش، نفت، متغير مستمل است و دولت با بهره گيری از  رانت، باز توليد می شود كه حدالل 

. در اين معادله، نوع نظام، متغير وابسته است. آمدش را تشكيل می دهد
  

نان را از مردم بی نياز می سازد زيرا الزم نيست كه  آاولين ويژگی دولت های رانتی در اين است كه درآمدهای نفتی، 
در اثر فمدان ماليات، زمينه های پاسخگو بودن نمايندگان دولت به . برای بمای خويش به درآمدهای مالياتی روی آورند

اين بدين . شهروندان ناپديد می گردد و اين چيزی است كه برلراری و استمرار دمكراسی را با تهديد جدی روبرو می سازد
روبرو نيستند و از دسترسی پی در پی به رانت برون زاد  (مالياتی)معنی است كه دولت هايی كه با بحران های درآمدی 

كمبود ماليات به " اين نظريه به تز . بهره می گيرند، می توانند برلراری دمكراسی را برای مدتی نامحدود به عمب اندازند
ديدگاهی كه باور دارد دولت زورمدار ناچار است با بستن ماليات، نظام . شهرت يافته است" معنی كمبود دمكراسی است 

در . نمايندگی را به تدريج به پذيرد، بر پايه درن تاريخی از توسعه اروپای مدرن و آمريكای مستعمره استوار گرديده است
از آنجا كه جمع آوری ماليات بدون . آن دوران پادشاه بر رعايايش ماليات می بست تا هزينه جنگ هايش را فراهم سازد

همكاری گسترده ماليات دهندگان امكان پذير نبود، پادشاه برای تشويك آنان به پرداخت ماليات اجازه داد تاحدودی بر ميزان 
بنابراين برای هردو طرف راحت تر بود كه به طور دسته . ماليات و هزينه كردن درآمدهای دولت، نظارت داشته باشند

. جمعی به گفتگو به پردازند و بدين ترتيب دولت برخاسته از نمايندگان مردم پای گرفت
  

وی نتيجه می . به واكاوی كّمی پيوند بين ماليات بندی و نظام نمايندگی پرداخته است (Michael Ross)ميشل راس 
گيرد كه افزايش ماليات ها به خودی خود به برلراری دمكراسی نمی انجامد، بلكه، ماليات دهندگان به واكاوی امتياز هايی 

اگر در ين شرايط غير دمكراتين، پرداخت ماليات، به افزايش . می پردازند كه از پرداخت هزينه ها بدست می آورند
خدمات دولتی نيانجامد، خواسته های دمكراتين افزايش خواهند يافت كه به نوبه خود به تشكيل دولت دمكراتين ياری می 

آيا . است (subjective)دشواری در اين است كه واكاوی ميزان برخورداری از اين مزيت ها، امری ذهنی . رساند
ماليات دهندگان ين كشور نفت خير از ميزان مزيت هايی كه از پرداخت ماليات شامل شان می شود راضی اند؟ واكاوی 

از اين روی، اين پژوهش بر امر ماليات های متداول و مخالفت با افزايش آنها تمركز . اين موضوع كار دشواری است
بنابراين اگر . يافته است، كه در نظريه دولت رانتی، در ارتباط با تحوالت دمكراسی خواهانه، كارساز به شمار می آيند

دركشوری از كشورهايی كه در اين پژوهش مورد مطالعه لرار گرفته اند، ميزان كم ماليات با پائين بودن سطح دمكراسی 
با والعيت های آن كشور هم "  كمبود ماليات به معنی كمبود دمكراسی است"همراه شد می توان نتيجه گرفت كه نظريه 

برپايه اين نظريه، . ميزان درآمد مالياتی از راه اندازه گيری درصد درآمد دولت از ماليات ها بدست می آيد. خوانی دارد
اين اعتراض ها می توانند به شكل تظاهرات خيابانی، اعتصاب، . افزايش ماليات به اعتراض های سياسی می انجامد

از سوی ديگر، اگر دولت در سركوب اعتراض ها پيش دستی . شورش، كودتای نظامی و اشكال ديگر پيكار نمايان شوند
.  كند، افزايش ماليات می تواند با افزايش اختناق همراه گردد

 
اين دولت،  لدرت تشيخيص . دومين ويژگی رانت نفتی در اين است كه بطور مستميم به خزانه دولت سرازير می شود

در نتيجه به اين توان دست می يابد كه مخالفان را . مصلحت ها و الويت ها برای هزينه كردن اين منابع را در انحصار دارد
تطميع و يا سركوب كند و يا با هزينه كردن منابع مالی و بهره گيری از برنامه های بهزيستی، پشتيبانی سياسی افراد را 

اين الدامات شامل ريخت و پاش در پرداخت هزينه های بهداشتی، آموزشی، . جلب و به مشروعيت سازی به پردازد
از آنجا كه دولت رانتی، بسيار بيشتر از درآمد . اشتغال، زير ساخت ها و سرمايه گذاری در بخش خصوصی می شود

مالياتی اش هزينه می كند، سياست های مالی اش می تواند بطور غير مستميم به زيان بخشی از شهروندانش بيانجامد، اما 
در اين شرايط افراد جامعه، رانت جويی را كارساز تر و كم . از سوی ديگر مزايای آن شامل اكثريت جمعيت می شود

اين امر فشار . هزينه تر از فعاليت های سياسی و يا برپايی ناآرامی های اجتماعی برای توزيع مجدد ثروت، می سنجند
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با كاهش درآمد های نفتی می توان انتظار داشت كه  ناآرامی های اجتماعی ...برای برلراری دمكراسی را كاهش می دهد
.  افزايش يابد، زيرا در چنان شرايطی است كه دولت، توان ريخت و پاش و پرداخت هزينه های باال را از دست می دهد

 
 برای خود هوادار بسازد كه (patron-client networks)نظام زورمدار می تواند با ايجاد شبكه های بنده نوازی 

بودن در اين شبكه ها بمعنی دريافت پاداش های شخصی است كه به . ثبات سياسی و مشروعيت نظام را افزايش می دهند
اشتغال در ادارات دولتی، دريافت جواز و برخورداری از امكانات مالی و غير مالی و گرفتن لرارداد ها و طرح های 

رانت جويی گسترده كه در سايه منابع مالی زياد دولت رانتی، امكان رشد دارند، به . بزرگ و كوچن دولتی می انجامد
كسانی كه از مزايای رانت جويی بهره مند می شوند . فساد می انجامد كه از عوارض بهره مند شدن از رانت خارجی است

در برابر استمرار دمكراسی مماومت نشان می دهند زيرا افزايش ميزان شفافيت و پاسخگويی ممامات به زيان شان خواهد 
. بود

در حالتی كه وفاداری مردم لابل خريد نباشد و مخالفت با رژيم علنی گردد، دولت می تواند درآمد های نفتی را برای 
اين امر می تواند در زمان كاهش اين درآمدها نيز روی دهد كه ادامه نظام بنده نوازی را با موانع . سركوب هزينه كند

ميزان هزينه های نظامی و امنيتی می تواند نشانگر سركوب در سطح جامعه باشد كه بصورت . جدی روبرو می سازد
غير لانونی كردن فعاليت احزاب سياسی و رسانه های مستمل نيز نشانگر . درصدی از توليد ناخالص ملی بيان می گردد

.  سركوب آزادی هاست
 

اين . درآمد های نفتی و هزينه های بهزيستی بايد به افزايش استانداردهای زندگی مردم كشورهای نفت خيز بيانجامد
اين سازوكار بيشتر از راه باال بردن سطح آموزش، . امر بايد به نوبه خود اثر مثبتی بر چشم انداز دمكراسی بجای گذارد

اما بنظر می رسد كه . كه با شمار دانش آموزان اندازه گيری می شود، و افزايش توليد ناخالص سرانه به تحمك می رسد
نظريه دولت . ويژگی های دولت نفتی با ويژگی های دولت های ديگر كه از منابع مالی ديگری برخوردارند، متفاوت است

التصاد نفتی، ساختار اجتماعی ای را بوجود می آورد كه با . رانتی با افزودن سومين ويژگی، اين امر را روشن می كند
پيش از هرچيز، جامعه نفتی از ين طبمه متوسط مستمل تهی است كه می تواند به سرچشمه . دمكراسی همراه نيست
اين طبمه از فن ساالران . جايگزين تجار و نخبگان سنتی می گردد" طبمه رانتی"معموال ً . اپوزيسيون تبديل شود

در اثر كمبود و يا شمار ناچيز كارخانه های صنعتی، و . بخش دولتی و افسران نظامی تركيب يافته است (تكنوكرات ها)
بطور كلی فعاليت های توليدی ودر نتيجه نبود اتحاديه های كارگری، طبمه كارگر نيز نمی تواند به سرچشمه اپوزيسيون 

.  تبديل شود
  

از آنجا كه در آمد های رانتی، مستميما ً به خزانه دولت سرازير می گردد، دولت به بزرگترين كارگزار التصادی تبديل 
ابراز مخالفت . در نتيجه اكثريت جمعيت از نظر درآمد، به طور مستميم يا غير مستميم، به دولت وابسته می شوند. می شود

در دولت رانتی، رلابت سياسی در حد دسترسی به . پرخطر می گردد و وفاداری، به راه حل مردم پسندی تبديل می شود
در اين . زمانی كه اين دسترسی امكان پذير شد، دل كندن از آن كار دشواری خواهد بود. درآمدهای رانتی تمليل می يابد

. شرايط تغيير رژيم بيشتر به معنی دسترسی به درآمدهای رانتی است تا برلراری دمكراسی
 

اگر نظريه باال درست باشد بايد انتظار داشت كه كشور های مورد كاووش در اين مطالعه از سطح باالی توسعه 
افزون براين طبمه متوسط آنان بايد وابسته بوده از شمار زياد كارمندان . التصادی و توسعه ناچيز دمكراسی برخورار باشند

اگر در اين . الشار گوناگونی از اين جامعه ها بايد به درآمدهای دولتی وابسته باشند. دولتی و نظامی تركيب شده باشد
در اين پژوهش موضوع های باال . كشورها تغيير نظام روی دهد، تحوالت سياسی رنگ و بوی دمكراتين نخواهد داشت

اين كشورها بر پايه معيارهای بسيار گوناگونی . در كشورهای الجزاير، نيجريه و ليبی به مورد آزمايش گذاشته شده اند
آنها برخالف كشورهای خاورميانه كه نظريه دولت رانتی بر پايه شرايط شان شكل گرفته است، بر اساس . برگزيده شده اند

تنها ويژگی مشترن شان . عامل های گوناگونی از جمله اندازه كشور، تاريخ، ثبات سياسی و تنوع لومی برگزيده شده اند
.  را التصاد رانتی تشكيل می دهد
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الجزاير 
    

، كامال ً استبدادی بوده ١٩٨٨ دولت الجزاير از هنگام استمالل تا سال Polity IV) )3چهاربرپايه داده های پوليتی 
در بيشتر اين سال ها، .   بوسيله جبهه آزادی بخش ملی به صورت تن حزبی اداره می شد١٩٨٩ تا ١٩٦٣از سال . است

نفت بوسيله استعمارگران فرانسوی كشف شد اما تنها . كشور بوسيله نظاميان با همكاری ديوان ساالران اداره می گرديد
 درصد درآمد ٧٠، رانت نفتی ١٩٧٠در پايان سال ...، به منبع مهم درآمد دولتی تبديل شد١٩٦٢پس از استمالل در سال 
در سال . رئيس جمهور كشور شد (Chadli Benjedid)، شازلی بن جديد ١٩٧٨در سال . دولت را تشكيل می داد

در اكتبر سال . در پی آن دولت با بحران التصادی روبرو گرديد. ، كاهش ليمت نفت به كسری درآمد دولت انجاميد١٩٨٠
در پی آن گذار به دمكراسی .  ساله كشور پايان بخشيد٢٦، ناآرامی های سياسی بزرگی روی داد و به ثبات سياسی ١٩٨٨

احزاب سياسی اجازه فعاليت يافتند، سازمان های جامعه مدنی تشويك به فعاليت شدند و به سانسور روزنامه ها . آسان تر شد
زمانی كه آشكار شد كه . حزب تندروی اسالمی جبهه نجات، به عنوان حزب اصلی اپوزيسيون پديدار شد. پايان داده شد

سركوب گروه های . اين حزب در انتخابات پيروز خواهد شد، انتخابات لغو و حالت فوق العاده در كشور اعالم گرديد
 در پی كودتای بی سروصدايی، رئيس جمهور كشور ناچار به ١٩٩٢در سال . تندروی اسالمی به جنگ داخلی منجر شد

، بازتر از سال ٢٠٠٢ تا ١٩٩٥فضای سياسی كشور در بين سال های . گذار به دمكراسی بختی نيافته بود. كناره گيری شد
ميانگين سهم . همزمان ليمت نفت بتدريج افزايش يافت و به توانمندی التصاد ياری رساند. بود١٩٨٨های پيش از بحران 

 درصد می شد كه بنا به تعريف، اين كشور را در بين ٥٣، ١٩٩٩رانت نفتی در التصاد الجزاير از زمان استمالل تا 
.  درصد درآمد دولت را تشكيل می داد٦٣ اين رانت ٢٠٠٢در سال . كشورهای رانتی جای می داد

 
 نمونه های فراوانی از مخالفت های سياسی به شكل ناآرامی ها، تظاهرات و اعتصاب ها ١٩٨٨در سال های پس از 

اين امر نشان . در دورانی كه فضای سياسی آزاد تر بود، شمار اين ناآرامی ها افزايش چشمگيری يافت. گزارش شده اند
به نظر نمی رسد كه افزايش مخالفت سياسی و يا سركوب، .می داد كه سركوب، در خفه كردن مخالفت ها كامياب بوده است

 ٥٩،  درآمدهای مالياتی پيگيرانه كاهش يافتند و از ١٩٩٧ تا ١٩٨٨در بين سال های . پی آمد افزايش ماليات ها بوده باشد
 پس از شروع ناآرامی ها ١٩٩١از آنجا كه افزايش ماليات ها در سال .  درصد كل درآمدهای دولت رسيد٩/٣٣درصد به 

.  روی داد، به نظر نمی رسد كه اين افزايش در اين ناآرامی ها و جنگ داخلی نمشی بازی كرده باشد
 

الجزاير برای سال ها از ين نظام بهزيستی فراگيری برخوردار بوده است كه شامل آموزش و بهداشت رايگان، مزايای 
اين نظام از ايده های سوسياليستی بهره می گرفت و از پشتوانه . بازنشستگی و يارانه های كشاورزی و مصرفی می شود

 درصد بود، در سال ١٧ حدود ١٩٦١درصد دانش آموزان اين كشور كه در سال . ی درآمدهای نفتی برخوردار بود
 درصد توليد ناخالص ملی را تشكيل می داد كه در سال ١٣، هزينه های دولتی ١٩٧٠در سال .  درصد رسيد٩٣ به ١٩٨٥
.   درصد رسيد١٩به ١٩٨٨

 
از آنجايی كه درآمدهای رانتی لابل مالحظه بود و مردم می پنداشتند كه بطور عادالنه ای به مصرف می رسد، دولت 

وجود منابع مالی در دست دولت، بيشتر گروه ها را به اين نتيجه رساند كه . توانست وفاداری شان را به سوی خود جلب كند
همزمان . بخش خصوصی برای بهره گيری از اين منابع، در دستگاه اداری نفوذ كرد. پشتيبانی از دولت به سود آن هاست

كارگزاران دولتی در رفتار با دوستان و وابستگان شان از ين سوی و مردم عادی از سوی ديگر تبعيض روا می داشتند و 
هزينه های نظامی نيز، احتماال ً برای افزايش . تصميم سازی در ادارات بر پايه آشنايی و يا سفارش صورت می گرفت

فساد پس از مرگ بومدين زيادتر .  بطور محسوسی كاهش پيدا كرد١٩٩٠ افزايش يافت اما در ١٩٧٠سركو ب، در سال 
اين .  درآمد نفت كاهش يافت  و دولت ديگر نتوانست به ريخت و پاش گذشته ادامه دهد١٩٨٠در اوايل سال های . شد

در پی اين كاهش، .  رسيد١٩٩٢ ميليون دالر در ٣،٦٨٤ ميليون دالر بود، به ١١،٧٢٥، ١٩٨٥هزينه ها كه در سال 
... بحران های سياسی و التصادی دامن گير جامعه الجزاير شد

 
اصالحاتی كه در سال های .  رسيد١٩٨٨ ميليون در سال ٢٣،٨ به ١٩٦٢ ميليون در سال ١٠جمعيت الجزاير از 

بخش های ناچيزی از خصوصی سازی و كم كردن .  انجام شد، ساختار اجتماعی اين كشور را دگرگون كرد١٩٨٨

                                                 
3

براى اطالعات بيشتر به .  هر ساله اطالعاتى را در مورد ويژگى هاى دولت هاى مستمل ارائه مى دهد٤پروژه پوليتى -   
: تارنماى زير مراجعه شود

http://www.cidcm.umd.edu/polity / 
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كارمندان بخش دولتی بهره مند شدند، اما بنگاه های كوچن و كارمندان دون پايه بسياری، در وضعيت نامناسبی لرار 
را جوانان بيكار تشكيل می دادند كه از مدرن  (مخالفين سرسخت دولت)بسياری از هواداران جبهه نجات اسالمی . گرفتند

دگرگونی در يارانه و ماليات ها نيز بر طبمه متوسط بيشتر از اليه های ديگر . سازی كشور بهره ای نصيب شان نشده بود
. اجتماعی تأثير گذاشت

 
تغيير نظام در الجزاير، هرچند به شكل انتخابات اما از راه های غير دمكراتين صورت گرفته و هيچ گاه به استمرار 

در بيشتر موارد، تغيير رهبری . اين امر می تواند به تمويت نظريه دولت رانتی ياری رساند. دمكراسی نيانجاميده است
، ١٩٩٢در سال . كشور بوسيله نظاميان انجام شده زيرا رئيس جمهور كشور با هدف هايشان همراهی نشان نداده است

آيا اين تصميم برپايه ارزش های ايده ئولوژين صورت گرفت يا توطئه ای بود . نظاميان برای سموط دولت دخالت كردند
. برای دست يابی به رانت نفتی؟ پاسخ آن روشن نيست، اما ترديدی نيست كه نظاميان مايل بودند در لدرت بمانند

 
نيجريه 

 
 درصد درآمدهای ٦،٧درآمد های نفتی تنها . ، نيجريه، هنگام استمالل، كشور رانتی به شمار نمی آمد١٩٦٠در سال 

 در جايگاه رانتی لرار گرفت زيرا، درآمد حاصل از فروش نفت نسبت ١٩٧١اين كشور در سال . دولت را تشكيل می داد
...   درصد درآمد های دولتی رسيد٥٢،٥به سال پيش از آن دو برابر شد و به 

درتمام اين دوره ها، بيشتر نظاميان حاكم . اين كشور تا كنون چندين بار از دمكراسی به زورمداری گذر كرده است
زمانی كه دولت های دمكراتين . تالش ورزيده اند كه با نويد گذار به دمكراسی، به فرمانفرمايی شان مشروعيت بخشند

مشروعيت شان را به داليل گوناگون از دست دادند، مردم اين كشور بازگشت نظاميان به لدرت را به فال نين گرفتند كه 
 سال تاريخ ٤٤ سال از ٢٨، ٢٠٠٤تا سال . حل مشكالت التصادی و سياسی كشور در تارن برنامه های شان جای داشت

 و از ١٩٨٣ تا ١٩٧٩، از ١٩٦٦نظام های دمكراتين از زمان استمالل تا . مستمل كشور، به دست نظاميان شكل گرفته بود
 برای اولين بار، دست به دست شدن ٢٠٠٣اين كشور در سال .  مديريت كشور را در دست داشته اند٢٠٠٤ تا ١٩٩٨

.  درصد می سنجند٥٠دمكراسی كنونی پايدار نيست و ناظران احتمال استمرار آن را تنها . دولت غير نظامی را تجربه كرد
 

. ميزان ماليات در نيجريه بطور كلی پائين است و تمريبا ً تمام درآمد های مالياتی از صنعت نفت سرچشمه می گيرد
پائين بودن ميزان . درآمدهای مالياتی غير نفتی با باالرفتن ليمت نفت ناديده گرفته شدند و برخی از آن ها لغو گرديدند

ماليات ها مشاركت سياسی را تضعيف كرد، بی تفاوتی در باره مسائل سياسی را تشويك نمود و سبب شد كه برخورد 
.  مسئوالنه به مسائل مالی در تمام سطوح ناديده گرفته شود

 
، دولت را لادر ساخت تا هزينه های بهداشتی را افزايش دهد به طوری كه از سال ١٩٧٠باال رفتن ليمت نفت در سال 

نام نويسی در مدارس دو برابر . ، اين هزينه ها به صورت درصدی از توليد ناخالض داخلی، دو برابر شد١٩٧٨ تا ١٩٧٠
لطعی شدن بحران التصادی . ، با كاهش صادرات و درآمد نفت، بحران التصادی لابل پيش بينی بود١٩٧٨در سال . گرديد

 بيانجاميد و مهمترين عاملی بود كه وی را وادار ساخت با Babangida))به نارضايتی سياسی از دولت بابان جيدا 
، هزينه های بهزيستی را ١٩٩٠باال رفتن درآمد های نفتی پس از سال . اجرای اصالحات دمكراتين همراهی نشان دهد

رهبر نيجريه در كودتای بدون خون  (Gowon)اما اين افزايش نتوانست از بركناری ژنرال گوون . دوباره افزايش داد
-٩٨ بين سال های Sani Abacha)) و پس از آن، از گسترش نارضايتی ها در دولت سنی آباچا ١٩٧٥ريزی سال 

.  جلوگيری كند١٩٩٣
 

 و فساد، ويژگی رشد يابنده سياست patronag) )از زمان استمالل نيجريه، رانت جويی با بهره گيری از بنده نوازی 
فساد در دولت های بابان جيدا و آباچا، به حرفه ای ماهرانه تبديل . بوده و با باالرفتن درآمدهای نفتی، افزايش يافته است

 ميليارد دالر از خزانه ملی كشور ربوده شده ١١٠برخی برآورد می كنند كه از زمان استمالل تا كنون بيش از . شده است
. است
 

هزينه های نظامی، برغم روی كارآمدن نظاميان ، . درجه سركوب در اين كشور از دولت به دولت متفاوت بوده است
 ٠،٩ و ٠،٥ بين ١٩٨٨داده های موجود نشان می دهند كه اين هزينه ها تا سال . بطور شگفت انگيزی معتدل بوده است

، ژنرال بابان جيدا برای نگهداری لدرت از ابزارهای ١٩٨٠در سال های . درصد توليد ناخالص داخلی در نوسان بوده اند
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گوناگون سركوب بهره گرفت كه شامل دستگيری ها و آزار سازمان های جامعه مدنی، اتحاديه ها و فشار بر روزنامه ها می 
دولت زورمدار نظامی آباچا كه پس از وی روی كار آمد، سركوب گرترين دولت پس از استمالل اين كشور به شمار . شد

برای نمونه در زمان بابان جيدا، ين جنبش . بااين حال سركوب نتوانست تمام اپوزيسيون را خاموش كند. آمده است
.  دمكراتين برای اولين بار توانست پشتيبانی توده ای، طبماتی، لومی و دينی را بدست آورد

 
سياست مداران اين كشور حتی در زمان سركوب . بيشتر نخبگان سياسی نيجريه از درآمدهای نفتی بهره مند شده اند

در زمان های گوناگونی، بخش های مختلفی از حاكميت، از . گرترين دولت ها، به پركردن جيب هايشان سرگرم بوده اند
بخش . خواسته های دمكراتين كم مايه ای پشتيبانی كردند تا از راه تغيير دولت، برای غارت منابع دولتی به لدرت رسند

اين شبكه ها به شكلی . كوچكی از درآمدهای نفتی از راه شبكه های بنده نوازی لومی به الشار پايين تر نيز رسيده است
سياست مداران و بخش های ديگر جامعه را به يكديگر وابسته كرده كه پيامدش تنن تر شدن دامنه كنش توده ها دربرابر 

... دولت های زورمدار بوده است
 

درآمد های نفتی اين كشور مستميما ً به خزانه . در نيجريه، طبمه رانتی از نظاميان و سياست مداران تشكيل شده است
اين امر رلابت سياسی را، به دست يابی به منابع دولتی، كاهش داده است كه سبب شده است . دولت فدرال سرازير می شود

پيشتازی جنبش دمكراتين در نيجريه به عهده گروه گوچكی . سياست مداران در نبرد برای دمكراسی بی اعتنايی نشان دهند
. از كارشناسان طبمه متوسط واگذار شده است اما جدايی وچشم و هم چشمی  لومی توان اين جنبش را محدود می كند

. سازمان های كارگری و اتحاديه های كارگری، نظام را با چالش هايی مواجه ساخته اند اما در زمان آباچا سركوب شدند
صاحبان سرمايه از دخالت در سياست می پرهيزند زيرا از نظام موجود بدون در نظر گرفتن رهبری آن بهره مند می 

كمبود پيوند بين جامعه مدنی دمكراتين و دولت مداران كه می تواند محرن تغيير به شمار آيد، مهمترين سد در برابر . شوند
شرحی كه از ساختار اجتماعی كشور نيجريه داده شد می تواند به اين پرسش پاسخ دهد كه چرا . استمرار دمكراسی است

تاكنون تغيير پی يا پی دولت نتوانسته است به استمرار دمكراسی بيانجامد و چرا آينده نظام كنونی در پرده ابهام فروه رفته 
.   است
 

ليبی 
 

 به مرحله صادرات ١٩٦١، چهار سال پس از استمالل اين كشور آغاز و در سال ١٩٥٥استخراج نفت در ليبی در سال 
ليبی با توجه به اين درآمدها بزودی به كشور .  وارد خزانه اين كشور كرد١٩٦٥رسيد كه در آمدهای بااليی را در سال 

 درآمد دولت از اين منبع از صفر ١٩٧٠ تا ١٩٥٠آمار در اين مورد تمريبا شگفت انگيزند زيرا از سال . رانتی تبديل شد
 درصد ٥٣ميانگين  رانت نفتی در اين كشور، از زمان استمالل،  (Herb)بر اساس سنجش هرب .  درصد رسيد٨٣،١به 

.  بوده است اما بايد در نظر داشت كه در پانزده سال نخست پس از استمالل، اين در آمد كامالً ناچيز بود
 

، نظام پادشاهی با ين كودتای نظامی به ١٩٦٩در . در زمان استمالل، اين كشور بوسيله ملن ادريس اداره می شد
 ٤پروژه پوليتی . سركردگی سرهنگ لذافی سرنگون شد كه تاكنون كشور را با روش های زورمدارانه اداره كرده است

.  اين كشور را در رده كشور های زورمدار گنجانده است
 

پيش . التصاد ليبی در ارتباط با نظريه رانتی به بهترين وجه در دو دوره زمانی پيش و پس از كودتا لابل سنجش است
از هر گونه كند و كاوی بايد گفت كه داده های آماری در باره اين كشور ناياب و يا غير لابل اعتمادند، با اين حال از آنچه 

ليبی كشوری صحرايی است كه تا پيش از . كه در دست است می توان تصويری كلی از اوضاع اين كشور به دست داد
در آن زمان، درآمد دولت از راه كمن های خارجی و رانتی كه بابت . استخراج نفت، منابع درآمد مهمی در اختيار نداشت

اين كشور كامال ً زير نفوذ خارجيان . استمرار پايگاه های نظامی خارجی در آن كشور دريافت می شد، به دست می آمد
در حالی كه سبن زندگی . ادريس شاه با بهره گيری از پيوندهای خانواده گی و لبيله ای فرمان می راند. اداره می شد

. پادشاه زاهدانه بود، درآمدهای نفتی به اطرافيانش اين امكان را می داد كه زندگی شاهانه ای را برای خود ترتيب دهند
هزينه های دولت برای خانه سازی، زير ساخت ها و بهداشت و . بنابراين فساد در ميان نخبگان سياسی به شدت رواج يافت

ماليات های مستميم و غير مستميم بر افراد و صاحبان زمين و سرمايه بطور لابل مالحظه ای . آموزش نيز افزايش يافت
بااين حال پنداشت همگانی براين بود كه تنها هزار فاميل از شرايط التصادی بهره مند می شود و نفوذ . كاهش يافت

افزايش درآمدهای فردی و گسترش برنامه های بهزيستی نتوانست خشم مردم . خارجی تأثير منفی بر فرهنگ كشور دارد
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در مجموع دوره نخست پسا استمالل .  از همين آزردگی ها بهره مند شد١٩٦٩كودتای سال . نسبت به دولت را كاهش دهد
مخالفت با نظام، رنگ و بوی . از جنبه مالياتی و برنامه های بهزيستی، با الگوی رايج دولت رانتی همخوانی داشت

.  دمكراسی خواهی نداشت
  

كشور پس از كودتا ، بر پايه ايده ئولوژی لذافی شروع به تغيير كرد كه تركيبی از سوسياليزم، ملی گرايی و اسالم 
، ماليات های ١٩٨١در حدود سال . بهره گيری از رانت نفتی به يكی از اجزاء جداناپذير برنامه های وی در آمد. بود

ماليات شهروندان ليبيايی تنها می بايست ماليات نمادينی بنام . ناچيزی كه از دوران پادشاهی بجای مانده بود، حذف شد
تا آنجايی كه نوشته های موجود نشان می دهند، ماليات ها . را به پردازند كه معنی اش پيگيری نبرد عليه اسرائيل بودجهاد 

از اين روی اين فرضيه كه با افزايش ماليات، نا آرامی های اجتماعی روی خواهند داد، . در اين كشور افزايش نيافته اند
اما روی هم رفته، به نظر می رسد كه پايين بودن ماليات ها مهمترين عاملی است كه . در اين كشور آزمايش نشده است

.   ادامه فرمانفرمايی لذافی را ممكن ساخته است
 

هزينه های بهداشتی و آموزشی . درآمد های باد آورده نفتی، به لذافی امكان داد به ريخت و پاش گسترده ای دست يازد
ريخت و پاش های گسترده، طرفداری اكثريت جمعيت كشور را .  افزايش بسيار يافت١٩٧٣ و ١٩٦٩كشور بين سال های 

، اين كشور با محدوديت های درآمدی روبرو شد و ١٩٩٠اما در سال های . جلب كرد و به رژيم مشروعيت نسبی بخشيد
 درصد در سال ٢٠،٨ در صد درآمد ناخالص كشور را تشكيل می داد به ٣٦،٥، ١٩٨٣هزينه های رفاهی كه در سال 

 تثبيت شد و به نظر نمی رسد كه تا زمان نوشتن اين مماله تغيير ١٩٨١دستمزد كارمندان دولت در سال .  رسيد٢٠٠٠
باوجودی كه لدرت دولت . فساد، مديريت نارسای التصاد و بيكاری به كاهش محبوبيت رژيم ياری رسانده اند. كرده باشد
پيش از كودتای نظامی، . پشتيبانی مردم كاهش يافته است اما هنوز ميزان مخالفت سياسی ناچيز است (خريد)در جلب 

 درصد ٤٠ درصد كل هزينه های دولتی را تشكيل می داد اما پس از كودتا، با شتاب به ٢٠ تا ١٠هزينه های دفاعی كشور 
افزون بر اين دستگاه سركوب رژيم گسترش يافت و كميته های انمالبی را . رسيد و شمار نيروهای نظامی سه برابر گرديد

فعاليت آنها شامل دستگيری های خود سرانه، اعدام و ترساندن مخالفان، افسران و كارگزاران می . نيز در بر گرفت
لذافی تا كنون فعاليت احزاب سياسی، رسانه های مستمل و يا سازمان های سياسی خارج از ساختار مديريت دولت . گرديد

.  را بهيچ وجه تحمل نكرده است
 

 بطور ١٩٧٠درآمد های فردی و استاندارد زندگی در سال . ثروت نفت در رشد بی سابمه ی كشور سهيم بوده است
، در آمد سرانه ناخالص داخلی از ٢٠٠١ تا ١٩٨٠از سال . ملموسی افزايش يافت، گرچه ميزانش از دهه پيش بيشتر نبود

. ساخت اجتماعی ليبی از ساخت معمول دولت های نفت خوار متفاوت است.  دالر كاهش يافت٥،٤٥٣دالر به ١١،٧٣٩
يكی از كاميابی های لذافی، سركوب هر گونه گروه بندی طبماتی و يا سياسی بوده است كه در صورت تشكيل می تواند به 

و افسران  (تكنوكرات)ليبی دارای طبمه ای از فن ساالران . سرچشمه اپوزيسيون دمكرات و يا غير دمكرات تبديل شود
افسران ارشد . ، به حاشيه رانده شدند١٩٧٥فن ساالران پس از تالشی برای به راه انداختن كودتای سال . رانت جو نيست

بسياری . ارتش، كميته های دولتی و انمالبی پی در پی پان سازی می شوند تا از هر گونه تهديدی عليه وی جلوگيری شود
از مخالفان و نظاميانی كه در اثر كودتای ضد سلطنتی لذافی به تبعيد رفته اند گروه هايی دمكراتيكی را تشكيل داده اند كه 

جماعت های مذهبی و گروه های . هيچ كدام از مشروعيت سياسی لابل توجهی در ميان مردم عادی ليبی برخوردار نيستند
لذافی تا حدودی از پشتيبانی رهبران ايلی بر خوردار است اما آنان نيز . دانشگاهی به تدريج از جانب داری پرهيز كرده اند

از آنجايی كه بيشتر سرمايه های خصوصی، ملی اعالم شده اند، زمينه رشد طبمه . از آزار و اذيت وی در امان نيستند
سرانجام بايد گفت كه اكثر جمعيت كشور از نظر مالی به دولت وابسته . متوسط با مشكالت بسياری روبرو گرديده است

.  تاكنون بخش دولتی سه چهارم نيروی كار كشور را به استخدام درآورده است١٩٧٠چنين برآورد شده كه از سال . است
گروه های تند رو اسالمی در سال های . در كوتاه مدت، هيچ گروهی در كشور با رژيم حاكم مخالفتی نشان نخواهد داد

.   به شدت سركوب و از آن پس تضعيف شده اند١٩٩٠ ناآرامی هايی را سازمان دادند اما در نخستين سال های ١٩٨٠
در حالی كه ثروت های نفتی ابزارهای توانمندی . درماندگی جامعه ليبی را نمی توان تنها به نفت و رانت دولتی نسبت داد

را در اختيار لذافی لرار داده است، اما معضل سياسی و اجتماعی در اين كشور، فرآورده الگوی بی همتای كشور داری 
درمجموع بايد گفت كه تركيبی از برنامه های بهزيستی، سركوب و ساختار اجتماعی نامنسجم، گذار به . رهبران ليبی است

.   دمكراسی را به شدت نا محتمل ساخته است
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سنجش دولت های رانتی آفريقايی 
 

آن ها ازنظر وسعت، جمعيت، تاريخ سياسی، چندگونگی لومی و . سه كشور بررسی شده، دارای تفاوت های اساسی اند
البته دارای شباهت هايی نيز هستند ازجمله برای ده ها سال، دولت های رانتی اين . ثبات سياسی نظام، باهم تفاوت دارند

واكاوی هر ين از كشورهای باال و سنجش تجربه های شان می تواند آگاهی مان را نسبت . كشور ها را اداره می كرده اند
 درصد درآمدهای كشورهای باال ٤٠هرچند بيش از . به مفيد بودن نظريه دولت رانتی در مولعيت آفريما، افزايش دهد

ميانگين درآمدهای نفتی در الجزاير . پيگيرانه از درآمدهای نفتی تأمين شده اند، اما نفت دارای اهميت متفاوتی بوده است
از نظر نوع كشور داری، .  درصد كل درآمد اين كشورها بوده است٥٨ در صد و در ليبی ٧١ درصد، در نيجريه ٥٣

الجزيره و نيجريه مرحله های گذار به دمكراسی و بازگشت به زومداری را تجربه كرده اند اما ليبی، از زمان استمالل 
در هر سه كشور رابطه آشكاری بين ثروت های نفتی و كمبود . تاكنون، از ثبات زورمدارانه ای برخوردار بوده است

.  دمكراسی تثبيت شده وجود دارد
 

تن تن كاوش ها نشان می دهد كه جنبه هايی از نظريه دولت رانتی با شرايط برخی از كشور های مورد نظر بيشتر از 
در اين كشور در زمان هايی كه . بحث هزينه ها در دولت رانتی، با شرايط الجزيره لابل تطبيك است. سايرين خوانايی دارد

درآمد های نفتی شايان توجه بوده است، هزينه های سخاوت مندانه برای برنامه های بهزيستی، برغم كمبود حموق 
كه دولت با بحران التصادی روبرو بود و در پی آن نتوانست ١٩٨٠در دهه . دمكراتين، خشم مردم را كاهش داده است

بنابراين دولت برای مهار مخالفان از ابزارهای . هزينه های باالی بهزيستی را تأمين كند، ناآرامی های سياسی روی داد
نشانه هايی نيز موجود است كه ثروت های نفتی، فعاليت های رانت جويی را از راه شبكه های . سركوب بهره جست

همان گونه كه در نظريه دولت رانتی پيش بينی شده است، رشد التصادی ناشی از . مافيايی و فساد ترغيب كرده است
تا زمانی كه ليمت نفت در بازار جهانی باالست و فروش آن ادامه . درآمدهای نفتی، با استمرار دمكراسی همراه نبوده است

اما كاهش درآمدها، پايين آمدن استانداردهای زندگی و رشد جمعيت . دارد، بخش مهمی از جمعيت به دولت وابسته اند
از سوی ديگر اين نظريه در پيش بينی اينكه دولت الجزاير . موجب واكنش های اجتماعی و بروز مخالفت با نظام شده اند

لغو انتخابات، گزينه ای سياسی بود . برای اداره كشور دوباره به روش های زورمدارانه پناه خواهد برد، ناتوان بوده است
در مجموع می توان گفت كه نفت تنها يكی از عواملی است كه خط سير . كه از سوی كارگزاران درون نظام اتخاذ گرديد

نرخ رشد جمعيت و بيكاری، تفاوت های لومی و دينی نيز در اين . تحوالت سياسی الجزاير را تحت تأثير لرار داده است
كمن های دولت فرانسه عامل ديگری بود كه به طول عمر نظام جبهه آزاديبخش ملی . زمينه نمش مهمی بازی كرده اند

از سازوكارهای ديگری كه نظريه دولت رانتی نام برده است موضوع ماليات است كه كمترين تأثيررا بر نوع نظام . افزود
.  اين كشور داشته است

 
اين كشور پيش از اين كه به كشور .  نيجريه به ويژه بخاطر تغيير پياپی نظام در اين كشور از الجزاير متفاوت است

از . رانتی تبديل شود، تجربه دورانی از دمكراسی را پشت سر داشت كه شايد بر ميزان چشم داشت مردم تأثير داشته است
آنجا كه نيجريه بسيار پر جمعيت تر از دو كشور الجزاير و ليبی است، ميزان هزينه های دولتی برای خريد پشتيبانی تمام 

سطح توسعه التصادی اين كشور از دوكشور ديگر پايين تر است بنابراين چشم داشتی برای . جمعيت كشور ناكافی بوده اند
گرچه فشار برای استمرار دمكراسی پيوسته ادامه داشته است، اختالف های . برلراری دمكراسی در نيجريه موجود نيست

رويدادها در اين كشور نشان داده اند كه نخبگان نظامی و سياسی، از رهگذر . لومی، آن را با مشكل روبرو ساخته است
شبكه های مافيايی و فساد به ويژگی فرهنگ سياسی اين كشور منجر . درآمدهای نفتی، ثروت های هنگفتی به جيب زده اند

چنين به نظر می رسد كه نظريه دولت رانتی از نظر ساختار اجتماعی برای شكافتن شرايط اين كشور مناسب . شده است
.  ترين است

 
ليبی در دوران پسا استمالل بسياری از سازوكارهای موجود در دو كشور الجزاير و نيجريه از جمله شبكه های 

مافيايی، فساد، برنامه های بهزيستی و ساختار طبماتی ای را به نمايش گذاشته است كه برای استمرار دمكراسی سودمند 
موضوع ولخرجی دولت رانتی در اين . ، مخالفت سياسی تمريبا ً وجود نداشته است١٩٦٩پس از كودتای سال . نيست

هزينه های دولت برای برنامه های بهزيستی و سركوب سياسی و . كشور، احتماال ً حتی بيشتراز الجزاير رايج بوده است
وابستگی مالی جمعيت كشور به درآمدهای دولتی در كاهش . اجتماعی حتی در دوران های بد التصادی باال بوده است

كاهش استاندارهای زندگی پس از دهه هشتاد، نارضايتی هايی را عليه نظام برانگيخت، اما در . مخالفت ها سهيم بوده است
اما ليبی از نظر اين كه . اين كشور تفاوت های طبماتی چشمگيری آشكار نيست كه اپوزيسيون دمكراتين بتواند شكل گيرد
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بنظر نمی رسد كه . بيشتر جمعيت اش از نظر مالی به درآمدهای دولتی وابسته است با نظريه دولت رانتی همخوانی دارد
اين امر به روشنی خطر از دست رفتن درآمدهای دولتی و باز شدن فضای . جمعيت مزبور از در مخالفت با لذافی درآيد

. سياسی را برای لذافی نمايان می سازد كه هردو در ايجاد وفاداری به دولت سهيمند
 

شهروندان . در هيچ كدام از سه مورد باال ماليات در برلراری دمكراسی و يا كمبود آن نمش مهمی بازی نكرده است
در نيجريه، مردم برای بهره . تنها به خاطراين كه از پرداخت ماليات معاف اند از طرح خواسته های شان نمی پرهيزند

اما هزينه های باالی رفاهی و تغييرات اجتماعی، در . مندی بهتر از درآمدهای نفتی، در جهت  تغيير نظام تالش كرده اند
بنابراين چنين به نظر می رسد كه برخالف . حفظ نظام لذافی نمش بسيار مهمتری بازی كرده اند تا سياست های مالياتی

 از والعيت سه كشور "كمبود ماليات به معنی كمبود دمكراسی است" نظريه دولت رانتی در مورد نمش ماليات ها، عبارت 
.  مورد بررسی به دور است

 
درآمدهای نفتی، دست دولت های اين سه كشور را در ريخت و پاش ها به ويژه در زمينه گسترش برنامه های بهزيستی 

و باال بردن توان سركوب مخالفان بازتر كرده است كه به نوبه خود، بخشی از علت های خالی بودن نسبی صحنه پيكار 
در هر سه كشور بين كاهش درآمدهای نفتی و افزايش اعتراض ها پيوند وجود داشته . برای دمكراسی را توضيح می دهد

البته اين رابطه هم واره ين سويه نبوده است بطوری كه ناآرامی های . است كه با نظريه دولت رانتی سازگاری دارد
در اين مورد كودتای سال . سياسی حتی در زمان هايی كه درآمدهای باد آورده افزايش می يابند می توانند روی دهند

افزون براين مخالفت سياسی لزوما ً به معنی .  لذافی و سموط سرهنگ گوان و آباچا درنيجريه، بهترين نمونه اند١٩٦٩
روی  (مانند كودتای لذافی)ناآرامی سياسی می تواند حتی بخاطر ركود نسبی . پيكار برای دست يابی به دمكراسی نيست

اما به درستی بر اين والعيت مهر تأئيد می زند كه رلابت . دهد كه نظريه دولت رانتی در موردش سكوت كرده است
سياسی در كشورهای رانتی معموال ً برای دسترسی به منابع درآمد كشور است و تغيير نظام به ندرت به استمرار دمكراسی 

...  درآمدهای نفتی نيز بر ساختار اجتماعی اين كشورها تأثيرهای گوناگون داشته اند. می انجامد
 

از آنچه در باال گفته شد چنين پيداست كه نظريه دولت رانتی بطور كامل با شرايط كشورهای رانتی آفريما سازگار 
اما اين نظريه ديد ما را نسبت به تأثيرهای احتمالی ثروت های نفتی بر چشم انداز تحمك دمكراسی، گسترده تر می . نيست
با اين حال بايد افزود كه موضوع های با ارزش بسياری در باره اين گونه دولت ها موجودند كه نظريه مزبور از . سازد

از اين جمله می توان به مسئله جمعيت، شرايط جهانی، دين، لوميت، بزرگی التصاد .  كنارشان با سكوت گذشته است
ما  (بررسی)واكاوی . دولت رانتی و گزينه های استراتژيكی كه هر ين از رهبران اين كشورها اتخاذ می كنند، اشاره كرد

 ساختاری گرايش دارد كه بهتراست برای نشان دادن گرايش deteminism))نشان می دهد كه اين نظريه به جبر باوری 
افزون براين، اين نظريه از . های عمومی ثبات و يا خرابی ين نظام بكار برده شود و نه كند و كاو بحران هايی ناگهانی آن

. نظر دور می دارد كه همواره ابزار های ديگری بغير از ماليات، برای پاسخگو نگه داشتن كارگزاران دولتی موجود است
... از آن جمله می توان به ايده ئولوژی، استاندارهای زندگی، عدالت اجتماعی و يا رابطه با جهان خارج، اشاره كرد

 
نتيجه گيری 

 
اين نوشته نظريه خاورميانه ای دولت رانتی را در بوته آزمايش گذاشت كه بر پايه آن ثروت های نفتی به عنوان مانعی 

اين نظريه در مورد سه كشور الجزاير، نيجريه و ليبی مورد آزمون لرار . بر سر راه تحمك دمكراسی به شمار آمده اند
هرچند الجزاير و نيجريه دوران گذار به دمكراسی را . هر سه كشور در بيشتر دوران پسا استمالل رانتی بوده اند. گرفت

اين پژوهش سه فرضيه درباره پيوند . تجربه كرده اند اما هيچ ين از كشورهای باال به دوران ثبات دمكراتين گام ننهاده اند
نخست آن كه درآمدهای نفتی، دولت را از جمع آوری . بين رانت نفتی و كمبود دمكراسی را مورد آزمون لرار داده است

دوم، . كمبود ماليات شهروندان را از پاسخگوبودن دولت و نمايندگانشان بی نياز می كند. ماليات بی نياز می سازد
اين بدان معنی است كه دولت ابزار الزم برای خريد و يا . درآمدهای نفتی مستميما ً به خزانه دولت سرازير می شود

و سرانجام گفته می شود كه ثروت های نفتی ساختار اجتماعی ای به وجود می . سركوب مخالفان را در دست خواهد داشت
.  آورند كه به سود استمرار دمكراسی نيست

 
در مجموع مورد های باال نشان می دهد كه اين نظريه با مولعيت كشورهای رانتی آفريمايی هم خوانی دارد و نشان می 
دهد كه چه گونه رانت نفتی شرايطی به وجود می آورد، به ويژه در مورد هزينه های دولتی و ساخت اجتماعی، كه برای 
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با اين حال مولعيت هر كشور با بخش هايی از اين نظريه سازگاری بيشتری نشان داده . استمرار دمكراسی مناسب نيستند
در الجزاير، هزينه های بهزيستی دولت، سركوب و طبمه رانت جو، موانعی را در راه استمرار دمكراسی بوجود . است

مورد نيجريه شاهد آن است كه شبكه های مافيايی پايه های مخالفت های دمكراتين را سست كرده اند زيرا . آورده اند
در ليبی كل جمعيت برای بماء خويش بطور كامل به . نخبگان جامعه برای پركردن جيب هايشان دولت را احاطه كرده اند

. توزيع رانت نفتی وابسته است
 

به ما اين امكان را می دهد كه برخی از عامل ها را دليك . در شرايط كنونی، نظريه دولت رانتی كامال ً بی عيب نيست
اين نظريه می تواند با روشن كردن سازوكارهای علت و معلولی . تر واكاوی كنيم و  برخی ديگر را ناديده گيريم

(causal) گنجاندن عامل انسانی در تحوالت جامعه و در صورت امكان حذف موضوع ماليات، بهبود يابد ،       .
  
  

 


