
  
  
  
  
   
 

  
  
  

  

  1350-1390 ایران در توسعه و زندگی کیفیت نفت،

  ***یمؤمن فرشاد  ،   **غفاري غالمرضا  ،   *نژاد نادري ریحانه

  23/11/1396: پذیرشتاریخ    27/6/1394: دریافتتاریخ 

     
  چکیده  

بـر کیفیـت   را این مقاله کوشیده است سهم ثروت طبیعـی نفـت و درآمـدهاي حاصـل از آن              
 شمسی به روش تاریخی اسنادي بررسی    1350 – 1390ي  ها  سال طی   ردزندگی مردم ایران    

. شود یمدر رویکرد نهادگرایی دولت به عنوان نهاد مهم اثرگذار بر فرآیند توسعه مطرح           . نماید
 "ساختاربندي انتخـاب "بر اساس رویکرد   این نهاد به عنوان مالک انحصاري درآمد نفت   ریتأث

ري حوزه اجتماع نیز از مدل کیفیت زندگی به مثابه شاخص  پذیریتأثبراي . بررسی خواهد شد
، اهمیـت تحلیـل   تـر  جامعبا لحاظ کردن ابعاد  این مفهوم. توسعه اجتماعی استفاده شده است 

را براي بهبود کیفیت زندگی به جـاي رشـد   ها  مؤلفهي از ا گستردهرشد پایدار و برابر در طیف    
ي اجتماعی دولت ایران طی ها سیاست مشخصه .دهد یمنشان  ي معیشتی رفاهها شاخصی کم 

، شامل شتابزدگی و عـدم فرصـت بـراي    ها دولت، به رغم تغییر رژیم و  1350-1390هاي  سال
این . ی به پایداري است توجه یبی به بستر بومی، تک سویه بودن، و         توجه یباصالحات نهادي،   

ه طور پیوسـته مـشکالت را   مسئله نشان از حک شدن مسائلی در ساختارهاي ایران دارد که ب         
  .کند یمدر همه حوزها از جمله حوزه رفاه و کیفیت زندگی باز تولید 

  نهادي اصالحات انتخاب، ساختاربندي زندگی، کیفیت پایدار، توسعه :کلیدي گان واژ
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  مسئلهطرح
عامل نهایی یـا تنهـا عامـل مـؤثر در شـکل        نفت و درآمدهاي نفتیاین که  بی گمان تصور    

نقـش   ختارهاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران اسـت، یـا قائـل شـدن              گیري سا 
مـسیري بـه غایـت     زیربنایی براي اقتصاد جهت تحلیل مناسبات اقتصادي اجتمـاعی ایـران          

هـاي انتزاعـی حیـات     اما اقتضائات پژوهش علمـی گریـزي جـز تفکیـک          . اشتباه خواهد بود  
ر امکان تمرکز بر تعداد محدودتري از متغیرهـا   تا از این رهگذ   . گذارد  یکپارچه اجتماعی نمی  

و روابط فراهم گردد و دالیل تفسیر شده در جهت بهبود شناخت، تحلیل و پیش بینـی بـه                 
ها که تنها  از این رهگذر بررسی نفت و کیفیت زندگی نه تمام شماري دالیل و علت          . کار آید 

  .تاباندن نوري بیشتر به نسبت این دو است
اضر که درآمدهاي نفتی وارد چرخه اقتصاد کشور شد، به تدریج نقـش  از اوایل قرن ح   

که درصد وابـستگی بودجـه بـه     بندي کشور پیدا کرد تا جایی و اهمیت روزافزونی در بودجه  
در دولت نهم و دهم سـهم درآمـدهاي    . درصد هم رسید69,6 حتی به  1385نفت، در سال    

هـاي    مرکـز پـژوهش    (بـود  درصـد  44 نفتی از کل درآمدهاي دولت به طور متوسط معادل        
هاي توسعه کشور نیز با محوریت همـین    برنامهها سالدر طول همه این  ). 3: 1389مجلس،  

اي و کیفیـت   از یـک طـرف، دسـتاوردهاي توسـعه    بنـابراین  . اند  درآمدها تدوین و اجرا شده    
. آن بوده استکرد و استفاده از   زندگی در ایران تحت تأثیر درآمدهاي نفتی، چگونگی هزینه        

اقتـصاد   خاصی را بر سر راه و قیدهاي از طرف دیگر این درآمدها ساختار خاصی به آن داده         
ون نظام ئساختاري که تاثیرات خود را نه فقط در بخش اقتصاد که در همه ش   . ایران گذاشته 

 توان با استفاده می .گیري، دولت و نهادهاي رسمی و غیر رسمی جامعه بر جاي نهاده      تصمیم
از چارچوبی نظري در حوزه اقتصاد سیاسی که چنین پیوستگی در آن لحـاظ شـده از یـک                  

هـاي سـطح کـالن باشـد از سـوي       سو و مدلی از کیفیت زندگی که قابل استفاده در تحلیل          
در مـورد   . دگی را تحلیل کـرد    نهاي گوناگون کیفیت ز     دیگر، تأثیر درآمدهاي نفتی بر مؤلفه     

پیرامون ساختاربندي انتخاب در چارچوب نظریـه نهـادگرایی         ) ) 1388هاي کارل   اول بحث 
 فهـم  براي را اجتماعی و سیاسی تاریخی، فرهنگی،  چرا که عناصر   ،مورد استفاده قرار گرفته   

                                                
1. Terry Lee Karl  
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 بـین  روشـمند  و دار  معنـی  طـور پیونـد    گرفته، همین  کار به نیافتگی  توسعه و توسعه همسئل
 تبیین باالیی براي توضـیح شـرایط جامعـه         و از این رو قدرت     کند  می برقرار محیط و نظریه

هاي مختلـف ایـران، طـی     گیري در دولت با استفاده از این نظریه ساختار تصمیم     . ایران دارد 
همچنـین در  . شـود   درآمدهاي نفتی توضیح داده مـی     هش و وابستگی آن ب     1390 تا   1350

غفـاري،   (عیبحث کیفیت زندگی از رویکرد کیفیت زندگی به مثابه شـاخص توسـعه اجتمـا      
که رویکردي سطح کالن و جامع بـراي توضـیح ایـن سـازه اسـت اسـتفاده           ) 1387امیدي،  

مربوط به سـطوح خـرد و میانـه بـوده و یکـی از         اغلب مطالعات درباره این مفهوم    . گردد  می
امـا دسـتگاه سـنجش کیفیـت      ،گیرد وجوه روانی، اقتصادي، زیستی یا اجتماعی را در بر می     

اخص توسعه اجتماعی براي سطوح کالن و ملی در مورد کیفیـت زنـدگی           زندگی به مثابه ش   
در مجموع بازخوانی توسعه نفتی کـشور از منظـر رفـاه و زنـدگی         . مفهوم پردازي شده است   

گـذاري و توجـه      مـسائل در عرصـه سیاسـت       از توانـد پاسـخگوي بخـشی       کیفی مـردم مـی    
  .ساختاریافته به مفهوم کیفیت زندگی باشد

هـا بـه روش تـاریخی اسـنادي انجـام        توجه به ماهیت، مسئله و پرسش     این بررسی با    
 دارد تأکید تطبیقی که بر فرآیندها در طی زمان      -همچنین از شیوه تحلیل تاریخی    . شود  می

هـاي معتبـر از مراکـز     گـردآوري داده  .کند و نیز از مقایسه نظام مند و موقعیتی استفاده می  
هاي مثبت نفتـی    شروع و پایان کار مربوط به شوك.ر بخش تجربی کار استفاده شد دآماري  

  .این دو دهه است
  

  ادبیات نظري
خصوصاکشورهاي داراي  م به بعد، بسیاري از کشورهاي باز مانده از قافله رشد 1950از دهه  

اي مورد توجه محققان، بـویژه مکاتـب    طور ویژه  منابع عظیم معدنی، از جمله منابع نفتی، به       
نظریات اولیه کـه  ). 1386هانت، (سیستی در اقتصاد توسعه، قرار گرفتند   وابستگی و نئومارک  

 تغییر در نظریات جهان شمول و کالن        دلیلکرد، به     بر مثبت بودن ثروت طبیعی تمرکز می      
ها به تحلیـل منـابع    هاي اقتصادي در تغییر نگاه و نیز تحوالت کلی اندیشه    ) 1388سو،   (نگر

هـا از    سپس تحلیل .  جاي خود را به نظریه بالي منابع داد        طبیعی و از جمله نفت، به تدریج      
  .خوبی و بدي این منابع به چگونگی برخورد با آنها تغییري پارادایمی را شاهد بود
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اي است که بیشتر بر آثار اقتصادي و          نظریه) فرضیه تناقض ثروت   ( بالي منابع  هنظری
این نظریه دربـاره کـشورهایی   ). 2007کارل،   (هاي خارجی توجه دارد     اجتماعی اتکا به رانت   

اي به درآمدهاي حاصل از صادرات منابع طبیعی دارنـد،   شود که اتکاي همه جانبه مطرح می 
هاي سیاسی  مطابق این دیدگاه، منابع طبیعی فراوان اختالل.  مالکیت بر این منابعاًو نه صرف  

دهـد، اگرچـه    ش مـی کند که رشد اقتصادي را در دراز مـدت کـاه   و اقتصادي را تحمیل می 
هـا عبارتنـد از تـأثیر     تأثیر منفـی ایـن ثـروت   . آورد رونق و رفاه کوتاه مدتی نیز به وجود می   

هاي حکمرانی، مبارزه بر سر منابع موجود         مخرب بر کیفیت نهادها، وضع نامساعدتر شاخص      
روایت از ترین  ترین و اقتصادي ساده). 249: 1388هادي زنوز، (و نهایتاً رشد اقتصادي پایین     

بیماري هلندي شرایطی است که رونق و توانایی در یـک  .  استبالي منابع، بیماري هلندي 
شود موجب فشار  بخش خاص که عمدتاً شامل درآمد حاصله از منابع معدنی و زیرزمینی می   

شود که اقتصاد آن کشورها به سمت  این شرایط باعث می . گردد  ها می   و رکود در سایر بخش    
  . غیر مولد سوق داده شودهاي فعالیت

) 1970 (نخستین بار توسط حسین مهـدوي      تئوري دولت رانتیر در مفهوم کنونی آن      
الم و ووانچیکـون  ، )1994 و   1987 (، لوسـیانی  )1987 (بعـد از مهـدوي، بـبالوي      . ارائه شد 

ــت رانتیــر ) 1994 و 1997 (يچــودرو کــایرن ) 2003 و 1998(  در خــصوصاًبررســی دول
رأس  در آراء مایکـل  همین طور. ورهاي عربی را وجهه همت خود قرار دادندخاورمیانه و کش  

) 2005(، مایکـل هـرب      )1999 و   1997(کـارل   ، تري لین    )1994 (يواتربر، جان   )2001(
و ) 1388(و بنیـامین اسـمیت      ) 1998(ي رانتیر و دموکراسـی، میـک مـور          ها  دولتارتباط  

در . یاسی مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت  مسائل دولت رانتیر و گسترش منازعات س ) 2006(
و ) 1387(مورد ایران نیز عالوه بر حـسین مهـدوي افـرادي چـون محمـد علـی کاتوزیـان                    

 ، امیـر محمـد حـاجی یوسـفی    )1379(پل ، تدا اسکاچ  )1979 (يآباد، افسانه نجم    )1377(
ریح و اند که نظریه دولت رانتیـر را بـراي تـش        یدهکوش) 1382(کارشناس  و مسعود   ) 1389(

 تأکیـد  نظریـات متـاخر  . تبیین نوع ارتباط دولت و جامعه در ایران مورد توجـه قـرار دهنـد       
                                                

- Resource curse       در .  به رشد منفی و توسعه برون زاي وابسته بـه مـواد معـدنی و توسـعه نفـت محـور اشـاره دارد
  )Karl, 2007: 1(کند  باالي وابستگی به منابع و نرخ رشد را بیان میترین تعریف، رابطه منفی بین سطح  خالصه

2. Dutch Disease 
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شـود و بـیش از همـه متـأثر از             بیشتري دارند که بیماري هلندي خود به خود عارض نمـی          
اسمیت این دسته از نظریات را فراتر . ي دولت و عدم برخورد خردمندانه آنها استها سیاست

یعنی اثرات  ). 22 :1389اسمیت،   (داند  داند که شرایط و زمان می        رانتی می  از رویکرد دولت  
یک پدیده بالذات اقتصادي مانند نفت را، نه صرفاً اقتصادي، بلکه ناشـی از ترتیبـات نهـادي        

 این نظریات تبیین خود را در تعامل شیوه توسعه اقتـصادي و نهادهـاي          پسداند؛    خاص می 
نظریه کـارل در مـورد سـاختاربندي انتخـاب در چـارچوب           . دپرورانن  سیاسی و اجتماعی می   

  .هاي نهادگرایی از این زمره است نظریه
  

  نظریه ساختاربندي انتخاب
اسـتاد دانـشگاه اسـتانفورد در       » تري لـین کـارل     «نظریه ساختاربندي انتخاب توسط   

یکرد را وي این رو. هاي نفتی مطرح شده است هاي نفتی و دولت   کتاب معماي فراوانی؛ رونق   
بـه ایـن معنـا کـه     .  هم مطرح کرده بود1" اقتضاي ساختارمند"تر خود به نام    در آثار پیش  

بـر اسـاس ایـن مـدل سرنوشـت      . هـاي امـروز هـستند     هاي دیروز نقطه آغاز انتخاب      انتخاب
کشورهاي صادرکننده نفت باید با توجه به بستري درك شود که اقتصادها، نهادها را شـکل                 

 اساس نظریه ساختار بندي انتخاب، وابـستگی بـه یـک کـاالي صـادراتی                پس، بر . دهند  می
هــاي حکــومتی، نهادهــاي حکومــت و چــارچوب  مــشخص، طبقــات اجتمــاعی، نــوع رژیــم

، تغییراتـی را در تـصورات رایـج از حقـوق     دهـد  ان را تشکیل مـی   گذار  سیاستگیري    تصمیم
ند و نقـش و مـنش دولـت در    ک  ایجاد مینفع ذيها و سازمانهاي   گروه مالکیت، قدرت نسبی  

هاي درآمـدي    این تغیرات نهادي سپس بنیان  ).1388 کارل، (سازد قبال بازار را دگرگون می    
 و آوري  جمعشیوه مورد استفاده دولت براي      . کند  دولت به ویژه ساختار مالیاتی را تعیین می       

 حیات سیاسـی و    هید  سازماند که بر    نکن  هایی ایجاد می    ها به نوبه خود انگیزه      توزیع مالیات 
  .دهد ي عمومی را شکل میها سیاستگذارد و ترجیحات دولت در زمینه  اقتصادي اثر می

  
  

                                                
1. structural contingency 
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  کیفیت زندگی به مثابه شاخص توسعه اجتماعی
هـاي اجتمـاعی و انـسانی در نظریـات اقتـصاد         کیفیت زندگی به دنبال غفلت از ریشه      

آشـکار شـدن پیامـدهاي منفـی     بعد از.  ظهور کرد،هاي عملی پیش آمده     کالسیک و کاستی  
م، تغییرات جـدي در ابـزار و    1960 م و ابتداي 1950هاي رشد محور در دهه        ناشی از نگاه  

تعـادل  " رشـد محـور، الگـوي        ه اندیش هریش). 1386مؤمنی، (اهداف این نظریات پیش آمد    
گرایــی  هــاي فلــسفی مــادي گرایــی و لــذت و در اندیــشه) 47-53: 1364تــودارو،("پایــدار
گرا بعـد از جنـگ جهـانی          این رویکرد حداقل  ). 153: 1389عنبري،(ددانان پیشرو بود    اقتصا

هـاي رفـاه در کـشورهاي تـازه اسـتقالل یافتـه               ي وزارتخانه گذار  سیاستدوم در دستور کار     
اما توان صرف شده نتـایج مـورد نظـر را بـرآورده     ). 21: 1388هال و میجلی،    (گنجانده شد   

ریـزي بـراي    م مسئله توزیع عادالنـه، نیـاز بـه برنامـه      1970هه  از د ). 1344میردال،   (نکرد
 پایداري این که. هاي توسعه پایدار مطرح شد دستیابی به آن، بحران محیط زیست و اندیشه     

بـا مـسلط   . تر کـرد  باید با پایداري اجتماعی و فرهنگی همراه باشد قلمرو مباحث را گسترده    
ی، سرمایه گـذاري بـر روي خـود انـسان، حقـوق        هاي اجتماع   گذاري   سرمایه ،شدن این نگاه  

هاي بنیادین و مشارکت فعال به عنوان عوامل اصـلی توسـعه انـسانی                مسلم انسانی و آزادي   
ي هـا  سیاسـت بـه تـدریج    ).2000یو ان دي پـی،  (د ناي بدست آور    پذیرش گسترده  متوازن

.  قرار گرفـت ها براي رسیدن به کیفیت زندگی مطلوب مد نظر      اجتماعی خاصی توسط دولت   
امروزه این امر به یک چالش نهادي تبدیل شده و نظریات مختلفی درباره تعیـین کننـدگی                

ي اجتماعی و رفاهی بـراي رسـیدن بـه سـطح مطلـوب کیفیـت                ها  سیاستنهادها در اتخاذ    
در مـورد نهادهـاي اثرگـذار بـر         . گردد   پایدار باشد بیان می    هزندگی که تضمین کننده توسع    

کننـده کیفیـت زنـدگی     اي تعیین ي رفاهی و توسعهها سیاستتوان گفت   یکیفیت زندگی، م  
افراد هر جامعه، بسته به تعامالت دولـت و افـراد آن، در بـستري از متغیرهـاي سـازمانی و                    

از این منظر است که بررسـی کیفیـت زنـدگی فراتـر از        . شود  نهادي همان جامعه تعیین می    
اجتماعی نهاد سیاسی دولت   - شرایط اقتصادي    ها بوده و در بستر      بیان صرف آماري شاخص   

  .و جامعه مدنی مورد کنکاش قرار گرفته است



   
  
  
  

  69     ...نفت، کیفیت زندگی و توسعه در ایران 

از میان رویکردها و الگوهاي بررسی کیفیت زندگی، انتخاب رویکردي که بتواند همـه             
با ایـن وجـود، بـر اسـاس         . هاي کیفیت زندگی را تحت پوشش قرار دهد، دشوار است           لفهؤم

یر جهت بررسی ساختار کیفیت زندگی در ایران انتخـاب شـده     نظریات مطرح شده، الگوي ز    
هـا    ایـن مؤلفـه  ،در این الگو چهار مؤلفه براي بررسی کیفیت زندگی معرفی شده است   . است

امنیت اقتصادي اجتماعی، همبستگی اجتمـاعی، ادغـام اجتمـاعی و توانمنـد سـازي        : شامل
انند در سـنجش کیفیـت زنـدگی در    تو  هاي آنها می    ها و زیر بخش     این مؤلفه . اجتماعی است 

اي و ملی مورد استفاده قـرار    هاي محلی، شهري، روستایی، منطقه      مقیاس فرافردي در حوزه   
آنچه در این الگو مورد توجه است در نظر گرفتن هر چهار مؤلفـه بـه طـور همزمـان          . گیرند

هـاي   تـدا سـازه  در ادامـه اب . است تا بتوان بهتر به بررسی کیفیت زندگی و ابعاد آن پرداخت           
دولت، نفت و کیفیت زندگی به عنوان سه مؤلفه اصلی به شیوه تحلیلی نظریه ساختارمندي            

هاي آماري،  در بخش شواهد تجربی داده. هاي مختلف تطبیق تاریخی شوند  انتخاب در دولت  
  .هاي نظري را به محک آزمون خواهند گذاشت استدالل
  

  در ایراناي  ي توسعهگذار سیاستدرآمدهاي نفتی و 
 نفتی، درآمدهاي: شامل دارند درآمد تأمین براي اساسی منبع سه ها  دولت طورکلی به

 نفـت،  اخیـر  قرن نیم در. دولتی هاي  گذاري  سرمایه درآمدهاي ناشی از   درآمدهاي مالیاتی و  
 وابـسته  نفـت  درآمد به اساساً نیز دیگر منبع دو و هاي ایران بوده    دولت درآمد رقم باالترین

 عمدتاً با اتکـا  ها سالانتخابهاي حاکمان نیز در این    و ها  سیاستپیگیري امر توسعه،    . اند بوده
  .به آن و در این ساختار نفتی رقم خورده است

ش در جریان جنگ چهارم اعراب و اسرائیل قیمت به  1353 - 1352 يها سالپس از 
 شمسی بیست 50 در دهه  دالر رسید و درآمد ایران را11یکباره چهار برابر شد و به حدود 

  اما دومین شوك مثبت نفتی درها سالبا وجود فراز و فرودهاي مختلف در طول  .برابر کرد
جداول آماري گزارش : 1383ا، .ا.بانک مرکزي ج. ( درصدي بود93 با رشد ش 1384سال 

 و 1352ي ها سالدر این دوره شکوفایی نفتی مثل آن چه که در ). اقتصادي و ترازنامه
هاي  از ویژگی. ي انبساطی از سوي دولت همراه شدها سیاستش اتفاق افتاد با اتخاذ  1353

توان به عدم توجه به ظرفیت جذب،  این دوران در نسبت با این افزایش درآمد ناگهانی می
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کرد این منابع، رشد شدید نظام اداري در عین ناکارآمدي  عدم پاسخگویی در مورد هزینه
هاي عمرانی، تضعیف بیش از پیش  نظامی، آغاز و رها شدن پروژههاي  آن، رشد هزینه

طبقات و نیروهاي اجتماعی، استقالل دولت از اقتصاد داخلی و مردم، اختصاص بیشتر پول 
براي نیازهاي معیشتی و رفاهی با رویکردي اغلب نابرابر و به هدف کسب پایگاهی در بین 

 این کهعث شده با در دوران رونق نفتی باایدار بی توجهی به رفاه پ. اشاره کرد... مردم و 
 این مسئله پارادوکسیکال . شد نابرابري هم بیشتراما ، رفاه بیشتر شودبرايسرمایه گذاري 

هاي رفاه  ینههزدر نتیجه سطح . استو برابر  پایداربه علت توجه نکردن به رفاه و توسعه 
در دوره . ماند یمابري در جامعه پا برجا شود اما فقر و نابر یمبیشتر  معیشتی وخدمات اولیه

ش هدف و خواست انقالب تغییر مناسبات و روند  1357کوتاهی بعد از انقالب اسالمی 
تصمیم جدي نهادهاي سیاسی کشور براي کاهش وابستگی به . توسعه دوران شاه بود

 و نهادهاي ها سازمان. درآمدهاي نفتی ایجاد شده بود که همراهی ملت را نیز با خود داشت
جدید توسط دولت در جهت توزیع مجدد و تخصیص درآمدهاي نفتی به اقشار محروم 

  . یس شدتأسجامعه 
 امکانات و خدمات ارائه شده از سوي دولت به واسطه شرایط این کهدر نتیجه با 

بندي شده، اما صداقت و شفافیت از سوي حکومت و دولت تغییري  یهسهمجنگی محدود و 
از این رهگذر معیارهاي رفاه ذهنی و . طه دولت و جامعه خلق کرده بودشگفت در راب

به این ترتیب رابطه مردم با دولت به . مطلوبیت زندگی، احساس فقر و نابرابري حداقل بود
عنوان سازنده نهادهاي رسمی و مردم با یکدیگر به عنوان نهادهاي غیررسمی، ساختار 

 همبستگی و انسجام هاي یت در حوزه ظرفتوان یم. نهادي توسعه گرایانه را ایجاد کرد
تالش براي دوري از درآمد نفتی بازگشت به . اجتماعی این دوره را بسیار برجسته دانست

ي ها سیاستدر کنار این موارد برخی منتقدان . تولید مولد و کشاورزي را به همراه داشت
تعیین سود تسهیالت و  کهکنند  یمدوران جنگ و معتقدان به نظام بازار آزاد بیان 

تر از قیمت تعادلی باعث ایجاد رانت جویی، بازارهاي دوگانه و فساد  یینپاي بانکی ها سپرده
هر . گیري در مردم ایجاد کرد همچنین نظام توزیع کوپنی روحیه اعانه. در شبکه بانکی شد

طلبد اما  یمچند بحث درباره مشکالت نظري و تجربی تئوري لیبرالی اقتصاد مجالی دیگر 



   
  
  
  

  71     ...نفت، کیفیت زندگی و توسعه در ایران 

هاي آن دوره، دستاوردهایی چون توزیع ثروت و درآمد،  یکاستبدون نفی مطلق مشکالت و 
ترین منتقدان  يجدکه مورد اذعان ... ین کاالهاي اساسی وتأمبهبود الگوي مصرف، 

، تصویر سازي سیاه از آن )1370،سازمان برنامه و بودجه(هست ي آن دوره نیز ها برنامه
  . دهد یمفانه نشان دوران را غیرمنص

آغاز رژیم سازي حکومت جدید که به طور جدي از دولت سازندگی آغاز شد همانند 
شروع دولت سازي مدرن با امتیاز گرفتن دولت در بهره مندي از رانت منجر به ایجاد نیروها 

برند و در  یمي نفتی بهره ها رانتو طبقات نوخاسته و پر نفوذي شد که همچنان از 
 بر فضاي باز تأکید. اي دارند یژهوي مختلف ایران جایگاه ها دورهي اقتصاد سیاسی ها یلتحل

اقتصادي، نوعی سرمایه داري صنعتی و تولیدي، سرمایه گذاري و استقراض خارجی، 
  اولویتدر قالب برنامه کلی تعدیل ساختاري درکوچک سازي دولت و خصوصی سازي 

کمک افزایش جهشی و موقت  به« ابتداي این دوره  در.ي اقتصادي دولت قرار داشتها برنامه
: 1383 کدي،(» بهاي نفت بر اثر جنگ خلیج فارس، پیشرفت اقتصادي حاصل آمده بود

را   در روستاهاخصوصاًاین دوره در کنار توسعه تاسیسات زیربنایی که رفاه معیشتی . )58
ي ها پروژهعظیم افزایش داد و ضریب جینی را کنترل کرد، پیامدهاي منفی در حجم 

بخش زیادي از جامعه در میانه راه دولت  تمام، بحران اقتصادي و از دست دادن رفاه نیمه
بابایی، (شد یر تورم بر فقر وارد تأثهاي اجتماعی زیادي از رهگذر  یبآس خصوصاً. بود

شد سازي نابرابري و نارضایتی  یخصوصحاصل برنامه ناقص تعدیل ساختاري و ). 1380
اول و دوم تالش در  هاي هاي توسعه در متن برنامه در سطح برنامه). 1389مهر،  یزيعز(

 ،)تغذیه، بهداشت، مسکن(جهت تأمین اجتماعی و تأمین حداقل نیازهاي اساسی مردم 
دهی به  مناطق محروم با اولویت اشتغال و جهتبه  همگانی، توجه هگسترش بیم

 شده تأکیدپذیر و نیازمند  ز اقشار آسیبهاي انتقالی دولت در راستاي حمایت ا پرداخت
  ).173- 179: 1388غفاري و امیدي،  (است

دولت خاتمی از نظر پارادایم اقتـصادي همـان پـارادایمی را تعقیـب کـرد کـه دولـت             
 ابتـدایی ریاسـت   هدورهـر چنـد اصـالحات نهـادي در     . ه بود هاشمی رفسنجانی تعقیب کرد   

ت قـانونی و نهـادي چـون مالیـات، توجـه بـه       جمهوري خاتمی مد نظر قرار گرفت و مشکال   
 کلی توسعه انسانی و غیر فیزیکی طرح و بحث شد اما باز هم سـاختار       طور  بهجامعه مدنی و    
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انگیزشی حک شده در مدیران دولت اجازه تغییر روند و فرصت اصالحات را نداد و روندهاي        
 و برنامه چهارم نیـز شـروع   در دوران خاتمی برنامه سوم توسعه اجرا. پیشین تداوم پیدا کرد   

هـاي   گـرا کـه بـر تقویـت ظرفیـت      ش از دولت رفاه 1379-83ي  ها  سال در برنامه سوم  . شد
، رفاه عمومی و مشارکت عمومی در امور اجتمـاعی و سیاسـی از           )ها  منابع و فرصت  (توزیعی  

یـک  اي، گسترش    طریق افزایش منابع عمومی قابل بازتوزیع، برقراري توازن و تعادل منطقه          
سازي دولـت متمرکـز خواهـد بـود،       نظام جامع تأمین اجتماعی و تعمیق فرایند دموکراتیک    

در ). 188-189: 1388غفـاري و امیـدي،    (شود اسم برده می گراي شهروندمدار دولت تعامل 
نهادسازي، اصالح ساختاري به این برنامه  .دولت دوم خاتمی برنامه چهارم توسعه تدوین شد    

در ایـن برنامـه نیـز ماننـد      ).1389مهـر،   عزیـزي (اي قـانونی توجـه دارد   هـ  و ایجاد ظرفیت  
ها نیـز   هدفمند نمودن یارانه   محور توزیع درآمد توجه شد عالوه بر آن        هاي گذشته به    برنامه

براین اسـاس، دولـت    )486-7:  الف1383ریزي کشور،  سازمان مدیریت و برنامه   (مطرح شد 
اي به بهبود کیفیت زندگی و   متون ثبت شد توجه ویژهخاتمی نیز به لحاظ نظري و آنچه در  

تشکیل وزارت رفاه و تـأمین اجتمـاعی در ایـن دوران را       . نهادسازي براي پایداري آن داشت    
  .توان گام مهمی در این راستا تعبیر کرد نیز می

ي مردم، شعاري بود که با اقبـال عمـوم   ها سفرهدر دولت نهم شعار آوردن نفت بر سر         
اجه شد بدون آنکه درباره آن به حافظه تاریخی ایران درباره مواجهه با نفـت رجـوع           مردم مو 

ـ گیري فـردي،      یمتصمگیري، گرایش به      یمتصممخدوش شدن ساختار    . شود  تـوجهی بـه     یب
یـزي، مخـدوش   ر برنامـه  و نهادهـاي  هـا   سازمانهاي فکري دانشگاهی جامعه، حذف        یتظرف

العات ملی، بـسته شـدن فـضاي نقـد و افـزایش             شدن بیش از پیش راست نمایی آمار و اط        
هاي ساختاري مطرح  یبآسانتظارات مردم از عمده انتقادات به این دولت است که به عنوان      

شاخـصه  . هاي دولت منتهی به بدتر شدن توزیع درآمد و شکاف طبقـاتی شـد         یهرو. شود  یم
 تـا   ش1384یور  که در گزارش عملکرد سـه سـاله دولـت از شـهر    گونه آناصلی دولت نهم،   

ها و اقدامات آن بـه     یزير  برنامه آمده، عدالت طلبی بود که موتور محرك          ش 1387شهریور  
اوج اقـدامات دولـت   «در این گزارش درباره عملکرد سه ساله آمده اسـت کـه           . رود  یمشمار  

 طلبانـه  عدالتاجراي سهام عدالت از دیگر مصادیق حرکت ... طرح تحول اقتصادي قرار دارد      



   
  
  
  

  73     ...نفت، کیفیت زندگی و توسعه در ایران 

ـ  دولـت نهـم براسـاس دیــدگاه    . ي اقتـصادي، آموزشـی و اجرایــی اسـت   هـا  حـوزه ت در دول
گیـري و اداري داشـته و بـا     یمتـصم اي نسبت به اصالح ساختار  یژهو اهتمام ،یانهگرا  محصول

گیري در کـشور را طـوالنی کـرده،     یمتصمحذف بوروکراسی زائد و دست و پاگیر که فرایند          
در این بخش ادغام شوراهاي . رساند یمیز را به منصه ظهور تالش خود براي آبادانی ایران عز
یـسی و تخـصیص   نو بودجـه یزي کشور، اصالح شیوه ر برنامهعالی، انحالل سازمان مدیریت و    

چکیده گزارش عملکـرد سـه سـاله دولـت مردمـی،            (» بودجه اهم اقدامات انجام شده است     
نقدها به دولت از زاویه مدیریت       ادعاهاي خود دولت، بیشترین      فاما برخال ). 21-19: 1387

فقـر بیـشتر ناشـی از     ،)193: 1389اخوان کاظمی،  (ییزا تورمضعیف اقتصادي دولت نهم و    
و در نتیجـه افـت   ) 19: 1387سـوري،   (ياقتـصاد توزیع بسیار نابرابر منافع حاصل از رشـد      

  .کیفیت زندگی شده است
ي هـا  سیاسـت چهار ویژگـی در  به طور کلی، بنا بر درجه وابستگی به درآمدهاي نفتی   

 شـتابزدگی و عـدم فرصـت بـراي       ؛ي ایران قبل و بعد از انقالب ایجـاد شـده اسـت            ها  دولت
ـ اصالحات نهادي، بی توجهی به بستر بومی، تک سـویه بـودن و              تـوجهی بـه پایـداري و     یب

 این مسئله نشان از حک شدن مسائلی در نهادها و ساختارهاي ایران دارد که به طور. برابري
ي ها سالها در فاصله  کنار هم قرار گرفتن این ویژگی . دنکن  پیوسته مشکالت را باز تولید می     

ي اساسی میان قبل و بعـد از انقـالب یـا    ها تفاوتبا وجود ش نشان داد که      1390 تا   1350
 و هـا  سیاستهاي بعد از انقالب با همدیگر، عواملی وجود دارد که منجر به       حتی میان دولت  

در واقع نفـت و درآمـدهاي ناشـی از آن متغیـري تعیـین      . شود  نسبتاً مشابه میهاي  واکنش
کننده در بازه زمانی مورد بررسی بوده که در بستري از ساختارهاي رسمی و غیر رسـمی از                   
پیش موجود، قرار گرفته و در تاثیري دو سویه و هم افزا با یکدیگر ساختار انگیزشی و مسیر 

هـاي نهـادگرایی،      انـد، آنچـه در اندیـشه        اد سیاسی ایران رقـم زده     اي براي اقتص    توسعه ویژه 
هـاي   ها باعـث شـده تـصمیم گیـري     این نگرش. وابستگی به مسیر طی شده نام گرفته است 

ها در ایران سراسر شتابزدگی، مالحظات کوتاه مدت و بدون توجه به اصول پایداري و                 دولت
گري، تولید غیرمولد،  هاي واسطه نتیجه انگیزهدر . برابري در مواجهه با درآمدهاي نفتی باشد 

هـاي انگیزشـی سـاختار اقتـصاد رانتـی ایـران        تبدیل به ویژگی ... گریزي و   جویی، قانون   رانت
  .کنند هاي ذینفع محدود می ها را در جهت منافع گروه هاي دولت اند که انتخاب شده
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  هاي کیفیت زندگی لفهؤم
اي  با توجه به پاره. شود  اي بیان می    مؤلفهگوي چهار   کیفیت زندگی بر مبناي ال     در این بخش  

نقص یا نبود نظام آمار و اطالعات جامع در کشور، موضوعیت نداشتن برخی          : دالیل از جمله  
هاي جدید براسـاس تغییـرات    هاي الگوي مبنا با مسائل بومی کشور و ایجاد شاخص       شاخص

هاي الگوي اولیـه قابـل بررسـی     دنیاي مدرن که در طول این دوره پیش آمده، کلیه شاخص  
  .هاي در دسترس گزینش صورت گرفته است نبوده و بر اساس داده

 این مؤلفه در قالب پنج حوزه مالی، مسکن و محیط، :اجتماعی مؤلفه امنیت اقتصادي
هـاي آن بـه    هـا و شـاخص   بهداشت و درمان و آموزش مورد توجه قرار گرفتـه و زیـر حـوزه      

عبارت امنیت بیان کننـده ایـن اسـت    . کند  میتأکید و برخورداري طورعمده بر ابعاد داشتن  
هـاي    هاي این مؤلفـه، فراتـر از بهبـود صـرف آمـاري در شـاخص                 که هدف مجموع شاخص   

بـر  . اولین شاخص مورد مطالعه در این مؤلفه ضریب جینی است       . اجتماعی است  -اقتصادي  
فـراز و   .  بـوده  0,4وره حـدود    اساس آمار مرکز آمار ایـران انـدازه ضـریب جینـی در ایـن د               

 و  1366ي  هـا   سالکه افزایش    به طوري . فرودهاي آن مطابق افزایش درآمدهاي نفتی است      
.  بعد از افزایش درآمدهاي نفتـی اسـت  0,45  به عدد 1372 یا در سال     0,42 و   0,45 به   67

 بـه بعـد بـه علـت     1386به عقیده کارشناسان عدم افزایش ضریب جبنی در شـوك مثبـت     
دوم سـهم  ). 1389 راغفـر،  ( جامعـه اسـت  از ر شـدن طبقـه متوسـط و فـرار سـرمایه       فقیرت

از متوسـط  . درآمدهاي خـانوار بـراي پوشـاك، مـسکن و بهداشـت و نیازهـاي اولیـه اسـت                
هاي واقعی خانوار به تفکیک خوراکی و غیـر خـوراکی موجـود در مرکـز آمـار ایـران                     هزینه

با وجود روند تقریبـاً نزولـی در      که  شود    ه می بر این اساس مشاهد   . درتحلیل آن استفاده شد   
ها مواجه  ي بعد از افزایش درآمدهاي نفتی با افزایش هزینه  ها  سالها به قیمت واقعی،       هزینه

هـا افـزایش    ي قبـل از آن هـا  سـال  کـه  1381 و 1370، 1363، 1354ي ها  سالدر  . هستیم
ه خـدمات شـهري گـاز،       سوم دسترسی ب  . شود  درآمدهاي نفتی بوده این مسئله مشاهده می      

 رشد حداکثري در آنها و نزدیک شدن بـه پوشـش    با وجود تلفن، آب لوله کشی و حمام که        
هاي پـایین و   صد در صدي طبق آمارهاي مرکز آمار ایران، مسئله کیفیت و سطح تکنولوژي    

شاخص وضعیت مسکن نیز در ذیل امنیـت      . رسد  تري به نظر می      مسئله مهم  ،ضعیف موجود 
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ي هـا  سـال  بـین  1,29 بـه    2,03بهبود عدد نفر در اتاق از       . اجتماعی بررسی شد   -اقتصادي  
 در این بـازه  1,09 به 1,26کاهش خانوار در واحد مسکونی از   طور  و همین  1385تا   1355

افزایش خانوارهـاي سـاکن در واحـدهاي        . مربوط به تغییرات جمعیتی و سبک زندگی است       
  درصد رسیده اسـت 23 درصد کل خانوارهابه 12از  85 تا 1365 ها  سالمسکونی اجاره بین    

  ). 84-86: 1388مرکز آمار ایران، (
ها در بخش مسکن به عنوان کاالي غیر قابل مبادله بعد از افـزایش درآمـدهاي              قیمت

هاي   نهایتاً وضعیت مسکن به دلیل سهم باالي آن در هزینه          .یابد  نفتی به سرعت افزایش می    
هـا دارد امـا نوسـانات و بـازار      عیـین کیفیـت زنـدگی ایرانـی     غیر خوراکی نقش مهمـی در ت      

هـاي    در بهداشـت شـاخص    . سوداگرانه در آن زمینه ساز بحران مسکن در کشور بوده اسـت           
، )82 و 1381 هاي ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دفتر طرح  (میزان رضایت از سالمت   

هاي مرکـز آمـار ایـران     گزارشها، ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه تولیدي طبق        گسترش بیمه 
بیـشتر مربـوط بـه     هر چند رضایت از سالمت افزایشی بوده است اما این پدیده     . بررسی شد 

با وجود رشد تقریباً مـداوم  . افزایش نرخ امید به زندگی و مسائل بهداشت عمومی بوده است    
ب بیشتر در آمار بیمه شدگان در نسبت با افزیش درآمدهاي نفتی، روال صنعتی شدن و جذ    

 ،هاي یکـسان سـازي شـده در کـل دنیـا            هاي آن، هنگام مواجه با شاخص       کارگران، نارسایی 
 درصـد در  1,3 درصد است اما این رقم در ایران         7ضریب نفوذ بیمه در دنیا      . شود  آشکار می 

هـاي   در آمـوزش طبـق داده  ). 243: 1385شـیخی،   ( بـوده اسـت    80ي میانی دهـه     ها  سال
هاي نسبت دانش آموز به مدرسـه از    شاخص)بانک مرکزي( کشور   خالصه تحوالت اقتصادي  

 کاهش داشته، شاخص نسبت دانـش آمـوز   1387 تا   1376ي  ها  سال بین   102,2 به   173,2
 طور نسبت دانش آموز بـه  همین.  نیز در همین بازه کاهش یافته23,1 به 29,3به کالس از   

هاي بیشتر مربوط بـه کـاهش         دولتبهبود آن در همه      . کاهشی بوده  16,5 به   21,5معلم از   
 شـاخص برابـري آموزشـی   . جمعیت است و تغییرات درآمد نفتی خللـی بـه آن وارد نکـرده            

وضعیت روستاها به مراتب نابرابرتر از شهرها  .  نزولی بود  74 تا   1363از سال   ) 1389راغفر،  (
هر جا  .  دو جهش به سمت نابرابري بیشتر را تجربه کرده         1383 و   1374طی دو سال    . است

در واقع نقش افزایش درآمد     . درآمدهاي نفتی کاهش داشته، نابرابري آموزشی افزایشی بوده       
  . خالصه کرد1 توان در جدول هاي باال را می مجموع گفته. نفت مثبت بوده است
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  اجتماعی و نسبت آن با درآمدهاي نفتی - وضعیت مؤلفه امنیت اقتصادي -1جدول 
  ماعیاجت -مؤلفه امنیت اقتصادي 

 حوزه
زیر 
 حوزه

  نسبت آن با درآمدهاي نفتی ها شاخص

ت درآمدي
کفای

سهمی از درآمد خانوار  
که براي بهداشت، 
پوشاك، تغذیه و 

  .شود مسکن هزینه می
 

 شیافزا آن شیافزا با یعنی. دارد میمستق نسبت ینفت يدرآمدها با
 بدتر هاي اساسی  از منظر افزایش هزینهمردم یزندگ کیفیت .یابد می
 به توجه  با.دهد ی روي میزمان فاصله بااین تأثیر  یگاه هرچند. شود می

 یژگیو از بخش نیاموجود خصوصاً تفاوت شهر و روستا،  هاي نابرابري
  .ستین برخوردار یمطلوب يداریپا

منابع مالی
 

تأمین درآمد
 

 نابرابري و فقر خانوار
 )ضریب جینی(

 شیافزا آن شیافزا با یعنی ،دارد میمستق نسبت ینفت يدرآمدها با
 دكی را ينابرابر هموارهدر طول این دوره . شود می بدتر و یابد می

  .اي ناپایدار است ها توسعه وجود نابرابري. ایم کشیده

 تراکم مسکن

تراکم تعداد در مسکن کاهش یافته که ربط مستقیم به درآمد نفت 
یط تهیه مسکن، گرانی و کوچک شدن مسکن اما بدتر شدن شرا. ندارد

دهد در پایین آمدن کیفیت زتدگی  که در پی افزایش درآمد نفت رخ می
هاي مسکن و داللی این بخش نابرابري را  قیمت. در این بخش مؤثر بوده

افزایش داده و کیفیت زندگی مردم را که به مسکن وابستگی زیادي 
  .د ناپایدار کرده استندار

مسکن و محیط
 

شرایط مسکن
 

ز جمعیت درصدي ا
هاي داراي  که در خانه

امکانات اساسی زندگی 
 .کنند می

. با درآمدهاي نفتی نسبت مستقیم داشته و با افزایش آن افزایش یافته
رعایت پایداري در مورد مصرف انواع انرژي و تکنولوژي و منابع جدید 

  .انرژي لحاظ نشده

ت و درمان
بهداش

تأمین خدمات بهداشتی 
 

درصدي از جمعیت 
 پوشش بیمه زیرکه 

  .درمانی قرار گرفتند
 

هر چند پوشش . شود رابطه مستقیمی با نوسان نفت مشاهده نمی
اي موجود مدیون درآمد نفت است اما ساختار نفتی به این بخش  بیمه

در عین حال توسعه . آسیب بیشتر زده و امکان توسعه آنرا گرفته است
عه پایدار است و ضعف هاي گسترش عدالت و توجه به توس بیمه از نشانه

  .آید این ساختار آسیب جدي براي توسعه به شمار می

ش
آموز

 

ت آموزشی
کیفی

 

کیفیت خدمات 
  آموزش

 

 . استبوده ینفت يدرآمدها با تناسب در یآموزش یکیزیف خدمات بهبود
 کاهش ینفت يدرآمدها شیافزا با یآموزشکیفیت خدمات  ينابرابر
  .داشته
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این مؤلفه سهم سازه سرمایه اجتماعی در کیفیت زنـدگی          :مؤلفه همبستگی اجتماعی  
هاي اجتماعی و هنجارهاي عمل  سرمایه اجتماعی به پیوندهاي افراد، شبکه. دهد را نشان می

به عبارتی، این ) 151: 1385فیتز پتریک،  ( ناشی از آنها ارتباط داردمتقابل و اعتمادپذیري
هـا را پوشـش     و شـبکه  هـا   ارزشتماد، هنجارها و    مؤلفه بیشتر ابعاد ارتباطی در سه حوزه اع       

هاي قضایی است که سطح عمومی  هاي همبستگی مربوط به پرونده      یکی از شاخص   .دهد  می
 پرونده مختومـه  2001 با   1350این آمار از    . دهد  اعتماد افراد جامعه به یکدیگر را نشان می       

سپس بـا  .  مختومه رسید پرونده5587755 با 1381مراجع قضایی به حداکثر خود در سال      
  طـی کـرد  1385 در سـال  3217670مکانیسم ایجاد شوراي حل اختالف روند نزولی را بـا          

 کـه  1375 و   1374ي  هـا   سـال هاي عمده در      به جز جهش   ).119: 1388مرکز آمار ایران،    (
هاي تعدیل ساختاري بود، تغییرات معنـاداري در نـسبت    هاي اقتصادي برنامه ناشی از بحران  

  .آمدهاي نفتی وجود نداردبا در
اولین نشانه عدم وابستگی دولت به مردم، سهم ناچیز مالیات بـین درآمـدهاي دولـت           

 در سـال  1376به گزارش آمارهاي بانک مرکزي درآمدهاي مالیاتی بـه قیمـت ثابـت           . است
ي بعـد از شـوك   ها  سال.  نسبت به سال قبل آن کاهش چهارهزار میلیارد ریالی یافت          1353

 6 از حـدود  59 و  1358ها به دلیل شرایط انقالب در دوسـال           کاهش شدید مالیات   دوم نیز 
سپس روند افزایشی است تا     . ریال کاهش یافت   هزار میلیارد ریال به حدود سه هزار میلیارد       

هاي نفت وجود دارد و هم آغاز برنامـه تعـدیل سـاختاري           که هم افزایش قیمت    1372سال  
 ، هزار میلیارد ریالی به حدود دو هـزار میلیـارد ریـال رسـید            پنج ها با کاهش    است و مالیات  
رونـد تقریبـاً صـعودي بـا افـزایش       .  میلیارد ریال هم نزول کرد     559 به   1377حتی تا سال    

 میلیـارد  7534 از 1386 متوقف شد و در سـال  80ي میانه دهه  ها  سالمدهاي نفتی در    آدر
  . رسید1400 به 1385ریال در سال 

افـزایش  . هـاي سیاسـی اسـت       هاي اجتماعی و سازمان      به شبکه  شاخص بعدي مربوط  
د، مربوط بـه  ان هصادر شده از وزارت کشور دریافت کرد       ی که پروانه  یها  تعداد احزاب و تشکل   

 1372سـه سـال قبـل از      مجـوز، 5، 1368 قبل از انتخابـات  .هاي قبل از انتخابات است      بازه

                                                
1. trustworthiness 
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 84 مجوز و سـال قبـل از انتخابـات     30برابر  ،  1380سال قبل از انتخابات       مجوز، 10ساالنه  
رود بــا افــزایش  انتظــار مــی). 1389پرتــال وزارت کــشور، ( تــشکل صــادر شــده 10مجــوز 

هـاي   هـا و سـازمان     درآمدهاي نفتی و استقالل بیشتر دولت از جامعه، بی توجهی به شـبکه            
مـشاهده   نیـز ایـن همراهـی        80در دوره پهلوي و نیمـه دوم دهـه          . جامعه مدنی پیش آید   

  .شود هاي عرصه سیاسی موثرتر ارزیابی می شود اما تأثیر سایر گزینه می
  

   وضعیت مؤلفه همبستگی اجتماعی و نسبت آن با درآمدهاي نفتی-2جدول 

  مؤلفه همبستگی اجتماعی

اعتماد
 

اعتماد اجتماعی
هاي  تعداد پرونده 
ارجاع شده به 

  دادگاه
 

 الیمی روند صعودي داشته ولی درهمزمان با افزایش درآمدي نفت با شیب م
به لحاظ نظري نیز با افزایش رانت . رونق اول نفتی آشکارا افزایش یافته است

 باید این ،هاي اجتماعی ناشی از آن نفتی و ساختار فساد پرور و آسیب
گسترش منازعات و اختالف در جامعه نشان از ضعف . شاخص افزایش یابد

پیامدي جز ناپایداري مناسبات و روابط سرمایه انسجام اجتماعی است که 
انسانی ندارد و نشان دهنده ضعف دستگاه قضایی در تعیین، تضمین و 

  .استنظارت بر حقوق، قوانین و ایجاد عدالت و برابري در جامعه 

هنجارها و 
ش

ارز
ها 

 

قرارداد اجتماعی
 

  
  مالیات
 

ها  تی، مالیاتهاي نفتی تأثیر معکوس پذیرفته و با افزایش درآمد نف از شوك
تا وقتی منبع درآمدي دولت از یک منبع ناپایدار و . کاهش داشته است

ها حذف  پرنوسان نفت به روندهاي پایدار مالیات گیري تغییر نکند نابرابري
  .نخواهد شد و کشور اطمینانی به روند پایدار توسعه نخواهد داشت

شبکه
 

هاي اجتماعی
 

شبکه
ها 

 

  
هاي  سازمان

  سیاسی
 

هاي نفتی کاهش مشاهده   دائم از درآمدهاي نفتی ندارد اما با رونقتبعیت
ریزي و  این احزاب هستند که با اعالم برنامه و تداوم روند برنامه. شود می

نظارت قادر به هدایت جامعه در فرآیندي با ثبات هستند و در نبود آنها 
پایدار را هاي شخصی و تصمیمات شتابان، فرآیند توسعه  ها و انگیزه سلیقه

طور در نبود احزاب و ناظران مدنی قدرت در اختیار  همین. کند مختل می
ها  رانت خواران و افراد نزدیک به رانت قرار گرفته و برابري در همه عرصه

  .رود هاي سیاسی از بین می خصوصاً براي حضور در عرصه
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ز عناصـر و    ایـن مؤلفـه بـا ترکیـب حـوزه حقـوق بـا برخـی ا                 : مؤلفه ادغام اجتماعی  
هـاي حقـوق      هاي دو حوزه امکانات مالی و همبستگی مطرح شده اسـت کـه حـوزه                شاخص

پیگیـري  . شـود  هاي اجتماعی را شامل می شهروندي، بازار کار، دسترسی به خدمات و شبکه       
در حقـوق   .هاي روشی و آمارهـاي موجـود درگیـر اسـت     وضعیت حقوق شهروندي با چالش  

افزایش درآمدهاي نفتی از کانـال  . انتخابات مد نظر است  سیاسی درصد شرکت کنندگان در      
انتخابـات   هـا، بـر درصـد مـشارکت         فاصله گرفتن انتظارات مردمی با عملکرد ضعیف دولـت        

هـاي   طبـق داده . ي بعد از رونق تأثیر منفـی داشـته اسـت   ها سالریاست جمهوري ایران در  
درصد رقم خـورده   70 باالتر از هاي سوم و هفتم مرکز آمار ایران بیشترین مشارکت در دوره  

مشارکت زنان در پارلمان دیگر شـاخص حقـوق و   . هاي پنجم و ششم     و کمترین آن در دوره    
 9در مجالس چهارم تا هفتم     ) 1389 (به گزارش دفتر انتخابات وزارت کشور     . اجتماعی است 

 تـأثیر .  از ایـن نظـر بـوده اسـت    هـا  سـال  زن در مجلس حضور داشـتند کـه بهتـرین          12 تا
درآمدهاي نفتی بر بیکاري در بستر نهادي که نیروهاي مولد مقهور غیر مولـدها هـستن، از             

. شـود   این مسئله مشاهده می80 و هم دهه 50هم در رونق دهه     .جهات متعدد منفی است   
طـور   در حوزه خدمات آموزشی شاخص تعداد دانش آموزان و نرخ ورود به دانشگاه، همـین              

 شاخص تعداد مسافر جابجا شده و تعداد سـفر انجـام شـده در         خدمات حوزه حمل و نقل با     
طول این بازه فارغ از حساسیت به نوسانات درآمد نفتی افزایـشی بـوده، حـوزه خـدمات بـا                    

هاي   صعودي و سپس نزولی شده که نسبت به شوك80 دهه يشاخص تعداد سینما تا ابتدا  
  .دهد نفتی حساسیتی نشان نمی
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  دغام اجتماعی و نسبت آن با درآمدهاي نفتی وضعیت مؤلفه ا-3جدول 
  مؤلفه ادغام اجتماعی

حقوق اساسی
 /

سیاسی
 

درصد شرکت 
کنندگان در 

 انتخابات

هاي انبساطی دوران رونق که به  رویه. ها افت مشارکت وجود دارد بعد از رونق
یتی شود به طور طبیعی نارضا هاي خانوارها منجر می تورم و افزایش هزینه

آنها را در کاهش میزان مشارکت انتخاباتی براي همان دولت و افزایش 
بی ثباتی مالی و پولی دولت به . دهد مشارکت با تغییر دولت نشان می

  .شود ناپایداري در یک فرآیند سیاسی مهم کشور منجر می

حقوق شهروندي
 

شبکه
 

هاي اقتصادي 
سیاسی

زنان انتخاب یا  
منصوب شده در 

 پارلمان

شود اما   روند درآمدهاي نفتی نسبت خاصی برقرار نمیبین این شاخص و
ها  توان انتظار داشت در شرایط بحرانی اقتصاد چه در رکودها و چه رونق می

ساختارهاي انگیزشی و ذهنیات از پیش موجود، مردم را بیشتر به سمت 
  .انتخاب نمایندگان مرد تشویق کند

بازار کار
 

دسترسی به مشاغل 
دستمزدي

 

  بیکاري
 

هاي مالی و پولی دولت در برخورد با  ترین مسئله حاصل از رویه یکاري جديب
هاي نفتی با افزایش بیکاري مواجهه  بعد از رونق. درآمدهاي نفتی است

این افزایش در رکودها نیز به حداکثر . 1380 و 1350هستیم مانند دهه 
بر و پایدار  توسعه برا،بی ثباتی اقتصادي و اجتماعی حاصل از بیکاري. رسد می

  .کشاند را به بن بست می

ش
آموز

نرخ ورود به  
مدرسه و 

 آموزش عالی

هاي رونق  البته در دوره. کند از نوسانات نفتی به طور دقیق تبعیت نمی
این نوسان زیاد . افزایش داشته و تأثیر مثبتی از درآمدهاي نفت گرفته است

ش برابر نباشد نشان از وجود در تعداد دانش آموز اگر با جمعیت مشمول آموز
اي  هاي آموزشی است که به دالیل مختلف اقتصادي یا اجتماعی عده نابرابري

کند و ناپایداري امر تعلیم و تربیت را در فرآیند  را از تحصیل محروم می
  .گردد توسعه باعث می

حمل و نقل
مسافر جابجا  

شده توسط 
سیستم حمل و 

 نقل

به طور کلی در بخش . اي نفتی صعودي بوده استهمراه با روند کلی درامده
حمل و نقل بنا بر نظریه بالي منابع، وقتی اقتصاد متکی به یک منبع طبیعی 

یابد  شود قیمت کاالهاي غیر قابل مبادله همچون حمل و نقل افزایش می می
هاي  آسیب دیگر این بخش هزینه. چون این کاالها قابل وارد کردن نیستند

هاي نیمه تمام است که به پشتوانه درامد نفت کلنگ خورده  هنگفت پروژه
و . کند اتکا به این منبع پرنوسان این بخش را نیز دچار بی ثباتی می. است

نهایتاً هر تاثیري که این بخش از تورم کلی جامعه بر جابجایی مردم تحمیل 
  .هاي عدالت محور است شود برخالف رویه

خدمات
 

فرهنگی
تعداد امکانات  

 فرهنگی
  )سینما(

 

یري مستقیم کمی از شرایط ذروند تطابق آن با درآمدهاي نفتی تأثیرپ
توسعه زیر ساختی و فیزیکی در . دهد اقتصادي در فراز و فرودها را نشان می

ویژه . دهد این بخش همچنان کم است و ضعف توسعه فرهنگی را نشان می
عه فرهنگی هاي درون این بخش از مصادیق نابرابري در روند توس خواري

  .است
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رویکردي قوي در اندیشه توسعه وجود دارد کـه فقـر و       :مؤلفه توانمندسازي اجتماعی  
ایـن مؤلفـه بـا چنـین        ). 1385آمارتیاسـن،    (کنـد   ها بیان می   ها را بر حسب قابلیت      نابرابري

هاي ایجاد شده توسط دولت و جامعه مدنی براي           ها، امکان و فرصت     رویکردي بیشتر قابلیت  
ـ      . گیرد  ي از امکانات را در نظر می      گیر بهره مـدهاي نفتـی و    آی نـسبت در   بعـد از تحلیـل کم

نسبت این تغییـرات     .کنیم  هاي کیفیت زندگی، نتایج را در قالب جدول زیر بیان می            شاخص
هاي عمومی نفـوس و مـسکن از       طبق سرشماري . با توسعه پایدار نیز جمع بندي شده است       

 درصد 80 شمسی به حدود    50 درصد در دهه     50تر از    شاخص سواد از کم    1385 تا   1355
هر چند این روند به طـور منظمـی از نوسـانات نفتـی پیـروي           . رسد   شمسی می  80در دهه   

توسـعه عمرانـی و فیزیکـی در     نقـش شـتاب دهنـده     امـا آشـکارا ایـن درآمـدها        ،کنـد   نمی
ش مطبوعـات شـاخص دیگـري در سـنج     دسترسـی بـه   . توانمندسازي آموزشی داشته است   

مرکز آمار ایران فراز و فرود ایـن دو حکایـت    هاي طبق گزارش. توانمندسازي اجتماعی است 
هر چند در کل دوره رونـد افزایـشی   . داردهاي دوران وفور با مطبوعات  از کنار نیامدن دولت   

 ه ارتباط مستقیمی با فضاي بیشتر رانتی شـد 1385 و 1373، 1354ي ها  سالاست، کاهش   
دسترسی به اینترنت از جمله خدمات زیر ساختی جدید . هاي نفت دارد متبعد از افزایش قی
 درصـد  56حـاکی از آن اسـت کـه در     آمار یک دهه اخیر مرکز آمار ایـران    . در جوامع است  

 یک عضو از اعضاي خـانوار بـه         کم  دست درصد خانوارهاي روستایی     30خانوارهاي شهري و    
از افـزایش    نیز مانند سایرخدمات زیربناییگسترش این خدمت. اند اینترنت دسترسی داشته  

  .پذیرد ها تأثیر مثبت می پول در اختیار دولت
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   وضعیت مؤلفه توانمندسازي اجتماعی و نسبت آن با درآمدهاي نفتی-4 جدول
    مؤلفه توانمند سازي اجتماعی

جمعیت داراي 
 سواد

کند  ونق و رکود درآمد نفت پیروي نمیهر چند این روند به طور مشخص از ر
هاي توسعه  آشکارا زیر ساخت هاي نفت دارد اما و روند صعودي مطابق قیمت

وخیم . عمرانی و فیزیکی آموزش در کشور از درآمدهاي نفت ارتزاق کرده است
شدن شرایط اقتصادي در پی کاهش درآمدها یا مدیریت اشتباه درآمدها حتی 

اي از  اي رقم می زند که عده  معیشتی مردم را به گونهدر دوران رونق، شرایط
همین . مانند  مشکالت مالی از این راه باز میدلیلجمعیت مشمول تعلیم به 

هاي غیر مولد از انگیزه   ساختار رانتی و پر سود بودن داللی و بخشطور
  .کاهد تحصیل می

دسترسی به 
 مطبوعات

 افزایش پی در نفتی هاي رونق از بعد ما ا،روند رو به صعودي را طی نموده است
 پیشبرد و انتقادها کنترل براي ها دولت ،جامعه در ها ثباتی بی و تورم

 این. نیامدند کنار مطبوعات با نفت رانت توزیع در خود اقتصادي يها سیاست
 مشاهده متفاوتی درجات به 1384 و 1372 ،1352 يها سال رونق در مسئله

  .شده است

ش محوري
دان

ش 
دسترسی به دان

 

ه دسترسی ب
 اینترنت

مطابق با درآمدهاي نفتی رشد مطلوب خدمات ارتباطی با تکنولوژي جدید 
وجود نداشته است، که بدون آن پیشرفت در حوزه علم و دانش تحدید 

همین . کند شود و فرآیند توسعه پایدار دانش محور را با مشکل مواجه می می
تشدید و شکاف اطالعاتی عمیق بین مناطق روستایی و شهري باعث  طور

  .پایدار شدن نابرابري بین شهر و روستا گشته است
  

توان گفت آن راهی که اثرگذاري درآمدهاي نفتـی را            ها می   در مورد همه این شاخص    
کـه در   چـان   آن،برد صرف وجـود نفـت نیـست    ها می به سمت افزایش یا کاهش این مؤلفه     

گـذرد    نفتی از بـستري مـی  ها نشان داده شد چگونه درآمد   ي دولت ها  سیاستبخش مطالعه   
ي رژیم در کسب و تخصیص منابع، مواجه با بـازار و مـردم، بـر    ها اولویتکه این درآمدها بر   

هـاي ذي نفـع، وضـعیت فـساد و حقـوق مالکیـت تـأثیر           ترجیحات طبقات مختلف و گـروه     
  .گذارند می

  
  بندي جمع

ـ که،  دهد یمبررسی شرایط درآمدهاي نفتی در ایران نشان       ه میـزان وابـستگی بـه    با توجه ب
، چهـار  ش 1390 تـا  1350ي دولتها در ایران، از دهه ریگ میتصم چارچوب  ،درآمدهاي نفتی 
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ی بـه  تـوجه  یبـ شتابزدگی و عدم فرصت براي اصالحات نهادي،   : ویژگی را در بر داشته است     
 حـک  این مسئله نشان از. ی به پایداري و برابريتوجه یب بودن و نهایتاً هیسو تکبستر بومی،   

. دنـ کن یمـ شدن مسائلی در ساختارهاي ایران دارد که به طور پیوسته مشکالت را بازتولیـد                
 هعرصـ  در فکـري  الگـوي   با درآمدهاي نفتی نشان داد چگونـه یـک      ها  دولته  هبررسی مواج 

ي هـا  يتئـور یافته؛ که با برخوردهاي ایدئولوژي زده به         تسلط ایران اقتصادي يگذار  سیاست
 و اقتـصادي  انگذار سیاست و ها دولت تغییر با وجود ي تقویت هم شده و      نئوکالسیک اقتصاد 

 بـاطلی  هچرخـ   و دارد غلبه کماکان ،اقتصادي بلندمدت عملکرد بهبود در آن هاي  ناکامی نیز
 مـدل  به ناشی از آن   فکري والگوي انجامد  می موجود رانتی چارچوب تقویت و استمرار به که

 سـاختار . نمایـد    مـی  تسهیل و توجیه را باطلی هچرخ نچنی بقاء و شده تبدیل مسلط ذهنی
انگیزشی ناشی از تعامل نهادهاي رسمی و غیر رسمی موجود در جامعه و درآمد نفـت باعـث    

 در ایران سراسر شتابزدگی، مالحظات کوتـاه مـدت و بـدون    ها دولتي ها يریگشده تصمیم   
 ایـن سـاختار بـر       ریتأث. تی باشد توجه به اصول پایداري و برابري در مواجهه با درآمدهاي نف          

ي کیفیت زندگی، کـه  ها شاخصگونه منعکس شده که اغلب  کیفیت زندگی و رفاه مردم این 
 ،اند برده در عمران و امور فیزیکی از درآمدهاي نفت بهره خصوصاًآمار آنها موجود بوده است، 

شـی مثـل کـالس     امکانات اساسی زندگی شامل گاز، حمام، آب و تلفن، خـدمات آموز      :مانند
معلم و مدرسه، بهبود بخش حمل و نقل در جابجایی مسافر، امکانات فرهنگی، تعداد دانـش              

برخـی از   .  ادغام اجتماعی اسـت    مؤلفهاغلب این بهبودها مربوط به      . آموز و خدمات اینترنتی   
ه  اشتغال، دسترسی ب: مانند،اند دهیدي رکود در زمان رونق نیز ضربه ها دوره به جز    ها  شاخص

ي سیاســی، مالیــات، هــا تــشکلمطبوعـات، درصــد مــشارکت در انتخابــات، پروانــه فعالیــت  
ي اساسی خانوارها کـه اغلـب   ها نهیهزي ارجاعی به دادگاه، مسکن، ضریب جینی و    ها  پرونده

  .ي مربوط به امنیت اقتصادي، همبستگی و توانمندسازي اجتماعی قرار دارندها مؤلفهدر 
 این پـژوهش، همـسو بـا مطالعـات دیگـر، نـشان از بهبـود                 هاي  به عبارت دیگر یافته   

هاي توسعه انسانی و نیازهاي اولیه در طی این زمان دارد و بایـد توسـعه موجـود را                شاخص
اي وجـود نـدارد کـه بـدون ایـن       مرهون این موهبت دانست و دالیل و شواهد قـانع کننـده    

گی در سطح حقـوق اجتمـاعی   اما زمانی که کیفیت زند. داشتیم  درآمدها وضعیت بهتري می   
پاتریـک،  (اجتمـاعی   -مارشال در نظر گرفته شود که ناظر است بر حـداقل رفـاه اقتـصادي          



 
 
 
 
 
 
 

  1397، بهار 80شماره ، 27، سال فصلنامه علوم اجتماعی     84  

که حقوق مدنی و حقوق سیاسـی هـم در سـازه             تر است از زمانی     نتایج مثبت ) 124: 1383
بخـشی و کـاهش ریـسک،         هـاي مربـوط بـه اطمینـان         مؤلفه. دنشو  کیفیت زندگی لحاظ می   

هـاي قـضایی، حقـوق اجتمـاعی و سیاسـی و از ایـن دسـت           مالکیت و رویـه    تضمین حقوق 
دهـد    نشان مـی   ها در امر توسعه پایدار      تحلیل این شاخص  . اند  تغییرات جدي مثبتی نداشته   

 ،ایـم  کشیده را حتی در کنار بهبودها یدك  ناپایداري و نابرابري همواره دوره این طول درکه  
هاي کیفیت زندگی بر رشد مـوقتی آن تـرجیح         هبود مؤلفه که دوام و پایدار بودن ب      در حالی 

هاي اقتـصاد   يگذار سیاستهایی که کارکرد رفاهی     باید با چه چالش کشیدن ایده      پس. دارد
کنند، توجهات را به کیفیت رشد بر اساس تـأمین           سیاسی موجود را کامالً مثبت ارزیابی می      

اید بین بهبودهـایی بخـشی، تـک سـویه و      ب .برابري و پایداري و همه جانبه بودن تغییر داد        
نابرابر حاصل از خام فروشی ثروت بین نسلی نفت با توسعه پایدار که حافظ بهبـود کیفیـت              

ي هـا  سیاسـت بین رفتارهاي رانتـی و   .ها باشد تفاوت گذاشت زندگی همه مردم و همه نسل     
ر در تخـصیص و     پایـدا  هرفاهی معیشتی یک نظام تدبیر وابسته به نفت تا رویکردهاي توسع          

هاي حقوق شـهروندي،   نبود آمار و اطالعات در حوزه.   زیادي وجود دارد ه فاصل ،توزیع منابع 
یدي است ؤ، اعتماد، هویت، روابط متقابل اجتماعی و از این دست خود م     ها  ارزشهنجارها و   

تا وقتـی تغییـرات در بیـنش    . بر غفلت از بخش وسیعی از کیفیت زندگی و توسعه اجتماعی    
وم نسبت به توسعه ناپایدار نفتی ایجـاد نگـردد و اصـالحات نهـادي در رأس امـور قـرار                   عم

نداشته باشد، ساختار انگیزشی حک شده در جامعه اجازه بهبود کیفیت زندگی پایدار و برابر      
  .را نخواهد داد

  
  منابع 
   اب    در،"ایـران انقـالب  حکومت تحصیل دار و اسالم شـیعه در  ". )1379. (اسکاچ پل، تداعبـدالوه

 دوم، معارف، معاونت امور اپچ ،)مجموعه مقاالت . (رهیافت نظري بر انقالب اسالمی    فراتی،  
  .ها اساتید و دروس معارف اسالمی نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه

  سعید میر ترابی، نـشر  :، ترجمهنفت، توسعه دیرهنگام و انقالب ).1388. (اسمیت، بنیامین بیکر 
  .ادقدانشگاه امام ص

 جداول آماري"گزارش اقتصادي و ترازنامه"). 1383. (بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ،. 



   
  
  
  

  85     ...نفت، کیفیت زندگی و توسعه در ایران 

  غالمعلـی فرجـادي، انتـشارات    :، ترجمهتوسعه اقتصادي در جهان سوم  ).1364. (تودارو، مایکل 
 .سازمان برنامه و بودجه

 اسـناد  مرکـز   نشر ،ایران در اقتصادي توسعه و نفت دولت،). 1389. (یوسفی، امیرمحمد  حاجی 
  .اسالمی انقالب

   و اجتماعی اقتصادي، توسعه اول برنامه عملکرو گزارش خالصه). 1370. (سازمان برنامه و بودجه 
 .سازمان برنامه و بودجه: تهران اسالمی ایران، جمهوري فرهنگی

 مبانی نظري و مستندات برنامه چهارم توسعه)1383. (ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه ، ،
 .ریزي کشور  سازمان مدیریت و برنامه:جلد اول، تهران

 دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت :تهران ،توسعه به مثابه آزادي ).1385. (سن، آمارتیاکومار. 
  مروري بر نظریات نوسـازي، وابـستگی و        : تغییرات اجتماعی و توسعه   ). 1388. (سو، آلوین

 .شر پژوهشکده مطالعات راهبرديمحمود حبیبی مظاهري، ن: ترجمه، نظام جهانی

 نامه کارشناسی  پایان، "ي رفاهی در ایران معاصرها سیاستدولت و "، )1389. (مهر، خیام   عزیزي
 .، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهرانارشد

  مجلـه توسـعه   ، 1385-1365 بررسی تحـوالت کیفیـت زنـدگی ایـران       ).1389. (عنبري، موسی
  .2 ، شمارهروستایی

 ،نشرشیرازهشاخص توسعه اجتماعی: کیفیت زندگی ).1387. (، رضا امیدي؛ غالمرضاغفاري ،.  
  هرمـز همـانپور، نـشر موسـسه عـالی          : ترجمه ،هاي رفاه جدید    یهنظر). 1385. (فیتزپتریک، تونی 

  .ین اجتماعیتأمپژوهش و 
 ،از ممدرنیـس  شبه و استبداد ایران؛ سیاسی اقتصاد .)1387. ()همایون. (محمدعلی کاتوزیان 

 نـشر : تهران عزیزي، کامبیز و نفیسی رضا محمد :ترجمه ،پهلوي سلسله پایان تا مشروطیت
  .مرکز

 ،و نفـت  ایـران،  تـاریخی  شناسـی  جامعه مقاله؛ نه .)1377. ()همایون. (محمدعلی کاتوزیان 
  .مرکز نشر طیب، علیرضا :ترجمه ،اقتصادي توسعه

 ،ــد ). 1382. (مــسعود کارشــناس ــنعتی ش ــت و ص ــت دول ــراننف  یوســف :، ترجمــهن در ای
  . گام نو:تهران ،اصغر سعیدي علی و عبدالوهاب حاجی

   ترجمـه ، هـاي نفتـی   هـاي نفتـی و دولـت    معماي فراوانی، رونـق  ).1388. (کارل، تري لین :
 .نشر نی: تهرانج،  خیرخواهان،

 ققنوس انتشارات :خواه، تهران  مهدي حقیقت:، ترجمهنتایج انقالب ایران). 1383. (کدي، نیکی.  
 شماره "فصل پنجم -)8. (بررسی الیحه پنجم توسعه" ).1389. (هاي مجلس مرکز پژوهش ،

  .، مرکز پژهش هاي مجلس، دفتر مطالعات اقتصادي10256 مسلسل
 نشر قومس:، تهرانشناسی توسعه اقتصادي در ایران آسیب). 1384. (نژاد، غالمعباس مصلی . 
 انتشارات نقش و نگار، : ، تهران دوران تعدیل ساختارياقتصاد ایران در). 1386. (مؤمنی، فرشاد

 .چاپ اول



 
 
 
 
 
 
 

  1397، بهار 80شماره ، 27، سال فصلنامه علوم اجتماعی     86  

 ،تهران غالمرضا سعیدي، :، ترجمهنظریه اقتصادي و کشورهاي کم رشد ).1344. (گونار میردال :
 .، چاپ اولنشر اندیشه

   و نفـت  متفـاوت  هاي  پویش بررسی: دموکراسی و سیاست نفت، ).1384. (میر ترابی، سعید 
  .قومس نشر: تهران، توسعه حال در کشورهاي در سیاست

 نشر توسعه: تهران ،نظرها و نقدها: اقتصاد ایران ).1387. (هادي زنوز، بهروز.  
  مهدي صادقی،  علیرضا:، ترجمهسیاست اجتماعی و توسعه ).1388. ( جیمز میجلی؛هال، آنتونی 

  .جامعه شناسان: تهرانابراهیمی، 
  

 Beblavi, Hazem. (1987). "The Rentier State in The Arab World", in H. Beblawi 
and G. Luciani, Eds.,The Arab State, London and New York: Croom Helm. 

 Chaudhry, kiren Aziz. (1997). "The Price of Wealth: Economies & Institution 
In The Middle East", New York: Carnell University Press. 

 Chaudhry, kiren Aziz. (1994). "Economic Liberalization & The Lineages of 
The Rentier State", Comprative Politics,No 27. 

 Esping- Anderson. Gosta. (1990). "The three worlds of welfare capitalism". 
Princeton, n.j. Princeton university press. 

 Herb, Michael. (2005). "No Representation without Taxation? Rents, 
Development and Democracy." Comparative Politics 37, no. 3 (April): 297-
316. 

 Karl, L. Terry. (1999). “The Perils of Petroleum: Reflections on The Paradox 
of Plenty,” in Fueling the 21st Century: The New Political Economy of 
Energy, special edition of The Journal of International Affairs, vol. 53, no. 1. 

 Karl, L. Terry. (1997). "The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States". 
University of California Press, Berkeley, California. 

 Karl L. Terry. (2007). "Oil-Led Development: Social, Political, and Economic 
Consequences", CDDRL Working Papers, Number 80. 

 Lam, Ricky & wantchekon, Leonard. (1998). "Political Dutch Disease", New 
York University. 

 Lam, Ricky & wantchekon, Leonard. (1998). "Dictatorship as a Political Dutch 
Disease", Yale University, mimeo. 

 Luciani, Giacomo. (1987). “Allocation vs. Production States: A theoretical 
Perspective”, inThe Rentier State, eds. H. Beblawi and G. Luciani. London 
and New York: Croom Helm. Pp. 63–82. 

 Luciani, Giacomo. (2005). "Oil and olitical Economy in The International 
relations of The Middle East", in Louise Fawcetted, International Relation of 
The Middle East, Oxford University Press. 

 Luciani, Giacomo. (1994). “The Oil Rent, the Fiscal Crisis of the State and 
Democratization”, in Democracy without Democrats? The Renewal of 
Politics in the Muslim World, ed. G. Salame. London: I.B. Tauris. Pp. 130–52. 



   
  
  
  

  87     ...نفت، کیفیت زندگی و توسعه در ایران 

 Mahdavy, Hossien. (1970). "The Pattern and Problems of Economic 
Development in Rentier States: The Case of Iran", in Studies in the 
Economic History of the Middle East, ed. M.A. Cook,Oxford University 
Press. 

 Messkoub, Mahmood. (2006). “Social Policy in Iran in The Twentieth Century”, 
Iranian Studies, volume 39, number 2. 

 Moore,mick. (1998). Death without Taxes: Democracy, State Capacity, and 
Aid Dependence in the Fourth World’, in Mark Robinson and Gordon 
White (eds.), The Democratic Developmental State: Politics and Institutional 
Design, Oxford University Press. 

 Najmabadi, Afsaneh. (1987). “Depoliticisation of a Rentier State.” Pp. 211–227 
inThe Rentier State, eds. Hazem Beblawi and Giacomo Luciani. London: 
Croom Helm. 

 Ross, Michael. (2001). Does Oil Hinde Democracy? World Politics No 53,Pp 
325–61. 

 Smith, Benjamin. (2006)."The Wrong Kind of Crisis: Why Oil Booms and Busts 
Rarely Lead to Authoritarian Breakdown", Studies in Comparative 
International Development, Volume 40, Issue 4, pp 55-76. 

 UNDP. (2000). Millennium development goals, eight goals for 2015". 
 Waterbury, John. (1994). Democracy without Democrats? The Potential for 

Political Liberalizationin The Middle East, in Ghassan,Ed.,Democracy 
Without Democrates? The Renewal of Politics in The Muslim World, IB 
Tauris Publishers: New York, NY, 23. 

 


