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های انسدادی ساختاری در روند همگرایی  نقش مولفه
 ای ایران و عراق منطقه

 (70/71/59:یبتصو یخـ  تار 70/70/59یافت:در یخ)تار

 7شهروز شریعتی

 چکیده

های ایران و عراق، نشان دهنده این واقعيت است که گرچه  بررسی روابط دولت
پس از سقوط صدام فصل جدیدی در روابط این دو دولت گشوده شده است؛ اما 

های ایران و عراق در  چنان دولت با وجود تشابهات فرهنگی، تمدنی و دینی هم
ای  های اقتصادی با مشکالت عدیده ای و همکاری ایجاد همگرایی منطقه بحث

های آمریکا، اوضاع  مواجه هستند. هرچند عوامل بيرونی موثری نظير دخالت
توان از عوامل موثر بر واگرایی اقتصادی  ثبات سياسیِ عراق را می آشفته و بی

ی اقتصادی را باید در ترین مانع همگرای رسد مهم نظر میدو کشور دانست؛ اما به
های مذکور جستجو کرد که در صورت عدم توجه کافی مانع از  ساختار دولت

های اقتصادی این دو کشور مهمِ منطقه حتی پس از ثبات  افزایش همکاری
دنبال پاسخ به این پرسش است که  سياسی عراق خواهد شد. این پژوهش به

« های ایران و عراق چيست؟ ترین مانع توسعه همگرایی اقتصادی دولت مهم»
های مستند، با روش توصيفی، تحليلی و با  گيری از آمار و داده مقاله ضمن بهره

نظر  به»رویکرد اقتصاد سياسی، این فرضيه را مورد آزمون قرار خواهد داد که 
های  رسد پيامدهای حاصل از تداوم حاکميت ساختار اقتصاد نفتی بر دولت می
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بر این «. باشد ترین موانع همگرایی اقتصادی دو کشور می ایران و عراق از مهم
و « نظریه دولت رانتير»شده از  اساس مقاله حاضر، در چارچوبی نظری و تلفيق 

های ایران  سنجی همگرایی دولت کوشد تا امکان ها، می دولت« نظریه همگرایی»
  و عراق را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

 گرایی ران، عراق، دولت رانتير، همگرایی، منطقهدولت، ای ها: کلیدواژه
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 مقدمه و طرح مسئله

ترین  پرسش در مورد امکان همگرایی دو کشور در سياست خارجی یکی از مهم
شود. از این منظر بخشی از  المللی محسوب می ها در عرصه مطالعات بين پرسش

الملل بر مبنای تالش برای فهم عوامل و موانع  مطالعات نظری در روابط بين
گوناگون در  ها با یکدیگر است. با وجود گستره مطالعات همگرایی دولت

های روابط  رسد بيشترِ نظریه نظر می الملل به های رقيب در روابط بين پارادایم
ها در  های نظری در این نکته که همگرایی دولت الملل با وجود تعارض بين

گيرند، اتفاق نظر دارند. بر اساس این نظریات،  واکنش به تهدیدات شکل می
های رسمی و یا  وابط مبتنی بر همکاریتوان ر همگرایی را در تعریفی موسع می

ای از چند دولت دانست که بر مبنای این روابط،  غيررسمی بين دو یا مجموعه
در عرصه مسائل سياسی و امنيتی   ها متعهد به اتخاذ مواضع هماهنگ دولت

که برخی رویکردها در روابط  چه گفته شد، در حالی شوند. بر مبنای آن می
همگرایی یا اتحاد را واکنش به تهدیدات خارجی تلقی  الملل منشا اصلی بين
برخی دیگر از  (Wight, 1978: 122& Liska, 1962: 13)کنند  می

دانند  رویکردها تکوین چنين فرآیندی را واکنش به تهدیدات داخلی می
(David, 1991: 233-256& Larson, 1991: 102).  البته در کنار این دو

الملل  بين پردازان روابط  ن بيشتری در بين نظریهرویکردِ کالن که طرفدارا
الملل وجود  دارند، برخی دیگر از نظریات نيز در عرصه مطالعات روابط بين

های ساختار سياسی و اقتصادی  منافع کارکردی و شباهت  دارند که بر اهميت
 ,Cantori& Spiegel)ها در فرآیند همگرایی و اتحادسازی تاکيد دارند  دولت

های هویتی و ایدئولوژیک  ، دسته دیگر از نظریات نيز مشابهت(10-11 :1970
-Barnett, 1996: 400)کنند  ها موثر ارزیابی می را در فرآیند همگرایی دولت

. در همين حال، بررسی برخی متون نظری نشان دهنده این نکته است که (447
توان با  ای از چند دولت را می ماهيت و سطح روابط بين دو یا مجموعه
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توان  ها را می ها و موازین مختلف مورد سنجش قرار داد که این شاخص شاخصه
عبارت بهتر و از این  تعریف کرد. به1«همگرایی»تا سطح  7«هماهنگی»از سطح 

گيرند افزایش  که تصميم به توسعه روابط دو جانبه می منظر دو کشور هنگامی
، «هماهنگی»نظير ترتيب در سطوحی  توان به را می روابط آنان

مشاهده کرد که در این « همگرایی»و سرانجام  9«اتحاد»4،«ائتالف»3،«همکاری»
ترین سطح و همگرایی باالترین حد از گسترش روابط و  ميان هماهنگی پایين

. (99-94: 7301القلم،  )سریعشود  همسویی ميان کشورها محسوب می
الملل  توان گفت کشورها در دستيابی به اهداف مهم در نظام بين ترتيب می بدین
ای از کشورها هستند و بر این اساس  کم نيازمند ائتالف با یک یا مجموعه دست

هماهنگی و همکاری برای تحقق اهداف بزرگ هرچند که الزم است، اما کافی 
کشورهای منطقه، از جمله شود. در همين رابطه، مروری بر اوضاع  محسوب نمی

دو کشور مهم ایران و عراق نشان دهنده این واقعيت است که این دو کشور با 
وجود منابع عظيم انرژی و نيروی انسانی تا حدی توانمند، تشابهات فرهنگی و 

ای مواجه  ای با مشکالت عدیده چنان در بحث ایجاد همگرایی منطقه تمدنی هم
بيرونی نظير دخالت گسترده نيروهای خارجی و از هستند. هرچند تاثير عوامل 

جمله آمریکارا در کنار اوضاع آشفته داخلی و گسترش تروریسم داعشی در 
نظر  توان از عوامل بسيار موثر بر در ورابط ایران و عراق دانست؛ اما به عراق می

ای کشورها را باید در  ترین عوامل در بحث واگرایی منطقه رسد یکی از مهم می
عبارت  های اقتصادی حاصل از ساختار قدرت دولت جستجو کرد. به رقابت

ها در  هایی که فهم آن به تبيين هر چه بيشتر چالش ترین مولفه دیگر، یکی از مهم
و « شکل پذیرفته»کند، بررسی ساختار و ماهيت  روابط ایران و عراق کمک می
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فت و افزایش دولت در این دو کشور است. به بيان بهتر کشف ن« غالب»
تدریجی سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و عراق از اوایل قرن بيستم 

های قدیمی و نوظهور  رود که ماهيت دولت شمار می ميالدی از جمله عواملی به
شدت متاثر از خود ساخته و در نتيجه  ویژه در نيم قرن گذشته به دو کشور را به

را، از جمله تحقق هماهنگی، همکاری و  های آنان ها و برنامه بسياری از طرح
هایی مواجه کرده است. این نوشتار با  ای را با چالش سرانجام همگرایی منطقه

نظریه دولت »رویکرد اقتصاد سياسی در یک چارچوب نظری تلفيقی متشکل از 
و ارائه تعاریفی از دو پدیده همگرایی و « نظریات همگرایی»و مجموعه « رانتير

سنجی همگرایی ایران و عراق را مورد بررسی  کوشد تا امکان می دولت رانتير
های ایران و  قرار دهد. مقاله مذکور با مفروض گرفتن ساخت و ماهيت دولت

ترین  مهم»کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که  عنوان دولت رانتير، می عراق به
ه ضمن مقال« مانع توسعه همگرایی اقتصادی دو کشور ایران و عراق چيست؟

های مستند، این فرضيه را مورد بررسی قرار خواهد داد  گيری از آمار و داده بهره
رسد پيامدهای حاصل از تداوم حاکميت ساختار اقتصاد نفتی بر  نظر می به»که 

« ترین موانع همگرایی اقتصادی دو کشور باشد های ایران و عراق از مهم دولت
ایش همگرایی دو کشور ارائه خواهد شد. در پایان نيز راهکارهایی را برای افز

های توصيفی، تاریخی، تحليلی پسارویدادی و بررسی  این تحقيق مبتنی بر روش
موردی و آماری است و نحوه گردآوری اطالعات با استفاده از مطالعات 

های  های مندرج در پایگاه ای و استفاده از منابع دست اول و گزارش کتابخانه
  باشد. اینترنتی معتبر می

 نظری چارچوب
استفاده از مفهوم اقتصاد رانتی و یا دولت رانتير در تحليل اوضاع اقتصادی و 

بندی بانک  توان مبتنی بر طبقه سياسی برخی کشورهای جهان را از یک منظر می
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جهانی از اقتصادهای متکی به استخراج منابع معدنی و زیرزمينی دانست. از 
شود که  به اقتصادهایی اطالق می 7«ای معدنیاقتصاده»دیدگاه بانک جهانی 

درصد از توليد ناخالص ملی  77کم  درآمدهای حاصل از توليد مواد معدنی دست
.  (Nankani, 1979)درصد از کل ميزان صادرات آن کشورها باشد 47و یا 

حازم »در همين حال، برخی از پژوهشگران مسائل اقتصاد سياسی نظير 
اند که هر دولتی بيش از  بندی رسيده ت خود به این جمعنيز در تحقيقا1«ببالوی

درصد از کل درآمدهایش از رانت خارجی باشد دولت رانتير محسوب  41
بر مبنای چارچوب نظری دولت رانتير  (Beblawi, 1987: 11-12)شود.  می
واسطه دسترسی به سطحی  هایی دانست که به ها را باید دولت گونه دولت این

دهای حاصل از فروش منابع زیرزمينی و از جمله نفت و گاز، مشخص از درآم
اند که بر اقتدارگرایی و  ای خاص از حکومت و سياست را طراحی کرده گونه

فساد اداری مبتنی است و احتمال زیادی برای وقوع جنگ و اختالفات داخلی 
ت در آنها وجود دارد. از سوی دیگر بررسی مبحث همگرایی و واگرایی در ادبيا

الملل بيانگر این نکته است که ایجاد همگرایی و از  علوم سياسی و روابط بين
یافتگی  گرایی مطلوب، مستلزم رعایت شروطی نظير توسعه جمله تحقق منطقه

ساختارها و نهادهای سياسی، برقراری دیالوگ فرهنگی ميان واحدها، وجود 
مل بودن تعابير مشترک از امنيت در کشورهای منطقه و سرانجام مک

ی خواهان همگرایی است. در این راستا پژوهشگرانی نظير  اقتصادهای منطقه
یافتگی سياسی و تشابه و  هر ميزان توسعه کنند به اشپيگل و کانتوری تصریح می

حال  های خواهان همگرایی موجود باشد و در عين تجانس بين ساختارهای نظام
تری برای تحکيم همگرایی اقتصاد آنان نيز مکمل یکدیگر باشد، بخت بيش

آنها بر  (Cantori& Spiegel, 1970: 10-11)ای وجود خواهد داشت.  منطقه

                                                                                                    
1. Mineral Economy 
2. Hazem Beblawi 
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ای معلول چهار عامل اجتماعی،  این نظر هستند که ميزان همگرایی منطقه
پردازان معتقدند همبستگی  سياسی، اقتصادی و سازمانی است؛ این نظریه

عکس عدم  ر ایجاد همبستگی و یا بهاجتماعی و تشابه ابعاد اجتماعی واحدها د
ها و  ای نقش دارند، آنان همبستگی سياسی را معلول نظام همبستگی منطقه

دانند. تشابه و تجانس بين نوع  ای می های حکومتی اعضای جامعه منطقه رژیم
تواند مشوق تحکيم همگرایی  پردازان می نظام و رژیم سياسی در نظر این نظریه

. بر مبنای مباحث مذکور، (374: 7315زاده،  )سيفور باشد ای بين دو کش منطقه
شود، پارادوکسی  گر می در روابط ایران و عراق جلوه7«مشکله»صورت  چه به آن

عبارت  ای وجود دارد. به است که ميان ساختار رانتير دولت و همگرایی منطقه
مل به بهتر حاکميت ساختارهای رانتير در کشورهای ایران و عراق هرچند در ع

عنوان  حال به بهبود وضع اقتصادی دو کشور کمک کرده است؛ اما در عين
نيازی بيشتر اقتصادهای دو کشور را به یکدیگر  عوامل انسدادی، موجبات بی

عنوان  یافتگی نهادهای سياسی، به آورد و از سوی دیگر مانع از توسعه می فراهم 
چه گفته شد،  ت. بر اساس آنشرط همگرایی، در بين ایران و عراق شده اس پيش 

مقاله برای آزمون فرضيه مذکور، نخست پيامدهای حاصل از رانتيریسم را 
حال به تأثير حاصل از این پيامدها بر روند انسداد  بررسی خواهد کرد و در عين

 ای ایران و عراق خواهد پرداخت.  همگرایی منطقه

 رانتیریسم و قدرت انحصاری دولت ـ3

های رانتير  پردازد که دولت بخش مهمی از ادبيات دولت رانتير به این مسئله می
واسطه درآمدهای حاصل از فروش منابع طبيعی و زیرزمينی و عدم دریافت  به

علت دارا بودن  ماليات حاضر به پاسخگویی به مردم نيستند و افزون بر این به
فظ و تداوم قدرت انحصاری قدرت انحصاری در استفاده از رانت، از آن برای ح

                                                                                                    
1. Problematic 
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کند  چنين به این موضوع اشاره می کنند. نظریه دولت رانتير هم خود استفاده می
گيری از درآمدهای بادآورده و از طریق تزریق پول به  که نخبگان حاکم با بهره

توانند با سهولت بيشتری مخالفان را قانع و  جامعه در شرایط ضروری می
گيری  مثال در این راستا حسين مهدوی با بهره عنوان  . بهها را مرتفع کنند بحران

برای ایجاد « فشار از پایين»را برای توضيح فقدان نيروی  از این استدالل آن
 ,Mahdavy)دهد.  تغييرات دموکراتيک در خاورميانه مورد استفاده قرار می

از دانشگاه یيل  (Lam& Wantchekon, 1999)« الم و وانچيکون» (1970
تواند  اند که چگونه منابع زیرزمينی می ز در تحقيقات تجربی خود نشان دادهني

داگالس »و  7«ویليام آشر»های دیکتاتور شود. افزون بر این  موجب تثبيت رژیم
کنند که مقامات  گيری از نظریه دولت رانتير استدالل می نيز با بهره 1«یاتس

توانند  مواد زیرزمينی میواسطه درآمدهای سرشار حاصل از فروش  حکومتی به
های  راحتی پيگيری کنند و سياست برخی اهداف غيررسمی و نامشروع را به

اجتماعی و اقتصادی را بدون در نظر گرفتن منافع عمومی جامعه در پيش 
چنين موجب  نظریه دولت رانتير هم (Ascher, 1999& yates,1996)گيرند. 

مختلف در آثار مدافعان این تئوری های  صورت ای شده است که به ایجاد فرضيه
و حازم ببالوی مطرح شده است.  4«فيليپ راوکينز»، 3«کایرن چودری»نظير 

مطابق این فرضيه، دولت رانتير در برابر دریافت نکردن ماليات از جامعه به 
یابد که آنان نيز از حکومت مبتنی بر  توافقی ضمنی و نانوشته با مردم دست می

های اقتصادی را با  دیگر اولویت عبارت  کنند و یا به نظر نمایندگی صرف
. نکته مهم دیگری (47: 7310)حاجی یوسفی، های سياسی تعویض نمایند  اولویت

پردازان دولت رانتير در رابطه با همبستگی بين درآمدهای حاصل از  که نظریه
 کنند، تأثير صادرات و فروش منابع زیرزمينی و دموکراسی به آن اشاره می

                                                                                                    
1. William Ascher 
2. Douglas Yates 
3. Kiren Chaudhry 
4. Philip Rawkins 
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های  کاهش درآمدهای حاصل از رانت برافزایش روند دموکراسی در دولت
های رانتير در  کنند هرچند دولت پردازان استدالل می رانتير است. این نظریه

ساالری  شرایط عادی تمایلی به افزایش استقالل جامعه مدنی و گسترش مردم
های  ود تا دولتش ها موجب می های مالی این دولت دهند؛ اما بحران نشان نمی

رانتير از باز شدن نظام سياسی حمایت کنند و جامعه مدنی را به مشارکت 
  (.7304)لوسيانی، سياسی تشویق کنند 

های  های ایران و عراق را با وجود همه تفاوت چه گفته شد، دولت بر اساس آن
بندی کرد. در این راستا حاکميت  های رانتير دسته موجود باید در زمره دولت

های سياسی در کشوری نظير عراق حتی  ساختار رانتير موجب شده است تا نظام
ای و مذهبی باشد و  ای، عشيره های قبيله پس از فروپاشی صدام نيز با گرایش

عنوان منطق سياست  ها به واسطه درآمدهای نفتی از این گرایش به  رهبران دولت
  گونه سيستم ند؛ اینو کشورداری برای بقای خود و دوام حکومت بهره گير

چنين موجب شده است که منافع کالن کشور در بيشتر موارد در  حکومتی هم
ها  های جامعه در ساختار سياسی این حکومت نظرگرفته نشود و مشارکت الیه

خواهی و یا بسيار اندک و محدود باشد. در همين حال حاکميت  با هدف سهم
نظمی  شود بی ای نفتی موجب میساختار رانتير و دسترسی مداوم به درآمده

های ناکارآمد، توزیع نامتناسب قدرت، وجود منازعات و  سياسی، وجود دولت
ثباتی و ناامنی سياسی از دیگر  اختالفات مذهبی، ناهماهنگی در نظام سياسی، بی

ای ایران  ها برای همگرایی منطقه مشخصات دولت عراق باشد و در نتيجه تالش
جایی قدرت در  شتری مواجه شود. از سوی دیگر نحوه جابهو عراق با دشواری بي

ای ایران و عراق محسوب  عراق نيز از دیگر موانع اجرایی همگرایی منطقه
تواند نقش آمریکا را  شود؛ چرا که رژیم جدید حاکم بر عراق در هر حال نمی می

الت های ایا در ایجاد شرایط جدید در عراق انکار کند و خود را مستقل از کمک
تواند از   راحتی نمی متحده نيز از سوی دیگر به  متحده فرض کند؛ ایاالت 

نظر کرده و حاضر به  های جنگ در عراق صرف های راهبری خود و هزینه برنامه
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همکاری استراتژیک ایران و عراق باشد. در چنين شرایطی چون دموکراسی و 
ت، سنخيت چندانی با ای اس های منطقه اصالحات سياسی مقدمه تحقق همگرایی

های حاکم و قدرت انحصاری دولت در کشورهای عربی ندارد، در نتيجه  نظام
رسد تالش رهبران ثروتمند عرب برای حفظ وضع موجود یکی از  نظر می به

توان  گرایی ایران و عراق باشد. بر این اساس می های فراروی منطقه چالش
شار نفتی موجب شده است تا مدعی شد دسترسی مداوم عراق به درآمدهای سر

دو کشور ایران و عراق از سویی خود را رقيب یکدیگر احساس کنند و از سوی 
ای تمایل  توجه شرکای تجاری فرامنطقه واسطه درآمدهای باال و جلب  دیگر به

حال  ای نداشته باشند و در عين های متقابل درون منطقه چندانی به همکاری
ر سر چگونگی تخصيص درآمدهای نفتی در داخل ثباتی حاصل از اختالف ب بی

 خاک عراق نيز روند همکاری دو کشور را بيشتر تحت تاثير قرار دهد. 

 ملت ـ گری و منازعات دولت گسترش نظامی ـ9

توجهی از ادبيات دولت رانتير به ارتباط درآمدهای حاصل از   بخش عمده و قابل
های داخلی  ثباتی و جنگ ع بیرانت با گسترش منازعات و افزایش احتمال وقو

پردازان دولت رانتير، اتکا به  پردازد. از نظر نظریه های رانتير می در دولت
تواند زمينه مناسبی را نيز برای گسترش منازعات  درآمدهای حاصل از رانت می

چنين شورش، کودتا و  های داخلی و هم ویژه در قالب ایجاد جنگ سياسی به
پردازان دولت  ترین آثاری که نظریه م کند. یکی از مهماعتصاب عليه دولت فراه

رانتير در مورد ارتباط درآمدهای حاصل از رانت با گسترش منازعات سياسی و 
تعلق دارد. مور با تأکيد  7«ميک مور»اند به  های داخلی منتشر کرده وقوع جنگ

ادآورده که اتکا به درآمدهای ب بر باور رایج نظریه دولت رانتير مبنی بر این
شود تا تعهد متقابل دولت و شهروندان از طریق پرداخت ماليات در  موجب می

                                                                                                    
1. Mick More 
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که فرآیند  جایی کند از آن برابر نظام نمایندگی محقق نشود، استدالل می
های رانتير مسيری متفاوت از این فرآیند را  ملت در دولت -گيری دولت شکل

رش منازعات سياسی در پيماید؛ در نتيجه این امر موجب گست در اروپا می
درباره  7«چارلز تيلی»گيری از تحقيقات  شود. مور با بهره های رانتير می دولت

های رانتير،  کند: درآمد دولت های ملی در اروپا تصریح می روند تکوین دولت
ویژه در بازار مهيای پس از  را برای حفظ موقعيت و جایگاه خود به رهبران آنان

گری و گسترش تجهيزات جنگی کرده است و  جنگ سرد، متوجه نظامی
های خونين را باالتر برده است.  های سياسی و جنگ ترتيب خطر خشونت بدین

(Moore, 2001) نظر از دیدگاه تاریخی ميک مور درباره تأثيرات  صرف
درآمدهای حاصل از رانت بر گسترش منازعات سياسی نتایج مطالعات و 

داران نظریه دولت رانتير که بر پایه تحقيقات جدید برخی دیگر از طرف
، نيز از ارتباط و همبستگی شدید  های اقتصادسنجی صورت گرفته تحليل

های داخلی  درآمدهای حاصل از منابع زیرزمينی با طوالنی شدن و شدت جنگ
با مطالعه  1«کولير و هوفلر»کنند. برای مثال  های رانتير حکایت می در دولت

اند کشورهایی که اتکای  دریافته 7557تا سال  7507های جهان از سال  جنگ
زیادی به درآمدهای حاصل از نفت و یا معادن زیرزمينی دارند، به ازای هر 

های داخلی خواهند بود. این در حالی  درصد در معرض جنگ 13ساله  دوره پنج
است که خطر جنگ داخلی در مدت مشابه برای کشورهای فاقد صادرات 

. (Collier& Hoeffler, 2002: 7)م درصد خواهد بود زیرزمينی فقط ني
پردازان دولت رانتير در توضيح رابطه درآمدهای  بررسی تحقيقات جدید نظریه

حاصل از رانت با افزایش احتمال وقوع منازعات سياسی، بيانگر ترسيم دو 
سازوکار اصلی برای ایجاد ارتباط و همبستگی بين متغيرهای مذکور در آثار 

                                                                                                    
1. Charles Tilly 
2. Paul Collier & Anke Hoeffler 
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ست. نخستين سازوکار که از سوی کولير و هوفلر و تحت عنوان آنان ا
های شورشی  اگر گروه»کند:  مطرح شده است، تصریح می7«مکانيسم تاراج »

کم  بتوانند به استخراج و فروش بخشی از منابع زیرزمينی بپردازند و یا دست
تری گاه احتمال بيش مانع از دسترسی دولت به درآمدهای حاصل از آن شوند، آن

 (Collier& Hoeffler, 1998: 47)« برای وقوع جنگ داخلی وجود دارد
مطرح شده است و 1«جوها اوینن»دومين سازوکار نيز که از سوی افرادی نظير 

نامگذاری کرد؛ بر این  3«بحران مکانيسم توزیع»توان تحت عنوان  را می آن
های رانتير برای توزیع  باور مبتنی است که ضعف توانمندی توزیعی دولت

دهد  های داخلی را افزایش می مناسب کاالها و خدمات احتمال جنگ
(Auvinen, 1997). 

پردازان دولت رانتير در مورد وجود همبستگی بين منابع توليد  هرچند آثار نظریه
شود؛ اما بيشتر  ای سياسی به موارد فوق محدود نمیه رانت و وقوع خشونت

مطالعات آنان حاکی از ارتباط جدی و معنادار بين متغيرهای مذکور است. بر 
ویژه پس از افزایش فعاليت  های موجود در عراق را به توان ناآرامی این مبنا می

ن در همين راستا ارزیابی کرد. افزون بر ای« داعش»های تکفيری نظير  گروه
طلبانه قومی در کشورهای ایران و عراق را نيز به  های جدایی توان فعاليت می

های  ميزان قابل توجه با نقش منابع زیرزمينی مرتبط دانست؛ چرا که گروه
کوشند با تصرف  های متفاوت خود همواره می نظر از انگيزه طلب صرف جدایی

مشتریان خاص،  تعدادی از شهرهای نفتی و فروش نفت به قيمت ارزان به
که تسليحات مورد نياز خود را در جنگ با دولت مرکزی تهيه  افزون بر آن

کنند؛ بلکه از این طریق برشمار طرفداران خود در مناطق تحت تصرف بيفزایند. 
ترتيب با توجه به ضرورت ثبات سياسی و اقتصادی برای تحقق همگرایی  بدین

                                                                                                    
1. Looting Mechanism 
2. Juha Auvinen 
3. Distributive Conflicts 
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ثباتی در وضعيت داخلی  داوم بیشود ت در روابط ایران و عراق، مالحظه می
دولت عراق مانع از تحقق همگرایی اقتصادی ایران و عراق در آینده نزدیک 
باشد؛ جدول ذیل نيز نسبتِ تزایدیِ بودجه نظامی به توليد ناخالص ملی داخلی 

دهد که بررسی این آمار  را در کشور عراق پس از سقوط صدام نشان می
روند تدریجی ميليتاریزه شدن مجدد دولت عراق  تواند در نوع خود حاکی از می

 در منطقه پرتنش خاورميانه تلقی شود:

 نسبت بودجه نظامی به تولید ناخالص ملی داخلی عراق .3نمودار 

 
(Source: www.theguardian.com, 2014) 

 فقدان اقتصادهای مکمل ـ1

  عنوان زمينه تسهيل یکی از مباحثی که در نظریات همگرایی اقتصادی از آن به
شود حجم مبادالت، ميزان و کيفيت مبادالت اقتصادی و  کننده همگرایی یاد می

کوشند  های متقابل ميان کشورهایی است که قصد دارند و یا می گذاری سرمایه
که واحدهای  جایی ه از آنوارد همگرایی با یکدیگر شوند. بر اساس این دیدگا

هر ميزان به حجم  برند، در نتيجه به سر می سياسی در کنش متقابل با یکدیگر به
همان ميزان نيز به درجه  های متقابل افزوده شود به گذاری مبادالت و سرمایه

http://www.theguardian.com/


 يفصلنامه دولت پژوه   33

 

. با (193: 7317)قوام، همگرایی ميان واحدهای سياسی اضافه خواهد شد 
نگاهی به وضعيت کشورهای ایران و عراق مبين این وجود و از این منظر،  این

محصولی  واسطه اتکا به درآمدهای نفتی و اقتصاد تک نکته است که دو کشور به
ها هستند  گذاری در سایر حوزه های الزم صادراتی و سرمایه در عمل فاقد توانمند

ای را برای یکدیگر ایفا کنند.  توانند نقش مکمل منطقه و در نتيجه نمی
گونه که  فقط این کشورها را آن دیگر تشابه محصوالت صادراتی نه عبارت هب

ای است، وارد فرآیند هماهنگی، همکاری، ائتالف و اتحاد  الزمه همگرایی منطقه
 مثابه رقبای یکدیگر تبدیل کند.  را به تواند حتی آنان سازد، بلکه در عمل می نمی

ها در یک  بل و قوی بين دولتافزون بر این فقدان پيوندهای اقتصادی متقا
ای با سهولت بيشتر دچار تهدید  شود تا امنيت منطقه منطقه همواره موجب می

عنوان رقيبی جدی اقتصادی تلقی  شود و ایران و عراق که عمدتاً یکدیگر را به
ای عليه  کنند در صورت لزوم با آسودگی بيشتری با تهدیدات فرامنطقه می

 یکدیگر همنوا شوند. 
عنوان دو رقيب تجاری از سال  دار ذیل روند توليد نفت ایران و عراق را بهنمو

 دهد: نشان می 1773-1770
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 روند تولید نفت در ایران و عراق پس از سقوط صدام .9نمودار

 

(Source: BP Statistical Review of World Energy, 2017) 

ظر گرفته شود، این که روند صادرات نفتی دو کشور درن بدیهی است در صورتی
تر خواهد بود. نمودار ذیل نيز نوسانات مبادالت تجاری ایران  کننده  روند نگران

دهد که طی سه سال گذشته نزولی بوده  های اخير نشان می و عراق را طی سال
 است. 

 مبادالت تجاری ایران و عراق  . 1 نمودار

 
 مختلفهای  منبع: گزارش گمرک جمهوری اسالمی ایران در سال

چنين بيانگر این نکته باشد که  تواند هم مروری سطحی بر نمودار فوق می
نظر  گذاری در ایران نيستند و در نتيجه به مقامات عراقی چندان مایل به سرمایه
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گونه که شایسته فرآیند رشد  رسد روابط سياسی و اقتصادی دو کشور آن نمی
توان در  یابد. هرچند می مدت گسترش کم در کوتاه  گرایی است، دست منطقه

های متعددی را با بررسی جداول و مستندات مذکور ارائه داد؛  این مورد تحليل
رسد فقدان اقتصادهای مکمل را بتوان یکی از دالیل  نظر می طورکلی به اما به

که مستندات  ویژه آن عمده حجم اندک مبادالت دو کشور ارزیابی کرد به
دهد بيشترین  ومونيتور نيز نشان میموسسه بازارپژوهی موسسه لوک

های در کشورهای منطقه و از جمله عراق، افزون بر صنایع نفت  گذاری سرمایه
ونقل و محصوالت  و گاز در بخش صنایع مخابرات، توریسم، خدمات، حمل

غذایی بوده است. بر این اساس بدیهی است در شرایطی که اقتصادهای منطقه 
لحاظ صنعتی  های نفتی شرایط بالنسبه یکسانی را بهواسطه دستيابی به درآمد به

 دارند احتياج چندانی را به یکدیگر احساس نخواهند کرد. 

 ناکارآمدی نظام اقتصادی و فساد اداری ـ1

یکی دیگر از نکات مورد توجه ادبيات دولت رانتير موضوع فراهم بودن زمينه 
کی به درآمدهای حاصل های مت بروز و ظهور مفاسد اداری و اقتصادی در دولت

رسد ارائه تعریف فراگير برای  نظر می از استخراج منابع طبيعی است. هرچند به
نظر از تعریف فساد اداری نکته مهم  مفاسد اداری امری دشوار باشد؛ اما صرف

تواند یکی از  ها است و می این است که فساد مانعی جدی در راه توسعه دولت
ها برای بسط همگرایی اقتصادی تلقی  مدی دولتهای ناکارآ ترین ریشه اصلی

دهد فساد موجب  که مطالعات بانک جهانی نشان می چنان عبارت بهتر آن شود. به
شود و عاملی است  سست شدن نظام اداری و آشفتگی بازارهای یک کشور می

ای  گونه کند؛ به که درآمد سرانه شهروندان را نيز با کاهش چشمگير مواجه می
ر برآوردهای بانک جهانی مبارزه جدی با فساد اداری در یک کشور که بنا ب

 ,WorldBankتواند منجر به افزایش درآمد ملی تا سقف چهار برابر شود  می

(. در همين حال، مدل دولت رانتير نيز در این رابطه چنين استدالل (2006
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کننده   افتطور مستقيم دری های متکی به رانت به که دولت جایی کند که از آن می
مراتب باالتر از هزینه  های به درآمد حاصل از فروش کاالها و خدمات با قيمت

توليد آنها هستند و این رانت از طریق دولت و نه به شکل مستقيم به درون 
توجهی از  توانند بخش قابل  شود، در نتيجه مقامات دولتی می اقتصاد سرازیر می

کار گيرند. به باور  افراد مورد نظر به نفع خود و یا درآمدهای مذکور را به
طورمعمول در قالب اعطای مشاغل  پردازان مذکور این اقدامات که به نظریه
های  رتبه با حقوق باال، عقد قراردادهای بزرگ پيمانکاری با افراد و شرکت عالی

بهره یا حتی بدون بهره و دیگر مواهب و مزایا  های کم موردنظر، اعطای وام
انگيزگی  تواند مقدمات مفاسد اداری و بی گيرد؛ در مجموع می صورت می

کنند  چنين استدالل می پردازان دولت رانتير هم اقتصادی را فراهم کند. نظریه
ها  عواملی نظير فقدان پاسخگویی، ضعف حاکميت قانون و شفاف نبودن هزینه

 شود تا فساد های متکی به صادرات منابع زیرزمينی موجب می در دولت
مثابه عامل  های مذکور شود و به ناپذیر دولت اقتصادی و اداری، پيامد اجتناب

پردازان دولت رانتير بيانگر توجه جدی  ضد توسعه عمل نماید. مرور آثار نظریه
آنان به تأثيرات مخرب حاصل از رانت بر اقتصاد، توسعه و نظام اداری است. 

در برابر 1«ای اقتصاد چرخه»مفهوم گيری از  با بهره 7«مایکل چاتلوس»برای مثال 
های رانتير دستيابی به چرخه رانت  کند در دولت تصریح می3«اقتصاد توليدی»
همين علت تمایالت ضد  تر از مؤثر بودن در عرصه توليد است و به مراتب مهم به

شوند، در انتخاب و  که موجب انحراف رفتار اقتصادی می توليدی افزون بر آن
 (Chatlus, 1990: 104-127)شوند.  ی نيز تأثيرگذار میتصميمات اقتصاد

تر از دستيابی به کارایی توليدی است  دستيابی به چرخه رانت، خيلی مهم
کشد. رفتار  تعصبات و تمایالت ضد توليدی هم رفتار اقتصادی را به انحراف می

                                                                                                    
1. Michael Chatlus 
2. Circulation Economy 
3. Production Economy 



 يفصلنامه دولت پژوه   33

 

ها در راستای رقابت برای هرچه بيشتر رانتی در حال  اقتصادی افراد و شرکت
های توليدی از کارایی الزم برخوردار  رو فعاليت گيرد. از همين چرخش شکل می

پردازان دولت  برخی دیگر از نظریه( 799-794: 7300یوسفی،  )حاجیباشند  نمی
نحوه توزیع نابرابر درآمدهای حاصل از  رانتير نيز در راستای مطالعات خود به

این آثار با تأکيد بر این نکته که  اند. در کرده های رانتير اشاره  رانت در دولت
نوسان  7،«توليد ناخالص داخلی»موازات افزایش سهم درآمدهای نفتی در به

خورد، در  های گوناگون به چشم می زیادی در نحوه تخصيص درآمدها به ایالت
های  های رانتير افزون بر سوءاستفاده مجموع چنين استدالل شده است که دولت

ویژه مناطق  اسی و یا فرهنگی به برخی از مناطق کشور بهدالیل سي متداول به
کنند و در نتيجه تمایالت نيروهای گریز از  مرزی کمتر از مناطق دیگر توجه می

کاری در مکانيسم بازار،  زنند. در همين حال، مسئله دست مرکز را دامن می
 های ضد توسعه برای های وارداتی مخرب، اتخاذ سياست پرداختن به سياست

تداوم حکومت، ایجاد صنایع ناکارآمد داخلی و از ميان رفتن کشاورزی از 
پردازان  را در کانون توجهات نظریه توان آن جمله دیگر مواردی است که می

چه گفته شد حجم  دولت رانتير در قالب فساد اداری ارزیابی کرد. بر اساس آن
گر از مشکالت توان یکی دی باالی فساد اداری در کشورهای منطقه را می

های  عبارت بهتر ناکارآمدی عمومی دولت فراروی همگرایی در منطقه دانست. به
شود تا این کشورها چندان در پی اهميت دادن به مسائل  منطقه موجب می

جای گسترش  راهبردی در منطقه نباشند و در مقابل درآمدهای خود را به
با یکدیگر کنند و از همکاری از سویی صرف تعارضات ایدئولوژیک و قومی 

سوی دیگر تداوم وضعيت حفظ وضع موجود و نيز امنيت خود را درگرو 
های خارج از منطقه جستجو کنند. جدول ذیل نمره ایران و  همکاری با قدرت

دهد که بر مبنای این  عراق را در جهان بر اساس شاخص فساد اداری نشان می

                                                                                                    
1. Gross Domestic Product (GDP) 
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د وضعيت بهتری در مبارزه با تر باش نزدیک 777نمره هر چه کشوری به نمره 
واسطه  فساد دارد. در چنين شرایطی وجود فساد اداری در ایران و عراق به

تواند یکی دیگر از موانع همگرایی  ساختارهای نفتی و کسب نمرات اندک می
شاخص درک »اقتصادی دو کشور تلقی شود. جدول ذیل که با استفاده از 

جود در مقامات سياسی و دولتی، از کشورها برحسب ميزان فساد مو 7«فساد
شده است نمره ایران و عراق را بر اساس   المللی تهيه سوی سازمان شفافيت بين

 دهد: این شاخص طی پنج سال اخير نشان می

 9132ـ9139نمره ایران و عراق بر اساس شاخص فساد اداری  .3جدول 

 1770 1779 1774 1773 1771 سال

 15 10 10 19 11 ایران 

 71 70 70 70 71 عراق

(Source: Transparency International Report / 2012-2016) 

المللی نيز که نمره هر  سازمان شفافيت بين 1770در همين حال گزارش سال 
المللی ارائه  منبع بين 71کشور را ساالنه براساس نمرات گردآوری شده از 

که  دهد، نشان دهنده این نکته است که دو کشور ایران و عراق با وجود آن می
و 737ایگاهی برتر از رتبه چنان ج اند؛ اما هم امتياز خود را دو نمره بهبود داده

های  اند که این آمار برای بسط همکاری را در این جدول از آن خود نکرده 700
 رسد.  نظر نمی اقتصادی دو کشور اميدوار کننده و کافی به

 ضعف آزادی اقتصادی ـ3

شود که کشورهایی که دارای منابع نفتی هستند  که تصور می با وجود آن
ایه حاصل از فروش منابع طبيعی خود به انجام توانند از طریق سرم می

وجود عملکرد نامناسب  های الزم در کشور اقدام کنند؛ با این زیرساخت

                                                                                                    
1. Corruptions Perception Index 

http://www.transparency.org/
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اقتصادی در کشورهای ثروتمند در منابع هيدروکربنی در چند دهه اخير کامالً 
های فراوان از این روند  مشهود بوده است و ایران و عراق نيز با وجود تفاوت

واسطه  های رانتير به بيان بهتر از منظر ساختاری، دولت ستند. بهمستثنی ني
گذار اصلی  انحصار و برخورداری از درآمدهای نفتی خود تبدیل به سرمایه

که  گردند، در صورتی شوند و مانع از رشد بخش خصوصی در اقتصاد می می
عنوان  های بيشتر از سوی بخش خصوصی به آزادسازی اقتصادی و فعاليت

شود و دخالت دولت در امور اقتصادی نه فقط  ور تغيير و توسعه، توصيه میموت
شود، بلکه از عواملی است  ها تلقی می ها و نوآوری محدود کننده رشد خالقيت

همراه دارد. در همين حال  طور که گفته شد رشد فساد اقتصادی را به که همان
های ساليانه  زارشکه شاخصی بر مبنای گ 7«شاخص آزادی اقتصادی»توجه به 

سال  17بنياد هریتيج و موسسه وال استریت ژورنال است و تا کنون بيش از  
شود از این منظر که راهگشای عملياتی  در سطح جهانی منتشر می

تواند در فهم روابط اقتصادی  گذاری اقتصادی در کشورها است، می سياست
وضعيت ایران و عراق را ایران و عراق قابل تامل تلقی شود. جدول ذیل مقایسه 

دهد که فقدان  نشان می 1774بر اساس چند شاخص مهم این گزارش در سال 
  ثبات اقتصادی این کشور است: تنهایی گویای وضعيت بی آمار در مورد عراق به

  

                                                                                                    
1. Index of Economic Freedom 
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 مقایسه وضعیت ایران و عراق بر اساس شاخص آزادی اقتصاد . 9جدول 

نام 
 کشور

رتبه در 
شاخص 
آزادی 
 اقتصاد

اخص ش
فقدان فساد 

 اقتصادی

شاخص 
 آزادی مالی

شاخص 
آزادی 
 تجاری

شاخص آزادی 
 گذاری سرمایه

 از صد77 از صد 4/13 703 ایران
از  4/47

 صد
 از صد 7

 از صد 0/73 موجود نيست عراق
موجود 
 نيست

موجود 
 نيست

 موجود نيست

(Source: Economic Freedom of the World, 2014 Annual Report) 

 گیری نتیجه ـ2

های ایران و  این نوشتار کوشيد تا نشان دهد حاکميت ساختار رانتير بر دولت
زای درونی منجر به بروز عوامل جدی برای  واسطه فرآیندهای آسيب عراق به

انسداد روابط و عدم تحقق همگرایی اقتصادی در روابط دو کشور شده است؛ 
ویژه نظریه  ای نظریات همگرایی بهه گيری از آموزه چنين با بهره این مقاله هم

یافتگی نهادهای سياسی،  اشپيگل و کانتوری که همگرایی را حاصل توسعه
مکمل بودن اقتصادها، وجود تعابير مشترک از امنيت و برقراری رابطه 

ها  دانند؛ در مجموع نشان داد که وابستگی اقتصادی دولت دیالکتيک فرهنگی می
ویژه در عراق و از  قق توسعه سياسی الزم بهبه نفت از سویی موجب عدم تح

سوی دیگر موجب نامکمل بودن اقتصادهای دو کشور شده است؛ در نتيجه دو 
شرط اساسی همگرایی را با اشکال اساسی مواجه ساخته است. در همين   پيش

پردازان دولت رانتير بر نقش رابطه معنادار ميان  که نظریه چنان حال آن
رسد  نظر می کنند؛ به سترش منازعات سياسی اشاره میدرآمدهای نفتی و گ

صورت غيرمستقيم، موجب شده  حاکميت ساختار رانتير و درآمدهای نفتی ولو به
های قوميتی و مذهبی که از پيش در عراق وجود  است تا اختالفات و شکاف
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خارجيان و خأل قدرت در عراق پس از صدام در   واسطه تداوم دخالت داشت به
ویژه کشورهای عرب منطقه  های ایدئولوژیک بازتوليد شوند و به ابتشکل رق

نيز که ساختار اقتصادی کمابيش مشابهی با ساختار اقتصادی ایران و عراق 
گری و  توجهی از درآمدهای نفتی خود را صرف نظامی دارند، ميزان قابل 

ان در های نيابتی با ایران و شيعي منظور پيگيری جنگ خریدهای تسليحاتی به
هایی  عراق سازند. این در شرایطی است که وضعيت بد دو کشور در شاخص

بر روند نامطلوب « شاخص آزادی اقتصاد»و « شاخص فساد اداری»نظير 
ساختاری در افزایش  ـعنوان عواملی انسدادی  همگرایی اقتصادی افزوده و به

د این نوشته چه گفته شد و هرچن روابط دو کشور تبدیل شده است. با وجود آن
کوشيد تا تأثيرات منفی حاصل از درآمدهای نفتی را برروند ایجاد همگرایی 

حال  های ایران و عراق ارزیابی کند اما در عين مطلوب اقتصادی بين دولت
توان تأثيرات مثبت حاصل از نقش ساختارهای مشابه ذهنی  رسد نمی نظر می به

ی در آینده نزدیک با وصف ا گذاران را در ایجاد همگرایی منطقه سياست
مدیریت هوشمند از سوی رهبران ایران و عراق، دور از ذهن داشت. بر این 

که بتوانند در پرتو ساختارهای ذهنی  اساس دو کشور ایران و عراق در صورتی
حاصل از اشتراکات مذهبی نظير اهميت عتبات عاليات برای طرفين به درک 

های مستقيم را در داخل  گذاری و سرمایهنزدیکی از شرایط منطقه دست یابند 
وسوی سازش  سمت  خاک یکدیگر افزایش دهند، خواهند توانست تا حدودی به

ای از انسجام اقتصادی  مبتنی بر وابستگی متقابل حرکت کنند و الگوی سازنده
که نظریات کارکردگرا نيز  چنان ای را به نمایش گذارند. افزون بر این آن منطقه

ای  های فعال منطقه کنند تالش برای بسط سازمان مگرایی توصيه میدر مقوله ه
دهد و نيز امضای  المللی ارتقا می که منافع ملی را به منافع همگانی و بين

تواند منجر به کاهش  قراردادهای امنيتی و عدم تعرض بين ایران و عراق می
. سرانجام های آتی سياسی، امنيتی و اقتصادی شود تشنجات و ارتقای همکاری

ای فرآیندی است که  نيز توجه به این نکته ضروری است که همگرایی منطقه
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تر یکدیگر،  گيرند با همکاری نزدیک طی آن گروهی از بازیگران تصميم می
منافع جمعی را تأمين کنند. بدیهی است در این ميان مسئله انتخاب و گزینش 

انسداد ساختارهای دولتی که نظر از بازدارندگی و  نيز مطرح خواهد بود و صرف
در این مقاله به تفصيل مورد بررسی قرار گرفت و با وجود مداخالت مستمر 
ساختارهای خارجی، تمایل رهبران ایران و عراق برای کنار گذاشتن اختالفات 

تواند عامل بسيار مهم در بسط  جزئی بر مبنای انسجام شيعی نيز می
 و عراق تلقی شود. های اقتصادی و سياسی ایران  همکاری
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