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چکیده
بیشک جغرافیا و نفت در منطقة خلیجفارس مهمترین عامل شکلگیری و تداوم حکومتهای
دیکتاتوری و رانتی بوده است .جغرافیا و مؤلفههای برآمده از آن در منطقة خلیجفارس مانند
موقعیت ،آبوهوا ،ریزشهای جوی و اقتصاد کشاورزی و دامی متأثر از ویژگیهای جغرافیایی
این منطقه تا حد زیادی در ایجاد بستر اقتصادی و نظام اجتماعی قبیلهای و عصبیت عربی و
درنهایت در ساخت نظام حکومتهای دیکتاتوری این منطقه نقشآفرین بوده است .پس از
جنگ جهانی دوم ،عالوهبر عوامل جغرافیایی سازندة حکومتهای دیکتاتوری ،عامل نفت موجب
ایجاد حکومتهای رانتیر در منطقه شد .نفت در عین حال سیاسیترین کاالی اقتصادی جهان
امروز بهشمار میرود .پژوهشگران و اندیشمندان سیاسی و جامعه به پدیدة رانت و حکومت
رانتیر یا دولت تحصیلدار بهویژه با مطرحشدن نفت بهعنوان عامل ایجاد حکومتهای رانتیر
توجه کردند .رانت درآمدی محسوب میشود که برخالف سود و مزد که نتیجة فعالیتهای
اقتصادی است ،بدون تالش بهدست میآید و حکومت رانتیر حکومتی است که بیش از 42
درصد از درآمدهای آن از رانت خارجی حاصل میشود .از اینرو ،بیشتر کشورهای حوزة
خلیجفارس بهواسطة موقعیت جغرافیایی خود در طول چند دهة گذشته اقتصاد تکپایة مبتنیبر
تولید و فروش نفت را تجربه کردهاند که این امر موجب شکلگیری حکومتهای رانتیر در
کشورهای منطقه شده است .پژوهش حاضر درصدد نشاندادن عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر
شکلگیری حکومتهای دیکتاتوری در منطقه و در پی تداوم حکومتهای رانتیر متکی به نفت
بر وضعیت جغرافیای سیاسی منطقه بوده است .براساس نتایج این پژوهش ،بستر جغرافیایی
منطقة خلیجفارس در طول حیات سیاسی خود زمینهساز ساخت حکومتهای دیکتاتوری قبل از
کشف نفت شده است و پس از کشف نفت ،عالوهبر عوامل ذکرشده ،منابع سرشار نفت و گاز و
عمر طوالنی استفاده از این منابع به استقالل حکومت از ملت در راستای تأمین نیازهای مالی
خود و تداوم رویههای دیکتاتوری منجر شده است.
واژههای کلیدی :جغرافیا ،جغرافیای سیاسی ،حکومت رانتیر ،خلیجفارس ،رانت.

 نویسنده مسئول09124795226 :

kyazdanpanah@ut.ac.ir
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مقدمه
رانت 1بهمعنای درآمد یا پاداش و عایدات کار و زحمت مولد نیست .حسین مهدوی ،اقتصاددان ایرانی ،در دهة
 1970برای نخستینبار اصطالح و سقف رانت را مطرح کرد .هرچند این واژه پیش از دهة  1970در آثار
نویسندگانی چون آدام اسمیت ،دیوید ریکاردو و لنین بیان شده بود ،ابتدا مهدوی و پس اقتصاددانان دیگری چون
حازم ببالری 2و جیاکومو لوسیانی 3طرح نظریة حکومت رانتیر و کارکرد آن را در اقتصاد سیاسی بهکار گرفتند و
ایدة مهدوی در قالب یک نظریة مرجع در عرصة اقتصاد سیاسی پدیدار شد .همایون کاتوزیان یکی دیگر از
شارحان نظریة حکومت رانتیر در خاورمیانه است که ابتدا در کتاب اقتصاد سیاسی ایران و بعد در کتاب تضاد
دولت و ملت در ایران نظریه تاریخ و سیاست در ایران از کارکرد حکومت رانتیر سخن گفت و نظریة مزبور را
درمورد ایران عهد پهلوی دوم بهکار بست .درکل ،براساس نظریة حکومت رانتیر بین درآمدهای حاصل از نفت از
یکسو و ناتوانی دولت در توزیع عادالنة عایدات و تمکین به قواعد دموکراتیک از سوی دیگر ،پیوندی قوی
وجود دارد .این نظریه در تحلیل شرایط و ثبات و نابسامانیهای کشورهای نفتخیز -بهویژه کشورهای حوزة
خلیجفارس -به آثار رانتهای خارجی بر ساختار دولت و شکلدهی به مناسبات دولت با طبقات یا ساختار طبقاتی
جامعه تمرکز میکند.
الم و وانچیکون 4از دانشگاه ییل نیز در تحقیقات تجربی خود نشان دادهاند چگونه منابع زیرزمینی موجب
تثبیت رژیمهای دیکتاتور میشود .عالوهبراین ،ویلیام آشر و داگالس یاتس 5با بهرهگیری از نظریة حکومت رانتیر
استدالل میکنند مقامات حکومتی بهواسطة درآمدهای سرشار از فروش منابع زیرزمینی میتوانند برخی اهداف
غیررسمی و نامشروع را بهراحتی پیگیری کنند و سیاستهای اجتماعی و اقتصادی را بدون درنظرگرفتن منافع
جامعه در پیش گیرند .همچنین نظریة حکومت رانتیر موجب ایجاد فرضیههای مختلف در آثار مدافعان این
تئوری مانند کایرون چودری 6،فیلیپ راوکینز 7و حازم ببالوی شده است .مطابق این نظریه ،حکومت رانتیر در
مقابل دریافتنکردن مالیات از جامعه ،به توافق ضمنی و نانوشته با مردم دست مییابد که آنان نیز از حکومت
مبتنیبر نمایندگی صرفنظر کنند و به عبارت دیگر اولویتهای اقتصادی را با اولویتهای سیاسی تعویض کنند.
ببالوی بهعنوان یکی از مهمترین نظریهپردازان حکومت رانتیر ،در این راستا معتقد است سیاست در جوامع تحت
کنترل حکومت رانتیر ناپدید میشود و نهتنها بهمثابة موضوعی در مباحث جدی مطرح نمیشود ،بلکه بهشکل
غیررسمی و در خفا نیز بیان نمیشود.
براساس مباحث مطرحشده ،کشورهای منطقة خلیجفارس با وجود همة تفاوتهای موجود حکومتهای آنان
تحت تأثیر عوامل جغرافیایی (طبیعی ،انسانی و سیاسی) منطقه بهعنوان بستر و زیرساخت بنیادی شکلگیری بوده
است .عوامل جغرافیایی مانند موقعیت جغرافیایی ،آبوهوا ،خاک و وضعیت کشاورزی ،ویژگیهای ژئوپلیتیک،
ژئوانرژی و ژئواکونومیک در شکلدادن حکومتهای دیکتاتوری و سپس حکومت رانتیر نقشآفرین بودهاند.
1. Rent
2. Hazem Beblarri
3. Giacomo Luciani
4. Lam And Wantchekon
5. Douglas Yates
6. Kiren Chaudhry
7. Philip Rawkins
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ساختار حاکمیت جغرافیایی این نوع حکومتها موجب شده است نظامهای سیاسی در کشورهای منطقه
بهویژه در کشورهای عربی تحت فرمان پادشاه با گرایش قبیلهای ،عشیرهای و مذهبی باشد و رهبران
حکومتهای مذکور بهواسطة شرایط ویژة جغرافیایی و درآمدهای نفتی از این گرایشها بهعنوان منطق سیاست
و کشورداری برای بقای خود و دوام حکومتشان بهره گیرند .همچنین اینگونه سیستمهای حکومتی موجب شده
است منافع کالن جامعه یا کشور در بیشتر موارد درنظر گرفته نشود و مشارکت دیگر الیههای جامعه در ساختار
سیاسی این حکومتها ناممکن یا بسیار اندک و محدود باشد .بهعالوه ،حاکمیت ساختار رانتیر و دسترسی مداوم
به درآمدهای نفتی موجب بینظمی سیاسی ،وجود حکومتهای ناکارآمد ،توزیع نامتناسب قدرت ،وجود منازعات
و اختالفات درونی ،ناهماهنگیهای نظام سیاسی ،بیثباتی و ناامنی سیاسی در دولتهای منطقه میشود.
روش پژوهش
روش پژوهش براساس اهمیت موضوع در شرایط کنونی ،تحلیلی -توصیفی بوده است و در عین حال از قیاس در
مقیاس وسیع منطقة خلیجفارس و کشورهای آن بهره گرفته شده است .در این راستا ،از اطالعات و مستندات
کتابخانهای از جمله منابع مهم و معتبر خارجی و داخلی مانند منابع موجود در حوزههای تاریخی ،جغرافیای
سیاسی ،ژئوپلیتیک ،دانش روابط بینالملل ،علوم سیاسی و جامعهشناسی تاریخی بهمنظور اثبات رویکرد این
پژوهش بهصورت گسترده استفاده شده است تا چگونگی نقشآفرینی مؤلفههای جغرافیایی و اقتصادی منطقه در
شکلگیری دولتهای دیکتاتوری و رانتیر نشان داده شود .پژوهش حاضر در چارچوب روششناسی تحصلی و
اثباتگرا و تالش و تکاپوی آن در هنگام تجزیه و تحلیل مستندات توانسته است از استداللهای عقالنی و
علمی بهرة الزم را ببرد.
مبانی نظری
 .1دولت

واژة دولت بیش از آنکه یک مفهوم باشد یک نسبت و رابطه بهشمار میرود و تعبیر تقلیلگرایانة ساخت و کارکرد
دولت به واژههایی چون حکومت 1،حاکمیت 2،قدرت مسلط 3،طبقة مستولی 4و ...گمراهکننده است .ماکیاولی

5

اولین فردی است که در دستنوشتة شهریار ( ،)The Princeاز مفهوم دولت در اشاره به یک حکومت سرزمینی
دارای حاکمیت استفاده کرد (مک لین .)913 :1387 ،یک دولت ،کشور مستقلی است که از قلمرو مشخص و
شهروندانی احاطهشده از سوی حکومت فرمانروایی که وفاداری آنها را میطلبد تشکیل شده است (گالسنر،
 .)31 :2004در فرهنگ لغات جغرافیای انسانی ( ،)2009دولت اینگونه تعریف شده است :مجموعة متمرکزی از
مؤسسات که اعمال قدرت و توانایی حکومتکردن بر یک سرزمین را تسهیل میکنند (گرگوری و دیگران،
 .)22 :2009با عقبنشینی نظامهای حکومتی دودمانی غیررسمی و انتقال حاکمیت از شخص حاکم به
1. Government
2. Sovereignty
3. Hegemonic Power
4. Hegemonic class
5. Makiaveli
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جمعیتهای ملی مجزا ،دولت سرزمینی براساس مدل شناختهشده در نظریة سیاسی معاصر ،نخست در اروپای
مدرن اولیه گسترش یافت (کاس و آگنیو .)100 :2008 ،صلح وستفالیا که در سال  1648به جنگ سی سالة
پروتستانها با کاتولیکها خاتمه داد ،نقطة عطفی در تکامل دولت بود .دولت سرزمینی برای اولینبار در معاهدة
وستفالیا به رسمیت شناخته شد و سرزمین اساس سلسلهمراتب قدرت را تشکیل داد .کارکرد اصلی دولت هر
کشور از نظر داخلی ،برقراری نظم و امنیت و تالش برای حفظ و پیشبرد منافع تمام شهروندان است (میرحیدر،
.)27 :1392
 .2رانت

رانت در متون علم اقتصاد ،درآمد مازاد بر هزینة فرصتهای ازدسترفته تعریف شده است .همچنین اضافة درآمد
یک عامل تولید نسبت به درآمدهای همان عامل در شرایط رقابت کامل نیز در تعریف رانت آمده است (حیدری،
 .)44 -43 :1374برخی اقتصاددانان رانت را دریافتی حاصل از فعالیتهای غیرمولد دانستهاند .از دیدگاه آنان،
درآمدی که از مواهب طبیعی حاصل میشود رانت بهشمار میآید؛ زیرا برخالف مزد و سود ،رانت در نتیجة تالش
بهدست نمیآید .بهتعبیر اسمیت ،رانت به شیوهای متفاوت از سود و دستمزد ،در ترکیب قیمت کاالها داخل
میشود .دستمزدها و سودهای زیاد یا کم سبب افزایش یا کاهشیافتن قیمت میشود ،اما رانت باال سبب قیمت
زیاد یا کم نمیشود ،بلکه نتیجة آن است (حاجی یوسفی.)152 :1376 ،
پس رانت معادل آن چیزی است که بیشتر غیراقتصادیها آن را سود انحصاری تصور میکنند و رانتجویی
تالش برای دستیابی به فرصتهایی برای کسب رانت است .دولتهای نفتی در زمرة بزرگترین رانتجوها
هستند که از طریق سهمیهبندی و کاهش تولید به رانت عظیمی دست مییابند .اغلب رانتجویی معادل «فساد
مالی» بهکار گرفته میشود .بین این دو وجوه مشترکی وجود دارد ،اما فساد مستلزم سوءاستفاده از قدرت عمومی
برای کسب منافع خصوصی و عملی غیرقانونی است ،درحالیکه رانتجویی حتماً غیرقانونی یا حتی غیراخالقی
نیست .رانتجویی فقط درصورتی میسر است که در رانت دسترسی به بازار و بنابراین رقابت ،محدودیتهای
مصنوعی وجود داشته باشد .ایجادکنندة این محدودیت دولت است یا اینکه دولت اجازة ایجاد آن را در بخش
خصوصی میدهد یا حداقل بهصورت مؤثر از آن جلوگیری نمیشود.
بههرحال ،رانتجویی مستلزم مداخلة مستقیم دولت در رقابت آزاد است؛ مانند دخالت در اعطای حق امتیازها
(جوازها و موافقتنامههای اصولی) ،سهمیهبندی وارداتی ،عوارض گمرکی و قوانین و مقررات مربوط به تعیین
حداقل دستمزد .به اعتقاد وید 1،ویژگی دموکراسی این است که حق آزادی و مشارکت و ناگزیر امکان ائتالف را
برای توزیع امتیازات به همة مردم میدهد و حکومتهای دموکراتیک رانتجویی را به شیوة ویژهای اعتال
میبخشند که دلیل بر ضددموکراسی نیست ،بلکه به محدودیت شدید دولت گرایش دارد .درنتیجه ،اگر رانت
جویی مستلزم امکان وجود و موفقیت بالقوة رقابت برای کسب حق انحصاری باشد ،دامنة هزینههای اجتماعی
رانتجویی نیز وابسته به نوع و میزان این رقابت است (آسوف.)23 -22 :1369 ،
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 .3حکومت رانتیر

حکومت رانتیر دولتی است که قسمت عمدة درآمد خود را از منابع خارجی و بهشکل رانت دریافت میکند .به
عبارت دیگر ،دولتی رانتیر است که به دالیل ویژهای از فروش کاالها و خدمات با قیمتهای بسیار باالتر از
هزینة تولید آنها درآمد مستقیمی داشته باشد (حاجی یوسفی .)152 :1377 ،به اعتقاد مهدوی ،ویژگی
متمایزکنندة حکومت رانتیر این است که درآمدهای نفتی حاصل از تولیدات و صادرات نفت در آن ارتباط بسیار
ناچیزی با فرایندهای تولید در اقتصاد داخلی آن داشته باشد .به عبارت دیگر ،دادههای اقتصاد داخلی به غیر از
مواد خام ،اهمیت چندانی ندارد .برخی اندیشمندان مالک و معیار کمی برای تمیز حکومت رانتیر از سایر دولتها
قائل شدهاند و هر دولتی را که  42درصد یا بیشتر از کل درآمد آن از رانت خارجی باشد ،حکومت رانتیر نامیدهاند
(همان.)92 :
این پژوهش در پی یافتن عوامل جغرافیایی تأثیرگذار در منطقة خلیجفارس بر شکلگیری دولتهای
دیکتاتوری و رانتیر این ناحیه از جهان است که به نظر میرسد عوامل زیر تأثیر بیشتری در شکلگیری این نوع
حکومتها دارد.
 .1نقش جغرافیا در ساخت حکومت

بهعقیدة بسیاری از دانشمندان و صاحبنظران ،نمیتوان عوامل مؤثر بر پیدایش رخدادها و ویژگیهای فرهنگی و سیاسی
کشورهای مختلف را جدا از موقعیت جغرافیایی آنها تشریح کرد یا حداقل بخش مهمی از علل شکلگیری این پدیدههای
انسانی را میتوان متأثر از مؤلفههای جغرافیایی دانست .در این میان ،عناصر برخاسته از موقعیت مطلق ،پایداری و ایستایی
بیشتری دارند و از گذشتههای دور تاکنون پابرجا ماندهاند یا دگرگونی آنها چنان آرام بوده است که پیامدهای محسوسی
نداشته است و تا حدی بر پدیدههای انسانی تأثیر گذاشته است؛ مانند آبشناسی (هیدرولوژی) ،زمینریختشناسی
(ژئومورفولوژی) ،آبوهواشناسی (کلیماتولوژی) و زمینشناسی (کاویانی .)93 :1391 ،در مقولة موقعیت نسبی به تعامل میان
نواحی سکونت گروههای انسانی (اعم از گذار یا ماندگار) توجه میشود که بهطور عمومی طی سالها دچار شناوری و
دگردیسی بوده است .اجتماعات انسانی بهطور عمده در مکانهایی گرد آمدهاند که بنیادهای زیستی (آب ،هوا ،خاک) برایند
موقعیت مطلق جغرافیایی مناطق توانسته باشند زمینههای ماندگاری و پایداری آنها را از نظر معیشتی و تداوم حیات فراهم
کنند .همچنین موقعیت نسبی آنها نیز باید امنیت پایداری (در ارتباط با دیگر سازة انسانی) را برای آنها ایجاد کرده باشد.
ترکیب بنیادهای جغرافیایی (مطلق و نسبی) در مناطق مختلف زمینة پیدایش شیوههای زیست ،جهانبینیها و فرهنگهای
گوناگون بوده است .از اینرو ،الزمة شناخت فرهنگها ،شناخت محیطی است که پویشهای اجتماعی در آنجا رخ داده است
(همان.)93 :
به باور بسیاری از اندیشمندان ،شرایط محیطی بهویژه آبوهوا که متأثر از موقعیت جغرافیایی است ،نقش
مهمی در فرهنگ ،فرهنگ سیاسی و حتی نوع حکومتها داشته است .ارسطو شرایط آبوهوایی را در تکامل
جوامع مؤثر میپنداشت .وی علت کامیابی یونانیان و حتی برتری عقلی آنان را آبوهوای معتدل یونان
میدانست (ارسطو .)257 :1357 ،بهنظر وی ،اعتدال حاکم بر فرهنگ یونانی نتیجة موقعیت و شرایط آبوهوایی
این کشور است .از دیدگاه منتسکیو ،انواع حکومتها با اقلیمها و آبوهواهای مختلف ارتباط دارند .بهنظر وی،

208

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،49شمارة  ،1بهار 1396

آبوهوای سردسیر متناسب با جمهوری ،آبوهوای معتدل متناسب با مشروطه و آبوهوای گرم و خشک
متناسب با استبداد است .بهعقیدة او آبوهوای گرم و خشک موجب تبلور حکومت استبدادی در آسیا شده است.
البته وی در کنار آبوهوا شرایط دیگری از جمله مذهب ،شرایط اجتماعی و آداب و رسوم را نیز مهم میداند .ژان
بُدن معتقد است انسان موجودی سیاسی و اجتماعی است و اخالقیات و صفات انسان بیش از آنکه فطری و ذاتی
باشد ،از شرایط و عوامل محیطی و اجتماعی تأثیر میپذیرد.
دانشمندان مسلمان نیز بر این موضوع تأکید کردهاند .بهنظر فارابی ،مردم در هر منطقه که زندگی کنند از وضع
آبوهوا ،زمین ،عوامل جغرافیایی و اوضاع اقلیمی آن تأثیر میگیرند (فارابی .)38 :1371 ،ابن خلدون و ابن سینا نیز
نقش آبوهوا را در رفتارهای اجتماعی مهم دانستهاند .ابن خلدون با تقسیمبندی جهان به مناطق اقلیمی معتقد
است فقط در برخی از این مناطق امکان تکامل زندگی بشری وجود دارد .مهمترین و جامعترین نظریه دربارة نقش

آبوهوا و بهطور ویژه آب به کارل ویتفوگل نسبت داده میشود .وی کتابی دربارة شیوة تولید آسیایی به نام استبداد
شرقی نوشت و در آن نظام آسیایی را بررسی کرد .او تمام مسائل اجتماعی شرق را در رابطه با آب میداند.
در کتاب استبداد شرقی ،اصطالحات جامعة آبی ،اقتصاد آبی ،کشاورزی آبی ،رژیم سیاسی آبی ،حکومت آبی،
دولت آبی ،مدیریت آبی ،مالیات آبی ،توسعة آبی ،ملک آبی ،قوانین آبی ،استبداد آبی ،دنیای آبی ،نظام آبی ،خطة
آبی ،کشورهای آبی ،رهبری آبی -رهبری سیاسی نشاندهندة اهمیت آب از نظر ویتفوگل در زندگی سیاسی
اجتماعی و اقتصادی است .ویتفوگل معتقد است در شرق تضادهای اجتماعی زیادی یافت میشود ،درصورتیکه
مبارزة طبقاتی دیده نمیشود .به نظر وی ،در جوامع آبی تضادهای اجتماعی بین مردم بخشهای مختلف،
جانشین تضادهای طبقاتی میشوند .براساس این تئوری ،استبداد شرقی بهدلیل ضرورتی طبیعی -جغرافیایی،
یعنی همان کمبود آب در قارة آسیا ،شکل گرفته است و نظام سیاسی متناسب خویش یعنی دستگاه عظیم
دیوانساالری را پدید آورده است .در این نظام اطاعت و فرمانبری و تسلیم محض دربرابر فرمانروایان امری
نهادینهشده است (ویتفوگل .)72 -69 :1380 ،براساس این تئوری ،آب کاالیی حیاتی درنظر گرفته شده است و
دولت بهعلت اختیاری که بر نظارت و سلطه بر امور حیاتی جامعه دارد ،به قدرت مطلقه و نیرویی برتر از جامعه
تبدیل میشود (افضلی.)11 :1388 ،
 .2موقعیت جغرافیایی و حکومتهای دیکتاتوری منطقه

منطقة خلیجفارس از بعد موقعیت جغرافیای ریاضی بهترتیب در  24تا  30درجة عرض شمالی خط استوا و  48تا
 65درجه و  25دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرار دارد .خلیجفارس امروزه با وسعتی در حدود
 237473کیلومترمربع ،حدود  0/62درصد آبهای سطح کرة زمین را دربرمیگیرد .فاصلة عرض خلیجفارس بین
 200تا  300کیلومتر ( 1000تا  1800گره دریایی) است .در دورة گرم سال ،بر اثر استقرار مرکز فرابار جنب
حارهای آزور روی خاورمیانه ،شرایط پایداری در منطقه بهوجود میآید که سواحل شمالی خلیجفارس را نیز
دربرمیگیرد .در این شرایط ،توده هوای قارهای حارهای روی ایران تشکیل میشود .این توده هوا داخل خشکی
ایران بسیار گرم و خشک است ،ولی در نوار ساحلی با وجود گرمای هوا میزان رطوبت نسبی بهدلیل مجاورت با
دریا باالست و شرایط شرجی از پدیدههای غالب این منطقه است (علیجانی.)201 :1381 ،
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در دورة سرد سال ،شرایط اقلیمی خلیجفارس از بادهای غربی تأثیر میپذیرد که با خود رطوبت را همراه با
سیکلونهای کمفشار از مدیترانه و گاه دریای سرخ به همراه میآورد و بارشهای زمستانه را در پی دارد.
زمستانها در تمام نقاط خلیجفارس و بهویژه در نواحی جنوبی آن هوا تقریباً معتدل است که میانگین دمای آن
در دیماه به حدود  17درجه سلسیوس میرسد .تابستانها شمال منطقة خلیجفارس (سواحل ایران) بسیار گرم
است و هرچه از شمال به جنوب (به مدار رأسالسرطان) نزدیک میشود ،بر شدت گرمای منطقه افزوده میشود.
میانگین دمای تیرماه در نوار ساحلی شمالی به حدود  34درجه میرسد ،درحالیکه حداکثر میانگین دمای تیرماه
در این ناحیه بیش از  46درجة سلسیوس است.
یکی از ویژگیهای بارز آبوهوایی در منطقة خلیجفارس ،وجود طوفانهای شن است که از صحرای بزرگ
عربستان ،عراق و سوریه سرچشمه میگیرد و در سالهای اخیر بهدلیل کمآبشدن رودخانههای دجله و فرات و
خشکشدن باتالقهای پیرامون موجب افرایش ریزگردهای بیشتر در طول چندین ماه شده است .طوفانهای
شن در منطقة خلیجفارس و تمام کشورهای پیرامون آن تقریباً از دیماه آغاز میشود و تا مهرماه ادامه مییابد.
یکی دیگر از ویژگیهای اقلیمی در خلیجفارس ،بروز «مه» و «نزم» است که از نظر کشتیرانی و عملیات نظامی
اهمیت دارد و آن را نباید از نظر دور داشت .تشکیل مه غلیظ در تابستان نزدیک ساحل و در اوایل صبح روی
میدهد و معموالً این شرایط محلی و کوتاهمدت است ،ولی نزم که همراه با باد شمال و در ماههای خرداد ،تیر و
مرداد بهدنبال خشکی زمین بروز میکند ،میدان دید را تا سه کیلومتر و گاه  800متر کاهش میدهد و در
خلیجفارس ،منطقة بحرین بیش از سایر نقاط در معرض طوفان شن و نزم قرار دارد (میرحیدر.)7 :1369 ،
جغرافیای انسانی و سیاسی منطقة خلیجفارس

با توجه به موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای طبیعی ،شرایط آبوهوایی حاکم بر منطقة خلیجفارس فقط زمینهساز
یک اقتصاد دامی خودکفای قبیلهای و کشاورزی بسیار ضعیف و کمرونق در طول تاریخ -تا قبل از کشف نفت-
شده است .خانوادههای ساکن در این منطقه فقط تواناییهای محدود تأمین نیازهای معیشتی خود را داشتهاند و
معموالً مازاد محصول و انباشت سرمایة الزم را برای در اختیار قراردادن دولتهای مستقر در این نواحی جغرافیایی
نداشتهاند .از اینرو ،شرایط آبوهوایی منطقه ،اقتصاد رمهگردانی و نومادیسم بسیار ساده (شتر و بز) و کشاورزی
باغی محدود ویژگی اصلی زندگی اجتماعی منطقه تا قبل از کشف نفت بوده است .در این منطقة تقریباً پهناور ،فقط
خانوادههایی که از بعد قبیلهای و فامیلیت از سایر قبایل گستردهتر بودند و نیروی نظامی بیشتر و توان مالی برآمده
از زندگی عشیرهای و تجاری باالتری داشتند ،توانستند با سیاست «تغلب» از طریق تفوق نظامی بر سایر قبایل
فائق آیند و حکومتی قبیلهای و محدود را بنا کنند که مبنای تداوم رضایت و حمایت اجتماعی جامعه نبود و
مشروعیت حکومت نیز براساس زور و شمشیر بود تا اقتدار سیاسی برآمده از نظام اجتماعی.
 .1وضعیت آب و کشاورزی منطقة خلیجفارس و حکومتهای برآمده از آن

در منطقة خلیجفارس و هشت کشور واقع در آن بهدلیل موقعیت جغرافیایی ،نزدیکی به مدار رأسالسرطان و
قرارگرفتن پرفشار جنب حارهای بر فراز منطقه از اوایل بهار تا اوایل پاییز ،همچنین بهدلیل ایجاد شرایط نشست
هوا و ایجاد جو پایدار ،درکل ریزشهای جوی اندک نسبت به سایر مناطق پیرامونی (ماند ترکیه ،آسیای جنوبی
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و )...وجود دارد .متوسط بارندگی جهان  800میلیمتر است و متوسط بارندگی پنج کشور حوزة شبهجزیرة
عربستان واقع در خلیجفارس و عمان بهطور متوسط کمتر از  150میلیمتر گزارش شده است ،به همین دلیل
هیچ رودخانة دائمی در این شش کشور جریان ندارد (نهازی.)120 –67 :1379 ،
جدول  .1میانگین بارندگی ساالنه ،ماههای بارندگی و رودهای کشورهای منطقة خلیجفارس
ایران

 260میلیمتر

مهر ،آبان ،آذر ،دی ،بهمن ،اسفند ،فروردین

 62رود دائمی و صدها رود فصلی

عراق
عربستان سعودی
کویت
عمان
قطر
امارات متحدة عربی
بحرین

 180میلیمتر
 100میلیمتر
 108میلیمتر
 150میلیمتر
 115میلیمتر
 65میلیمتر
 100میلیمتر

آبان ،آذر ،دی ،بهمن
آذر ،دی ،بهمن ،فروردین
آذر ،دی ،بهمن
مهر ،آذر ،فرودین ،شهریور
آذر ،دی ،بهمن
مهر ،آذر ،دی ،بهمن
آبان ،آذر ،دی ،بهمن

 5رودخانة دائمی
فاقد رودخانة دائمی
فاقد رودخانة دائمی
فاقد رودخانة دائمی
فاقد رودخانة دائمی
فاقد رودخانة دائمی
فاقد رودخانة دائمی

منبع:

Regional Climate Outlook Products.Asia

کشورهای واقع در شبهجزیرة عربستان در ناحیة خشک و کمربند صحرایی جهان واقع شدهاند و منابع
آبهای سطحی و زیرزمینی آنها بسیار کم و نامرغوب است .عالوهبراین ،بهدلیل باالبودن دمای هوا و قلت
ریزشهای جوی ،بیشتر مناطق این کشورها آب کافی ندارند .این شبهجزیره کمترین میزان بارندگی را نسبت به
مناطق پیرامونی خود دارد و کمترین بهرهبرداری نیز از آن انجام میگیرد .شمال و مرکز عربستان سعودی ،بیشتر
بخشهای کویت ،بحرین ،قطر و شمال امارات متحدة عربی تقریباً آب باران سطحاالرضی بسیار اندکی (حدود
 100میلیمتر) دریافت میکنند ،اما جنوب غربی عربستان سعودی (منطقة عسیر) ،جنوب امارات متحدة عربی و
جنوب عمان تا حدودی از باران بیشتر (حدود  150تا  200میلیمتر) برای ذخیرة آب برخوردارند که به افزایش
اندک آبهای زیرزمینی این مناطق کمک میکند .کمآبی فزاینده در منطقة خلیجفارس یکی از مؤلفههای
دردسرآفرین زندگی اجتماعی ،اقتصادی و درنهایت سیاسی دولتهاست .بیشتر بخشهای خلیجفارس از جمله
خشکترین مناطق جهان هستند و در بیشتر کشورهای خلیجفارس ،میزان بارندگی معموالً نامنظم ،محلی و
غیرقابلپیشبینی است.
از میان هشت کشور منطقة خلیجفارس ،فقط میزان ریزشهای جوی ایران متوسط حدود  260میلیمتر است
و چندین رودخانه در آن وجود دارد که این کشور نیز در سالهای اخیر دچار کمبود آب بوده است .درواقع ،تمام
کشورهای حوزة خلیجفارس با مشکل کمبود آب جدی هم در بخش کشاورزی و هم در بخش شرب شهری
بهدلیل رشد سریع جمعیت و شهرنشینی و دمای بسیار باال و تابستان طوالنی روبهرو هستند و این شرایط در دو
دهة آینده بهمراتب وخیمتر خواهد شد .میزان مصرف آبهای تجدیدناپذیر (معروف به آبهای تاریخی) بهسرعت
رو به افزایش است و هیچ زمینهای برای جایگزینی آن با توجه به ریزشهای جوی اندک وجود ندارد (کامروا،
.)397 :1388
امروزه تمام کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس برای تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی خود بهطور
عمده به شیرینکردن آب دریا متکی هستند و هزینة شیرینکردن آب شرب و فعالیتهای کشاورزی در این
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کشورها به حدی افزایش یافته است که آنها حداقل یکچهارم درآمد حاصل از منابع نفت و گاز خود را در این
راه هزینه میکنند و چارهای نیز جز این نمیدانند .در عربستان سعودی ،دولت میلیونها دالر در قالب
سرمایهگذاریهای مستقیم و یارانههای گسترده و سایر مشوقهای کشاورزان حقیقی را صرف گسترش تولید
کشاورزی کرده است .با اینحال ،نامناسببودن آبوهوا و فعالیتهای کشاورزی ناکارآمد تاکنون مانع از امکان
برداشت سودآور محصوالت شده است (هاجسون.)183 :1974 ،
توسعة کشاورزی در شبهجزیرة عربستان بینهایت آببر و درنتیجه هزینهبر است و به فناوری بسیار گران
آبیاری قطرهای نیاز دارد که هرچند در کوتاهمدت قابلاستفاده است ،در آینده با توجه به کاهش قابلپیشبینی ذخایر
نفتی عملی نیست .تأمین امنیت غذایی داخلی انگیزهای برای سیاستهای آبی و کشاورزی هزینهبر ،در آینده یک
هدف بیش از اندازه دشوار برای این منطقة خشک بهشمار میآید (کمپ و هارکاوی.)174 -173 :1383 ،
کشورهای حوزة شبهجزیرة عربستان با تکیه بر درآمدهای نفتی خود ،در طرحهای مختلف تأمین آب ،اعم از
شیرینسازی آب ،استحصال منابع آبهای زیرزمینی فسیلی و طرحهای خودکفایی غذایی سرمایهگذاریهای
بسیاری انجام دادهاند .در نیمة اول دهة هشتاد ( ،)1983عربستان سومین واردکنندة مواد غذایی بود و در سال
 ،1991با صرف هزینههای فراوان توانست در بعضی از اقالم کشاورزی از جمله غالت خودکفا شود (زارعی،
 ،)32 :1384اما تولید گندم با توجه به راهبردیبودن آن برای عربستان سعودی هماکنون از محل درآمدهای
نفتی ،با یارانة هنگفتی برای ادامه دارد .و قیمتهای تضمینشده برای تولیدکنندگان چندین برابر (سه تا شش
برابر) قیمت بازار جهانی است .درآمدهای نفتی برای پوششدادن حجم عظیم واردات مواد غذایی کافی است ،اما
مالحظات اقتصادی ،تحتالشعاع نگرانی بهکارگیری مواد غذایی بهعنوان یک سالح علیه این کشورها قرار
گرفت و به همین دلیل امارات و کویت در آغاز دهة هشتاد میالدی برای رسیدن به خودکفایی در تولید میوه و
سبزی و گوشت مرغ ،سرمایهگذاریهای هنگفتی انجام دادند؛ بنابراین ،شعار خودکفایی غذایی ،به هر قیمتی،
بزرگترین فشار را بر منابع آبهای زیرزمینی کشورهای منطقه وارد کرده است.
کشورهای شورای همکاری خلیجفارس در سال  2010حدود  30میلیارد مترمکعب آب زراعی مصرف کردند.
در این میان ،عربستان سعودی بهطور نامحدود و بیرویه از آبهای زیرزمینی مشترک استفاده میکند .این کشور
بهتنهایی چندین برابر کشورهای دیگر آب زراعی مصرف میکند .هرچند عربستان میتواند بخشی از آب مورد
نیاز کشاورزی خود را از کشورهای ترکیه ،سوریه و عراق وارد کند ،دولتمردان این کشور معتقدند که حاضر
نیستند در یکی از مسائل مهم و راهبردی خود به دیگران وابسته باشند .بهرغم برنامههای بلندمدت عربستان
برای استقالل کشاورزی و خودکفایی غذایی ،سهم کشاورزی در اقتصاد این کشور در سال  1990کاهش یافت و
به  7درصد رسید .فقط  1درصد از خاک این کشور قابلکشت است .در دهة 1980م آب مورد مصرف در
کشاورزی این کشورها  15برابر شده است ،درحالیکه سهم اقتصاد کشاورزی در تولید ناخالص ملی شش کشور
عربی منطقه (بهجز ایران و عراق) کمتر از  3درصد بوده است و این میزان نیز سالیانه رو به کاهش است .شاید
این کشورها در آینده ناچار شوند در سیاست کشاورزی مصرفی خود تجدیدنظر کنند.

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،49شمارة  ،1بهار 1396

212

جدول  .2میزان اراضی قابلکشت و غیرقابل کشت کشورهای منطقة خلیجفارس

ایران
عربستان سعودی
عراق
کویت
قطر
عمان
امارات متحدة عربی
بحرین

 10درصد قابلکشت
 1درصد قابلکشت
 5درصد قابلکشت
 0/3درصد قابلکشت
 1درصد قابلکشت
 3درصد قابلکشت
 2/5درصد قابلکشت
 2درصد قابلکشت

 90درصد غیرقابل کشت
 99درصد غیرقابل کشت
 95درصد غیرقابل کشت
 99/97درصد غیرقابل کشت
 99درصد غیرقابل کشت
 97درصد غیرقابل کشت
 97/5درصد غیرقابل کشت
 98درصد غیرقابل کشت

منبعwww.locomonitor.com :

با توجه به جدول  2و مباحثمطرحشده در زمینة ریزشهای جوی ،اراضی قابلکشت و غیرقابل کشت و
اقتصاد کشاورزی منطقه ،مشخص شد منطقة خلیجفارس تا قبل از کشف نفت و حتی امروز توان الزم را برای
ایجاد یک اقتصاد کشاورزی پویا و ساخت یک حکومت فئودالیستی برآمده از آن (مانند اروپای سدة میانه) ندارد.
اقتصاد کشاورزی منطقه بعد از کشف نفت و بهرغم صرف هزینههای زیاد باز هم نتوانسته است به سمت
خودکفایی و مازاد درآمد و تأمین مالیات برای دولت گام اساسی بردارد (زارعی .)234 :1393 ،درحقیقت ،تمام
کشورهای منطقة خلیجفارس در یک فرایند تاریخی طوالنی و حکومتهای آنها در یک بستر اقتصادی بسیار
ضعیف (دامی– زراعی) بیارتباط با تأمین نیازهای مالی و بهطور عمده دیکتاتوری و اجتماعی -فرهنگی
(عصبیت عربی) شکل گرفت که بهشدت وفاداری به شیخ– حاکم را بازمیتاباند .این حکومتها از دهة 1950م
وارد بستر جدید اقتصاد نفتی رانتی تأمینکنندة منابع مالی حکومت و جدا از جامعه و سیاست مجزا از جامعه
شدهاند و درادامه و پیوند با شکل و ساختار حکومتهای قدیم منطقه تا به امروز ادامه حیات دادهاند .در دورة
جدید نیز این حکومتها فقط توانستهاند با فروش ثروت منابع نفت و گاز (نه تولید ثروت) و تأمین نیازهای جامعه
و رفاه نسل نو و در ارتباط تنگاتنگ با آمریکا و غرب و دستاویزی برای اصالحات سیاسی حداقلی و رویة کم و
بیش دیکتاتوری (بهجز ایران) تداوم یابند.
 .2وضعیت ژئوپلیتیک خلیجفارس

مؤلفة دیگری که در شکلگیری حکومتهای دیکتاتوری در این کشورها نقشآفرین بوده است ،شرایط
ژئوپلیتیکی ویژة منطقة خلیجفارس است؛ این منطقه از گذشته از نظرگاه ژئوپولیتیسینها و دولتمردان کشورهای
مختلف واالترین سطح کشمکش و رقابت را از دید ژئوپلیتیک 1و ژئواستراتژیک داشته است .وجود هشت کشور
با اوضاع متشنج و ضعف سامان داخلی و وجود بیش از بیست کانون تنش و بحران و دهها اختالف ارضی و
مرزی در منطقه ،زمینهساز چالشهای ژئوپلیتیکی شده است.
متکیبودن به قدرتهای خارجی بهمنظور تأمین امنیت ملی خود ،مجاورت ژئوپلیتیکی با پاکستان ،افغانستان
و آسیای مرکزی و قفقاز و تمایز عمده در بافت و ساختار سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی خلیجفارس از ویژگیهای
متمایز بحرانساز و رقابتخیز ژئوپلیتیکی این منطقه در مقایسه با سایر مناطق حوزة خاورمیانه است .آن بخش از

1. Geopolitic
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جهان که خاورمیانه خوانده میشود ،درحقیقت مجموعهای است از چند منطقة ژئوپلیتیک جداگانه و متمایز مانند
خلیجفارس ،شامات و شمال آفریقا که هریک بهدلیل هماهنگی موجود در پدیدههای محیطی خود ،یک منطقة
مشخص و مستقل از دیگر مناطقاند ،اما حوادث و رخدادهای گوناگون آنها بر منطقة ژئوپلیتیکی خلیجفارس
تأثیر میگذارد (مجتهدزاده .)334 :1379 ،کشورهای حوزة جنوبی خلیجفارس با پشت سر گذاشتن هزاران سال
بهعنوان منطقهای با ویژگیهای تمدنسازی ،ارتباط مستقیم با کانونهای تمدنی ،تجاری جهان و پیونددادن
قارههای قدیم از دیروز تا امروز و مملو از حوادث بیشمار تاریخی بوده است.
در صد سال اخیر ،خلیجفارس بهعلت کشف و صدور نفت ،وجود ذخایر گستردة انرژی و تحوالت در نظامهای
سیاسی ،اقتصادی و امنیتی در منطقه ،کانون توجه و در عین حال دغدغة بسیاری از قدرتهای جهانی و
منطقهای بهشمار رفته است .در نیمقرن اخیر ،بیتردید خلیجفارس یکی از مهمترین ،حساسترین و پرتنشترین
مناطق جهان در نگرشهای ژئوپلیتیک و محاسبات راهبردی و ژئواستراتژیک بوده است .با توجه به
دگرگونیهای عمیق و جاری در سطح بینالملل ،جنگها و درگیریهای دو دهة اخیر ،انقالب ایران و مخالفت با
روند صلح اعراب و اسرائیل میتوان ادعا کرد خلیجفارس در قرن بیستویکم به مهمترین کانون توجه نگرشها،
نگرانیها و محاسبات راهبردی بهمنظور کنترل و مدیریت آن تبدیل میشود و به تعبیر کالسیک ژئوپلیتیک،
هارتلند یا قلب زمین و در ژئوپلیتیک نوین قلب ژئواکونومیک جهان نام میگیرد.
همچنین مشکالت ساختاری از قبیل نبود یکپارچگی و ضعف ساختاری کشورهای منطقه و وابستگی آنها به
کشورهای قدرتمند فرامنطقهای ،ضعیفبودن کشورها در تأثیرگذاری بر سیاستهای بینالمللی منطقه دربرابر
کشورهای دیگر ،واگرایی شدید و فعالنبودن مشارکت دولتها در تأمین امنیت منطقه ،وجود اختالفات مذهبی
شایانتوجه ،بیاعتمادی کشورهای منطقه به سیاستهای دولتهای دیگر ،دخالت عامل بیگانه و ...در طول سالها
موجب شده است تا کشورهای منطقه هیچگاه نتوانند با موفقیت و اعتمادبهنفس درصدد پیشبرد وضعیت امنیتی و
نیز پیگیری منافع و اهداف خود با اتکا به نیرو و توان ملی بدون دخالت بیگانگان به مقاصد خود نائل شوند .ظهور
افکار ناسیونالیستی مانند پانعربیسم ،پانترکیسم و پانایرانیسم و توطئههای بیگانگان و منفعتطلبان با ایجاد
تفرقه میان مذاهب مختلف اسالمی ،ضعف رهبران در ادارة امور جامعه و همچنین وجود حکومتهای اقتدارگرا ،این
منطقه را به کانونی از تحوالت ،تنشها و بحرانهای گوناگون در دنیای کنونی تبدیل کرده است .همچنین بحران
مشروعیت در کشورهای عربی و موج بیداری اسالمی تحت تأثیر دموکراسیخواهی ،درگیریهای سیاسی و مذهبی
درونمنطقهای ،ناآرامیهای اجتماعی و بیثباتی سیاسی در اثر جنبشهای آزادیخواهی از دیگر عوامل
آسیبپذیری کشورهای منطقه است .این واقعیت دارد که کشورهای حاشیة خلیجفارس بهدلیل اینکه درآمدهای
اصلی آنها در گرو صادرات نفت و دالرهای نفتی است ،اقتصاد رانتی و سیستم سیاسی دیکتاتوری و ناکارآمد دارند.
این کشورها به هیچوجه مصالح و منافع مشترکی با ملتهای خود ندارند و همین امر آنها را به سمت سیستمهای
مطلقه و غیردموکراتیک پیش میبرد .بهعالوه ،اتکانداشتن دولتها به ملتها در راستای ایجاد امنیت داخلی و ملی،
به بیثباتی سیاسی و کارآمدی حکومت منجر میشود و موجب رویآوردن آنها به ماجراجوییهای نظامی و
تسلیحاتی و دعوت قدرتهای فرامنطقهای و در اختیار قراردادن پایگاههای نظامی همراه با تأمین هزینههای
سنگین حضور نظامی بهمنظور تأمین امنیت ملی خود میشود.
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وجود چهارده پایگاه نظامی در اختیار آمریکا ،انگلستان و فرانسه در منطقة خلیجفارس برای تأمین امنیت
کشورهای جنوبی منطقة خلیجفارس ،شاهدی بر این ادعاست .درنهایت ،قدرتهای جهانی با فروش اسلحه و
گرم نگهداشتن نظام تولید میلیتاریستی خود در ایجاد تنش و تشنج منطقهای نقش بسزایی داشتهاند .حاکمیت
وضعیت صلح مسلح ،ساخت و خرید میلیاردها دالر سالحهای پیچیده در منطقه و درحال حاضر درگیریهای
نیابتی در کشورهای ضعیفتر قبل از درگیری بین قدرتهای منطقهای چشمانداز دهة دوم هزارة سوم میالدی و
احتماالً آیندة منطقة خلیجفارس است .این شرایط خطرناک و گاه درحال انفجار منطقه نتیجهای جز استمرار
حکومتهای اقتدارگرا و دیکتاتوری را برای این کشورها -که به استمرار آن با سرشت قبیلهای ،سلسلهمراتبی
شیخمحور و عمودی آن تن داده اند ،اجتنابناپذیر میسازد .جدول  3عوامل جغرافیایی و منابع معدنی نفت و گاز
در ساخت حکومتهای دیکتاتوری و رانتیر را در خلیجفارس نشان میدهد.
جدول  .3اثرگذاری مستقیم و با واسطة عامل جغرافیایی بر شکلگیری دولتهای دیکتاتوری و رانتیر در منطقة خلیجفارس
عامل جغرافیایی

تابع اولیه

عامل ثانویه

نتایج

موقعیت ثابت و نسبی کمبود بارش ،کمبود آب ،کمبود زمین زراعی زندگی کوچنشینی فرهنگ سیاسی غیردموکراتیک ،حکومتهای
دیکتاتوری
نبود رشد سرمایهداری ،نبود وابستگی
اقتصاد معیشتی
موقعیت ثابت و نسبی کمبود بارش ،کمبود آب ،کمبود زمین زراعی
اقتصادی حکومت به جامعه
دولتهای وابسته ،کشورهای ساختگی
استعمار ،دخالت خارجی
ارزش راهبردی
موقعیت راهبردی
سرنگونی دموکراسی ،حمایت از دیکتاتورها
دخالت خارجی
منابع انرژی
همپوشانی با منابع
استقالل حکومت از جامعه ،حامیپروری،
حکومت رانتیر
منابع انرژی
همپوشانی با منابع
سرکوب دموکراسیخواهان
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تا اینجا از منظر جغرافیای سیاسی نقش عوامل جغرافیایی موجود و مستقر قبل از تجارت نفت در منطقة
خلیجفارس که در یک فرایند تاریخی طوالنی بر حیات سیاسی منطقه و ساخت نظام حکومتهای دیکتاتوری
اقتدارگرا تأثیرگذار بوده است بررسی شده است .درادامه ،جایگاه و نقش نفت در تداوم و بازتولید حکومتهای
رانتیر در منطقه بررسی میشود.
منطقة خلیجفارس و دولتهای رانتیر
مداخلة گستردة دولت در اقتصاد به همراه ضرورت اتخاذ سیاستهای اقتصادی که مشروعیت سیاسی شکننده را
افزایش میدهد ،موجب شده است اقدامات اقتصادی رانتجویانه در مقیاس وسیع در سراسر خلیجفارس اتخاذ
شود .رانتگرایی دو پیامد کلی برای اقتصاد سیاسی منطقه داشته است .نخست ،توانایی جامعه را برای کسب
خودمختاری از دولت کاهش داده و امکان دموکراتیزهشدن را از «پایین» تضعیف کرده است .دوم ،رانتگرایی از
امکان توسعة اقتصادی و صنعتی جلوگیری میکند و در عوض رفتارهای غیرمولدی را برای زندهنگهداشتن
رانتگرایی تداوم میبخشد .رانتگرایی نتیجة کسب منافع زیاد از آن دسته فعالیتهای اقتصادی است که به
همان اندازه به بهرهوری باال نیاز ندارد (برند.)168 :1992 ،
شاخصههای بارز این منطقه عبارتاند از :اقتصادهای ناکارآمد و وابسته ،اختالفات شدید بین کشورهای
منطقه در مقولههای مختلف ،رشد اندک و انزوای نسبی .هریک از این عوامل در تشدید وخامت اوضاع اقتصادی
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در آن کشورها نقش بسزایی دارند .دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد موجب سیاسیشدن اقتصاد آن کشورها و
عدم کسب توسعه و رشد اقتصادی -اجتماعی همگام با بسیاری از نقاط جهان شده است (تودارو.)23 :1369 ،
اقتصاد رانتی برخالف اقتصاد دریافتی ممکن است زندگی مردم را تأمین کند و در عوض چیز زیادی مطالبه نکند
یا اصالً چیزی نخواهد .دسترسی به رانت نیاز دولت را به دریافت مالیات یا سایر منابع درآمد از جامعه کاهش
میدهد (تیموتی .)11 :1998 ،بیشتر دولتهای خلیجفارس نتوانستهاند بر گیرندگان منافع رانتی انضباط برقرار
کنند .درنتیجه ،آنها ناخواسته سبب ظهور پدیدهای شدهاند که به بهترین شکل میتوان آن را رانتجویی
سرکش توصیف کرد .علل اساسی رانتگرایی سرکش ،ماهیت متزلزل مشروعیت سیاسی و ایدئولوژیک دولت و
چگونگی تحقق دولتسازی و تحکیم سیاسی است (والدنر.)198 :1999 ،
از بعد سیاسی و ویژگی حکومتها و مناسبات حکمرانی ،حکومتهای سراسر منطقه نیز مبتنیبر چهار ویژگی
اساسی هستند که تقویتکنندة یکدیگر و موجب اقتدارگرایی هستند .1 .دولت خود را ضامن منافع ملی نشان
میدهد .2 .پاتریمونیالیسم یعنی اینکه کشور ملک موروثی زمامدار است که از طریق «حفاظت» دولت از منافع
ملی ماهیتی شخصی پیدا میکند و گسترش آن به پایین از طریق الیههای متوالی و همپوشانندة حامیان و
موکالن صورت میگیرد .3 .مناسبات حکمرانی ارتباط تنگاتنگی با پاتریمونیالیسم دارد؛ یعنی اقتصاد سیاسی
شرکتگرا که از طریق آن همکاری بخش خصوصی با دولت و برتری نهایی دولت تضمین میشود.4 .
اقتدارگرایی دولت که از آن طریق ،تبعیت کسانی تضمین میشود که مزایای سه جنبة دیگر معامله را زیر سؤال
میبرند .همچنین ضعف جامعة مدنی ،تداوم قدرت نهادهای دولتی و اهمیت اجتماعی آنها ،نبود فشارهای
بینالمللی برای دموکراتیزاسیون که تأثیر زیادی بر زوال حکومتهای اقتدارگرا دارد ،به همان میزان اهمیت دارد
(کامروا .)365 :1388 ،درنهایت ،این مؤلفهها کمک شایانی به تداوم غیردموکراتیک حکومت و حکمرانی در
منطقة خلیجفارس کرده و جامعه نیز تا حد زیادی به این خصلتها عادت کرده است .درحقیقت ،در خلیجفارس
روند امور بهگونهای است که:
 .1اختالفات بیشتر از شکل منطقهای خارج میشود و شکلی فرامنطقهای و جهانی به خود میگیرند؛
 .2شروع تغییرات اساسی در اقتصاد بینالمللی و جهانیشدن روزافزون و گسترش تجارت و مشارکت رو به
فزونی در بیشتر نقاط جهان فشارهای جدیدی را بهویژه از بعد اقتصادی در منطقه بهوجود آورده است؛
 .3یافتن منابع جدید درآمدی بهجای نفت از مشکالت دیگر دول منطقه بوده است؛
 .4تقویت همکاریهای اقتصادی در منطقه موجب ایجاد ثبات و تقویت آن در منطقه میشود که این امر
رشد اقتصادی را برای کشورهای منطقه به ارمغان میآورد (برند.)231 :1992 ،
همانطورکه مشخص است ،یکی از دالیل عمدة عقبماندگی اقتصاد خلیجفارس ،مسئلة دخالت بیش از حد
دولت در سازوکار بازار و دیکتهکردن قوانین و دستورات مغایر با قوانین و اصول تجارت آزاد و جهانی است .یکی
از مشکالت عمدة دول منطقه در پیوستن به سازمانهای اقتصادی جهانی نیز همین مسئلة مداخلة زیاد دولت در
اقتصاد است که مانعی عمده را پدید آورده است .همچنین درمورد دولتهای رانتیر خلیجفارس باید گفت رشد
اقتصادی آنها به درآمد نفت وابسته است که نتایجی دوگانه دارد؛ از یکطرف موجب افزایش قدرت دولتی و
تسلط آن بر نهادهای سیاسی و اقتصادی جامعه میشود و از طرف دیگر با افزایش درآمد نفت تعهدات دولت و
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وابستگی اقتصادی کشور به نفت و درنتیجه به شرکتهای فراملیتی افزایش مییابد .از اینرو ،نفت در عین آنکه
عنصری تقویتکننده و زمینة اساسی قدرت دولتی محسوب میشود ،عامل بنیادی وابستگی اقتصادی و سیاسی
کشورها به قدرتهای بزرگ فرامنطقهای بهشمار میرود و موجب تضعیف و آسیبپذیری آن میشود .در این
میان ،بخش خصوصی بهدلیل وابستگی به دولت و وابستگی به این قدرتها ،از لحاظ سیاسی و مشارکت در
تصمیمگیریهای اقتصادی ،در موقعیت کامالً غیرفعالی قرار میگیرد (کاتوزیان.)121 :1373 ،
نتیجة ترکیب پیامدهای دولتگرایی فراگیر ،رانتگرایی و کنترل نفوذ نابرابر دولت در بخشهای مختلف
اقتصاد ،پیدایش یک اقتصاد سیاسی است که از خودکامهگری حمایت و آن را حفظ میکند .درحقیقت ،هریک از
این پدیدهها منطقی تداومبخش دارد و تاکنون توانسته است دربرابر تغییرات یا اصالحات جدی مقاومت کند و تا
زمانیکه مبنای اقتصاد سیاسی در بیشتر کشورهای منطقة خلیجفارس تغییر نکند ،خودکامهگری احتماالً
دستنخورده باقی میماند .درادامه ،دیگر عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری حکومتهای رانتیر در منطقة
خلیجفارس بررسی میشود.
روند ژئواکونومیک وارداتی و دولتهای رانتیر در خلیجفارس
منطقة خلیجفارس در بزرگترین شاهراه تاریخی ،راهبردی و ژئو ارتباطی جهان یعنی آسیا ،اروپا و آفریقا قرار
گرفته است .درنتیجه ،تسلط بر آن بهمعنی داشتن موقعیت برتر جهانی بهویژه هنگام رویارویی با دشمنان
احتمالی یا حداقل ممانعت از انزوای راهبردی تلقی میشود (موسوی شفایی .)178 :1390 ،در اقتصاد غیررانتی،
درآمد دولت بهطور عمده از محل جمعآوری مالیات است ،اما در کشورهای نفتخیز حوزة خلیجفارس بخش
اصلی و عمدة درآمد دولت از محل صادرات نفت و گاز است .همچنین در قرن حاضر ،انرژی بهویژه نفت و گاز
بهعنوان روح ژئواکونومیک در فرایند توسعه ،تعیین امنیت ،ایجاد بحرانهای اقتصادی و کشمکشهای منطقهای
و بینالمللی نقش داشته است .انرژی نیاز ضروری جهان ما در قرن بیستویکم است؛ بنابراین ،کشمکش و
رقابت برای کسب منابع انرژی هیدروکربنی ،بین قدرتهای بزرگ به منطقة ژئواکونومیک خلیجفارس سرایت
کرده است .همچنین ،کشورهای شرقی و غربی که روند توسعة رو به رشدی در پیش دارند ،برای تضمین امنیت
انرژی تالش میکنند .با نگاهی به نقشة منابع انرژی جهان این واقعیت آشکار میشود که بیش از  70درصد
ذخایر نفت و گاز جهان در هارتلند انرژی واقع شده است.
جدول  .4کشورهای دارندة منابع ذخایر نفت و گاز در منطقة خلیجفارس
ردیف

کشور

حجم ذخایر به
میلیارد بشکه

درصد ذخایر

نسبت ذخایر به تولید
ذخایر (عمر ذخایر)

درصد گاز تریلیون
مترمکعب

1
2
3
4
5
6

عربستان
ایران
عراق
کویت
امارات
قطر

265/9
157/0
150/0
101/5
97/8
31/5

21/3
11/2
10/2
8/2
7/9
6/5

73/3
92/9
بیش از صد سال
بیش از صد سال
بیش از صد سال
90

7/57
29/61
3/17
1/78
6/43
11

منبعBP.Statistical review (2013) :

4
16
1/7
1
3/5
5
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امروزه بخش بزرگی از تولیدات قابلصدور ذخایر انرژی در منطقة «هالل راهبردی خلیجفارس– دریای
خزر» قرار دارد و اهمیت این مناطق ژئواکونومیک بهدلیل سیر نزولی ذخایر نفت و گاز سایر مناطق جهان رو به
افزایش است (زارعی .)67 :1391 ،خلیجفارس بهلحاظ نظریههای ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ،بینالمللیترین
منطقة دنیاست که بهدلیل منابع انرژی ،فضای ژئوپلیتیکی و منابع ژئواکونومیکی جایگاه مهمی را برای ایفای
نقش بازیگران در قالب همکاری ،رقابت ،کشمکش و منازعه فراهم میسازد .بهاینترتیب ،حضور مداوم قدرتها
و بازیگران جهانی موجب شده است تا خلیجفارس در کانون پایدار اهمیت و منزلت بیبدیل جهانی قرار بگیرد.
براساس نمودار  ،1میزان تقاضای جهانی برای نفت از سال  2010تا سال  2025ساالنه  9/1درصد افزایش
خواهد یافت و از  94/6میلیون بشکه در روز در سال  2010به  119 / 2میلیون بشکه در روز در سال 2025
افزایش خواهد یافت که بیشترین رشد طی این دوره بهترتیب مربوط به کشورهای چین ،هند ،روسیه ،آمریکای
شمالی و کشورهای اروپایی و پاسیفیک است .برای تأمین این حجم از تقاضای انرژی بهویژه در بخش نفت و
گاز ،اهمیت راهبردی منطقة خلیجفارس در بیست سال آینده افزایش خواهد یافت .خلیجفارس در آینده منبع
تولید  40درصد نفت جهان و خاستگاه  800میلیارد دالر سرمایهگذاری بینالمللی است.

نمودار  .1چشمانداز تقاضای نفت خام در مناطق مختلف جهان

بدینترتیب ،وجود منابع سرشار انرژی (نفت و گاز) و برخورداری طوالنیمدت از فروش ثروت در کشورهای
حوزة خلیجفارس از یکسو به شکلگیری و تداوم رانتیریسم منجر شده و از سوی دیگر موجب رشد اقتصادی
منطقه و کسب ثروت فراوان و رقابت بازیگران در این منطقه شده است .موضوع دیگری که از نظر ژئواکونومی
اهمیت دارد ،روند رو به رشد گاز طبیعی در سبد انرژی جهان و نیازهای فزایندة بخش انرژی کشورهای هند و
چین به گاز طبیعی برای دستیابی به رشد اقتصادی دورقمی و سرمایهگذاری و دسترسی آنها به ذخایر گازی
خلیجفارس ،بهویژه میدان گازی پارس جنوبی است که نقش خلیجفارس را بیش از گذشته در کانون مناسبات
ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی جهان قرار میدهد.
با کشف ذخایر عظیم گازی جدید بهویژه در عراق و سایر کشورهای این منطقه و رشد فزایندة مصرف گاز
در جهان و بهویژه در کشورهای جنوب و جنوب شرق و شرق آسیا ،مرکزیت انرژی خلیجفارس در جهان افزایش
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مییابد و کانون مناسبات ژئواکونومی جهانی قلمداد میشود که نشان میدهد منابع ثروت دولتهای رانتیر در
قرن حاضر همچنان رو به فزونی است و بازتولید اینگونه دولتها با توجه به منابع ثروت معدنیِ غیراجتماعی تا
نیمة نخست قرن حاضر ادامه مییابد .براساس گزارش مؤسسة اطالعات انرژی ،ذخایر گاز جهان که دومین منبع
انرژی بهویژه انرژی جایگزین نفت است پیشبینی میشود با رشد تولید سالیانه  1/6درصد به  152/7تریلیون
فوت مکعب در سال  2030برسد.
از  178/3تریلیون مترمکعب کل گاز ذخایر گاز طبیعی شناختهشده در جهان 73/2 ،تریلیون مترمکعب در
منطقة خلیجفارس یعنی معادل  2516/4تریلیون فوت مکعب برابر  41درصد ذخایر گاز طبیعی جهان است .در
حال حاضر ،گاز طبیعی بهعنوان سوخت مناسب و مادة اولیة صنایع پتروشیمی اهمیت راهبردی یافته است
(الرنس .)3 :1998 ،وجود ذخایر گازی در منطقة ژئواکونومیک خلیجفارس نقش بسیار مهم و حساسی را در آیندة
اقتصاد جهانی ایفا میکند و نگاههای دولتمردان و قدرتهای فرامنطقهای و منطقهای را حداقل یک قرن به
سوی خود جلب و جذب میکند که خلیجفارس صحنة فعالیت ،همکاری و رقابتهای ژئواکونومیکی و
ژئوپلیتیکی خواهد بود.
دولتهای رانتیر ،رقابت قدرتها و گسترش نظامیگری در خلیجفارس
در بخش عمده و شایانتوجهی از ادبیات حکومت رانتیر ،ارتباط درآمدهای حاصل از رانت با گسترش منازعات و
افزایش احتمال وقوع بیثباتی و جنگهای داخلی در دولتهای رانتیر بررسی شده است .از نظر نظریهپردازان
حکومت رانتیر ،اتکا به درآمدهای حاصل از رانت نفت یا منبع استراتژیک بهواسطة آنچه موجب اقتدارگرایی
حکومت میشود  ،تعبیر می شود و درنتیجه زمینة مناسبی را برای گسترش منازعات سیاسی بهویژه در قالب
ایجاد جنگهای داخلی و همچنین شورش ،کودتا و اعتصاب فراهم میکند .به نظر میرسد منطقة خلیجفارس از
دو بعد عمده مورد توجه قدرتهای جهانی است .اول منابع سرشار و ارزان انرژی که همچنان نقش محوری خود
را در اقتصاد جهانی حفظ کرده است و تا چهار دهة آینده نیز این نقش همچنان استمرار مییابد .دوم موقعیت
ارتباطی ممتازی که جغرافیای خلیجفارس را به کانون و نقطة ثقل کریدور ارتباطی و مصرفی جهان مبدل کرده
است.
با توجه به میزان صدور نفت امروز این منطقه از تنگة هرمز ،که تقریباً  15تا  16میلیون بشکه است ،در
بیست سال آینده اهمیت راهبردی و ژئوپلیتیک خلیجفارس دوچندان میشود .از اینرو ،کشمکش ،رقابت و
منازعه بر سر دستیابی به منابع نفت منطقه با توجه به رشد اقتصاد جهانی و درخواست روزافزون برای این منبع
انرژی دوچندان میشود و اهمیت ژئواکونومیکی حوزة خلیجفارس و وزن راهبردی کشورها با توجه به منابع و
ذخایر انرژی و قدرت تأثیرگذاری آنان در عرصة بینالمللی افزایش مییابد .به همین علت ،این منطقه بیش از
هر منطقة ژئواکونومیکی دیگر در معرض سلطهگری و دخالتهای بیگانگان قرار دارد (کالبرس.)30 :1998 ،
منطقة خلیجفارس در تمام فعالیتها ،جهتگیریها و کارکردهای جهانیشدن و رقابت و کشمکش بر سر ترسیم
تصویر نهایی نقشة ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی معاصر اهمیت ویژهای دارد .با توجه به نیاز رو به افزایش اقتصاد
صنعتی غرب و شرق به منابع انرژی از  92میلیون بشکة امروز به  117میلیون بشکه در سال  2030و کاهش
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شدید منابع انرژی در جهان ،هماکنون احتمال کشمکش ،رقابت و درگیری بین قدرتها در این منطقة
ژئواکونومیکی قابلتصور است .هرچند آثار نظریهپردازان حکومت رانتیر درمورد وجود همبستگی بین منابع تولید
رانت و وقوع خشونتهای سیاسی به موارد فوق محدود نمیشود ،بیشتر مطالعات آنان بیانگر ارتباط جدی و
معنادار بین متغیرهای مذکور است.
بر این مبنا ،میتوان گرایش دولتهای منطقه را به خریدهای کالن نظامی ارزیابی کرد .درآمد سرشار حاصل
از فروش نفت که در سال  2013بالغ بر  800میلیارد دالر بوده است به دو شکل در دولتهای رانتیر خلیجفارس
مشاهده میشود؛ نخست ،موجب عدم وابستگی به جامعه و درآمدهای جامعه و مالیاتهای مردم بهمنظور تأمین
توسعه و امنیت داخلی کشور میشود .دوم سبب خریدهای کالن سالح از قدرتهای بزرگ فرامنطقهای و
وابستگی به آنها بهمنظور تأمین امنیت داخلی و خارجی آنها میشود و زمینة واگرایی داخلی و منطقهای را
فراهم میآورد .به همین دلیل ،هشت کشور رانتی منطقة خلیجفارس ،تهدیدات اجتماعی و سیاسی داخلی
گوناگون و دیدگاههای امنیتی متفاوت و گاه متضادی بهمنظور تأمین امنیت ملی و دستهجمعی منطقهای دارند.
جدول  5مجموع هزینه نیروهای نظامی (به میلیون و میلیارد دالر) بهمثابه اصلیترین شاخص تمایل به
نظامیگری در کشورهای منطقه خلیجفارس را نشان میدهد.
جدول  .5هزینههای نظامی کشورهای منطقة خلیجفارس از سال  1999تا ( 2012به دالر)
ایران

یمن

عراق

عربستان
صعودی

امارات

قطر

امان

کویت

بحرین

سال

5.700$

429$

1.400$

21.800$

3.200$

1.400$

1،600$

$32

$441

1999

4.000$

498$

-

22.000$

3.000$

1.200$

1.700$

3.700$

$322

2000

3.218$

542$

-

21.055$

1.642$

1.690$

2.107$

3.286$

$371

2001

3.076$

740$

-

18.501$

2.490$

1.855$

2.518$

3.477$

$331

2002

4.150$

809$

-

18.747$

2.519$

1.923$

2.655$

3.881$

$460

2003

5.328$

842$

-

20.910$

8.910$

2.060$

3.008$

3.284$

$473

2004

7.275$

584$

-

25.372$

8.747$

888$

3.695$

3.568$

$500

2005

8.864$

1.066$

-

29.541$

9.482$

1.072$

4.076$

5.024$

$532

2006

8.040$

1.211$

-

35.446$

11.253$

1.266$

4.376$

5.250$

$539

2007

9.595$

1.492$

-

38.223$

13.733$

1.756$

4.671$

6.812$

$553

2008

8.636$

883$

4.118$

41.276$

7.957$

2.500$

4.018$

4.184$

$742

2009

27.283$

1.452$

4.848$

45.170$

16.057$

3.117$

4.189$

4.654$

$736

2010

26.359$

1.363$

12.028$

48.500$

9.320$

3.457$

4.304$

4.070$

$959

2011

23.932$

1.654$

14.727$

52.510$

12.700$

3.670$

6.731$

4.616$

1.028$

2012
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جدول  .6میزان بودجة نظامی (به میلیون و میلیارد دالر) در کشورهای حوزة خلیجفارس
ایران

یمن

عراق

5.700
7.500
2.800
3.000
3.610
4.100
5.200
6.480
7.160
9.590
8.640
10.600
12.000
23.900

374
435
460
731
809
869
942
823
908
1.490
1.550
1.830
1.340
1.630

4100
4190
12000
14700

عربستان
صعودی

امارات

قطر

عمان

کویت

بحرین

سال

18.400
19.900
21.100
18.500
18.700
19.300
21.300
29.540
35.400
38.200
41.300
45.240
46.200
49.000

3.800
3.900
1.600
1.600
2.510
2.580
2.650
9.480
10.080
13.730
15.470
8.650
9.320
12.700

1.300
1.200
1.700
1.900
1.920
2.060
2.190
2.330
1.090
1.750
2.380
3.427
3.750
3.890

1.600
1.750
2.400
2.300
2.460
2.560
3.690
3.270
3.230
4.670
4.020
4.180
4.270
6.720

2.300
2.300
3.100
3.200
3.880
3.990
4.400
3.490
3.750
4.930

306
315
315
331
460
473
463
478
539
552
705
747
943
020..1

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

3.910
4.050
4.620

منبعAdapted from the IISS, Military Balance,1999- 2013 (WWW. Military Balance.COM) :

دولتهای رانتیر ،نبود اقتصادهای مکمل و عدم شکلگیری منطقهگرایی در کشورهای حوزة
خلیجفارس
وضعیت کشورهای منطقة حوزة خلیجفارس نشان میدهد کشورهای منطقه بهواسطة اتکای شدید به درآمدهای
نفتی و اقتصاد تکمحصولی ،درعمل توانمندیهای الزم صادراتی و سرمایهگذاری را در سایر حوزهها ندارند و
درنتیجه نمیتوانند نقش مکمل منطقهای را برای یکدیگر ایفا کنند .افزونبراین ،پیوندهای اقتصادی متقابل و
قوی بین کشورهای منطقه که دارای اقتصاد نفتی هستند ،همواره موجب میشود امنیت منطقهای با سهولت
بیشتر دچار تهدید شود و کشورهای منطقه که بهطور عمده یکدیگر را رقیب جدی اقتصادی تلقی میکنند
درصورت لزوم با آسودگی بیشتری با تهدیدات فرامنطقهای علیه یکدیگر همنوا شوند.
جدول  7کشورهایی را که بیشترین حجم سرمایهگذاری مستقیم را در کشورهای حوزة خلیجفارس داشتهاند
به همراه تعداد پروژهها به تفکیک کشورها نشان میدهد.
مرور سطحی جدول  7نشان میدهد کشورهای منطقه بهاستثنای امارات چندان تمایلی به سرمایهگذاری
متقابل با یکدیگر ندارند و درنتیجه روابط سیاسی این کشورها آنگونه که شایستة فرایند رشد منطقهگرایی است،
حداقل در کوتاهمدت گسترش نمییابد.
شرکتهای فراملی منطقه خلیجفارس و حکومتهای رانتیر
به دالیل متعدد ،کشورهای دارای اقتصاد رانتی و حکومتهای رانتیر مکان و عامل بسیار مناسبی برای حضور و
پذیرش سیاستهای شرکتهای فراملیتی بودهاند .در خلیجفارس ،این شرکتها سالهای متمادی حضور
داشتهاند و علت آن نیز بسیار روشن است .کشورهای منطقة خلیجفارس بهطور عمده اقتصادهایی عقبمانده یا
درحالتوسعه با تکیه بر نفت یا محصوالت اندک یا صدور مواد اولیه داشتهاند و درعوض بازار مصرف مناسبی را
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برای شرکتهای فراملیتی فراهم ساختهاند .این شرکتها با حضور در کشورهای منطقه و با ایجاد پیوندهای
مستحکم با دول این کشورها و عقد قراردادهای مختلف ،در طول تاریخ منابع عظیم و بسیار حیاتی منطقه را به
نفع کشورهای خود خریدهاند و به بازارهای جهانی انتقال دادهاند و سودهای کالنی در این راه بهدست آوردهاند.
جدول  .7کشورهای سرمایهگذار در کشورهای جنوب خلیج فارس
بحرین

کشورهای سرمایهگذار
آمریکا
هند
انگلیس
امارات
کویت

امارات متحدة عربی

تعداد پروژه
15
12
10
10
8

کشورهای سرمایهگذار
آمریکا
انگلیس
هند
آلمان
ژاپن

ایران

کشورهای سرمایهگذار
فرانسه
ایتالیا
ژاپن
انگلیس
امارات

قطر

تعداد پروژه
6
6
5
4
4

کشورهای سرمایهگذار
آمریکا
انگلیس
امارات
هند
هلند

تعداد پروژه
7
6
5
3
2

کشورهای سرمایهگذار
هند
آمریکا
امارات
آلمان
قطر

کویت

کشورهای سرمایهگذار
آمریکا
انگلیس
امارات
فرانسه
هند

تعداد پروژه
137
108
72
38
23
تعداد پروژه
20
14
9
7
6
عمان

تعداد پروژه
12
6
5
4
3

عربستان صعودی

کشورهای سرمایهگذار
آمریکا
امارات
انگلیس
ژاپن
هلند

تعداد پروژه
33
23
14
7
7

منبعwww.locomonitor.com :

شرکتهای چندملیتی بهدلیل اتخاذ سیاستهای متعدد که موجب وابستگی کشورهای منطقه به جهان پیشرفته
شده است ،وجهة مناسبی نزد مردم آن کشورها ندارند و بسیاری از افراد آن ملت به آنها به چشم عوامل استعمارگر
دنیای غرب مینگرند .مسائلی چون ارتباط نابرابر بین جهان صنعتی و جهان درحالتوسعه ،اتخاذ تصمیمات در
جهان اول و دیکتهکردن آنها به جهان سوم ،اعمال سیاستهای امپریالیسم نو یا استعمار نو در کشورهای
درحالتوسعه و وابستگی اقتصادی مناطقی چون خلیجفارس به غرب بر بدبینی به این شرکتها افزوده است .سه
حقیقت عمده در خلیجفارس عبارت است از :نفت زیاد ،باران و آب اندک و جمعیت رو به رشد جوان .سه مشکل
عمدة این منطقه ،افزایش نرخ بیکاری ،میزان اندک سرمایهگذاری خارجی و صرف میلیاردها دالر از درآمدهای
نفتی در راستای خرید تسلیحات نظامی از غرب است .همچنین توجه به اهمیت اقتصادی و ژئواستراتژیک
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خلیجفارس و تأمین ثبات منطقه از طریق همکاری منطقهای اولویت دارد که رویههای کنونی اقتصاد جهانی و
سیاست بینالملل موجب پدیدآمدن همکاریهای فرامنطقهای شده است (چادوری.)191 :1997 ،
ولی مشکالت عمده همچنان پابرجاست و حل این مسائل به تجدیدنظر در بعضی سیاستهای اتخاذشده از
سوی دول منطقه نیاز دارد که یکی از اصلیترین آنها برقراری دموکراسی در منطقه است که آن هم بدون
پدیدآمدن اقتصادی باثبات و مستحکم چندان ممکن بهنظر نمیرسد .درکل ،سطح توسعة اقتصادی یک کشور با
میزان نظام دربردارندة شرایط الزم برای پذیرش دموکراسی نسبت مستقیم دارد .همچنین در مدلهای
چندمتغیری که به عوامل اقتصادی و غیراقتصادی توجه میکنند ،سطح توسعة اقتصادی تنها متغیر توصیفی و
مهمترین آن بهشمار میرود .تأثیر توسعة اقتصادی ناشی از روابط بین دول کشورهای رانتی با شرکتهای
فراملیتی در هریک از این کشورها متفاوت است.
نتیجهگیری
مردم منطقة خلیجفارس طی تاریخ طوالنی پر فراز و نشیب خود نوعی حکومت با دو ساختار اقتصادی متفاوت اما
با کارکردی واحد را در تداوم یکدیگر تجربه کردهاند .ابتدا حکومتهای دیکتاتوری برآمده از بستر اقتصاد دامی–
زراعی و اجتماعی (عصبیت قبیلهای) بهوجود آمد و سپس حکومتهای نفتی رانتیر از دهة 1950م جانشین
حکومتهای دیکتاتوری قبیلهای برآمده از جغرافیای منطقه شد .طی تحقیق این موضوع بررسی شد که در
کشورهای منطقة خلیجفارس عوامل جغرافیایی مانند موقعیت جغرافیایی ،آبوهوا ،میزان ریزشهای جوی و
منابع آب ،اقتصاد دامی و کشاورزی و وضعیت ژئوپلیتیک چگونه نقش مؤثری در شکلگیری حکومتهای جدا از
جامعه ،اقتدارگرا و غیرپاسخگو ایفا میکنند و این مؤلفهها چگونه زمینهساز ساختاری دیکتاتوری و نوعی آمریت
سیاسی -عمودی قبیلهای برای این حکومتها میشود .سپس مشخص شد در کشورهای صادرکنندة نفت ،درآمد
نفت بهطور مستقیم از اقتصاد بینالملل به خزانة دولت سرازیر میشود .بدینترتیب ،دولت بدون اینکه به گرفتن
مالیات از جامعه مجبور باشد ،به مقادیر عظیمی از درآمد دست پیدا میکند.
منابع نفت به دولت تعلق دارد و استخراج نفت فعالیتی سرمایهبر و جدا افتاده از اقتصاد داخلی است .حکومت با
تصمیمگیری دربارة چگونه خرجکردن درآمد نفتی ،بر کل اقتصاد کشور تأثیر میگذارد .رابطة بین حکومت و ملت
در چنین اقتصادی کامالً متفاوت از مدلهایی است که برای اقتصادهای سرمایهداری غرب تهیه شده است .با
افزایش چشمگیر درآمد نفت در چند دهة گذشته ،کشورهای نفتخیز نیازی به مالیاتستانی نداشتهاند .این نوع
حکومتها به هیچوجه منافع و مصالح مشترکی با ملتهایشان ندارند .بهدلیل ارتباط اندک بین جامعه و حکومت از
ابعاد و زوایای مختلف ،بهرغم خیزش جهانی دموکراسی در دهههای اخیر و گسترش موج سوم دموکراسیخواهی
دموکراتیزاسیون در سراسر کشورهای جهان سوم ،اقتدارگرایی در منطقة خلیجفارس بهصورت چمشگیری وجود دارد
و هنوز هم بر سریر قدرت است .از آنجاکه فروش ذخایر منابع نفت و گاز این کشورها حداقل تا یک قرن ادامه دارد،
نظام حکومتی رانتیر نیز در سالهای آینده در منطقه پایدار میماند .همچنین ،از بعد اقتصادی و ژئواکونومیک در
قرن حاضر ،انرژی بهویژه نفت و گاز بهعنوان روح ژئواکونومیک در فرایند توسعه ،تعیین امنیت و ایجاد
کشمکشهای منطقهای و بینالمللی نقشآفرین بوده است.
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بدینترتیب ،منابع انرژی (نفت و گاز) در کشورهای حوزة خلیجفارس از یکسو به شکلگیری رانتیریسم و از
سوی دیگر به رشد اقتصادی منطقه و جهان و رقابت بازیگران در این منطقه منجر شده است و این چرخه مانع
شکلگیری حکومتهای دموکراتیک در منطقه بوده است .رانت نفت در کشورهای حوزة خلیجفارس موجب
تضعیف انگیزة کار ،تضعیف بخش خصوصی ،گسترش فرهنگ رانتخواری ،مصرفگرایی و اتالف منابع
اقتصادی میشود.
از بعد نظامی ،اتکا به درآمدهای حاصل از رانت موجب اقتدارگرایی حکومت میشود و درنتیجه زمینة مناسبی را
برای گسترش منازعات سیاسی بهویژه در قالب ایجاد جنگهای داخلی و همچنین شورش ،کودتا و اعتصاب فراهم
میکند .درواقع ،کشف نفت موجب گذار حکومتهای دیکتاتوری منطقة خلیجفارس به حکومتهای دیکتاتوری–
رانتیریسم شد .در زمینة منطقهگرایی نیز ،با نگاهی به وضعیت کشورهای حوزة خلیجفارس مشخص میشود
کشورهای منطقه بهواسطة اتکای شدید به درآمدهای نفتی و اقتصاد تکمحصولی درعمل توانمندیهای الزم
صادراتی و سرمایهگذاری را در سایر حوزهها ندارند و درنتیجه نمیتوانند نقش مکمل منطقهای را برای یکدیگر ایفا
کنند .افزونبراین ،پیوندهای اقتصادی متقابل و قوی بین کشورهای منطقه که اقتصاد نفتی دارند همواره موجب
سهولت در تهدید امنیت منطقهای میشود و بهاینترتیب کشورهای منطقه که بهطور عمده یکدیگر را رقیب جدی
اقتصادی تلقی میکنند ،درصورت لزوم با آسودگی بیشتری با تهدیدات فرامنطقهای علیه یکدیگر همنوا میشوند.
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