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Abstract 11  

 The main purpose of this paper is to investigate the causal relationship 
between political and economic development in Iran in the two Rafsanjani and 
Khatami presidency period. To answer the main question of this article which 
is “what is the causal relationship between economic and political 
development during Rafsanjani and Khatami presidency period in Iran, two 
sets of hypotheses arouse as the causal relationship between economic and 
political development. 1: The causality from economic development to 
Political development and 2: The causality of political development to 
economic development. In this study, Granger causality test is used to 
evaluate the ratio of economic and political development indicators in Iran 
and the software used in this study is EVIEWS. The variables representing 
economic development include 9 variables of GDP growth, global 
competitiveness, foreign investment attraction potential, economic freedom, 
economic corruption, economic risk, financial risk, export and import 
diversification and industrial competition in the period under review and 
political development variables include: Politics, foreign disputes, government 
stability, internal disputes, corruption, increased democratic accountability, 
ethnic tensions, increased rule and law, military interference in politics, 
religious tensions and the quality of bureaucracy. The data belong to the PRS 
(Political Risk Service) group. The results obtained from the descriptive and 
statistical analysis indicate that in the period under review in Iran, economic 
development provided the basis for political development but political 
development was not the cause of economic development. 
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   2یفراهان میمر  -*1پور يمهد هیآس

  چکیده11

و  یدر دو دولت سازندگ رانیدر ا يو توسعه اقتصاد یاسیتوسعه س یرابطه علّ یمقاله بررس یهدف اصل

و توسعه  يتوسعه اقتصاد انیم یمقاله که چه نسبت عل یپاسخ به سؤال اصل ياصالحات است. برا

 یرابطه عل هیوجود دارد؛ دو مجموعه فرض رانیو اصالحات در ا یسازندگ يها دوره دولت یط یاسیس

 ياز توسعه اقتصاد تیشده است: مجموعه اول جهت عل مطرح یاسیو توسعه س يتوسعه اقتصاد انیم

آزمون شده  يبه توسعه اقتصاد یاسیاز توسعه س تیو در مجموعه دوم جهت عل یاسیبه توسعه س

در  یاسیو س يتوسعه اقتصاد يها نسبت شاخص يگرنجر تیاز روش آزمون عل یبررس نیااست. در 

دهنده  نشان يرهایاست. متغ EVIEWS زیافزار مورداستفاده ن موردسنجش قرارگرفته و نرم رانیا

جذب  لیپتانس ،یجهان يریپذ رقابت ،یناخالص داخل دیرشد تول ریمتغ 9شامل  يتوسعه اقتصاد

تنوع صادرات  ،یمال سکیر ،ياقتصاد سکیر ،يفساد اقتصاد ،ياقتصاد يآزاد ،یرجخا يگذار هیسرما

 ،یاسیس سکیشامل؛ ر یاسیتوسعه س يرهایاست و متغ یدر دوره موردبررس یو رقابت صنعت اتو وارد

 يها تنش ک،یدموکرات ییپاسخگو شیفساد، افزا ،یثبات دولت، مناقشات داخل ،یمناقشات خارج

است.  یبروکراس تیفیو ک یمذهب يها تنش است،یو قانون، دخالت ارتش در س تیحاکم شیافزا ،یقوم

 لیشده حاصل از تحل استخراج جی) است. نتایاسیس سکیر سی(سرو PRSبه گروه  مربوطها  داده

توسعه  نهیزم ،يتوسعه اقتصاد ران،یدر ا یاست که در دوره موردبررس نیا انگریب ،يو آمار یفیتوص

  نبوده است. ،يعلت توسعه اقتصاد یاسیرده اما توسعه سرا فراهم ک یاسیس

  

  .يگرنجر تیعل ران،یا ،يتوسعه اقتصاد ،یاسیتوسعه س: واژگان کلیدي

                                                      
  مسئول:  سندهی. نورانیا ، اهواز،چمران اهواز دیدانشگاه شه ،یو علوم اجتماع دانشکده اقتصاد ،یاسیگروه علوم س اریاستاد* . 1

 )assmahdipour@su.ac.ir(   

  .رانیاقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ا يآموخته دکتر . دانش2

11/09/1398  :پذیرش تاریخ 27/01/1398  دریافت: تاریخ  

 یاسیو توسعه س يتوسعه اقتصاد یرابطه علّ یبررس

 رانیا یاسالم يدر جمهور

 و اصالحات) یسازندگ يهادولت :ي(مطالعه مورد

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین 1398پاییز و زمستان ، 2، شمـاره دومدوره 
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  مقدمه -1

اهمیت  توسعه درحالدر جوامع  ژهیو بهشناخت رابطه دموکراسی و توسعه اقتصادي 

یداري میان ابعاد بسزایی دارد زیرا این جوامع در مرحله گذار قرار دارند و توازن پا

این پرسش  توسعه درحالبرقرار نشده است. در حال حاضر در کشورهاي  مختلف توسعه

 ایآ که آیا دموکراسی سیاسی شرط توسعه اقتصادي پایدار است؟ شود یممطرح 

، استقرار و شکوفایی دموکراسی نیازمند سطح مشخصی از شد یمکه پنداشته  گونه همان

دموکراسی سیاسی و رشد اقتصادي  توان یمبیانی دیگر آیا  به توسعه اقتصادي است؟

  ).3، 1378سریع و پایدار را با یکدیگر ترکیب کرد؟(معینی،

یی که در مورد شرایط گسترش مشارکت و رقابت سیاسی صورت ها پژوهشبیشتر   

گرفته است، فرض بر این است که میان توسعه اقتصادي و پیدایش سیاست و حکومت 

که هرچه سطح توسعه  شود یمه وجود دارد. به عبارت بهتر استدالل رقابتی، رابط

؛ بیشتر است اقتصادي و اجتماعی باالتر باشد، احتمال پیدایش نظام سیاسی رقابتی نیز

بر نوعی همبستگی اتفاقی میان توسعه اقتصادي و سیاسی  احتماالًاما چنین استداللی 

استدالل کرد  توان ینمد آن کافی است. و وجود چند مورد نقض نیز براي ر استوار است

توسعه اقتصادي و  ازلحاظي پدید آمد که ا جامعهکه دموکراسی محدود یونان باستان در 

بوده باشد. از سوي دیگر  تر شرفتهیپاجتماعی از جوامع غیر دموکراتیک معاصر آن 

همزیستی  ی اقتصاديافتگین توسعهدموکراسی در هندوستان در قرن بیستم با میزانی از 

به دوره  ) که1985-1964( انینظام حکومتبر این برزیل در دوره  عالوه داشته است.

ي که رشد و ا دوره مثال تاریخی مناسبی باشد؛ تواند یممشهور است، » معجزه برزیل«

). 74، 1394جمالی و ذوالفقاري،گرفت (توسعه اقتصادي بدون توسعه سیاسی اوج 

ي سیاسی رقابتی ها نظامبرخی از ادوار تاریخی خود داراي  برخی از کشورها در عالوه به

مسلط گردیده است، بدون  ها آنبر  اقتدارطلبي ها نظامو در برخی ادوار دیگر  اند بوده

  تفاوت مهمی وجود داشته باشد. موردنظرتوسعه اقتصادي میان ادوار  ازنظرآنکه 
انقالب اسالمی توسعه  که قبل از پیروزي دهد یمتجربه توسعه در ایران نشان   

دموکراتیک و توسعه سیاسی را  نظام بهي فراگیر براي رسیدن ها شیپواقتصادي نامتوازن 

ي ها میتحر موانعی چون جنگ تحمیلی، اگرچهتضعیف کرده است. بعد از انقالب نیز 

ي ناشی از تعارضات سیاسی در منطقه و جهان ناپایداري ها چالشاقتصادي آمریکا و 

صادي و سیاسی را رقم زد اما در مواقعی توسعه اقتصادي در اولویت برنامه توسعه اقت

ي مختلف بوده است و تنها در دوره اصالحات توسعه سیاسی در کنار توسعه ها دولت
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 اصلی مقاله این است که سؤالاست.  قرارگرفتهاقتصادي در عمل مورد پیگیري دولت 

سی و توسعه اقتصادي در ایران طی دوره نسبتی میان توسعه سیا چه رابطه علّی، ازنظر

تقویت توسعه  به توسعه اقتصادي، آیا ي سازندگی و اصالحات وجود دارد؟ها دولت

 موردنظرتوسعه سیاسی منجر به رشد اقتصادي در ایران طی دوره  یا سیاسی انجامید؟

  شد؟

ه دوره آن است ک شناسی سیاسی در این هاي اقتصاد توسعه و جامعه یکی از فرض  

آمدن دولت  و روي کار توسعه اقتصادي دولت سازندگی زمینه براي توسعه سیاسی

توسعه ي ها تیاولواصالحات را فراهم ساخت. تمرکز این مقاله بررسی ارتباط علَی میان 

توسعه اقتصادي و توسعه سیاسی) دولت هاشمی رفسنجانی و دولت خاتمی در (

هم ش دقیق و علمی ضروري است که سنج منظور بهجمهوري اسالمی ایران است که 

تابع بحث علمی  رو نیازاي قبل و هم اثرات بعد از هر دو دوره نیز دیده شود. ها نهیزم

ي دوره جا بهبنابراین ؛ قرار داده است موردتوجهرا نیز  قبل و بعد سال 5علَیت گرنجري، 

و نیز  ها نهیزماست تا  شده انتخاب 1389تا  1363، دوره زمانی 1384تا  1368زمانی 

  دقیق قرار گیرد. موردمطالعه ها دولتي هر یک از ها تیاولواثرات پیشینی و پسینی 

. استدر اینجا توسعه اقتصادي متغیر مستقل و توسعه سیاسی متغیر وابسته   

 افزار نرمطریق روش آزمون علیت گرنجري و  از، ها هیفرضو آزمون  مسئلهتبیین  منظور به

EVIEWS  و  موردسنجشتوسعه سیاسی و توسعه اقتصادي  ریمتغدو رابطه میان

نظري نسبت توسعه سیاسی و اقتصادي سه الگوي  در چارچوب .ردیگ یمارزیابی قرار 

ي و نسبت بدبینانه مطرح است که در این مقاله الگوي بدبینانه که معتقد سازگار تضاد،

رد بلکه توسعه اقتصادي ي بر توسعه اقتصادي نداریتأث مدت کوتاهاست توسعه سیاسی در 

این  لیوتحل هیتجزدارد و براي  موردنظرزمینه توسعه سیاسی را فراهم سازد را  تواند یم

 .ردیگ یم ) بهره(سرویس ریسک سیاسی PRSمربوط به گروه  يها دادهنسبت سنجی از 

پذیري  رقابت تولید ناخالص داخلی، متغیر رشد 9ي توسعه اقتصادي؛ شامل ها شاخص

 سکیر اقتصادي، فساد ي اقتصادي،آزاد گذاري خارجی، جذب سرمایه لیپتانس جهانی،

صادرات و واردات و رقابت صنعتی در دوره موردبررسی  تنوع مالی، سکیر اقتصادي،

شاخص؛ ریسک سیاسی، مناقشات  11ي بیانگر توسعه سیاسی شامل ها شاخصاست و 

ي قومی، ها تنشموکراتیک، خارجی، ثبات دولت، مناقشات داخلی، فساد، پاسخگویی د

  .استي مذهبی و کیفیت بروکراسی ها تنشحاکمیت و قانون، دخالت ارتش در سیاست، 
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  پیشینه تحقیق-2

اقتصادي و دموکراسی  توسعهي مختلف به بررسی رابطه ها وهیشپژوهشگران به 

ط را در سه وضعیت ارتبا شده انجامي ها یبررس توان یم. در همین راستا اند پرداخته

میان دو متغیر اصلی توسعه اقتصادي و توسعه سیاسی مورد  هیدوسوی و منف مثبت،

  .قراردادشناسایی 

به مطالعات  توان یم اند افتهی دستکه به نتایج منفی  شده انجامکارهاي  جمله از  

)Barro,1994( ،)Polterovich&Popov,2006(  وTavares.J.&Wacziarge.R,2001)( 

 از بررسی رابطه دموکراسی و رشد اقتصادي، جهتبارو  مثال عنوان بها اینج در کرد. اشاره

به  جهیدرنتاستفاده کرده است که  1990تا  1960ي حدود صد کشور طی دوره ها داده

  .برد یماثر منفی اما ضعیف دموکراسی بر توسعه اقتصادي پی 

 .Gung-shen,2002، ( Rodrike,p.&Wacziarge.Rگروهی از مطالعات همچون (  

2005)( ، Quinn,D.p,&Woolly.J.T(2001))،(Kormendi&Meguire,1985 نتایج (

-Gung( مثال عنوان به. اند کردهمثبت حاصل از دموکراسی بر توسعه را گزارش 

shen,2002( تحقیقی که جهت بررسی اثر دموکراسی بر توسعه اقتصادي انجام داد، در 

است. همچنین  مؤثری بر توسعه اقتصادي این نتیجه رسید که تغییر در رژیم سیاس به

دموکراسی بر رابطه درآمدهاي  ریتأثبررسی  باهدف)، 1397،همکاران (فرجی دیزجی و 

ي تابلویی کشورهاي نفتی عضو اپک و عضو سازمان ها دادهنفتی و توسعه مالی با رویکرد 

. اند داده قرار موردمطالعهرا  2003-1970ي ها سالي اقتصادي و توسعه طی ها يهمکار

که دموکراسی بر توسعه مالی اثر مثبت دارد و حتی  دهد یمنتایج این بررسی نشان 

  تأثیر منفی درآمدهاي نفتی بر توسعه مالی را تعدیل نماید. تواند یم

ي ها يآزاددادند  نشان ) ،Giavazi&tabellini,2004( ازجملهدسته دیگر مطالعات   

و رابطه علَی میان توسعه  گذارند یمهم اثر  دوجانبه بر طور بهسیاسی و اقتصادي 

به بررسی  زی) ن1390ي و رضایی ،آهنگر( قرار گرفت. دیتائاقتصادي و دموکراسی مورد 

کشور پرداخته است. نتایج این  94رابطه علَی بین دموکراسی و توسعه اقتصادي در 

 .استي توسعه اقتصادي سو بهاز دموکراسی  دوطرفهعلَیت  دهنده نشانبررسی 

در خصوص نسبت توسعه اقتصادي و  شده انجامي نظري و تجربی ها یبررس رغم یعل

سیاسی در مورد تجربه روند توسعه در ایران مطالعه چندانی صورت نگرفته است این 

ي آماري سرویس ریسک سیاسی ها دادهساله و با کمک  26مقاله با انتخاب دوره زمانی 

ی به توسعه متوازن و پایدار را ابیدستایران براي  روشنی از الگوي توسعه نسبتاًدرك 
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  .دهد یممورد واکاوي و سنجش قرار 

  

 چارچوب نظري: نسبت توسعه سیاسی و توسعه اقتصادي -3

و توسعه  آموزش ؛ سطح حداقلی از ثروت،ازجمله مؤلفهسه  1959در سال  1لیپست

دموکراتیک شدن یک جامعه  مؤثري ها شرط شیپجامعه مدنی را 

از طرح فرضیه  ). پس(Polterovich&Popov,2006:8,Lipset,1959:69-105رشمردب

 موردتوجهارتباط میان دموکراسی و توسعه اقتصادي  موضوع سیاسی، اقتصادداناین 

درباره ماهیت رابطه مسائل  اگرچهقرار گرفت.  اقتصادداناندانشمندان علوم سیاسی و 

دارد اما در چگونگی این رابطه و اثر متقابل وجود  نظر اختالف کمتر اقتصادي و سیاسی،

این زمینه یعنی ارتباط میان توسعه  در یی وجود دارد.ها اختالف بر یکدیگر، ها آن

  است: شده مطرحي سیاسی سه فرضیه متعارض ها يآزادو  اقتصادي

ی است که دموکراسی مدع ؛بناشدهي لیبرال کالسیک ها دهیادیدگاهی که بر اساس  -1

مانند آمارتیاسن به  اقتصاددانان. گروهی از شود یمود عملکرد اقتصادي موجب بهب

نیز سه  کی). رودرsen,2003:11( کنند یمي مثبت نهادهاي دموکراتیک اشاره ها جنبه

که  کند یمفرضیه در راستاي پیامدهاي مثبت دموکراسی در حوزه اقتصاد را مطرح 

ي اقتصادي و عدم ها استیسنه شدن دام تر عیوسخالصه مشارکت سیاسی و  طور به

آثار دموکراسی براي رشد  ازجملهي سیاسی را ها رقابتمحرومیت اقتصادي بازندگان 

نگاه طرفداران فرض اول رفتارهاي یغماگرانه و  ). ازRodrik,2005:41-9( داند یماقتصاد 

 ها حکومت جهیدرنت شود یمي دموکراتیک محدود ها حکومتي معمول، در ها يخوار رانت

ي حمایت ساز یخصوص از ،کنند یمبهتر عمل  ها يگذار هیسرمادر تخصیص بهینه 

 & Hannan( گردد یمي رقابتی و ابتکاري پدیدار ها يفناورو  شود یم

Carroll,1992:541.(  

 ي رشد باال،ها نرخبرخی دیگر از اندیشمندان بر این نظرند که براي دستیابی به  -2

وجود ندارد. شوارتز معتقد است که کشورهاي عضو سازمان  ها يآزادجز محدود کردن 

ي اقتصادي و توسعه ابتدا با آزادي سیاسی محدود، به توسعه اقتصادي دست ها يهمکار

؛ تبدیل شدند افتهی تکاملي طوالنی به دموکراسی ا دوره باگذشت ازآن پسیافتند و 

ند که به توسعه اقتصادي تمایل دار افتهی توسعهکشورهاي کمتر  که یدرصورت نیبنابرا

                                                      
1. Lipset 



  

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین

 

 1398و زمستان  زیی/ پا2/ شماره دومدوره 

662 

است ي الزم کتاتورید کنند و براي رسیدن به توسعه، نظر صرفبرسند، باید از دموکراسی 

)Schwarz,1992:128.( نیز معتقدند براي رسیدن به توسعه  و نلسون گتونیهانت

شود  داشته نگهموقت باید پایین  صورت به کم دستسیاسی  مشارکت اقتصادي،

)Huntington&Nelson,1976:521-522.( ی تا زمان دیگو یمویچ در همین زمینه  لفت

 دیشا ي جامعه نتواند سیستم دموکراتیک باثباتی را ایجاد کنند،ها استیسکه 

ي غیر دموکراتیک دیگري که حداقل در عمل، برخی از اهداف مادي توسعه را ها دستگاه

  ).65-47: 1390رضایی،آهنگري و باشند ( تر مناسب ي آینده حفظ کنند،ها نسلبراي 

و ارتباط  ریتأث یبدسته آخر اندیشمندانی که رشد نوع حکومت را بر توسعه اقتصادي  -3

. بارو معتقد است که اثر کنند یمضعیف ارزیابی  شدت  بهدموکراسی و توسعه را 

 مدت کوتاهدر  کم دستدموکراسی بر توسعه اقتصادي، به لحاظ نظري نامشخص است یا 

در مورد  ).Barro,1994:49دانست (وکراسی را علت ایجاد توسعه اقتصادي دم توان ینم

ي وجود ا جامعهبیان کرد که دموکراسی و توسعه ممکن است در هر  توان یماین دیدگاه 

که  گونه هماندموکراسی را علت رشد دانست.  توان ینم مدت کوتاهداشته باشد، ولی در 

. شود یمنمایان  بلندمدتافع حاصل از آن، در ، ارزش دموکراسی و منکند یمهایک بیان 

دموکراسی علت توسعه اقتصادي باشد ولی  رسد ینمکه به نظر  دارد یمباش نیز اظهار 

ادعا  توان یم درواقع. کنند یمی و توسعه یکدیگر را تقویت دموکراس ،بلندمدتدر  احتماالً

ه اثر دموکراسی بر پاسخی قطعی به این پرسش ک افتنیدر شده انجام مطالعات کرد،

 آدام . البته اندیشمندانی همچون لیپست،اند بودهتوسعه اقتصادي چگونه است ناموفق 

 سطح پرزورسکی و آدریان لفت ویچ در مقابل دو دلیل براي ارتباط میان دموکراسی،

: نخست اینکه احتمال وجود دموکراسی در اند کردهتوسعه اقتصادي و درآمدي مطرح 

بیشتر است و دوم اینکه اگر دموکراسی به هر دلیلی به وجود  تر افتهی توسعهکشورهاي 

ی احتمال اینکه طورکل بهبیشتر است.  تر افتهی توسعهآید، احتمال بقاي آن در کشورهاي 

کشورهاي فقیر و ثروتمند به دموکراسی برسند کمتر است اما در سطوح میانی درآمد، 

که هانتیگتون نیز بر این نظر است  گونه انهماحتمال گذار به دموکراسی بیشتر است. 

شود  یمی دیکتاتوري ثبات یبکه در سطوح درآمدي متوسط، توسعه اقتصادي موجب 

  ).521-522: 1373(هانتیگتون،
الگوهاي فکري » هاي توسعه دموکراتیک در هند دشواري«در مقاله » سودیتیا کاویراچ«

نخست الگویی که  کند: دسته تقسیم میزمینه رابطه دموکراسی و توسعه را به چهار  در

میان دموکراسی و توسعه قائل است؛ هر یک از این دو فرایند به  به ارتباط کارکردي
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کند. نظریه دوم دموکراسی را به معناي واقعی کلمه  ایجاد و حفظ دیگري کمک می

 داند و معتقد است که دموکراسی بر توسعه مقدم است. نظریه سوم شرط توسعه می پیش

داند یعنی معتقد است ترتیبات سیاسی  شرط دموکراسی می توسعه اقتصادي را پیش

پذیر  ظریفی که الزمه حکومت دموکراتیک است تنها پس از آغاز فرایند توسعه امکان

 است. چهارم نظریه بدبینانه بر این پایه استوار است که هیچ ارتباط معناداري بین این

  ).156 :1378لفت ویچ،( ها تصادفی است زمان آن مفرایند وجود ندارد و حضور ه

با استفاده از این دیدگاه باید گفت رویکردهاي متعددي در خصوص نسبت توسعه 

ي سازگار ی به سه دسته الگوي تضاد،طورکل بهاقتصادي و توسعه سیاسی وجود دارد که 

  است. میتقس قابل و الگوي بدبینانه

توسعه سیاسی به توسعه اقتصادي  کنند الگوي تضاد: برخی استدالل می -1

شود. طرفداران این نظریه معتقدند که دموکراسی و توسعه  نمی منجر

گویند  سیاسی هیچ تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادي ندارد بلکه غالباً می

ممکن است توسعه سیاسی تأثیر نامطلوبی بر توسعه اجتماعی اقتصادي 

بیش استبدادي جنوب شرقی و داشته باشد. توسعه سریع در سه کشور کم

یعنی کره جنوبی، تایوان و سنگاپور نیز این نظریه را تا حد  و شرق آسیا،

  کند. دو استدالل در این زمینه مطرح است: زیادي تأیید می

هاي  زمینه ایجاد دولت هاي نوپا که در ویژه دموکراسی نخست اینکه، دموکراسی به  

منسجم را دنبال کنند، از نقایص بسیاري رنج هاي مؤثر و  باثباتی که بتوانند سیاست

تواند موانعی را درراه توسعه اقتصادي و اجتماعی  ثباتی سیاسی می ویژه این بی برد. به می

 هاي نوپاي کشورهاي جهان سوم ایجاد کند. در دموکراسی

استدالل دوم در تأیید عدم تأثیر مثبت توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادي این است   

هاي کشورهایی که داراي نظام دموکراتیک هستند باید حمایت اکثریت  که دولت

ها براي حفظ این محبوبیت مجبورند  دهندگان را جلب کنند. این دولت رأي

صورت  هاي رفاهی بیشتر به هایی را اتخاذ کنند که تقاضاي مردم براي هزینه سیاست

توسعه اقتصادي کمک  هایی به رشد و توزیع مجدد را برآورده سازد و چنین سیاست

  ).165:1378لفت ویچ،( کند نمی

هاي دموکراتیک مجبورند تقریباً همه توجه خود را به  موجب این الگو نظام بنابراین به

گذاري و انباشت سرمایه را  مسئله توزیع مجدد معطوف کنند و مسائل مرتبط با سرمایه

 فراموشی بسپارند. به بوته



  

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین

 

 1398و زمستان  زیی/ پا2/ شماره دومدوره 

664 

سازگاري میان دموکراسی و توسعه در  الگوي سازگاري: الگوي طرفدار -2

دفاع از این نظریه که توسعه سیاسی و دموکراسی راه توسعه اقتصادي را 

کم به کاهش سطح رفاه یا رشد اقتصادي  سازد و یا دست هموار می

  کند: انجامد، دو نوع استدالل مطرح می نمی

کارایی دارد. اگر هاي داراي توسعه سیاسی  نخست این است که اقتصاد بازار در نظام

ساز توسعه در  آنگاه ممکن است زمینه کارآمد بدانیم نیاز اقتصاد بازار دموکراسی را پیش

 قالب رشد اقتصاد باشد.

و استدالل دوم این است که در شرایطی که توسعه سیاسی فراهم شود، مشارکت   

هاي  ريیابد که مشارکت گسترده شهروندان موجب کاهش نابراب مردم نیز افزایش می

  ).66:1378لفت ویچ،( شود اجتماعی و برآورده شدن نیازهاي جمعیت اجتماعی می

را نیز  در بلندمدت توسعه سیاسی عالوه بر پیشبرد برابري اجتماعی، توسعه اقتصادي

کند که از شهروندان  اي حرکت می دهد، چراکه در جهت ایجاد جامعه افزایش می

انجامد که به سهم  ه افزایش بازدهی صنعتی میکرده برخوردار است این امر ب تحصیل

  ).57:1385لفت ویچ،( خود افزایش مشارکت و رشد را در پی دارد

بسا  پذیرد که دموکراسی و توسعه چه الگوي بدبینانه: استدالل بدبینانه می -3

کند که  ممکن است در بلندمدت با یکدیگر سازگار باشند، ولی تأکید می

یر مستقیم اندکی بر توسعه اقتصادي دارد خود تأث خودي دموکراسی به

گذارند. توسعه  تأثیر می چراکه عوامل بسیار بر ارتباط موجود میان این دو

تواند  حل سریع مشکالت توسعه اقتصادي است و نه می سیاسی نه راه

همه توسعه سیاسی و توسعه اقتصادي ممکن  جایگزین منابع شود، بااین

  ).67:1378لفت ویچ،( کند ویت میاست در بلندمدت یکدیگر را تق

گوید که توسعه سیاسی و توسعه اقتصادي در برابر  بندي الگوي تضاد می در یک جمع  

موجب الگوي سازگاري توسعه سیاسی ممکن است به افزایش  یکدیگر قرار دارند. به

اساس الگوي بدبینانه، دموکراسی و توسعه  توسعه اجتماعی و اقتصادي بینجامد و بر

کم در  اي وجود داشته باشند، ولی دست ادي ممکن است همپاي یکدیگر در جامعهاقتص

  توان توسعه سیاسی را علت ایجاد توسعه اقتصادي دانست. مدت نمی کوتاه

باید گفت تجربه توسعه در برخی کشورهاي آسیاي جنوب شرقی نشان داد که امروزه 

موجود نیست و نقش  خطی و تجویزي غربی پاسخگوي نیازها و شرایط توسعه تک

فرهنگ در همه ابعاد توسعه اقتصادي به حدي بارز است که باید توسعه اقتصادي را بر 
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). همچنین برتران بدیع معتقد است 7-20: 1374پیسی، نهاد (پایه فرهنگی بنا 

هاي توسعه غربی به سایر کشورها هستند و باید  هاي توسعه به دنبال تجویز نظریه نظریه

روند. به نظر وي این  هاي غیر تاریخی به شمار می هینظر خطی، ج توسعه تکگفت با تروی

: 1376بدیع، ندارند (ها به شرایط تاریخی و فرهنگی کشورهاي جهان سوم توجه  نظریه

80-1.(  

رفتارگرایی در مقابل رفتارگرایی درباره الگوهاي  هاي فرا هاي مبتنی بر روش نظریه  

ی و تاریخی جوامع را برخالف گذشته که مورد غفلت هاي فرهنگ توسعه اهمیت زمینه

دهند. هرچند در این مقاله مجالی براي تبیین و  قرارگرفته بود مورد اهمیت قرار می

تواند بیرون از  نمی تنهایی بهاقتصاد طورکلی باید گفت  واکاوي این موضوع نیست اما به

ول پایداري را به وضعیت خاص اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه عمل کند و تح

سنتی  عمیقاًپیشرفته را با یک فرهنگ  يژاپن اقتصاد داراي فنّاور مثالًوجود آورد. 

ترکیب کرده است. در آلمان، ژاپن و اتحاد شوروي دیکتاتوري به همان اندازه موتور 

اي در  کننده صنعتی شدن بود که دموکراسی. اعمال زور و خشونت نقش تاریخی تعیین

  .)19/10/1392دنیاي اقتصاد،داري ایفا کرد ( بسط سرمایه

میالدي به عوامل، متغیرها و آثار  1980موضوع بعد فرهنگی توسعه، در دهه   

بخش  دهنده یا زینت عنوان بعد یاري پردازد. در اینجا فرهنگ دیگر به فرهنگی توسعه می

رتباط با توسعه مثابه بافت جامعه در ا شود، بلکه به فرهنگ به توسعه در نظر گرفته نمی

 1988). با این رویکرد بود که از 152: 1378پهلوان،است (عنوان نیروي درونی جامعه  به

عنوان دهه توسعه فرهنگی جهانی پیشنهاد شد تا این  توسط سازمان یونسکو به 1997تا 

اي به حوزه  نگاه فرهنگی به توسعه در سراسر جهان موردتوجه قرار گیرد و نگاه حاشیه

ترین  کنار گذاشته شود. به گفته کیت نش از این دوره به بعد فرهنگ در وسیعفرهنگ 

عنوان کردارها و آدابی که  شود که یکی بهمعنی کلمه به دو شیوه تفسیر می

عنوان چیزي که درگذشته  دهنده خود واقعیت اجتماعی هستند و دیگري به تشکیل

است هاي زندگی اجتماعی گردیده  حوزه مجزایی از جامعه بوده و اکنون وارد همه جنبه

  ).50: 1380نش،(
فرض نظري الگوي بدبینانه که معتقد است توسعه سیاسی  در این مقاله با استفاده از  

در دوره موردبررسی توسعه  توان گفت مدت تأثیري بر توسعه اقتصادي ندارد می در کوتاه

مقاله  واقع در ار سازد.تواند زمینه را براي توسعه سیاسی همو اقتصادي در ایران می

پرزورسکی، آدریان لفت ویچ و هانتینگتون  آدام حاضر طیف نظري افرادي مانند لیپست،
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  را مورد پذیرش قرار داده است.

در ادامه بر اساس این سه الگوي نظري نسبت توسعه سیاسی و اقتصادي در ایران 

زمانی موردمطالعه گیرد تا مشخص شود که کدام الگو با دوره  موردبررسی قرار می

  تطبیق بیشتري دارد.

  

  بعد از پیروزي انقالب اسالمی ي در ایرانو اقتصادتوسعه سیاسی -4

 جنگ ی،الملل نیبو فشارهاي  می، تحرشرایط انقالبی در آغاز پیروزي انقالب ریتأثتحت 

ي مختلف هریک رویکردهاي متفاوتی به ها دولتتحمیلی و پیامدهاي ناشی از آن؛ 

را در اولویت قرار داده و برخی  که در این میان برخی توسعه اقتصادي اند شتهداتوسعه 

ي ها دولتدر ادامه رویکرد  اند بوده توسعه سیاسی در کنار توسعه اقتصادي به دنبال

در چهار بخش  موردمطالعهساله  26مختلف بعد از پیروزي انقالب اسالمی طی دوره 

تا اواخر دهه  1360ي مختلف از دهه ها ولتدمجزا که بیانگر سیر تحول و رویکرد 

  .ردیگ یممورد تحلیل قرار  1380

  

  )1368تا  1360ی(لیتحماولویت اقتصاد سوسیالیستی و جنگ  -4-1

ي از طرف مردم ا خامنهسید علی  اهللا تیآاز ریاست جمهوري،  صدر یبنبعد از برکناري 

 عنوان بهاي اسالمی موسوي از طرف مجلس شور نیرحسیمو  جمهور سیرئ عنوان به

 8ي موسوي با جنگ ریوز نخستساله  8 دوران ایران برگزیده شدند. ریوز نخستآخرین 

 نیتأمساله عراق علیه ایران همراه شد. با توجه به درگیري کشور با عراق و مشکل 

 متیباقکاالي اساسی  32 نیتأمی از کارهاي اساسی موسوي کی مایحتاج ضروري مردم،

در اقتصاد مبارزه کرد. این  ها متیقبا افزایش  شدت بهاو  دولت دم بود.پایین براي مر

 اصالحات ي سوسیالیستی در اقتصاد بود. از نوعی اقتصاد اسالمی،ها شیگرادولت داراي 

و طرفدار مداخله دولت در اقتصاد، ملی  کرد یمي قسط و عدالت حمایت برقرار ارضی،

گفتمان که به  نیا ).82: 1387بشیریه،ود (بي اندوز ثروتکردن تجارت خارجی و منع 

چپ سنتی یا اسالمی در تاریخ تحوالت ایران پس از پیروزي انقالب اسالمی شهرت دارد 

داشت اکثریت نمایندگان مجلس را نیز در اختیار  1367تا  1363ي ها سالطی 

  ).40: 1393کدي،(
اشت. وزارت و گسترش دولت را به اشکال مختلف به همراه د رشد وقوع جنگ،  

ي براي کاالهاي بند هیسهمي ها کاالبرگنیازهاي اولیه مردم  نیتأم منظور بهاقتصاد 
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ي مصرف تشکیل داد ها یتعاون را برقرار کرد، ها متیقنظارت بر  نظام اساسی صادر کرد،

  ).308: 1395آبراهامیان،کرد (واردات به کشور را محدود  تاًینهاو 

  

  )1376تا  1368سازندگی (دولت  اولویت رشد اقتصادي در -4-2

ي راست مدرن و راست سنتی بر بلوك قدرت مسلط ها شیگرای از ائتالف پس از جنگ،

و  598از حوادثی چون قطعنامه  متأثرشدند. استیالي این گرایش بر قدرت سیاسی 

ي به رهبري جمهوري ا خامنهانتخاب آیه اهللا  ) وره( ینیخمپایان جنگ، رحلت امام 

ي، افزایش اختیارات ریوز نخستدر قانون اساسی، حذف پست  دنظریتجد اسالمی،

هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوري نیز ناشی از ضرورت  انتخاب ي،جمهور سیرئ

: 1395مصلی نژاد،بود (ي تعدیل ساختاري ها استیسبازسازي اقتصادي کشور و اجراي 

210.(  

در  بعداًگرفت و  شکلگرایش راست مدرن پیرامون شخصیت هاشمی رفسنجانی   

جریان انتخابات مجلس پنجم به جریان کارگزاران سازندگی موسوم شد. این گرایش از 

کردن دولت و  کوچک ،ها ارانهبرنامه تعدیل اقتصادي که متضمن حذف ی

ي ها سال. آنان همچنان مانند کرد یم تیحما ي دولتی بود،ها بنگاه 1يساز یخصوص

ي بعد از ها سالي بودند، اما در ساز یخصوصي پس از اه تیفعالگسترش  طرفدار جنگ،

ي از بخش خصوصی صنعتی بود. در دار جانبمعطوف به  تر شیب ها آنجنگ تمایالت 

ي سیاسی و مطبوعاتی در چارچوب محیط رقابتی و نه ها يآزادعرصه سیاست داخلی با 

سیاسی و بر عدم ورود نیروهاي  نیباوجودا. دادند یممحیط حذفی موافقت نشان 

 کردند یم دیتأکمطبوعات در قلمرو برخی مقوالت سیاسی مانند انتقاد شدید از دولت 

  ).211-210: 1395مصلی نژاد،(

  

  )1384 تا 1376( اصالحاتاولویت توسعه سیاسی در دولت  -4-3

، تحوالتی در جامعه ایران ایجاد کرد که باعث 1376رفتار انتخاباتی مردم در دوم خرداد 

ی پس از دوم طورکل بهي توسعه سیاسی شد. سازوکارهامباحث مربوط به  يریگ اوج

ي سیاسی قرار گرفت و ها گفتمانو  ها دگاهیدتوسعه سیاسی در مرکز  مفهوم خرداد،

مستقل و آزاد و  مطبوعات ،تکثر ،قانون منجر به طرح فراگیر ملزومات آن (آزادي،

                                                      
1. privatization 
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ت مردم بر سرنوشت خود و دخالت ي سیاسی و حاکمیها گروه واحزاب  آزادانهفعالیت 

  ).260:1388عباسی سرمدي و راهبر،( شدي) ریگ میتصم درروند ها آن

در این دوره، ضرورت توسعه فرهنگی و سیاسی و انجام اصالحات مختلف  طلبان اصالح

و اعتقاد داشتند بنا به تجربه دوم خرداد، باید  قراردادندرا در اولویت سیاسی، اجتماعی 

هاي جدید و  ، اجتماعی کشور و فرایند تجمیع تقاضاهاي مردم در قالبفضاي سیاسی

و نهادینه و مستدام شود. به  یساماندهاحزاب،  ازجملهپایداري مانند جوامع مدنی و 

، رشد کمی و کیفی مطبوعات، آزادي 1376همین دلیل، در فضاي پس از دوم خرداد 

ها و سطح کشور، طرح  دانشگاه ، برگزاري اجتماعات سیاسی درها هینشرمطبوعات و 

، ییگرا قانونها، طرح مقوالتی مانند جامعه مدنی،  مباحث سیاسی و اجتماعی در رسانه

آزادي مطبوعات، آزادي بیان، تحزب، مشارکت سیاسی، توسعه سیاسی و امثال آن 

  ).53: 1393(کدي،هاي این دوران جدید مطرح گردید  شاخص عنوان به

  عمده شامل موارد زیر است: طور بهره اصالحات اقتصادي دو يها استیس

 -3ها)  (اصالح مالیات بر شرکت ها اتینظام مال -2اصالح ساختارها  -1

خارجی (که  يگذار هیتصویب و اجراي قانون سرما -4نرخ ارز  يساز کسانی

 يها ایجاد بانک -5میلیارد دالر سرمایه خارجی شد)  1/4باعث افزایش 

 يها مهیایجاد ب -6مان، کارآفرین، پارسیان) خصوصی (اقتصاد نوین، سا

ایجاد حساب ذخیره ارزي حاصل از  -8قانون تجمیع عوارض  -7خصوصی 

 طور نیمنظور ایجاد ثبات در درآمدهاي ارزي و ریالی و هم درآمد نفت خام به

تالش در  -9در امور تولیدي  يگذار هیمنظور سرما حساب ذخیره ریالی به

رساندن چند واحد  يبردار به بهره -10الحسنه  قرض يها جهت کنترل صندوق

 .از میدان گازي پارس جنوبی

  

تا  1384بازگشت به اقتصاد سوسیالیستی و اولویت عدالت و امنیت ( -4-4

1392(  

 طلبان اصالحساله مدیریت  8به دوران  نژاد ياحمدبا پیروزي محمود  1384انتخابات   

 عدالت رافی گري، آوردن پول نفت بر سر سفره مردم،پایان داد. وي با شعار مبارزه با اش

 نوي اقتصاد ها استیسدر حقیقت  ستیز سادهی و با نشان دادن چهره مهر طلبورزي و 

و از سوي دیگر طیف  قرارداد موردانتقادکارگزاران را از یکسو  تکنو کراتلیبرال 

ي انقالبی ها زشبااري غربی و در تضاد ها ارزشرا گفتمانی وابسته به  طلب اصالح
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که از مسیر درست انقالب، انحراف  کرد یمي پیش از خود را متهم ها دولت نژاد ياحمد

  ي بود.ا تازهدر پیش گرفتن راه  درصدداو  رو نیازاو  یافته

تغییر در  -2طرح سهام عدالت  -1: از عبارت استدولت اصولگرا  عمده يها استیس  

 يزیر تغییر در بودجه -4بنزین  يبند هیسهم -3 يزیر مهساختار سازمان مدیریت و برنا

بانک مرکزي تورم را  يها ییانبساطی مالی که براثر افزایش دارا يها استیس -5ساالنه 

هدفمندي یارانه هاو پرداخت آن به همه  -7طرح تحول اقتصادي  -6افزایش داد 

  ).120: 1378ظریفی نیا،( تیجمع

 ي اول انقالب،ها استیسکشور با بازگشت مجدد به  نژاد ياحمددر دوره  واقع در  

روزهاي  در .قراردادي خود گذار استیسو امنیت را در اولویت اول  تیتثب عدالت، نیتأم

آمریکا ایران را جزو محور شرارت  جمهور سیرئ عنوان بهپسر  بوش پایانی دولت خاتمی،

ان را بر اساس فصل هفتم که تعامل با ایر شد یمتالش  جیتدر به ازآن پسو  قرارداد

ي حمله به کشوري است که تعامل با ساز نهیزممنشور ملل تعریف کنند که بیشتر براي 

. این امر به معنی تهدید امنیت ملی ایران در بعد شود یمآن بر اساس این فصل تعریف 

  .شود یماول کشور  تیاولو ی بود. در این شرایط طبیعی است که امنیت؛الملل نیب

ساختار حکمرانی در کشور و  رییتغ ،کرد یمیی که وي دنبال ها استیس یی،از سو  

ي اول انقالب ها خواستهشبیه به بود (ي نخبگان جدید اقتصادي و سیاسی ریگ شکل

ي دانست که در آن چرخش ا دورهساله گذشته را  16ي که دوره ا گونه بهاسالمی). 

ده و به همین منظور در رقابت با نخبگان اقتصادي و سیاسی در کشور بسیار محدود بو

هاشمی رفسنجانی و در دور دوم ریاست جمهوري خود بر تضاد طبقاتی و تالش براي 

. همچنین در داد یمقرار  موردنقدخروج نخبگان قبلی از حکومت و مسئله هزار فامیل را 

ن ي توزیعی جدیدي در کشور در این مقطع طراحی شد که آثار آها استیسکنار این امر 

داشتند که مسکن  مدنظررا  بلندمدتبود و افق  جمهور سیرئخارج از بازه زمانی یک 

  ).27: 1396زمانی،بود ( ها آن ازجملهو سهام عدالت  ها ارانهي یهدفمند مهر،

ي ها دولتحال پس از بررسی توصیفی نسبت توسعه سیاسی و اقتصادي در تجربه   

ه از روش علیت گرنجري براي تحلیل ی به بخش اصلی مقاله یعنی استفادموردبررس

  .میپرداز یمنسبت علی میان توسعه اقتصادي و سیاسی در ایران 

  

 بررسی رابطه علیت توسعه اقتصادي و توسعه سیاسی-5

اساس تحلیل آماري به بررسی نسبت توسعه اقتصادي و توسعه سیاسی  بر بخشدر این 
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براي بررسی این رابطه،  رداستفادهمو. روش شود یم) پرداخته 1389تا  1363در ایران (

ادامه، ابتدا علیت گرنجري  در .است EVIEWS مورداستفاده افزار نرمعلیت گرنجري و 

توسعه اقتصادي و توسعه سیاسی  دهنده نشاني ها شاخص، سپس شود یمتوضیح داده 

و در پایان، نتایج برآورد علیت بین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادي  شود یممعرفی 

  خواهد شد.
 
  علیت گرنجري -5-1

است یا خیر، علیت گرنجري را مطرح  yعلت  x)، براي بررسی اینکه آیا 1969گرنجر ( 

، اگر گرید عبارت بهکمک کند و یا  yبینی  شیپ به xکرد. وي استدالل کرد که اگر 

1txیعنی  xضرایب مقادیر گذشته 
است  yعلت  xند، آماري معنادار باش ازلحاظ 

Eviews 6 User's Guide, 2007:410(( بین  دوطرفهبنابراین، در بررسی رابطه ؛x  وy ،

  :شود یممطرح  ها هیفرضاین 

1- x  علیت گرنجريy است 

tmtmtmtmtt XXYYY    ...... 11110  
اگر فرضیه صفر متغیر مستقل است.  xمتغیر وابسته و  yدر فرمول فوق 

0,...,0,0 21  m
است. اگر نتوانیم  yعلیت گرنجر  xآنگاه  ،نیمرا رد ک 

  )394: 1388اشمیت، (نیست  yگرنجر علیت  x آنگاه ،فرضیه صفر را رد کنیم

2- y  علیت گرنجريx است  

tmtmtmtmtt YYXXX    ...... 11110  
اگر فرضیه صفر متغیر مستقل است.  yمتغیر وابسته و  xدر فرمول فوق 

0,...,0,0 21  m
  همان منبع)(است  xعلیت گرنجر  y آنگاه ،را رد کنیم 

0H، فرضیه شود یمبراي بررسی آماري از آزمون فرضیه استفاده   
در مقابل فرضیه  

1H  که مقادیري مشخص هستند) در مورد (آزمون شده و با مقایسه با مقادیر بحرانی

0Hفرضیه  وسقم صحت
بین  دوطرفه. در این مطالعه رابطه شود یمي ریگ میتصم 

، بنابراین دو مجموعه فرضیه مطرح شود یمتوسعه اقتصادي و توسعه سیاسی بررسی 

مجموعه اول جهت علیت از توسعه اقتصادي به توسعه سیاسی و در مجموعه  ،شود یم
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ابراین مجموعه بن؛ شود یمدوم جهت علیت از توسعه سیاسی به توسعه اقتصادي آزمون 

  اول به شرح ذیل

  توسعه سیاسی، علت توسعه اقتصادي نیست

  توسعه سیاسی، علت توسعه اقتصادي است

  :شود یمذیل تعریف  صورت بهو مجموعه دوم 

 توسعه اقتصادي، علت توسعه سیاسی نیست

  توسعه اقتصادي، علت توسعه سیاسی است

 
 معرفی متغیرها -5-2

این  توسعه اقتصادي است دهنده نشان؛ گروه اول که شوند یم متغیرها به دو گروه تقسیم

 لیپتانس ،2ي جهانیریپذ رقابت ،1متغیر رشد تولید ناخالص داخلی 9متغیرها شامل 

، ریسک 5، شاخص فساد اقتصادي4، درجه آزادي اقتصادي3ي خارجیگذار هیسرماجذب 

  است. 9و رقابت صنعتی 8و واردات تنوع صادرات 7مالی سکیر ،6اقتصادي

ناخالص داخلی است. تولید  اقتصاداندازه هاي  یکی از مقیاس داخلی: تولید ناخالص  

ارزش مجموع کاالها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معموالً یک  رندهیدربرگ

میزان افزایش  دهنده نشانناخالص داخلی،  دیرشد تول. شود در یک کشور تولید میسال، 

   .10است و یا کاهش تولید ناخالص داخلی، نسبت به سال گذشته

که سطوح  ردیگ یمو عوامل را اندازه  ها استیسي جهانی: مجموعه نهادها، ریپذ رقابت  

  .کند یمتعیین را  مدت انیمپایدار رونق اقتصادي زمان حاضر و آینده 

ي خارجی: این شاخص با درهم آمیختن چندین عامل از گذار هیسرماپتانسیل جذب 

 .کند یمي ریگ اندازهي خارجی را گذار هیسرمااقتصاد یک کشور، میزان جذابیت آن براي 

 است شده نییتعبراي کمترین امتیاز و یک باالترین امتیاز این شاخص  صفر

ي آزاد ي و مقایسه آزادي اقتصادي بین کشورها است.ریگ اندازهدرجه آزادي اقتصادي: 

                                                      
1. gross domestic production (GDP) 
2. global competitiveness(GC) 
3. inward FDI potential(IFP) 
4. economic freedom(EF) 
5 corruption perceptions(CP) 
6. the economic risk(ER) 
7. the financial risk(FR) 
8. diversification of exports and imports(DEI) 
9. Competitive industrial performance(CIP) 

  است. شده استخراج WDI(world develop indicatorاز ( موردنظري ها داده .10

:
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ي آزادي اقتصادي ها شاخص ریزي و ...گذار هیسرما ی،پول ی،مال ،تجارت ،وکار کسب

  . صفر کمترین و صد بیشترین امتیاز این شاخص است.شود یممحسوب 

 ظورمن بهاز قدرت، امکانات، اختیارات و مناصب دولتی  سوءاستفادهفساد اقتصادي:   

  .استي خاص ا طبقهتأمین منافع شخصی، گروهی، حزبی، قومی یا 

ي براي ارزیابی میزان شرایط جاري اقتصاد کشورها و ا لهیوسریسک اقتصادي:   

ي داشته باشد، تر يقوچه کشوري اقتصاد  هر است. ها آنبررسی نقاط ضعف و قوت 

مره صفر و بیشترین است. در این شاخص کمترین ن تر نییپادرجه ریسک اقتصادي آن 

  نمره بستگی به وزن هر عامل در اقتصاد دارد.

ریسک مالی: توانایی یک کشور براي تأمین مالی اداري، تجاري، تعهدات و بدهی   

محاسبه آن کمترین نمره صفر و بیشترین نمره بستگی به وزن  نحوه تجاري خود است.

  هر عامل در اقتصاد کشور دارد.

: به تنوع کاالها و خدمات صادرات و واردات در یک کشور تنوع صادرات و واردات  

باشد  تر کینزدبه صفر  هرچقدر .استاین شاخص بین صفر و یک  مقدار اشاره دارد.

  تنوع صادرات و واردات کشور بیشتر است.

شاخص رقابت صنعتی: به توانایی صنعتی کشور اشاره دارد و با نمره صفر و یک   

باالترین حد توان صنعتی و صفر کمترین حد توان صنعتی  . یک نشانهشود یممحاسبه 

  ).21-2: 1392(تابا،است 

. این باشند یمتوسعه سیاسی  دهنده نشانگروه دوم مجموعه متغیرهاي است که   

، 4، فساد3، مناقشات داخلی2، ثبات دولت1متغیر مناقشات خارجی 11متغیرها، شامل 

، دخالت ارتش در 7کمیت و قانون، حا6ي قومیها تنش، 5پاسخگویی دموکراتیک

است. متغیر  و کاهش ریسک سیاسی 10، کیفیت بوروکراسی9ي مذهبیها تنش، 8سیاست

                                                      
1. external conflict 
2. government stability 
3. internal conflict 
4. corruption  
5. democratic accountability 
6. ethnic tensions 
7. law and order 
8. military in politics 
9. religious tensions  
10. bureaucracy quality 



  

  ... :ي(مطالعه مورد رانیا یاسالم يجمهور در یاسیو توسعه س يتوسعه اقتصاد یرابطه علّ یبررس 

 

1398پاییز و زمستان  /2شماره  /دوره دوم  

673 

 1يگذار هیسرماو دو شاخص نماي  ذکرشدهکاهش ریسک سیاسی جمع وزنی متغیرهاي 

در مطالعات  مشخصاًاین دو شاخص اخیر،  ازآنجاکهاست.  2و شرایط اقتصادي اجتماعی

است. این  شده حذفدر این مطالعه  ردیگ یمقرار  مورداستفادهي گذار هیاسرممربوط به 

PRSتوسط گروه  ها داده
 ی است کهالملل نیب، یک گروه PRS. گروه شود یمي آور جمع 3

شاخص ریسکی که  12کشور را در خصوص  144ي ماهانه براي ها داده ،1984سال از 

. کند یمي سیاسی است ارائه انهادهنماینده شاخص ریسک سیاسی و اجزاء مختلف 

است. در ادامه شرح مختصري از  www.prsgroup.comآدرس الکترونیکی این گروه 

  .شود یمارائه  ذکرشدهمتغیرهاي 

، مناقشات بین مرزي و فشارهاي خارجی همچون ها جنگمناقشات خارجی: شامل   

 کاهش دهنده نشان ،ي باالترها رتبه .شود یم ...منع کمک به کشور موردنظر، تحریم هاو

 مواجهه کشور با مناقشات خارجی است.

ي ها استیستوانایی دولت براي اجراي  دهنده نشانثبات دولت: معیاري است که   

همچنین مشروعیت سیاسی است. این شاخص از سه جزء یکپارچگی سیاسی،  شده اعالم

 دهنده نشان، است. رتبه باالتر شده لیتشکعمومی  تیمشروعي و گذار قانوناستحکام 

  ثبات باالي دولت است.

ي سیاسی است که ها خشونت دهنده نشانمناقشات داخلی: شاخصی است که   

ي خیابانی/ ها جنگو از سه جزء  گذارد یم ریتأثبالقوه یا بالفعل بر حکمرانی  صورت به

است.  شده لیتشکي سیاسی و نارضایتی مدنی ها خشونتي بالقوه، تروریسم / دهایتهد

 .استکاهش مواجهه آن کشور با مناقشات داخلی  دهنده نشاني باالتر ها رتبه

. شود یمی فرایندهاي سیاسی ثبات یبفساد: فساد موجب پایین آمدن کارایی دولت و   

  کمتر بودن فساد در آن کشور است. دهنده نشانرتبه باالتر این شاخص، 

سخگویی میزان پا دهنده نشانپاسخگویی دموکراتیک: شاخصی است که   

. این معیار بر اساس نوع حکومت حاکم بر آن کشور تعیین است شهروندان به دولت

 که به شرح ذیل هستند. شده فیتعرنوع حکومت  5وبر این اساس  شود یم

دموکراسی متناوب، در این نوع حکومت، یک دولت براي بیش از دو دوره متوالی   

عادالنه براي قوه مقننه و مجریه بر اساس بر سر قدرت باشد، انتخابات آزاد و  تواند ینم

                                                      
1. investment profile  
2. socioeconomic condition 
3. political risk services 
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، شواهدي دال بر توازن بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه شود یمقانون اساسی انجام 

دال بر حفظ  شواهدي وجود دارد، شواهدي دال بر استقالل قوه قضائیه وجود دارد،

  ي قانونی و نهادي وجود دارد.ها ضمانتآزادي شخصی از طریق 

ي این نوع دموکراسی همانند دموکراسی متناوب است با ها یژگیو  غالب،دموکراسی   

این تفاوت که در این نوع حکومت، به قدرت رسیدن یک گروه براي بیش از دو دوره 

  است. ریپذ امکانمتوالی، 

ی بالفعل، در این نوع حکومت امکان به قدرت رسیدن یک دولت حزب تکحکومت   

رد عالوه بر آن سیستم انتخابات و یا سیاست، امکان غلبه براي دو دوره متوالی وجود دا

یی بر فعالیت ها تیمحدودیک حزب را فراهم آورده باشد و همچنین شواهدي دال بر 

ی، آزار ردولتیغي دولتی و ها حزبي بین ا رسانه ضیتبعی، همچون ردولتیغي ها حزب

یی براي ها تیمحدود ي سیاسی غیردولتی، ایجاد موانع و یاها حزبرهبران و حامیان 

  ي انتخاباتی وجود دارد.ها تقلبی و ردولتیغي ها حزب

 شده حیتصر مشخصاًی قانونی، در این نوع حکومت، در قانون اساسی حزب تکحکومت   

  است که تنها یک حزب در کشور وجود دارد.

در این نوع حکومت، فرد یا گروهی، بدون هرگونه حقی، حکومت  ي،استبدادحکومت   

  .ندکن یم

پاسخگویی  دهنده نشاني باالتر که مربوط به دموکراسی متناوب است، ها رتبه  

  و توسعه سیاسی باالتر است. تر نییپاي ها سکیر دموکراتیک بیشتر،

ي مختلف در ها زباني قومی: این شاخص، درجه تنش بین اقوام، نژادها و ها تنش  

ي قومی و ها تفاوت باوجودپایین ي قومی ها تنش دهنده نشانیک کشور است. رتبه باالتر 

 ملیتی در یک کشور باشد.

قانون به معناي استحکام وبی طرفی سیستم قانونی و حاکمیت به  حاکمیت و قانون:  

استحکام قوانین و  دهنده نشانمعناي رعایت عمومی قانون توسط افراد است. رتبه باالتر 

 است. شده بیتصوي ها قانونپذیرش عمومی 

مداخله  هرگونه، اند نشده انتخابارتش توسط افراد  ازآنجاکهر سیاست: دخالت ارتش د

جنبی و ضعیف، موجب کاهش پاسخگویی دموکراتیک  صورت بهارتش در سیاست، حتی 

خواهد شد. ارتش ممکن است به علت تهدیدهاي داخلی و یا خارجی در حکومت دخالت 

ر حاکمیت است. رژیم اعوجاج دولت د دهنده نشانیی ها دهیپدکند. بروز چنین 

ي جدید ها استیسممکن است به دلیل فراهم کردن  مدت کوتاهي کامل در گر ینظام
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یک  که آنموجب کاهش ریسک و افزایش توسعه سیاسی شود اما در بلندمدت، به علت 

ي مسلحانه را افزایش ها مقابلهرا ایجاد کرده و احتمال  ریفسادپذسیستم حکمرانی 

 دهنده نشاني باالتر این شاخص، ها رتبهرا افزایش خواهد داد. ، ریسک سیاسی دهد یم

 کاهش دخالت ارتش در اقتصاد و بنابراین کاهش ریسک سیاسی است.

یک گروه مذهبی خاص در  تسلطي مذهبی منجر به ها تنشي مذهبی: ها تنش  

ممکن است قوانین مذهبی را جانشین قوانین مدنی کرده،  که يطور به شود یمی حکمران

ي ها يآزادفعالیت مذاهب دیگر را در سیاست یا فرایندهاي اجتماعی ممنوع کرده، 

ي یک گروه مذهبی خاص را به تمام یک کشور تحمیل ها خواستهمذهبی را سرکوب و 

 ي مذهبی است.ها تنشکاهش  دهنده نشاننماید. رتبه باالتر 

ي منفی ها شوكب کیفیت بروکراسی: استحکام و یا کیفیت بروکراسی، عاملی براي جذ

و  تر محکمبروکراسی  دهنده نشاني باالتر، ها رتبه. هاست حکومت رییتغناشی از 

و  ها تیفعالچنین کشورهایی،  در بودن بروکراسی از فشارهاي سیاسی است. تر مستقل

حکمرانی دولت، با تغییر دولت، بدون تغییرات اساسی در سیاست و یا اختالل در 

  .ودش یمی دنبال رسان خدمت

ي ها شاخصریسک سیاسی: ریسک سیاسی، شاخصی است که از مجموع وزنی   

، ریسک سیاسی PRSاز طرف گروه  شده ارائهاست. در شاخص  آمده دست به ذکرشده

ریسک سیاسی  دهنده نشان 50رتبه کمتر از  که يطور بهرا دارد  100تا  0ي بین ا رتبه

ریسک سیاسی  دهنده نشان، 50-60ین خیلی باال یا توسعه سیاسی خیلی پایین، رتبه ب

، به ترتیب 80-100و  70-80، 60-70ي ها رتبهباال، یا توسعه سیاسی پایین و 

ریسک سیاسی متوسط، پایین و خیلی پایین و یا توسعه سیاسی متوسط،  دهنده نشان

ي ها رتبهي مختلف با در نظر گرفتن حداکثر ها شاخصي ها وزنباال و خیلی باال است. 

ی در موردبررسي مختلف و همچنین متوسط رتبه ایران در دوره ها شاخصت براي متفاو

  آمده است. 1جدول 
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 ي کاهش ریسک سیاسیها شاخص: 1جدول 
متوسط رتبه ایران در   حداکثر رتبه  نام شاخص

  یموردبررسدوره 

 47/6  12  مناقشات خارجی

  42/5  12  يگذار هیسرمانماي 

 4/7  12  ثبات دولت

 56/8  12  ت داخلیمناقشا

  21/5  12  شرایط اقتصادي اجتماعی

 91/1  6  فساد

 3/4  6  پاسخگویی دموکراتیک

 5/3  6  ي قومیها تنش

 4  6  حاکمیت و قانون

 5  6  دخالت ارتش در سیاست

 2  6  ي مذهبیها تنش

 2  4  کیفیت بروکراسی

  9/54  100  ریسک سیاسی

  حقیق) و محاسبات تPRS )www.prsgroup.comمنبع، گروه 

  

این مطالعه به دنبال بررسی رابطه علیتی بین رشد اقتصادي و توسعه  که آنجا از  

توسعه سیاسی،  دهنده لیتشکي مختلف ها شاخصمقایسه بهتر  منظور بهسیاسی است، 

با  10بر مبناي عدد  ها شاخصتمامی  گرید عبارت به، اند شده وزن هم ها شاخصتمامی 

ی با موردبررسي مختلف در دوره ها شاخصط رتبه . متوساند شده وزن همیکدیگر 

  است. شده ارائه 2جدول ي همسان در ها وزن
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   ا) ی1389تا  -1363دوره (ایران در  ي توسعه سیاسیها شاخص : متوسط رتبه2جدول 

)2010-1985(  

 مبناي برشاخص  متوسط

  ي یکسانها وزن

 نام شاخص

 مناقشات خارجی 75/5

 ثبات دولت 16/6

 مناقشات داخلی 50/6

 فساد 84/4

 پاسخگویی دموکراتیک 53/5

 قومی يها تنش 47/6

 حاکمیت و قانون 02/6

 دخالت ارتش در سیاست 88/7

 مذهبی يها تنش 86/2

 کیفیت بروکراسی 3/4

  ي تحقیقها افتهمنبع: ی

  

سی توسعه سیا دهنده نشان تر نییپا ، اعدادPRSاز طرف گروه  شده ارائهدر آمار   

ي ها تنش، شود یممالحظه  2که در جدول  طور همان مثال عنوان بههستند،  تر نییپا

 ي را به خود اختصاص دادهعدد کمتر شده اعالمي ها شاخصمذهبی، در بین 

شاخص توسعه سیاسی در ایران،  عنوان بهي مذهبی ها تنشبا استناد به  گرید عبارت به

ی بسیار پایین بوده موردبررسران در دوره نتیجه گرفت توسعه سیاسی در ای توان یم

  است. شده ارائه 1ی در نمودار موردبررسدر دوره  ذکرشدهاست. روند برخی از متغیرهاي 
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قانون، حساب پس دهی دموکراتیک، فساد، مناقشات داخلی و ثبات  تیحاکمروند : 1نمودار 

  )1985-2010( ای) 1389-1363ایران در دوره ( دولت
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ثبات دولت مناقشات داخلي   فساد حساب پس دھي دموكراتیك دولت تنش ھاي قومي حاكمیت و قانون  

 
  ي تحقیقها افتهمنبع: ی

  

  برآورد الگو و تحلیل نتایج-5-3

در سطح  H0  باشد، فرضیه 05/0در تحلیل آماري، زمانی که احتمال آماره کمتر از 

 .شود یمرد  %90در سطح  H0باشد، فرضیه  1/0اگر احتمال آماره کمتر از  ،شود یمرد 

، در مثال عنوان به است. yعلت  xرد شود،  H0که ذکر شد وقتی فرضیه  طور همان

باشد توسعه سیاسی، علت  05/0کمتر از  شده محاسبهمجموعه اول، اگر مقدار آمار 

براي مجموعه اول با متغیرهاي  1توسعه اقتصادي است. نتایج آزمون علیت گرنجري

، گردد یمکه مالحظه  طور هماناست.  شده ارائه 3در بخش قبل در جدول  دهش فیتعر

، توسعه سیاسی، علت موردنظر، بنابراین در دوره شود ینمرد  H0تمامی موارد فرضیه 

  توسعه اقتصادي نبوده است.

  

  

  

                                                      
 KPSSبا آزمون  موردمطالعهی مانا باشند، مانا بودن متغیرهاي موردبررسبراي اعتبار آزمون علیت گرنجري، باید متغیرهاي  . 1

  .است ارائه قابلشده است که در صورت درخواست  دیتائ
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  اديرابطه علیت از طرف توسعه سیاسی به توسعه اقتص : نتایج آزمون3جدول 
  

 احتمال H0فرضیه 

 6/0 شود یاقتصادي نم توسعهموجب  کاهش ریسک سیاسی)توسعه سیاسی ( 

 8/0 شود یکیفیت بروکراسی موجب توسعه اقتصادي نمافزایش 

 8/0 شود یکاهش فساد موجب توسعه اقتصادي نم

 7/0 شود یحساب پس دهی دموکراتیک دولت موجب توسعه اقتصادي نمافزایش 

 5/0 شود یخارجی موجب توسعه اقتصادي نم يها کاهش جنگ

 55/0 شود یقومی موجب توسعه اقتصادي نم يها کاهش تنش

 2/0 شود یثبات دولت موجب توسعه اقتصادي نم

 69/0 شود یموجب توسعه اقتصادي نم داخلی يها کاهش جنگ

 09/0 شود یحاکمیت قانون موجب توسعه اقتصادي نم

 4/0 شود یسعه اقتصادي نمموجب تو يگر یکاهش نظام

 52/0 شود یمذهبی موجب توسعه اقتصادي نم يها تنش

 ي تحقیقها افتهمنبع: ی

  

توسعه سیاسی موجب ( H0، فرضیه دهد یمنشان  3که نتایج جدول  طور همان  

جدول  H0اما گزاره فرضیه ؛ شود یمدرصد رد  60) با احتمال شود ینمتوسعه اقتصادي 

 شود یمرد  %5) با احتمال شود ینمجب توسعه سیاسی توسعه اقتصادي مو( 4

گفت توسعه اقتصادي  توان یم %95 با احتمال 4جدول  H0طبق فرضیه  گرید عبارت به

  .شود یمموجب توسعه سیاسی 

که با  اظهار داشت توان یمبه ترتیب  دهد یمنشان  3نتایج جدول  طور که همان  

، کاهش فساد، افزایش کیفیت بروکراسیافزایش  يها شاخص%، 30%، 20%، 20 احتمال

ریسک سیاسی)  دهنده نشاني ها شاخص عنوان به( حساب پس دهی دموکراتیک دولت

ي ها جنگکاهش و از طرف دیگر علیت گرنجري  شود یمموجب توسعه اقتصادي 

ي داخلی، حاکمیت قانون، ها جنگي قومی، ثبات دولت، کاهش ها تنشخارجی، کاهش 

، 45، 50بر توسعه اقتصادي به ترتیب  ي مذهبیها تنشي و کاهش گر ینظامکاهش 

، بر اساس نتایج شود یمکه مالحظه  طور هماندرصد است.  48و  60، 11، 31، 80

توسعه  طرف بهی، علیت گرنجري از سمت توسعه سیاسی موردبررسدر دوره  ،3جدول 

  نیست. اقتصادي
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سعه اقتصادي به سمت توسعه سیاسی نتایج، علیت گرنجري از سمت تو 4در جدول   

کلی و در سطور  صورت به، متغیر توسعه اقتصادي و سیاسی 4است در سطر اول جدول 

 گونه هماناست.  شده یبررسي توسعه سیاسی ها شاخصبعدي علیت توسعه اقتصادي بر 

نتیجه گرفت در دوره % 94با احتمال  توان یمدر حالت کلی  گردد یمکه مالحظه 

توسعه  ریتأثو از جهت  شود یمی، توسعه اقتصادي موجب توسعه سیاسی بررسمورد

به ترتیب نتیجه گرفت که با  توان یمي توسعه سیاسی، ها شاخص ریزاقتصادي بر 

 عنوان (بهحساب پس دهی دموکراتیک  باال رفتناقتصادي موجب  % توسعه92احتمال 

 %93که با احتمال  دهد یمان نتایج نش نیهمچن. شود یمشاخصی براي توسعه سیاسی) 

از  .شود یمي قومی و حاکمیت قانون ها تنش% توسعه اقتصادي موجب کاهش 95و 

% توسعه اقتصادي موجب کاهش 97گفت با احتمال  توان یم آمده دست بهنتایج دیگر 

  ي مذهبی خواهد شد.ها تنشي و کاهش گر ینظام
مت توسعه سیاسی بررسی در مجموعه دوم، جهت علیت از توسعه اقتصادي به س  

  است. شده ارائه 4، نتایج آزمون علیت گرنجري در جدول شود یم

 
  رابطه علیت از طرف توسعه اقتصادي به توسعه سیاسی : نتایج آزمون4جدول 

  

 احتمال H0فرضیه 

 06/0 شود ینم ي سیاسی)ها سکیرکاهش ( توسعه اقتصادي موجب توسعه سیاسی

 5/0 شود یفتن کیفیت بروکراسی نمتوسعه اقتصادي موجب باال ر

 53/0 شود یتوسعه اقتصادي موجب کاهش فساد نم

 08/0 شود یتوسعه اقتصادي موجب باال رفتن حساب پس دهی دموکراتیک دولت نم

 4/0 شود یخارجی نم يها توسعه اقتصادي موجب کاهش جنگ

 07/0 شود یقومی نم يها توسعه اقتصادي موجب کاهش تنش

  2/0 شود یصادي موجب افزایش ثبات دولت نمتوسعه اقت

 21/0 شود ینم داخلی يها توسعه اقتصادي موجب کاهش جنگ

 05/0 شود ینم قانونتوسعه اقتصادي موجب افزایش حاکمیت 

 003/0 شود ینم يگر یتوسعه اقتصادي موجب کاهش نظام

 003/0 شود یمذهبی نم يها توسعه اقتصادي موجب کاهش تنش
  ي تحقیقها تهافمنبع: ی
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 شنهادهایپي و ریگ جهینت -6

این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به پرسش رابطه علی توسعه اقتصادي و توسعه سیاسی 

بود. بررسی تحوالت روندهاي توسعه در طی  1389تا  1363ي ها سالدر ایران طی 

بت و میان توسعه اقتصادي و سیاسی نسبتی ثا توان ینمنشان داد که  موردنظردوره 

 ریتأثیکی دیگري را تقویت یا تضعیف سازد بلکه تحت  که يطور بهپایدار یافت 

متغیرهاي مختلف و در هر دوره ممکن است یک جنبه از توسعه در اولویت قرار گیرد و 

 رود. دیگر ابعاد توسعه به حاشیه

مشخص توسعه  طور بهکه پس از پیروزي انقالب اسالمی  دهد یمنتایج نشان   

جاي خود را به توسعه سیاسی  1376قرار گرفت. این روند در سال  ي در اولویتاقتصاد

است.  شده دادهبه توسعه اقتصادي اولویت بیشتري  مجدداً، 1384بخشید و پس از سال 

و لفت ویچ در خصوص  نلسون ،نگتونیهانتي ها هینظرکه  رسد یمبه نظر  نجایادر 

 ها هینظرازندگی سازگاري بیشتري با سایر ی به توسعه اقتصادي در دولت سبخش تیاولو

 کم دستسیاسی  مشارکت معتقدند براي رسیدن به توسعه اقتصادي، ها آن دارد.

 ).Huntington&Nelson,1976:521-522شود ( داشته نگهموقت باید پایین  صورت به

ي جامعه نتواند سیستم دموکراتیک ها استیسی که تاز مانویچ هم معتقد است  لفت

ي غیر دموکراتیک دیگري که حداقل در عمل، ها ستمیس دیشا اتی را ایجاد کنند،باثب

باشند  تر مناسب ي آینده حفظ کنند،ها نسلبرخی از اهداف مادي توسعه را براي 

  ).65-47: 1390آهنگري و رضایی،(
که توسعه سیاسی، علت  دهد یمنتایج آزمون علیت گرنجري تحلیل آماري نشان   

 جینتا نبوده است اما توسعه اقتصادي، علت توسعه سیاسی بوده است.توسعه اقتصادي 

 ی توسعه اقتصادي،موردبررسگفت در دوره  توان یم% 90احتمال  با دهد یمنشان 

ي قومی شده است. ها تنشباال رفتن حساب پس دهی دموکراتیک و کاهش  موجب

افزایش  موجب استنباط کرد که توسعه اقتصادي، توان یم% 95همچنین با احتمال 

 بنابراین،؛ ي مذهبی شده استها تنشي و کاهش گر ینظامحاکمیت قانون، کاهش 

که توسعه اقتصادي موجب باال رفتن حساب پس دهی دموکراتیک  دهد یمنشان  جینتا

ي بخش نظامی در ها دخالتي قومی و مذهبی و نیز کاهش ها تنشدولت و کاهش 

  اقتصاد ایران شده است.

توسعه سیاسی  ) برمتغیر کمی عنوان (به ياقتصادتوسعه  اثر ،در این مقاله  

 رابطه علَی میان توسعه اقتصادي و توسعه سیاسی شود یم شنهادیپ .است شده یبررس
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ی بررس با استفاده از متغیرهاي دیگري که ترکیبی از متغیرهاي کمی و کیفی باشد،

) را که ترکیبی از تولید HDI( یانسانشاخص توسعه  توان یم مثال عنوان بهگردد. 

شاخص توسعه اقتصادي و در  عنوان بهرا  استبه زندگی و آموزش  دیام سرانه واقعی،

 ثبات ي اعتراض و پاسخگویی،ها شاخصترکیبی از ( یحکمرانشاخص  ریمتغ مقابل،

قانون و کنترل  تیحاکم مقررات، تیفیک ی دولت،اثربخش سیاسی و فقدان خشونت،

توسعه سیاسی در نظر گرفت و اثرات متقابل  دهنده نشانمتغیر  عنوان به) را استفساد 

ي پیش و ها سالتوسعه سیاسی و اقتصادي را بررسی نمود. همچنین دوره زمانی را به 

  پس از دوره بررسی بسط داده و نتایج را ارزیابی نمود.
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دموکراسی بر رابطه بین درآمدهاي  ریتأث« )،1397همکاران (و  سجاد فرجی دیزجی،



  

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین

 

 1398و زمستان  زیی/ پا2/ شماره دومدوره 

684 

 ،مطالعات اقتصاد انرژي فصلنامه ،»نفتی و توسعه مالی در کشورهاي دارنده نفت

  .65-87صص  ،58 شماره

 چاپ پنجم، خواه قتیحق، ترجمه مهدي انقالب ایران جینتا )،1393آر ( ی،کین کدي،
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، ترجمه احمد علیقلیان و افشین و توسعه دموکراسی )،1378آدریان ( لفت ویچ،

  طرح نو. نشر :تهران خاکباز،

 :تهران ،افشار کهنجواد  ترجمه ،گرا توسعهي ها دولت) 1385( انیآدر لفت ویچ،

 نی نگار. انتشارات

 سوم، چاپ ،ي سیاسی ایرانها جناحی فکالبدشکا )،1378( درضایحم ظریفی نیا،

  آزادي اندیشه. انتشارات :تهران

ماه علوم  کتاب ،»دموکراسی مسئلهو  گرا توسعه دولت« )،1378( ریجهانگ معینی،

  و مهر. وریشهر ،اجتماعی

 نشر :تهران اول، چاپ ،و توسعه اقتصادي در ایران دولت )،1395عباس ( مصلی نژاد،

  نی.

، ، سیاست، قدرتشدن یجهان ی سیاسی معاصر:شناس معهجا)، 1380( تیک نش،

  ی دلفروز، تهران: انتشارات کویر.محمدتقترجمه: 

 دوم، چاپ ، ترجمه احمد شهسا،موج سوم دموکراسی)، 1373ساموئل (هانتینگتون، 

  : انتشارات روزنه.تهران
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