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 چکیده:
سی  امروزه اهمیت نفت و ثروت ر ک هاي هنگفت حاصل از فروش آن ب
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سم و توسعه سیاسی جمهوري اسالمی  ر اساس  رانتیری ایران پرداخته شود که ب
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 مسأله یانب و دمهمق
متفکران و  ي ها در آن همیشه مورد دغدغه تأمل در باب توسعه و نقش دولت

بوده است، و در چند نیافته و جهان سوم  توسعهمداران بخصوص در کشورهاي  سیاست
 اخیر توجه بسیاري از پژوهشگران و نخبگان فکري کشورهاي جهان سوم را عمیقاً ي دهه

به خود جلب کرده و در کانون عالیق فکري اندیشمندان علوم اجتماعی و علوم سیاسی آن 
نیافتگی، هگونه کشورها فرآیند توسعه و توسعها قرار گرفته است چرا که در اینکشور
اقتصاد موجود، وقایع و تحوالت سیاسی، اجتماعی و  ي باشد و همه اصلی جامعه می چالش

ثیر أ. وجود دولت و ت)Kadivar, 2007:190-210( ثیر آن قرار دارندخواه ناخواه تحت تأ
هاي جدید براي پیشرفت و  هاي تاریخی براي حفظ امنیت و در دوره دوره يآن در همه

شود، اما در کشورهاي  ناپذیر محسوب مینابا یک ضرورت اجتکشوره يتوسعه
کند. به رغم رشد  ثر نقش حیاتی بازي میعنوان یک عنصر بسیار مؤنیافته، دولت به توسعه
صی به ثر بخش خصوو گسترش مؤ  عمومی ي مدنی و نهادهاي واسط در حوزه ي جامعه

تاریخی که غرب  ي ثیر دولت در فرآیند توسعه بیشتر از دورهنسبت دوران گذشته، میزان تأ
ثباتی  کند. از این رو بخشی از بی و مدنی قرار داشت عمل می  عمومی ي در محدودیت حوزه

ثر آنها ي مؤها ها و عدم ایفاي نقش نیافتگی در کشورهاي در حال توسعه به دولت و توسعه
  ).Shooshtari, 1388:4( گردد باز می

باشد علیرغم  رقابت سیاسی می مشارکت و ي سیاسی که به معناي توسعه ي توسعه
هاي زیادي است  عنوان یک هدف بزرگ سیاسی، سالها و مشکالت فراوان، به چالش ي همه

هاي جهان سوم از  هایی از جهان به ثمر نشسته، ولی هنوز در اغلب کشور که در قسمت
سیاسی با انواع  يداشتن چنین موهبت بزرگ محروم هستند و برعکس آن به جاي توسعه

 کنند نیافتگی و عدم استواري سیاسی دسته و پنجه نرم میو سطوح مختلف عدم توسعه
)Abrahamian, 2000:214-382 .(الذکر سالیان متمادي در ایران همچون مفهوم فوق

 شود هاي در حال توسعه به مثابه یک هدف آرمانی و مطلوب شناخته می سایر کشور
)Ghaderi, 2013:2 صدد  باشد در می  ایران که انقالبی مردمی  میانقالب جمهوري اسال)؛

الگو و مدلی جدید با هدف رسیدن جامعه به تعالی و توسعه است در همین راستا  يارائه
مدنی صورت  يهاي مردم نهاد و تحقق جامعه اقداماتی جهت گسترش احزاب و سازمان

سیاسی اهمیت  يتوسعهشناسی و نقد امور مربوطه به گرفت و به دنبال این اقدامات آسیب
هاي  چهارم ایران این بحث به یکی از دغدغه يبیشتري پیدا کرد تا جایی که با شروع دهه

را   انقالب اسالمی يتبدیل شد تا جایی که رهبري ایران چهارمین دهه جمهوري اسالمی
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 جانبهي همه ، معادلی براي توسعه»پیشرفت و عدالت«پیشرفت و عدالت نامید که  ي دهه
ایران نشان حاکی   هاي رهبري جمهوري اسالمی باشد. مجموع دیدگاه در ادبیات جدید می

سیاسی دارد و جهت تمایز از  ي از آن است که این مفهوم بار معنایی معادل توسعه
عدالت شده است. از سوي دیگر قانون اساسی   اسالمی ي غربی، مقید به ضابطه ي توسعه

مان مهم آزادي، عدالت و استقالل نهادینه شده است و به ایران سه آر  جمهوري اسالمی
براي رسیدن به این سه آرمان به وقوع پیوست که تحقق آن به   عبارتی انقالب اسالمی

 . )Shafie, 2015:104-105( خورد سیاسی پیوند می ي توسعه
ها  زمینی و طبیعی، ذخایر با ارزشی هستند که در اختیار دولتبدون تردید منابع زیر

درست و بهینه از سود حاصل این  ي رود که استفاده گونه انتظار میها قرار دارد و این و ملت
تواند کشورها را به سوي توسعه سوق دهد و یا روند حرکت به سوي توسعه در  ذخایر می

آن کشورها را تسریع بخشد، اما در واقع تجربه در کشورهاي مختلف آسیایی و آمریکاي 
 ي دهد که علیرغم دارا بودن این کشورها از منابع طبیعی هنگفت توسعه التین نشان می

شان بسیار پایین است. بر همین اساس ببالوي و ضعیفی دارند و سطح زندگی ساکنین
کنند که بیشتر مختص  را مطرح می 1دولت رانتیر ي لوچیانی مفهوم رانتیریسم و نظریه

اصلی استوار است: نخست تعریف  ي پنج پایه باشد بر اي میي خاورمیانهها جوامع و دولت
دوم: ابتناء بخشی مهم (باالي  ؛رانت به مثابه درآمد باد آورده حاصل از فروش منابع طبیعی

هاي  سوم: غیر تولیدي بودن اقتصاد ؛درصد) از درآمد بر رانت به شکلی منظم و مستمر 42
هاي  جی و نه از طریق فعالیترانتی و کسب درآمد از طریق فروش منابع در بازارهاي خار

 ي مولد داخلی چهارم تولید رانت توسط اقلیت جامعه و مصرف رانت توسط اکثریت جامعه
 ,Beblavi & Luciani( پنجم انحصار دریافت و کنترل هزینه رانت توسط دولت

1987:10-12(. 
 توان نتیجه گرفت که اصلی نگاه ببالوي و لوچیانی می ي بر اساس این پنج پایه

درصدي)  42 ي هاي رانتی اقتصاد آنها بر پایه فروش منابع زیر زمینی (آستانه دولت
، داراي اقتصاد عموماً دولتی، تولید ناخالص داخلی محدود، جدایی رانت با تولیدات باشد می

از افراد درگیر تولید رانت هستند و اکثر افراد این جوامع دریافت   داخلی و تنها تعداد کمی
 باشند. رانت می ي وزیع کنندهکننده و ت

درازي دارد و در تاریخ معاصر نیز  ي پیوند میان اقتصاد و سیاست در ایران پیشینه
ها غالباً  ماهیت دولت و اقتصاد رانتیر، چنین پیوندي را تداوم و عمق بخشیده است، و دولت

1 Rentier State 
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با توجه به  1357اند. پس از انقالب عنوان هژمونی سیاسی بهره گرفتهاز منابع اقتصادي به
هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، ارزشی نسبت به قبل از انقالب  اینکه بسیاري از ساختار

طبیعی) تغییري  تغییر کرد اما در ساختار اقتصادي (ساختار رانتی و متکی بر فروش منابع
هایی  اخیر کشور ایران از محل فروش دارایی ي طوري که در چهار دههصورت نپذیرفت، به

میلیارد  120کسب کرده و از  عظیمی ي هاي هنگفتی و سرمایه مانند نفت و گاز درآمد
رسیده است، اما  1396میلیارد تومان در پایان سال  100/184به  1357تومان در سال 

 ایران داشته است. ي جانبه توسعههایی در روند همه همواره کارکرد این ثروت
پژوهشی با یک روش دلفی در پی ـ   میبر اساس مطالب فوق در این مقاله عل

ایران در حرکت به سوي   شناسایی تهدیداتی هستیم که دولت رانتی جمهوري اسالمی
 سیاسی امکان بوجود آوردن آن را دارد. ي توسعه

 
 پژوهشهدف 

 .ایران  سیاسی جمهوري اسالمی ي هاي دولت رانتیر در روند توسعه شناسایی تهدید
 

 مبانی نظري پژوهش
ان نظرپردازان و صاحبسیاسی از مباحث مهم در بین نظریه ي توسعه ي روزه مقولهام

هاي در حال توسعه  المللی دنیا بخصوص در کشورتوسعه در محافل آکادمیک و بین
باشد. به همین  سیاسی می يباشد. زیرا در این کشورها ثبات سیاسی در گرو توسعه می

شکلی است که بحث یکی از ابعاد مفهوم توسعه به  عنوانهسیاسی ب ي دلیل اهمیت توسعه
ترین مباحث گیري آن به یکی از مهمگیري آن و یا عدم شکلدرباره روند شکل

 شناسی و ... تبدیل گردیده است.هاي علوم سیاسی، جامعه گران حوزهاندیشمندان و پژوهش
ان باستان باز سیاسی (دموکراسی) به یون ي پردازي در باب توسعهي نظریه تاریخچه

یونان باستان همچون ارسطو، افالطون و سقراط نسبت به دموکراسی  ي گردد. فالسفه می
ها را مورد نقد خود  گونه نظامنگاه منفی به نظام سیاسی دموکراسی داشتند و همواره این

هاي تاریخی مختلف باعث  هاي منتقد و موافق در طول دوره دادند. همین نگاه قرار می
 ري اندیشه دموکراسی گردید.ماندگا

سیاسی نمایندگی باز سخن از  هاي هاي میانه و پیدایش نظام پس از گذر از سده
پردازانی همچون ژان ژاك روسو و جان  ونق گرفت. و آراء و نظریات نظریهساالري ر مردم
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ب فرانسه الك و ... رونق جدیدي به تئوري داد. در قرن هجدهم میالدي و با وقوع انقال
 ).Vafaie, 2014:3( سیاسی فراهم شد ي پردازي در باب توسعه ستري جدید براي نظریهب

 ي کمیته«هاي توسعه بعد جنگ جهانی دوم شکل گرفت در همین راستا  عمده تئوري
هاي جهان  خیر کشورأسیس گردید تا به بررسی دالیل تأدر آمریکا ت» هاي تطبیقی سیاست
هاي جهان سوم در  ن اساس کمک به نوسازي کشورو بر همی نوسازي بپردازد؛ سوم در

آمریکا قرار گرفت. تا جایی که جان افکندي از  ي اولویت اقدامات سیاسی ایاالت متحده
اتحاد براي « ي هاي اصلی پیشنهادي خود به کشورهاي آمریکاي التین در برنامه اولویت

 . )Badie, 2006:77( را در راه دموکراسی و آزادي معرفی کرده بود» ترقی
سیاسی گذشته  ي پردازي توسعهاکنون که بیش از نیم قرن از شروع مطالعات و نظریه

سیاسی  ي هاي توسعه فرآیند ي پردازان و پژوهشگران به مطالعهاست و طی این مدت نظریه
گرایی کالسیک و در چارچوب آن، جریان توسعه«اند. در کشورهاي گوناگون پرداخته

ها  ها بود و به تدریج به منظور چیره شدن بر ضعف فت نخستین پژوهشمدرنیزاسیون، رهیا
 شناسی و مطالعات تاریخیهاي نوسازي، جریان بازشناسی جامعه هاي نظریه و کاستی

)Badie, 1997:22) ،(Huntington, 1971:325 ،(هاي کالن مطالعات را فراهم  چارچوب
 ,Riggs( هاي دموکراتیزاسیون ، نظریههاي اخیر ها در دهه اند و به دنبال رویکرد کرده

 اند.نیز مطرح شده )Ikander, 2015:145( و حکمرانی خوب )1981:235
یابیم که وقوع انقالب مشروطه اولین  با نگاهی به تاریخ معاصر کشور ایران در می

سیاسی در  ي سیاسی در کشور بوده است، و بعد آن روند توسعه ي حرکت به سوي توسعه
ترین حرکت به ترین و پررنگهایی به همراه داشت اما مهم همواره فراز و نشیباین کشور 

  سیاسی، حرکت جامعه در انقالب اسالمی ي هاي مطلوب توسعه سوي رسیدن به شاخص
ها و با سایر امواج قبلی در این است که پیشران  بوده است زیرا وجه تمایز انقالب اسالمی

نون از رشد چشمگیري برخوردار سیاسی، تا ک ي ی توسعهثیرگذار بر نهادینگنیروهاي تأ
  ).Heidary, 2019:38-36( اندشده

(تا زمان انجام تحقیق حاضر)، معیار خوبی جهت   چهل ساله انقالب اسالمی ي دوره
سیاسی یکی از  ي باشد، توسعه سیاسی در کشور ایران می ي بررسی روند دستیابی به توسعه

سیاسی را در  ي تحقق توسعه ي بوده است. شیوه  انقالب اسالمیها و اهداف مهم  آرمان
 دهد. هاي نظام، برابري و انفکاك ساختاري پوشش می قالب افزایش ظرفیت

زي به برابري و عدالت از همان آغاز خود بیش از هر چی  نظام جمهوري اسالمی
ی بعد از جنگ در سیاسی پرداخت و در دوران سازندگ ي نیاز توسعهعنوان پیشاجتماعی به
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هاي الزم در جهت  اجتماعی، گسترش و تجهیز زیر ساختـ  سازندگی اقتصادي«قالب 
با فراهم شدن امکانات و  70 ي رسیدن به توسعه در دستور کار خود قرار داد. اواسط دهه

هاي آن توجه  لفهي سیاسی و مؤ توسعه ي مقدمات ساختاري و انسانی الزم، به مقوله
درصدي مردم در این  80و مشارکت  1376انتخابات دوم خرداد سال  بیشتري شد. با
ساالرانه این نظام بروز کرد که دولت وقت از این ي جدیدي از ظرفیت مردم انتخابات چهره

 سیاسی بهره برد، مانند ي ها و ابعاد مختلف توسعه لفهؤفرصت براي پوشش دادن به م
هاي سیاسی، تشکیل  سترش احزاب و گروهرسانی، گتوسعه و افزایش مطبوعات و اطالع

هاي مردم نهاد، گسترش اینترنت در نقاط مختلف کشور، انتخابات شوراهاي  سازمان
 شهر و روستا در کشور و تقویت گفتمان اجتماعی و فضاي نقد در جامعه.  اسالمی

ساله تضعیف گردیده بود در دوران  8مطبوعات که با آغاز جنگ تحمیلی  ي حوزه
مطبوعه  660تعداد کل مطبوعات به  163اي که از اي گرفت به گونهدوبارهی جان سازندگ

. به نقل از مرکز آمار )Shfieifar, 2015:117( درصد) رسید 400(رشد  1375در سال 
) 1384الی  1376...) و این روند در دوران اصالحات (و  ایران، تحوالت اجتماعی اقتصادي
عنوان  2817تعداد کل مطبوعات به عدد  1383در سال به اوج خود رسید تا جایی که 

که خیلی باالتر از )، Statistics Center of Iran, Statistical Yearbook, 2007( رسید
 ي اجتماعی و اقتصادي ایران بوده است. در دوره ي سوم توسعه ي بینی برنامهپیش

داد کل مطبوعات به رقم تع 1391اصولگرایی این روند نیز باز افزایش یافت و در سال 
). عالوه بر این Statistical Yearbook of Iran, 2012مطبوعه افزایش یافت ( 5606
فناوري اطالعات و ارتباطات نیز پیشرفت شگرفی داشت، گسترش ضریب نفوذ  ي حوزه

هاي اینترنتی گسترش یافت که این امر سهم  اینترنت و بدنبال آن پیدایش خبررسانی
هاي سیاسی و اجتماعی، آزادي بیان و فعالیت و مشارکت سیاسی  اء آگاهیدر اتق  مهمی

 Statisticalدرصد بوده است ( 7به میزان  2011داشت، ضریب نفوذ اینترنت در سال 
Yearbook of Iran, 2012(. 

هاي  و در کشور ؛احزاب مجري اجراي سیاست و رابط بین جامعه و دولت هستند
ندارد. تا سال   سی بدون وجود احزاب سیاسی معنا و مفهومیسیا ي یافته، توسعهتوسعه
 10 ي حزب سیاسی بود که از کمیسیون ماده 35تعداد احزاب موجود در ایران  1375

اصالحات در کشور این تعداد افزایش  ي احزاب مجوز فعالیت گرفته بودند، اما با شروع دوره
خانه احزاب و اختصاص یارانه به  و فعالیت آنها گسترش یافت، در این دوره با تشکیل

، تعداد 1377اي که تنها در سال آنها کمک کرد به گونه  احزاب دولت وقت به رشد کمی
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 General Political( حزب مجوز فعالیت دریافت کردند 30، 1378حزب و در سال  42
Office, 2000220اصالحات تعداد احزاب داراي مجوز در کشور به  ي ) و تا پایان دوره 

 حزب رسید.
سیاسی  ي هاي توسعه هاي مردم نهاد نیز از دیگر شاخص هاي سیاسی و سازمان گروه

به   هاي بعد از انقالب اسالمی ایران هستند و همواره مورد توجه دولت  در جمهوري اسالمی
-Mohammadzadeh, 2003:181( اند مدنی بوده ي عنوان بخشی از پروژه وقوع جامعه

فی تحت هاي صن ترین کانونترین و سیاسین صنفی معلمان، یکی از مهمد کانوبع). 182
 ي نگاران ایران شکل گرفت و در این زمینه اتحادیهعنوان انجمن صنفی روزنامه

ي  نگاران زن نیز بوجود آمد. طبق اسناد قانون برنامه نگاران مسلمان و انجمن روزنامه روزنامه
دولتی  هاي غیر ) سازمان1379-1383این برنامه (هاي اجراي  سوم مقرر بود که طی سال
)، اما با Judiciary, 2001:14درصدي مواجهه شوند ( 3/21مربوط به جوانان با رشد 

ها با رشد چشمگیري  هاي مردم نهاد این سازمان تسهیل قوانین و مقررات تشکیل سازمان
اي که گونههور بود، بمذک يتوسعه يبینی برنامهمواجهه شدند که بسیار بیشتر از پیش

، )Mohammadzadeh, 2003:181-182( اندهزار تخمین زده 30تا  20تعداد آنها را 
)Kadivar, 2007:175 (ها که نمود جهانی نیز پیدا کرد  و از جمله این سازمان

 سازمان افزایش یافتند 200سازمان به  30هاي زیست محیطی بودند که از  سازمان
)Shafie, 2015:118(. 

در توصیف نظري متغیر مستقل پژوهش باید گفت که اقتصادانان کالسیک اولین 
ها این  گروهی بودند که از مفهوم رانت سخن به میان آوردند و پس از آن نئوکالسیک

 مفهوم را با دیدگاه جدیدي بیان کردند.
نت را«کند:  گونه تعریف میرانت را این» ي اقتصاد مدرننامهلغت«دیوید پیرس در 

پرداختی است در ازاي یک فاکتور، بیشتر از آنچه که براي حفظ وضعیت کاربرد فعلی آن 
 ).Beblawi and Luciani, 1986:67( »ضروري است

طور که در باال گفته شد اقتصاد دانان کالسیک همچون آدام اسمیت و دیوید همان
است که میان رانت و دیگر اند، آدام اسمیت بر آن ریکاردو نیز به مفهوم رانت توجه داشته

 ي رانت به شیوه«منابع درآمد مانند مزد و سود تفاوت وجود دارد، بر اساس نظر وي 
سودهاي  شود. دستمزدها و متفاوتی از دستمزد و سود در ترکیب قیمت کاالها داخل می

ال یا شود اما رانت باال یا پایین مسبب قیمت با باال و پایین، مسبب قیمت باال یا پایین می
عنوان مثال صرفاً رانت به ).Smith, 1960:412( »باشد پایین نیست بلکه نتیجه آن می
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اي در ازاي مالکیت منابع درآمدي براي یک صاحب زمین یا خانه نیست، بلکه جایزه
معادن و «پردازان اقتصاد کالسیک معتقد است: طبیعی است. ریکاردو یکی دیگر از نظریه

ي ارزش باالي محصوالت باشند و این رانت نتیجه می ها مالکان آن زمین منبع رانت براي
طور کلی زمانی که از رانت ). بهRicardo, 1962:590( »معادن و زمین است نه علت آن

 گردد) طبیعت استخراج می ي درآمدي است که از هدیه«رود منظور  سخن می
)Principles, 1920:43 .(انت درآمدي است که بدون توان دریافت که ر بدین ترتیب می

 ي رود که نتیجه چون مزد و سود به کار می  آید و در مقابل مفاهیمی تالش به دست می
 فعالیت و تالش اقتصادي است.

کنند، این  اي است که جوامع دارا از منابع طبیعی آن را دریافت میپس رانت هدیه
همچون سود و حقوق قرار   آید و در مقابل مفاهیمی هدیه بدون تالش و زحمت بدست می

بنابراین درآمد حاصل از فروش نفت و یا دیگر منابع همچون الماس رانت  گیرد؛ می
باشد زیرا منابع طبیعی در همه  گردد. ضمناً دیگر ویژگی رانت کمیابی آن می محسوب می

مند هستند و ههاي خدادادي بهر جا وجود ندارد و فقط مناطق خاصی در دنیا از این نعمت
گردد، البته این نکته نیز حائز  فزوده براي مالکین آنها میاهمین امر باعث ایجاد ارزش 

شود و این  اهمیت است که مفهوم رانت امروزه دیگر تنها به منابع طبیعی مربوط نمی
 اي را فرا گرفته است.ي گسترده دامنه

زایش هاي رانتیر جهت حفظ بقاء و اف حکومت رانی دولت ي به رفتار و شیوه
هاي گوناگون سعی  ها و راه ها توسط شیوه شود، این دولت مشروعیت، رانتیریسم اطالق می

 هاي جامعه و اقشار اجتماعی دارند. در جذب گروه
هاي دولت در اقتصاد داخلی،  ها در جامعه، افزایش هزینه دادن امتیاز به برخی گروه

ها از جمله  این احزاب و گروه ها و احزاب خاص و دعوت مردم به عضویت در تشکیل گروه
 ).Shekari, 2000:37( باشد ها در جذب اکثري جامعه می گونه دولتهاي این فعالیت

هاي رانتیر برشمردند که بدین شرح  هایی را براي دولت پردازان رانتیر ویژگینظریه
 باشد: می

رو باید ینهاي رانتی هستند، از ا ی مشخصهاز آنجا که تمام اقتصادها داراي برخ -1
درآمد دولت را  ي براي رانتیر بودن، این معیار را در نظر گرفت که رانت قسمت عمده

درصد به باال را در نظر گرفته شده است.  42دهد. در کتاب دولت رانتیر عدد  تشکیل می
درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد دولت  42بدین معنا که هر کشور که 

 شود. ده میرانتیر نامی
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گونه عیارت دیگر، رانت هیچأمین شوند. بهها باید از خارج از کشور ت این رانت -2
 ارتباطی با فرآیندهاي تولیدي در اقتصاد داخلی کشور ندارد.

از نیروي کار درگیر تولید رانت   در یک دولت رانتیر فقط درصد بسیار کمی -3
 رانت هستند. ي کنندهکننده یا توزیعي دریافت باشد و بنابراین اکثریت جامعه می

اصلی رانت خارجی است و نقش اساسی در هزینه  ي کنندهدولت رانتیر دریافت -4
 کند. نمودن آن را ایفا می

توان دولت رانتیر  نفت را می ي کننده و صادرکنندهبدین ترتیب اکثر کشورهاي تولید
 نامید. 

 
 پژوهشپیشینه 

 الف) تحقیقات داخلی
تبیین ابعاد  )، در این مقاله نگارنده ضمن1387عیوضی، (یافتگی انع توسعهنفت و مو

فرآیند   هاي رانتیر، ناکامی مختلف و تشریح وضعیت سیاسی، اقتصادي و اجتماعی دولت
هایی نام برده است. وي معتقد است  عنوان مصداق بارز چنین دولتنفت محور به ي توسعه

باعث رشد سطح توقعات مردم جامعه گردیده است،  هاي اخیر افزایش قیمت نفت طی سال
تواند به  کند که می لبه عمل می اما باید بدانیم که درآمدهاي نفتی همانند شمشیر دو

حساب و کتاب هاي بی نابودي اقتصادي همچون اقتصاد کشور ایران بیانجامد، زیرا برداشت
مدت آن در کوتاه ي یا هزینهمالی در کشور و  ي از درآمدهاي نفتی و تزریق آن به چرخه

تواند آثار منفی داشته باشد و باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم در اقتصاد کشور باشد  می
هاي دیگر اقتصادي همچون بخش صنعت و  که این عامل باعث نابودي و تضعیف بخش

 گردد. کشاورزي می
 

 ب) تحقیقات خارجی
ترین  معروف هازم ببالوي از  ،)1987 هاي رانتی در جهان عرب (ببالوي، دولت

ي آن را تشریح  دولت رانتیر است که در فصل دوم نظریه ي پردازان در باب نظریه نظریه
هاي رانتی جهان عرب با الهام از  به توضیح دولت 1987اي در سال کردیم، وي در مقاله

و در این دستمزد و سود اقتصاد دان کالسیک با نام آدام اسمیت پرداخته است  ي نظریه
ها وجود دارد البته استفاده از رانت در  دولت ي وي معتقد است که رانت در همه ي مقاله
هاي عربی  باشد. وي در این مقاله معتقد است که دولت ها داراي شدت و ضعف می دولت
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آورند (ثروتی که خیلی  اي به دست میهاي بادآورده د فروش از نفت ثروتخاورمیانه با سو
ها علیرغم  اند)، اما همواره این کشورکه براي دست آوردن آن انجام دادهکاري است فراتر از 

هایی بخصوص در بخش اقتصاد خود هستند. وي در ادامه  هاي باال درگیر چالش درآمد
هاي اقتصادي خود  هاي عربی باید به دنبال نوسازي در خود بروند و فعالیت گوید دولت می

 . )Beblvi, 1987( ت اقتصاد مولد تبدیل کنندرا از اقتصاد مصرفی به سم
بارما  نازنین )،2014 نفرین منابع در آسیاي شرقی و اقیانوس آرام (بارما، ي مقایسه

 به 2014اي در سال کارشناس ارشد نیروي دریایی در دانشگاه مونتري کالیفرنیا طی مقاله
رداخته است. در این مقاله وي پ آرام اقیانوس و شرقی آسیاي در منابع از نفرین ايمقایسه

گوید برخی از کشور که از رانت برخوردار نیستند شرایطی را تجربه کردند که در  می
دولت  ي گوید در منطق نظریه وي می کشورهاي داراي دولت رانتیر صورت گرفته است.

 شرایط اقتصادي، سیاسی و اجتماعی در کشورهاي داراي دولت  رانتیر آمده است که تمامی
زند  نگارنده در این مقاله کشورهایی را مثال می رانتیر وابسته بر شرایط فروش نفت است.

 هاي آنها ماهیت رانتی ندارند. که همین شرایط را دارند اما در صورتی دولت
 )، ماته گري استاد مرکز مطالعات2011 هاي رانتیر موخر (ماته گري، تئوري دولت

هاي  دولت ي تئوري در مورد آینده ي به ارائه 2011ر سال عرب و اسالم دانشگاه استرالیا د
ري دولت رانتیر به دنبال گوید تئو رانتیر جهان عرب پرداخته است که در این مقاله می

ها و جامعه است که بیش از دو  هاي رانت خارجی در روابط دولت ثیرات پرداختتوضیح تأ
شناسی قرار گرفته است. و امروزه عهي مفسران اقتصادي، سیاسی و جام دهه مورد استفاده

خلیج فارس  ي نیز مورد استناد محققان کشورهاي مختلف بخصوص کشورهاي حوزه
اي را در خیز تغییرات عمدهي این نظریه، کشورهاي نفت اما پس از دو دهه از ارائه؛ باشد می

از  ترتفاوتي عربی، قطر و بحرین بسیار م اند، کشورهایی نظیر امارات متحدهخود دیده
اند، اقتصاد و تجارت آزاد، ورود ي این نظریه بوده آنچه هستند که در ابتداي ارائه

هاي داخلی و خارجی عظیم و تحوالت اجتماعی و  گذاريسرمایههاي جدید،  فناوري
مقاله  ي اند، و در نتیجه نویسندهباعث ورود آنها به توسعه گردیده فرهنگی در این کشورها

دلیل وي از  اعتقاد دارد که باید بازنگري در تئوري دولت رانتیر شود و به همین بر این امر
تیر هاي ران برد که دولت برد و طی آن شرایطی را نام می خر نام میتئوري دولت رانتیر مؤ

آن  ي یابند و به واسطه هایی دست می نیافتگی به آگاهیپس از گذر از یک شرایط توسعه
کنند و این همان چیزي است که امروزه در امارات،  ه حرکت میها به سمت توسع آگاهی

 .کنیم عربستان و قطر مشاهده می
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 ال پژوهشسؤ
تواند بوجود  ایران می  سیاسی جمهوري اسالمی ي تهدیدهایی که رانتیریسم در توسعه

 آورد کدام است؟
 
 شناسی پژوهشروش

باشد که  و کاربردي می رویکرد کلی این پژوهش به لحاظ نوع تحقیق اکتشافی کیفی
دارد و شامل بررسی و انعکاس ادراك افراد به منظور فهم  1ماهیتی بیشتر انتزاعی

 . )Alidosti, 2006:9( هاي انسانی و اجتماعی است کنش
باشد، روش دلفی یک روش  روش مورد استفاده در این پژوهش روش کیفی دلفی می

داران است که در آن تالش دار میان متخصصان یا اندیشهمند در ارتباط ساختنظام
تفاده از پرسشنامه در گر و با اسي ناظر یا تهسیلشود با مدیریت یا هدایت یک گروهه می

له یا موضوع اظهار عقیده و در نهایت توافق ایجاد شود. هر چند روش خصوص یک مسأ
باز پاسخ است که  ي سشنامهدلفی مبتنی بر پرسشنامه است اما این پرسشنامه یک پر

هاي  رو در قالب پژوهششود و از این منتج می  هاي کیفی و گاهی کمی معموالً به داده
این امکان  2ین، در دلفی متخصصان طی چند دوره یا راندابنابر شود. بندي میکیفی طبقه

تعدیل کنند و  ود راهاي خ هاي همدیگر پاسخ ها و استدالل یابند تا با توجه به دیدگاه را می
ارائه نهاده یا نظر و  يها برسند یا نزدیک شوند، و یا اینکه به واسطه ترین پاسخبه قابل قبول

 مشترك جدیدي دست یابند ي مواجهه با برابر نهاده یا نظر مخالف به یک نهاده یا عقیده
)Mirzaei, 2016:378.( 

 
 گیرينتیجه و بحث

ها  دهی گویههمچنین بر اساس وزن ن پژوهش واساس نتایج حاصله از مراحل دلفی ای
هایی  ها صورت گرفت، مهمترین تهدید دانشگاه  ت علمیأنظران عضو هیکه توسط صاحب

ایران به همراه دالیل، به ترتیب   سیاسی جمهوري اسالمی ي که رانتیریسم در روند توسعه
 .باشد می 1اولویت به شرح جدول ذیل 

 
 

1 subjective 
2 round 
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 ایران  سیاسی جمهوري اسالمی يیسم در توسعهتهدیدهاي رانتیر: 1جدول 
Table 1: Threats of Rentierism in the Political Development of the 

Islamic Republic of Iran 
 میانگین نمرات بندي دالیلجمع عنوان گویه ردیف

Row Title of The Item Summarize The Reasons Average 
Score 

1 

افت عدم جدیت در دری
مالیات از مردم در 

مقابل عدم پاسخگویی 
 دولت به ملت

وابستگی شدید دولت به ثروت حاصله از رانت 
شود  باعث کاهش بار مالی دولت بر جامعه می

و به همین دلیل دولت رانتیر عزم جدي براي 
دریافت مالیات از مردم ندارد و در چنین 

شرایطی به دلیل عدم دریافت مالیات از مردم 
بیند.  ي به اعطاي دموکراسی به آنها نمینیاز

رییس امور مالیاتی در ایران طبق  يبه گفته
هزار میلیارد تومان فرار  45الی  35برآوردها 

 مالیاتی وجود دارد

16/78 

2 
تمرکز منابع عمده 

 درآمد در دست دولت

کننده و هاي رانتی، دولت دریافت در دولت
ولت انحصاري رانت است و د يکنندهتولید

هاي  گیرد که رانت در کدام قسمت تصمیم می
 جامعه هزینه گردد

15/63 

3 
گیري عدم شکل

هاي مستقل  گروه
 اجتماعی

با تمرکز قدرت در دستان دولت، امکان 
سیاسی و باز شدن فضاي رقابت  يتوسعه

هاي اجتماعی براي کسب قدرت و  میان گروه
 گردد نهایتاً توسعه سیاسی از جامعه سلب می

15/21 

4 
استقالل دولت از 

 جامعه

ماهیت رانت به شکلی است که در آن جامعه 
رود، زیرا  نمی ي قابل اعتنایی به شماروزنه

دریافت رانت از خارج دیگر  ي دولت در سایه
به منابع داخلی (مالیات، عوارض و صدور 

 کند کاالهاي صنعتی و غیره) احساس نیاز نمی

14/9 

5 
زمینه مداخالت 

ي خارجی را گسترده
 کند در کشور باز می

هایی توسط  ذخایر رانتی داراي جاذبه
کشورهاي ابر قدرت جهان هستند و همواره 

هاي آن کشورها  آنها قصد دخالت در سیاست
 دارند

14/61 

 کاهش امنیت ملی 6

وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت، ضعف 
گردد و شرایطی  بزرگی براي آن محسوب می

کند که نیروهاي بیگانه با تمرکز  را ایجاد می
بر این عامل حیاتی از طرق مختلفی مانند 

تحریم و ... اقتصاد ایران را تضعیف کنند که 

14/22 
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 میانگین نمرات بندي دالیلجمع عنوان گویه ردیف

Row Title of The Item Summarize The Reasons Average 
Score 

مطمئناً به دنبال آن ضعف امنیت ملی را 
 شاهد خواهیم بود

7 
عدم تعامل فعال با 

 اقتصاد جهانی

هاي رانتیر به دلیل دستیابی آنها از  دولت
آورد و عدم شفافیت مالی آنها، هاي باد ثروت

کمتر عالقه به ارتباط گسترده با اقتصاد 
هاي  الملل دارند و این امر تأثیر بر سیاست بین

گذارد و آنها را به انزواء در  ي آنها می خارجه
 دهد ي سیاسی سوق می عرصه

13/72 

 

 مدل نهایی پژوهش
 

 یراناسالمی ا هاي رانتیریسم در توسعه سیاسی جمهوري تهدید
Threats of rentierism in the political development of the Islamic Republic 

of Iran 
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عدم جدیت در دریافت مالیات از مردم در 
 مقابل عدم پاسخگویی دولت به ملت

 درآمد در دست دولتي  تمرکز منابع عمده

 هاي مستقل اجتماعی گیري گروهعدم شکل

 استقالل دولت از جامعه

ي خارجی باز  ي مداخالت گسترده زمینه
 شود می

 کاهش امنیت ملی

 عدم تعامل فعال با اقتصاد جهانی
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 پیشنهادات پژوهش
سترش دیپلماسی مبتنی ب - شورهاگ م و تعامل با سایر ک  ر احترا

ول به معناي مذاکره بین ملل مختلف با هدف حص ي نامهدیپلماسی در لغت ي واژه
دانیم دیپلماسی از حائز  میطور که و همان رضایت متقابل همگان باشد، است؛سازش با 

باشد و امروزه با گسترش فناوري  ها می ترین اصول در سیاست خارجی کشوراهمیت
دیپلماسی و سیاست  ي در عرصه  اطالعات و ارتباطات و شکسته شدن مرزها تحول عظیمی

 ها رخ داده است. خارجی کشور
تاریخی، فرهنگی و  ي کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص خود، پیشینه
ا برخوردار گردد که با ه اجتماعی باعث شده است که از قدرت خاصی نسبت به سایر کشور

برداري از منابع خود توانایی آن را دارد که به یکی از ریزي و هدفمند کردن بهرهیک برنامه
اي و جهانی تبدیل گردد، که این امر مستلزم همنطق  پلماسی عمومیکشورهاي موفق در دی

ت باشد. در این صور ها می ایجاد اتخاذ تدابیر و متد جدید در روابط خود با سایر کشور
ثیرگذار تبدیل کند براي تحقق این امر أعنوان ابزاري تتوان از دیپلماسی خود را به می

باشد زیرا این دستگاه  یت ویژه برخوردار میدستگاه سیاست خارجی در ایران از اهم
ها و تدابیر در جهت بهبود دیپلماسی را بر عهده دارد، باید ابتدا  اجراي استراتژي ي وظیفه

الملل ي بین ها و بخصوص کشورهاي رقیب در صحنه از سایر کشور  به یک شناخت عمومی
ها بر اساس  سایر کشوردلیل مهم است که بدانیم جوامع  این دست یابد، این کار به

دهند و قطعاً نظر  هاي دیگر، یک کشور را مورد تحلیل و بررسی قرار می ها و رفتار فعالیت
براي تقویت دیپلماسی  أثیرگذار خواهد بود. پسگیري کشورشان تي تصمیم آنها در نحوه

تحقق این  صورت ر روي افکار مردم سایر ملل، درثیر مثبت بگذاریم بأباید بتوانیم ت  عمومی
 توانیم تبلیغات منفی سایر رقبا را خنثی کنیم. امر می

 
شور: -  اصالح نظام مالیاتی و افزایش پایدار سهم درآمدهاي مالیاتی در بودجه ک

دنیا موضوع درآمدهاي حاصل از مالیات داراي  ي یافتهدر بسیاري از کشورهاي توسعه
گردد.  طلوب اقتصادي در کشورشان میباشد زیرا باعث کنترل آثار نام اهمیت بسزایی می

دارا بودن از یک نظام مالیاتی قوي و کارا به باال رفتن سهم درآمد مالیاتی نسبت به تولید 
کند در  ناخالص داخلی و کمرنگ شدن اقتصاد زیرزمینی و پنهان در جوامع کمک می

پنهان  ي ي نیمهسازهاي مالیاتی شفاف هاي رسیدن به باال بردن درآمد نتیجه یکی از راه
 ها است. اقتصاد در کشور
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هاي آن در  سفانه امروزه درآمدهاي مالیاتی در کشور ایران متناسب با ظرفیتمتأ
هاي مقننه، مجریه و قضائیه در کشور  کند که قوه اقتصاد نیست و این ضرورت را ایجاد می

رشد اقتصاد بخش غیر هاي جدید به اصالح نظام مالیاتی، مانع  با اتخاذ تدابیر و استراتژي
هاي مالیاتی در درآمدهاي دولت  رسمی، افزایش امنیت اقتصادي، پررنگ کردن سهم درآمد

سالیانه کشور شوند، البته اصالح ساختار  يو کاهش وابستگی به درآمدهاي نفتی در بودجه
نظام مالیاتی در تر کردن تواند کمک بزرگی در جهت پررنگ میقانون بودجه در کشور 

ري اقتصاد کشور در زمان یپذاین امر باعث کاهش ضربهو در نهایت  ور داشته باشد؛کش
 گردد. ها می هاي اقتصادي سایر کشور بحران بخصوص تحریم

مندي مردم  مین سطح رفاه و رضایتهاي دولت منجر به تأ ت حصول درآمدشکی نیس
ها  ع درآمدي دولتترین منبي دنیا مهم یافتههاي توسعه گردد، در کشو امنیت میو 

 باشد. هاي ناشی از دریافت مالیات می درآمد
ترین منبع درآمدي دولت از فروش نفت و ي نفت مهم کنندهاما در کشورهاي تولید

ناپذیر است را ي ملی کشورشان و برگشت هاي حاصل از آن است، نفتی که سرمایه فرآورده
ها و  ها و مزیت که به زیر ساخت شود کنند و همین باعث می گذر میهاي زود صرف هزینه

پذیر هستند با کمبود و ، و از آنجا که منابع نفتی پایانهاي کشور کمتر توجه شود توانمندي
هایی که  گردند. بعنوان مثال تحریم ها دچار مشکالت عدیده می پایان این منابع این کشور

که صدمات جبران ایران وارد گردیده است باعث شده   امروزه علیه جمهوري اسالمی
 ناپذیري به اقتصاد کشور وارد کند.

هاي نفتی و اتکاي جوامع  رآمدد«نتایج مطالعات پیشین حاکی از آن است که 
مطلوب و زیانبار به این منبع درآمدي به همراه نوسانات شدید قیمت آن اثرات نا خیز نفت

توجه به منابع درآمدي  محصولی عدماشته است. از آن جمله، اقتصاد تکاقتصادي فراوانی د
ها و دستمزدها،  قیمت  دیگر چون کشاورزي و صنعت، ایجاد تورم، افزایش سطح عمومی

توان  هاي خصوصی را می و نابودي بخش  کاهش ارزش پول کشور، گسترش بخش عمومی
ها و  ثیرپذیري قیمت نفت از تصمیمات سیاسی سایر دولتأذکر نمود، از طرف دیگر ت

است که  نفت از دالیل دیگري ي کنندهآن در اقتصاد داخلی کشورهاي صادرثیر ي تأ نتیجه
هاي درآمدي مناسب دیگر به جاي آن  خیز به دنبال جایگزینموجب شده تا کشورهاي نفت

هاي جاري و صرفی، که در جهت اموز زیربنایی و  هاي نفتی را نه براي هزینه باشد و درآمد
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هاي آینده از عایدات ناشی از  مندي نسلقویت امور صنعتی و تولیدي و بهرهت
 ).Ofiicial of Econimic Studies, 1998» (1هاي مناسب آن صرف نماید گذاري سرمایه

مشکل عمده دست به گریبان است:  2نظام مالیاتی در کشور ایران در حال حاضر با 
دیگر  ه دولت سمتهاي ناشی از فروش نفت و اتکاء دولت به آن باعث شده ک درآمد -1

گري آن در دخالت دولت در اقتصاد و تصدي -2 ي نرود؛طور جدمنابع درآمدي به
هاي بزرگ اقتصادي دلیل دیگري است که باعث شده دولت کمتر عالقه به وصول  بخش

 مالیات داشته باشد.
تغییرات هاي مختلف دستخوش  اگر چه قانون نظام مالیاتی در کشور در طول دوره

هاي  ي الزم و مجازاتسفانه این قانون از ضمانت اجراهااما متأزیادي گردیده است 
هاي حاصل از نفت را در  اگر درآمد باشد. ثر براي تخطی از خود برخوردار نمیي مؤ بازدارنده

هاي نفتی  فقط از طریق وصول درآمدي کاهش دهیم کسري حاصل از آن را  بودجه
هاي  هاي نفتی افزایش درآمد ز حذف درآمدنیاجبران کنیم، به این معنا که پیش توانیم می

باشد و نهایتاً منجر به  هاي دولت و افزایش تولید ناخالص داخلی می مالیاتی و دیگر درآمد
 & Ranjbar( گردد پذیري در اقتصاد بین ملل و عدم دخالت سایر کشور میکاهش آسیب

et. al, 2016:37.( 
هاي حاصل از نفت و جایگزینی  با توجه به موارد گفته شده براي کاهش درآمد

کل کشور ایران باید به دنبال اصالح  ي درآمدهاي حاصل از دریافت مالیات در بودجه
 ساختار بودجه در کشور رفت.

 
 کاهش سهم دخالت دولت در اقتصاد -

نظران اقتصادي در دنیا بوده دولت در اقتصاد همواره مورد بحث صاحب ي بحث اندازه
زمانی و مکانی مطرح گردیده است.  ي به اقتضاي دوره ها معموالً ن نظریهای  است، که تمامی

نظران مبنی بر  میالدي، تفکر غالب در بین صاحب 1960 ي بعنوان مثال در اواخر دهه
میالدي به  1970 ي ها بوده و بعد از آن از دهه اقتصاد در کشور ي دخالت دولت در عرصه

مع غربی تفکر غالب مبنی بر بازار آزاد و دخالت دلیل شرایط اقتصادي بد حاکم بر جوا
 حداقلی دولت در اقتصاد گردید. 

 آذر ماه. بررسی نظام مالیاتی ایران، )،1377هاي اقتصادي ( دفتر بررسی 1
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گران اقتصادي عامل شکست دخالت دولت در اقتصاد در کشور ایران به زعم تحلیل
رقابت آزاد اقتصادي در بازار گردیده و به همین دلیل بخش خصوصی جامعه همواره متضرر 

اد صد در صد خصوصی در ه است. گر چه تصور اقتصگردیده و نیز عامل عدم رشد آن شد
گاه به حقیقت نپیوسته است. در برخی از بازارهاي بزرگ (داخلی و خارجی) کشورها هیچ

به نحو انحصاري، رقابت انحصاري و انحصار چند جانبه مشغول به فعالیت هستند. حتی در 
شرایط بازار آزاد منطبق  بخش کشاورزي در جامعه که نزدیک به رقابت آزاد هستند نیز به

 نیست.
 گردد: در نتیجه پیشنهاد می

ریزي اصولی براي هاي مشترك اقتصادي و برنامه سیونالف) در وضعیت فعلی کمی
هاي اقتصادي تجاري با سایر کشورهاي دنیا بخصوص کشورهاي منطقه  تنظیم موافقت نامه

 صورت پذیرد.
رها بهترین راه تعامل و همکاري ب) براي رسیدن به تعامل سازنده با سایر کشو

ها نشان  باشد. زیرا آمار سازنده با اقتصاد جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی می
درصد تجارت در دنیا، بین کشورهاي عضو سازمان جهانی صورت  90دهد بیش از  می
زمان مذکور با ایران باید پذیرد. با عنایت به مخالفت برخی کشورهاي عضو سا می
سازي الزم صورت گرفته و تالش جدي در چهت عضویت در آن صورت بگیرد. زیرا با تماداع

گر عضو این سازمان به کشور دی 150عضویت در این سازمان ایران قادر خواهد بود با 
 . )Sabori, 2017:154( مند رابطه اقتصادي برقرار کندصورت فائده

 
غیر نفتی -  رشد صنایع 

هاي زیادي  لیل وابستگی به اقتصاد نفتی متحمل آسیبکشور ایران همواره به د
گردیده به همین دلیل امروزه بیش از هر زمان دیگري نیازمند تغییر در استراتژي اقتصادي 

باشد. البته مدت  عنوان یک استراتژي جدید میأکید بر رشد اقتصاد غیر نفتی بهخود و ت
 ریزان جمهوري اسالمیهران و برنامگذازمان زیادیست که این مهم در دستور کار سیاست

 اند.روج از صادرات تک محصولی نگردیدهایران قرار گرفته است اما تاکنون موفق از خ 
گردد  یک شوك مثبت نفتی در کشورهاي صادر کننده بالتبع باعث افزایش فروش می

هاي کاهش نرخ ارز، کاال« شود: هاي حاصل از آن عامل کاهش شدید نرخ ارز می و درآمد
رانت را نسبت به کاالهاي مشابه در کشورهاي شریک  ي قابل تجارت در کشورهاي دارنده

کند و در نتیجه، همزمان با افزایش صادرات منبع طبیعی، صادرات سایر  تر میتجاري گران
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یابد. بنابرین به جزء بخش مرتبط  کاالهاي قابل تجارت در کشورهاي داراي منبه کاهش می
خالف بخش تولید و ها، که بر ولیدي در این کشورهاي ت سایر بخش با منبع طبیعی،

هاي اقتصاد نیز هستند، با  استخراج منبع طبیعی (نفت) داراي ارتباط زیادي با سایر بخش
هاي  مدراي منبع طبیعی گام به گام به درآشوند و در نتیجه، کشور دا رکود شدید موجه می

باید بدانیم کشور ایران طبق  ي گفته شده نیزها غیر از آسیب .»شود نفتی وابسته می
اهمیت دارد که  باشد پس سال آینده با منابع فعلی داراي نفت می 80ها تا  بینی پیش

و براي آن  ي اقتصاد بدون نفت گردند؛طور جد وارد مقولهگذار بههاي تصمیم دستگاه
 شود: پیشنهاد می

 .هاي ترقی ایران کی از راهالف) توسعه و حمایت شرکت دانش بنیان بعنوان ی
و نه در حد شعار رفع موانع حمایت از تولید و کاالي ایرانی به صورت عملیاتی  ب)

 تولید.
 ریزي بر اساس منابع آب در شهرها.ج) رونق صنعت کشاورزي البته با برنامه

 هاي خاص گردشگري در کشور و د) رونق صنعت گردشگري با عنایت به جاذبه
 گردشگران به کشور.تسهیل در ورود 

 ن تسهیالت در اختیار صادرکنندگان.ه) حمایت از صادرات غیر نفتی در اختیار گذاشت
هاي فسیلی بخصوص انرژي  هاي نو و تجدید پذیر به جاي انرژي و) تمرکز بر انرژي

 ايهسته
  ریزي بلند مدت.ملی و برنامه يز) توجه بیش از پیش به صندوق توسعه
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Abstract: 
 

Nowadays, the importance of oil and the considerable wealth of its 
sale is no secret to anyone, since the wealth had always social, economic, 
cultural and political consequences in the process of moving toward 
development (in all its dimensions) in the exporting countries of this 
God-given source, so-called rentier states. This important issue, in turn, 
doubles the necessity of investigating the implications of the process and 
its impact on the process of moving toward development dimensions, 
given the socio-political conditions associated with the states in these 
countries. Iran’s economy has relied on oil wealth for many years, and 
that oil economy has always had some functions in the country’s 
development path. Thus, this study attempts to investigate the threats of 
rentierism and political development of the Islamic Republic of Iran by a 
Delphi method. According to the results, the major threats of rentierism 
in the political development of the Islamic Republic of Iran can be a lack 
of seriousness in collecting taxation from the people versus a lack of the 
state accountability to the nation, concentration of the major revenue 
sources in the hands of the state, and nonexistence of independent social 
groups, independence of the state from society, widespread intervention 
of foreign countries, a decline in national security and a lack of 
engagement with the global economy. 
Key Concepts: Rent, Rentier State, Rentierism, Political Development 
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