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Abstract 

The present study, focusing on Bahrain, seeks to pathologize the government economically 

and politically by utilizing Hussein Mahdavi's theory of vulnerability of the structure of 

rentier governments. This study has sought to seek economic and political pathology 

through a case study of Bahrain as a rentier government. This pathology will help 

determine what challenges the economic and political arena faces because of dependence 

on oil revenues, to what extent it has stabilized, and the extent to which it has voiced them? 

The research method was descriptive-analytical, and the findings of the present study 

showed that Bahrain is an economic aspect of its counterparts, with the experience that 

comes from successful countries, the only way out of these countries to construct the crises 

ahead of them. The management of this revenue is aimed at developing their economic and 

political infrastructure. In principle, it can be said that oil is just a natural substance, and the 

only thing that has made the oil countries have such an attitude is how to manage revenues, 

and the proper and optimal use of these incomes not only cannot leave resources and lead to 

backwardness and poverty but also these revenues can provide the development and 

development of countries. 
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 چکیده 

تمرکز  پژوهش حاضر ازبهرهبا  تا  درصدد است  بحرین    بر   با  بر   ، سین مهدویحنظریه    گیری    پذیری ساختارآسیب   مبنی 

دولت   این  رانتیر،  های  ازدولت  آسیب   جهت   را  و سیاسی،  کشور  پژوهش   این    کند.شناسی  اقتصادی  موردی  مطالعه  با 

به آسیب   ، رانتیردولتی    عنوان  بحرین  سیاسسشنا درصدد  و  اقتصادی  آسیب ی  این  است.  بوده  کشور  این  کمک    شناسیی 

هایی در عرصه اقتصادی و سیاسی به دلیل وابستگی به درآمدهای مزبور با چه چالشخواهد کرد تا مشخص شود که رژیم  

و  وده  لی ب تحلی-روش پژوهش توصیفی است؟ثبات کرده  نفتی مواجه بوده و تا چه اندازه آنها را باثبات و تا چه اندازه بی

  ای که ازبا تجربه  ،است   رانتیر  ،خودبعد اقتصادی همانند کشورهای همتای    ن از بحریکه  نشان داد    پژوهش حاضر های  یافته

  های پیش روی آنها احداث صندوق ذخیر نفت وبحران  تنها راه برون رفت این کشورها از   ،شودکشورهای موفق عاید می

توان گفت که نفت تنها یک ماده  اصوالً می  باشد.سیاسی آنها می  های اقتصادی وه زیربناعجهت توس   مدیریت این درآمد در

نحوه مدیریت    ،این ماده داشته باشند  نها چیزی که سبب شده است که کشورهای نفتی چنین نگرشی ازت  طبیعی است و

ماندگی  به جای بگذارد و سبب عقب   منابع  شومیتواند  این درآمدها نه تنها نمی  مطلوب از  استفاده بهینه و   ست وادرآمدها  

  ت کشورها را نیز فراهم سازد. تواند زمینه توسعه و پیشرف که این درآمدها میو فقر گردد، بل

 های رانتیر. ، دولت اقتصادی های، رانت، سیاست اقتدارگرا بحرین، درآمدهای نفتی،: ها واژهکلید
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 مقدمه 

به    .کرده است پذیرآسیب ی  داقتصا  وجوه سیاسی و  از  آنها را ،ابستگی شدید به درآمدهای نفتیه به وجبا تو   های رانتیردولت 

های مختلفی  با بحران  و   پذیرب شدت آسیه  اما آنها را ب  ، ها را تغدیه کنددرآمدها توانست اقتصاد این دولت   زعم اینکه این

هایی  ت مل  سرنوشت بیشتر  داقل پیشرفت نکردن،ح  تصاد یاقتخریب ا  .مواجه نموده استسیاسی    های اقتصادی وعرصه  در

  برابر   ورها نیازی به پاسخگویی دررهبران این کش   با وجود رانت نفت هنوز  .اندی سیاه نشستهمنابع طال  ست که رویبوده ا

نمی  عملکرد ازعده  چون  ،بینندخود  ر  ای  کرده  امردم  خریداری  نفت  پول  و  سایر  و  با  خشمگین    از وم  رمح  شهروندان 

محصولی بخصوص اقتصاد تکوابستگی اقتصادی  کنند.پلیسی سرکوب می منیتی ودستگاهی ا نظامی و نیروی با امکانات را

اد  اقتص بارزی وجود دارد و ج فارس به نحو مورد کشورهای خلی در ،باشداقتصاد کشورهای جهان سوم می که مشخصه بارز

ب را  کشورها  آسیب ه  این  است   پذیرشدت  کشورها  هرچند  .کرده  این  درآمد  نفت  دادهافزای را  صادرات  علت  ه  ب اما  ،ش 

پذیری آن  ضربه  و  دارد  رقراجهانی    مصرف بازار   نوسانات قیمت و  تغییرات و  تأثیرمحصولی این درآمدها تحت  تک صاداقت

  عمده در صورت    به  ی رانتیرهااگرچه دولت   .باشدمی  پذیرضربه  متزلزل و  اقتصاد این کشورها نیز  ،بنابراین  .زیاد است   بسیار

  اصلی  هایویژگی  بودن از  رانتیر  یافته و  مرکزت  فارس  کشورهای حوزه خلیج  در  یخاص  به طوراما    ،اندهدنیا پراکند  نقاط

 . آیدمی ها به شماردولت  اقتصادی این

آسیب  رانتیر درصدد  دولتی  به سان  بحرین  مطالعه موردی کشور  با  اقتصادی  پژوهش حاضر  این کشور    وشناسی  سیاسی 

هایی در عرصه اقتصادی و چالشد که رژیم مزبور با چه  ک خواهد کرد تا مشخص شو شناسی کم بوده است. این آسیب 

  . ثبات کرده است تا چه اندازه بی  نها را باثبات وآ تا چه اندازه    و  بوده  به درآمدهای نفتی مواجهسیاسی به دلیل وابستگی به  

 عمده اقتصادی و ی  هاچالشآمدهای نفتی با  با توجه به وابستگی شدید به در  های رانتیرلت ود  همانند دیگر  دولت بحرین

  کشتیرانی  تجارت و  ،ماهیگیری  صید مروارید،  ،کشف نفت   جنبه اقتصادی دولت بحرین قبل از  درباشد.  می  سیاسی مواجه

عمده شمار  منابع  به  و می  دولت  ازدول  رفت  و  ت  بازرگانان  با  ارتباط  کسب   از   مالیاتت  یاف رد  طریق  به   درآمد   آنها 

های اقتصادی این توانست فرماسیونآن به تدریج    تزریق درآمدهای حاصل از  و   نفت اج  استخر   اما با کشف و  ،پرداخت می

تأثیر  را  کشور نفت  .دهد  قرار  درآمدهااین    تحت  درآمدهای  به  شدیدی  وابستگی  بحرین  ودولت  دارد  وابستگی    ی  این 

آن با    توانست  ونحرابرا  مالی  کند  های  مواجه  بودجه  ونوسان  .کسری  نفت  قیمت  بودن  گذاری  قیمت   رد  ثباتعدم    ی 

 در خودای اقتصاد ای که دولت برهای توسعهبرنامه مواجه کرده و های مختلفیچالشبا  جمله بحرین را  از های رانتیردولت 

به درآمدهتبه زعم وابسبحرین    .ساخته است   مشکل روبرو  با  رابود    گرفته  نظر   درتولیدی    ساختار  منظر  از  ،نفتی  ایگی 
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  رهایی از درصدد    خود  محصولیقتصادی تکا  ساختار  با تنوع در  وتوجه بوده    خور همواره در  یدتولی  و   عرصه کشاورزی 

اد  صاقت  همچنان بخش قابل توجهی از   اما   ،م داده است ااین زمینه انج  در  ی را اتچند اقدامهر  .باشدمی  اقتصاد تک بعدی خود

تکیه   لحاظ سیاسی نیز  از  آید.بدست مینفتی  ای  درآمدهطریق    جه دولت ازبود  و  به درآمدهای نفتی متکی است   ین کشورا

  .دهد قرار را تحت تأثیر یاسی این کشوردرآمدهای نفتی توانست ساختارهای س بر

  از ی  درآمد  منابع  ه مستقل شدنه بجتو   با  گنجد واین مقال می   در  اخص  طوره  ب  بحرین  و  یکل  به طور  های رانتیرولت د

نیس  درصدد  ،عهجام به جامعه  را  و  ت پاسخگویی  می  از  مجزا  خود  پشتوانهبحرین    .دبینجامعه  به با  نفتی  درآمدهای  های 

جهت تثبیت نظام سیاسی خود    در  ،تأمین امنیت   بتواند عالوه بر  تا  ه است های امنیتی پرداختدستگاه  گری وگسترش نظامی

به دلیل چنین ماهیتی    باشند ومی  گراتدارقا  دموکراتیک وغیر   لحاظ سیاسی دارای ساختاری  ازبحرین  بدین سان    .گام بردارد

سمت  به  دموکراتی  عموماً  سیاسی  وساختار  پیدا  ک  گرایش  کشور  .کندنمی   پاسخگو  خصیصه  این  چنین  ای  دارای 

ا  ب،  سرکوب کند  سوی جامعه را  اصالحات از   ها وت سخوا در  د اعتراضات مبنی بر برای اینکه بتوان  و   بوده دموکراتیک  غیر

 چند   این دولت در  که در  اعتراضاتی  اما  .است اقتصادی جامعه روی آورده  رفاه    ی وی به خرید سیاسه درآمدهای نفتپشتوان

ن یچن   و  بوده  حاکمان این کشورسوی    ی ازهایت تداوم چنین سیاس   درعدم توانایی    حاکی از  ،پیوستهبه وقوع    سال اخیر

  نشان داد پشتوانه درآمدهای   خاورمیانه  طلبانه درهای اصالحکه جنبش  طورهمان  .بود  نخواهد  جو چاره  و  ی کارسازتیاسس

  انجامد وثباتی سیاسی میش بیبه گستر  بحرین  در  هاتداوم این سیاست   و  باشدمطمئنی برای آنها    تواند ابزارنمی   دیگر  نفتی

 . خواهیم بود ساختارهای سیاسی این کشور تری درسیاسی جدیی ا هثباتیهای آتی شاهد بیسال در

 

   ظریچارچوب ن 

حسین مهدوی نخستین کسی بووود کووه مفهوووم   است.انجام شده  حسین مهدوی    مبنای نظریه دولت رانتیر  بر  حاضر  پژوهش

قالیووی غیرع و ه نحوو بوو هووا عظیم، دولت  ترقبه ومدعی شد که به محض دریافت این ثروت غیرم معرفی کرد و را دولت رانتیر

بووه  دهنوود.به حفظ وضعیت موجووود اختصوواص می منابع را بخش از بیشترین د ونشو بین میخوش ،درباره درآمدهای آینده

 سووازند.هرگونه اقدام اصالحی را متوقف می  ،عملهای بیچنین دولت   ،توسعه باشند  جای اینکه درصدد انجام اصالحات و

هووای دوین راهبردالزم برای توو د اطالعات  فاق  آمدی دارند،مالیاتی ناکار  های اداری وانمساز  های رانتیرهمچنین چون دولت 

ایوون اسووت  تمایزکننده دولت رانتیرممهدوی ویژگی  به اعتقاد  (.38ص  ،1392  ،مؤمنیو    زاده ولیس)رمضان  ای هستندتوسعه

اقتصووادهای داخلووی   فرآینوودهای تولیوود در  با  ناچیزی  ارتباط بسیار  ،صادرکننده نفت   تولیدکننده و  که درآمدهای نفتی کشور

تأثیرات مووورد بررسووی ایوون  مواد خام اهمیت چندانی ندارد. یکی از از های اقتصاد داخلی به غیرداده،  به عبارت دیگر  دارد.
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خووود  نتیجه کاهش وابستگی به رانت خووارجی از در برای گسترش تولید داخلی و  های رانتیرمحقق، تمایلی است که دولت 

 سطح جهووانی نیسووتند. به رقابت در ه است که قادردش د صنایع ناکارا منجراغلب موارد به ایجا  این تمایل در  دهند.ان میشن

کووم  و ترده است تا واردات مواد غذای راحت پرداخته ش عدم توجه به آن نیز این ارتباط به کاهش تولیدات کشاورزی و  در

 ده وموویالدی ارا ووه کوور  60و  50های  با توجه بووه وقووایع دهووه  یده خود راهدوی امحسین    تولید داخلی آن باشد.  از  ترهزینه

بلکووه   ،نداترمسووتقلهووا  نه تنها دولت   ،دارکشورهای دارای دولت تحصیل  در  بینی نکرده بود.را پیش  70تحوالت عظیم دهه  

 تباط میووان درآموودهای مالیوواتی وکه ار  آنجا  از  کند.می  بازتوزیع درآمدها به نقش تخصیص منابع تغییر  تولید و  نقش آنها در

به کاهش کیفیت دموکراسووی مووتهم   ها حتیاین دولت   ،شودکمرنگ می  داری تحصیلاهدولت   ها درملت ندگی  کنشاحساس  

هووای پردازان دولت ، امووا تئوووریشودخاورمیانه اطالق نمی  منحصراً به کشورهای خلیج فارس و  داردولت تحصیل  شوند.می

قلموودار  دارهووای تحصوویلدولت تجربووی  نمود بیرونی و عنوانه را ب  خیزکشورهای نفت های  نفت و دولت   هعربِ صادرکنند

 .(114ص،  1393پور،حسینو  )زراءنژاد، تبعه ایزدیاند کرده

 بحرین

که در الجزایری است  فارس و بخش ج  بحرین مجمع  وعر  و  قطر  کشور  مجاورت دو   در  نوبی خلیج  ورودی    در  بستان 

  شود.لیج فارس محسوب میخ   کشورترین  کوچکمربع    مترلو یک   678حدود    با وسعتی در  این کشور  .دارد  قرار  خلیج سلوا

جزیره    ازبحرین   زیادی  وتشکتعداد  شده  کثر  یل  همین  دلیل  جزایربه  مجمع  ،ت   ست ا  شدهمعروف  بحرین    ایرزالجبه 

و بحرین  .  (198ص،  1385  ،زاده)مجتبی و  آب  خشک  بسنزمستا  هوایی  و  اری های  دارد  گرم   ترین کوچک  و  مرطوب 

  در نفت خام  که  بش  48000بر  بالغ  2013سال  درکوچکی    کشور  چنین  .باشدس میفار  خلیج  ای درجزیره  فت وکننده نصادر

دیگر  از  .(Makibullah,2004)کرد  می   تولید  روز به  نسبت  بحرین  مهم  کشو   امتیازات  و  فارس  سواحل  خلیج  رهای 

 & Vinod) دهدرا تشکیل می درات آنترین صانفت مهم و نبودهاپک  عضو  بحرین است. یکشاورز داشتن آب شیرین و

12P. ,2004Aggarwal,)  .عربستان   ا بهاحداث پلی که بحرین ر  توان گفت باتنها می  زمینی است،   فاقد مرز  این کشور

  161ه خط ساحلی آن به طول ی ک لحا در، دیگری مرتبط شود کشور طریق زمینی با   سته است ازتوان کند،سعودی متصل می

 کیلومتر است. 

 

 اقتصاد بحرین    ثیر نفت برشناسی اقتصادی: تأیبآس 

   تک محصولی بودن
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ن به شدت وابسته به  اقتصاد بحری   دارد.  قرار  شمال غربی قطر  بی خلیج فارس وجنوب غر  در  ،بحرین کشوری کم وسعت 

 شدن از  به دلیل متأثرغیرمستقیم  طوره هم ب و محل درآمد نفت( )از میمستق طوره تغییرات قیمت نفت هم ببا  نفت است و

ک اقتص کشور  شود.می  متأثرای همسایه  شورهاد  فعالیت   این  برای  بانکی و مرکزی  نیز  های  منطقه   شودمحسوب می  مالی 

دلیل تک ه  ب  .ست اشدیداً به قیمت نفت وابسته    کشورهای صادرکننده نفت،  مالی در  گذاریسیاست   .(56ص  ،1390،قنبری)

کشوره این  اقتصاد  بودن  ومحصولی  با  ا  حاصل  سهم  درآمد  االی  نفت  صادرات  منجر  ز از  کل  این   تولید  شدید  نیاز  به 

کشورهای    ایبودجه  نهادی و  ،سیاسی  کلی ساختار  طوره  ب  .شودی برای تأمین مالی مخارج دولت می کشورها به منابع مال

های این  ت بازارهای مالی، دول  نها ازعدم دریافت آ  انباشت دارایی و  این کشورها در   ییعدم توانا  صادرکننده نفت همراه با 

ر  دهند کشورها  نشان  واکنش  نفت  تغییرات  به  موافق،  مالی  سیاست  گرفتن  پیش  در  با  تا  است  ساخته  ناگزیر   ا 

درآمدهای صادراتی آن به    باشد که درآمدارای سیستم اقتصادی تک محصولی میاقتصادی بحرین د  نظر  از  (.1391،)ر یسی

سال    ولی از  ،داشت   صنعت صید مروارید قرار  د بحرین برمادی اقتصاطی قرون مت  نفتی متکی است.های  فراورده  حاصل از

بازار  1309 به  به تدریج صنعت نفت    ،کشف نفت   از  بعد  .بحران شد  این صنعت دچار،  با ورود مروارید مصنوعی ژاپن 

پی کرد.اهمیت  نفت امر  که  طوریه  ب  دا  از  70وز بخش  رادرآمدهای دو  درصد    .(75ص  ،1368،)الهی  دهدکیل میشت  لت 

  1930نفت بحرین به سال  تاریخ اولین امتیاز  آن نفت کشف شد.  جنوب خلیج فارس است که در  از  رین اولین کشوربح

اقتصادی    نظر  از  .(952ص   ،1392،خورشیدی)  گرددبرمی  1932سال  یعنی در  ،سال بعد  ولی استخراج نفت دو  ،گرددبرمی

 توجه بوده و  خور  آن در  امکانات کشاورزی در  .فارس بوده است   های جنوبی خلیجهوامع کرانجدیگر  از  ترهمیشه مرفه هم  

بود که صنعت  تاده  رونق نیاف  بازرگانی مروارید کامالً از  هنوز  .داشت نگه می  سراپا  این سرزمین را  ،صید بازرگانی مروارید

ت قرن بیستم سبب  نخس  نیمه  در1باپکوس پاالیشگاه  اما تأسی  ،محدود است   نفت   ان تولیدگرچه میز  ت.فگر  جای آن را  ،نفت 

دگرگون  اقتصاد بحرین را    این امر  نقل شود.  دریایی به بحرین حمل وهای زیرراه لوله  عربستان از  نفت   شد که مقداری از

و کارگرطبقه   کرد  طبقه  نام  به  جدید  آ  ای  بوجود  بصنعتی  که  اقت  هورد  کشوررونق  این  شایانی    صادی    کردکمک 

بالغ بر   2012سال    ی آن درتولید ناخالص داخل  است و  رترین اقتصاد این کشو متنوع  یشپاال  تولید و  (.1373،زادهد)مجته

 درصد   81درصد درآمد دولت و  70صادرات ،  از  درصد  60تولید نفت آن بیش از  . برآورد شده است   میلیارد دالر  28/ 200

 )Katzman,2011).    دهدتشکیل می داخلی را ناخالص تولید

  به نظر   تولید اندک کشور  و  به علت ذخایر  ورشکستگی رهانید.  اقتصاد بحرین را از  1930سال    استخراج نفت در  کشف و

  بحرین  ماعیاجت-توانست پاسخگوی نیازهای فزاینده توسعه اقتصادیگرفتن اقتصاد متکی به نفت نمی  نظر  رسد با درمی
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عین حال موجب    درآمدهای نفتی در  . کمک کرد  تجاری به اقتصاد این منطقه  وآزاد    گسترش بنادر  1960دهه    آغاز  از  باشد.

  (.198ص ،1373،زادهمجتهد) فراهم گردد شد تا زمینه توسعه صنعتی نیز

استناد بخش نفت و   به  بحرین را   نتواه میدر میان کشورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه، بحرین یک استثناء است. گرچ

میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی این کشور با    20/ 5حجم    درصد از15  تنها  2009گاز کوچک آن که براساس آمار سال  

درصد بودجه    75درآمد ناچیز   اما این،  دارد  زمره صادرکننده غیرنفتی قرار   در  ،دهدبشکه را تشکیل می  40000تولید روزانه  

  ت افزایش قیمت نفت،ه مدکوتا  در  .کننده نفت نامیدصادر  کشور توان یکهمچنان می  ،بنابراین   .دهدل میکیشتولت را  د

بینی بانک  براساس پیش  ها مواجه خواهد نمود.پرداخت   تراز  حساب تجاری نفت در  ورهای صادرکننده نفت را با مازادکش

هم  بخش اقتصاد نفتی و یۀ کشورهای صادرکننده نفت منطقه درقب سودان،  لیبی و ایران، بحرین، کشور 4 استثنای به  جهانی،

 (.  95ص ،1390،نیاز)بی خواهد بود اقصادی روبرو افزایش رشد ی بانفتغیر بخش اقتصاد در

آن    مورد بحرین از  در  ،خلیج فارس اهمیت دارد ایی شورکشورها  دیگر  تولیدی منطقه آنگونه که برای  ختارسا  نفت در

ب وین  رخوردار اهمیت  دلیل    ست  ذخایر به  از  کمبود  در   و  سویک  نفت  دیگر بخش  کمبود  بخ  از  های  معادن جمله    و  ش 

های ایجاد درآمد نفت  ین کردن راهساخته که به دنبال جانش  را وادار  این کشور  ،استخراج نفت   سنگ معدن و  برداری ازبهره

مشارکت محدود    کند.ایفا می  اقتصاد این کشور  دی درربه ف   حصرمن  منابع طبیعی نقش  به عالوه این کمبودها و ذخایر  شد.با

 تأکید ورزد.   یافتن منابع درآمد دیگر  بر  ساخته تا  وادار  را   بحرین این کشور  ملی در  ناخالصتولید    نسبی بخش نفتی در  و

ب  ترکی  ست امکان شورای همکاری خلیج فارس ممکن ا  راه تولیدات بحرین در سر کاهش منابع طبیعی موجود در ، بنابراین

  تراختاری با منابع تولیدی متنوعبه س  گاز  فت ووابستگی شدید به ن  را فراهم آورد تا از  منابع این کشور   صحیح بازارها و

دهد.  تغییر درمی  شکل  گفت  درآمدهای  صورتی  توان  از  که  بود  حاصل  دا می  در  ،نفت  دیگر  نگرانی  منابع  ایجاد    مورد 

هم الس توانست آن را به صورت حقیافت که میت مستمری دست میبه عایدا  رت دولت و آن ص  در  درآمد لزومی نداشت.

  یندههای آسال  رود درگمان می  کند و ین صدق نمیمورد بحر  رسد که چنین رویکردی درمی  اما به نظر  ،منتقل کندبه مردم  

میلیون    150رین حدود  ح ب  ه ذخایرانجام شد  طبق برآورد  (.161ص  ،1369،توماسو    نوگت )  به اتمام برسد  نفت آن کشور 

بحرین مهمترین درآمد ارزی خود این وضعیت    در  کند.ت میسال آینده کفای  15بشکه نفت تخمین زده شده است که برای  

 نظر  گسترده بدون در  حوزه خلیج فارس است که آینده خود را به طور  واقع بحرین اولین کشور  در   دهد.دست می  از  را

نفتگ  درآمدهای  تجربه  رفتن  انتظارعالوه میه  ب  (.1380،)برزگر  کندی می  نفتی،  توان  درآمدهای  کمبود  تولید  ان  فقد  داشت 

بح  نیاز  های باالی دولتی،هزینه  رویه،فرهنگ مصرف بی  الزم،  مناسب و  به واردات جهت مصارف داخلی و اساسی    رین 

دولت بحرین برای    رقم بزند.  را  رو ی این کشه ساله کسری تجاری براهم  جدد به کشورهای منطقه سبب شده تا صادرات م
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اقت به  وابستگی  نفت صاد  کاهش  این کشور  رشد وبخشیدن    سرعت جهت    ،تک محصولی  اقتصادی  بردن    از،  توسعه  بین 

های ناهنجاری  طریق اجرای آن بر  سعی دارد از  برگزیده است و  عددی را های متروش  ،های ملیجبران هزینه  مشکالت و

جی  خار  رانگذاآنجا که سرمایه  از  ،گذاری خارجی است ب سرمایهجذ  ،های اتخاذ شدهروش  زا  ییک  ید.ا ق آاین وضعیت ف

طبیعی و منابع  برنامه  به علت محدودیت  پروژه  ریزی ومحدودیت  نگران  اجرای  از   ،هستندها  تسهیالتی  اجرای  با   دولت 

های انرژی کاهش هزینه  گذاران خارجی،رمایها سگذاران عرب منطقه بسهیم شدن سرمایه  گمرک و   ها وجمله حذف مالیات

خدمات بانکی سعی    تسهیالتی در  ریحی برای خارجیان وامکانات تف  ایجاد  م،منظ  ایجاد سیستم ارتباط قوی و  صنایع،  رب

 .(134ص  ،1376،ایافجه )سیف بحرین تشویق کند گذاری درجهت سرمایه  ان خارجی را گذارکند سرمایهمی

ورها  کش   این  باشد.کانال صنایع وابسته به نفت می  خلیج فارس صنعتی شدن ازشورای    ی عضو ادی کشورهاستراتژی اقتصا 

  کنند.می  صادر  را   همه چیز  ا تقریب  کرده و  صادر  استخراج و  د را نفتی خو ثروت    اند که ذخایربه هم شبیه  این نظر  از  ا اساس

این میان بحرین   در  منطقه کم است.  خارج از  یکشورها  اتجارت ب   زیادی از  بسیارداخل منطقه تا حد    حجم دادوستد در

صورت نفت  ه  م آن بظبخش اع  .کندعربستان دریافت می  از  وارداتش را   زیادی از  مقدار   راین کشو  .باشدء میتنها یک استثنا

پاالیش و برای  می  خام  آلومینیوم  ذوب  استفاده  عضو   باشد.جهت  کشورهای  موج  شورای  وابستگی  نفت  به  ب  همکاری 

در  ییرذپآسیب  در  آنها  که  نوساناتی شده  پدید    بازار  قبال  نفت  دلیل    آید.می جهانی  وا  بودن ساختار  محدودبه    قتصادی 

به تگی شدید  وابس  را از  اعضای شورا  وانستند اقتصادریزان شورای همکاری نتبرنامه  ،این زمینه  هایی دروجود ناهماهنگی

کاهش   انصاری)تقی   دهندنفت  دلیل محدودیت  توان گفت  می  ،راینابنب  (.80ص  ،1374،زاده  نفت به  یک فرصت    ،ذخیره 

ش به سوی یک اقتصاد  گرای   از  یرزناگ  ،هایت این محدود  به دلیل  که  بدین معنا  است.   بحرین ایجاد شده  اقتصاد  مناسبی برای

دی تجاری آزا  و  ورشنی این ک کشتیرا  بانکداری و  که  طوریه  ب  ،اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت برود  از  به دور  ،متنوع

 آید.می  مارسطح جهانی به ش  شورهای اقتصاد آزاد دررین ک آزادت  به عنوان یکی از  باشد ویم ء  سطح جهانی قابل اعتنا  در

  .این قاعده مستثنی نیست   از  بحرین نیز  کشورهای نفتی خلیج فارس است و  مهمهای  ویژگی  تک محصولی بودن یکی از

ختار  اس  به تنوع در  مجبوررا    سردمداران این کشور  ای توانسته است حاکمان ودولبه  یرش مانند شمها هاما این محدودیت 

   اقتصادی کند.

 کسری بودجه

ب ازه  نفت  یکی  تأمیمهم   عنوان  منابع  ک ترین  بودجه  عضو شورن  شمار  های  به  کانال   ترینمهم   رو  این  از   .آیدمی  اپک 

تقاضای کل اقتصاد   فی بودجه دولت بخش قابل توجهی ازطر  از  ست.ا  هادولت بودجه    ،اقتصاد  اثرگذاری نوسانات نفتی بر

 تحت تأثیر   ضای کل اقتصاد راواسطه بودجه دولت تقاه  نفت ب  انات بازاررود که نوسمی  انتظار   ،بنابراین  .دهدرا تشکیل می
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سازمان همکاری    عضو ی  اه ه دولت بودج  قیمت نفت،  ازای یک درصد افزایش درند که به  ک بیان می  1دهد. االتیبی می  قرار

فارس بهسال  هر    دررا    (Gcc)  خلیج  جاری  نسبت  تأثیر  (2011-2010)  سال  دیگر  از  دهد.می  قرار  تحت  ، طرف 

. بدین سان تمایالت  شوندرانت نفتی می   دانند منتفع ازهای کالن نفتی میهایی که خود را به نوعی صاحبان درآمددولت 

تقویت گسترش بخش  به    بلکه منجر  ،شودویق انداختن رشد اقتصادی میسبب به تع  نه تنها  این کشورها  جویانه دررانت 

طریق واردات    تولید کل آنها از  آنکه این کشورها بخشی از  دلیله  ب  .گرددعیف و وابستگی بخش خصوصی میتض  تی ودول

ه تدریج به معنای  زده که ب  نردات دامدوران افزایش عایدات نفتی به گسترش وا  مسلماَ طبیعی است که در  ،شودن میتأمی

سال   بحرین از (.1390 ،علمی  و جهادی:  به نقل از) بود تصادی خواهدقا راه رشد سر مانعی بر ه تولید داخلی وضربه زدن ب

گسترده  ،2009 مالی  به وجموضع  را  منجرای  که  آورد  در  ود  این وضعیت  بودجه عمومی شد.  کسری  با    2015سال    به 

تولید   درصد از  12.8کسری مالی عمومی که در    تولید ناخالص داخلی و  درصد از  10حدود    رکاهش درآمدهای نفتی د

پی را تجربه    درصد  3.4بودجه  هزینه کسری    2014سال    در   این کشور  شده است.  بدتر  ،بود  بینی شدهشناخالص داخلی 

  دهد میزان وابستگینشان می3سی .یب.اس.گزارش بانک اچ2. تقلیل یافت  %2.9رشد اقتصادی نیز به    همال سال نیز  کرد. در

 دهد. را تشکیل می  وراین کش  درصد اقتصاد  75ش غیرنفتی حدود  خب  درصد است و  20بحرین به درآمدهای نفتی حدود  

در نفت خام  قیمت  دهه  کاهش  نفتی وگذشته    هایمیان  درآمدهای  افت  منطقه خلیج   موجب  کشورهای عرب  صادراتی 

  ،شانا)  د شدنبا کسری بودجه مواجه خواه  2015ل  سا  بحرین در  این کشورها نظیر  از  یرخشود بگفته میفارس شده است.  

 (.2ص، 1394

 

 نمودار 2 - کاهش درآمدی و تعادل بودجه در سال 20164

 
1 Alatibi 
2 https://www.worldbank.org/en/country/gcc/publication/economic-outlook-april-2017 
3 HSBC                                                                          
4 https://www.worldbank.org/en/country/gcc/publication/economic-outlook-april-2017 
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وعدهیعل  ،نفتی  درآمدهای مرغم  واب  لینسئو های  کاهش  وبرای  نفتی  ء اتکا  ستگی  درآمدهای  بودجه    60زو نه   ،به  درصد 

  این  از   های بحرین است.هزینه  ن درآمدها دری ایاساس   دهد که نشان دهنده نقش اصلی و میاختصاص    به خود را  بحرین  

دولت   عمالً  سبب شده که  ان یافتن ذخایرهمچنین پای  های تولید و هزینهرفتن    باال  کاهش قیمت جهانی و  نوسانات و  رو

به طوری که موجب شد   .وده است بساله با کسری بودجه مواجه    هر  این بخش برسد و  ز اخود    نیاز  مورد  ددرآمبه  نتواند  

کشور این  سایرنتوان  که  همچون  مجاور  د  از  کشورهای  شکل  خود  به  منابع  برنامه  در  مستمر  این  وجهت  عمرانی   های 

استفا کنداقتصادی  ب  .ده  کسری  اصلی  درعلت  و  ودجه  نفت  قیمت  کاهش  پایین  در   بحرین  درآمدها  نتیجه  نفتی  آمدن  ی 

با  دولت خاط  است. آن  بودجه  کسری  که  وأرنشان ساخت  ازدا  هایام خذ  و  خلی  ق  پول خزانه  توسط  راوراق  دولتی  ضه 

توان گفت که کسری بودجه  ن سان میبدی،  شودتأمین می  ،های خارجیبانک  گرفتن وام از  ( وMBAموسسه مالی بحرین)

نهاد مالی    براساس  .(119ص  ،1376،ای)سیف افجه  به کاهش گذارد  رو  دتوانصورت افزایش قیمت نفت می  در  این کشور

گزارش  تحلیلی، ارا ه  با  الوطنی  کرد  یبانک  بحرین  ،اعالم  نفت   دولت  قیمت  نوسانات  دلیل    دچار   ،ادراتکاهش ص  و  به 

ه  سابقیک رقم بی  درصد افزایش یافته است که  17به نسبت حجم تولید سرانه  این کسری بودجه    است.  شدهجه  کسری بود

  15.4،  2016سال    ص داخلی درن نسبت به تولید ناخالکسری بودجه دولت بحری  نیز اعالم کرد  1موسسه فیچ   شود.تلقی می

اعتباری  کاهش رتبه    همین راستا  در  درصد بوده است.  14.8سال گذشته  میزان درکه این    حالی  در  ،ت درصد کاهش یافته اس

نگرانی احتماالً  دربحرین  وتأثیرا  ردو م  ها  نفت  بهای  است  کسر  ت  داده  افزایش  را  دولت  بودجه    ،5139،زادهمحسن)ی 
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تک محصولی بودن   ت ونوسانات قیمت جهانی نف  و   بودهبودن اقتصاد بحرین    پذیرآسیب   ها حاکی ازاین گزارش.  (5ص

شود که عموماً آنها را  سبب می  ر ام  ن ای  ست وا  های عمدۀ این نوع اقتصادهاویژگی  از  تنوع ساختاری،  از  اقتصاد آنها به دور 

اقتصاد   بحرین در  اقتصادی  گرفتن ساختار  قرار  دلیل تحت تأثیربه    و  ه کندهای مالی مواجبحران  وبا مشکل کسری بودجه  

 . ها خواهیم بودهمواره شاهد این بحران ،سوی دیگر فت ازنوسانات قیمت ن و سو یک از نفت 

     تورم

اقتصووادی   رهایمتغی  ها وی سیاست تمام  ،کننده درآمدهای نفتی است هزینه  کننده ودولت دریافت   هک   آنجا  از  دولت رانتیر  در

 بخووش خصوصووی،  و  گذاری بخووش عمووومیسوورمایه  بخووش خصوصووی،  یعنی استراتژی توسعه مصرف بخووش عمووومی و

افزایش ناگهووانی مجموووع   ست.اکرد درآمدهای نفتی داشته  هزینه  توزیع درآمد وغیره بستگی به اندازه و  تکنولوژی انتخابی،

افزایش  تورم ناشی از تلفیقی از  تنگناهای اقتصادی داخلی،  ردید وافزایش تقاضا گ   تورم ناشی از  تقاضای پولی موجب بروز

پادشوواهی بحوورین   میانگین نرخ تورم در  (.103ص،  1377،توزیانر)کا  بوجود آورد  ی ساختاری راورمفشارهای ت  ها وقیمت 

 باشوود.مووی رکشووو  عامل اصلی تورم در و مسکن بیشترین سهم را ثبت کرده و غذا بوده است. ٪3.10 حدود 2014سال  در

 ،به دلیوول تنوووع اقتصووادی تورم کشور ند.ک شارهای تورمی مشابهی را تجربه میف اقتصاد بحرین به دلیل افزایش قیمت نفت،

منوود به دلیل ارتباطووات قدرت باقی خواهد ماند. آینده، ربینی فشارهای روبه افزایش دپیش  همچنان با  منطقه خلیج احتماال  در

حساسوویت   بووه درآموودهای نفووت اسووت.وابسووته  های مووالی بحوورین  مشیتمام خط  ،سعودیتان  عربس  با  کشوراین  اقتصادی  

 ,Ossman,2014 های بانک مرکزی است به دلیل سیاست  عمدتاً رین به تورم که براساس قیمت نفت است،نامطلوب بح

P.11)).   

های متفاوتی را  سیاست   ،درآمدهادهی این  جهت   کسب و   نحوه  منابع نفتی برای مدیریت درآمدهای آن و  کشورهای دارای 

رجی این بین کشورهایی با وارد کردن ارزهای خا  در   .نمایند  نصیب خود  ت رابیشترین منفع  نموده تا  مان اتخاذطول ز  در

  نقدینگی و تبعات منفی اقتصادی همچون افزایش پایه پولی و کنار   رد ه داخل سیستم اقتصادی خودبفروش نفت  اصل ازح

همچنین   پذیری داخل وتبع آن کاهش رقابت ه  ب  و  رسمی  یا کاهش نرخ ارز  طریق بانک مرکزی و  تورم از   نتیجه ایجاد  در

با ایجا تورم  در  عرضه و   د  م  بازار   فروش مستقیم  و     افالطونی  ، )شکیبایی  اندشده  خود   افتادگی کشور وجب عقب داخلی 

 رشد م شاهد2011که بحرین نسبت به سال اشاره داردبه این نکته    نیز  المللینسازمان شفافیت بی  (.250ص  ،1387،نیکبخت 

ها  بدترین بانک ءجز بحرین را  بانک مرکزی 1«زرپو  اند »موسسه استاندارد همچنین فساد اقتصادی است.  ای درمالحظهابل ق

  گرفت.   رنظ  در  2012برای اقتصاد بحرین طی سال    توان افق روشنی راموسسه نمی  این  نظر  از  .داندکشورهای جهان می  در
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این    های خارجی درگذاریمیزان سرمایه  گذاشته است.  جا بحرین به  اقتصاد  برمنفی    بسیار  خسارات بخش گردشگری نتایج

و  به  کشور یافته  کاهش  کشور  شدت  این  عربی  در  بورس  کشورهای  بورس  است   5/  7  افول  شاهد  میان  بوده    درصدی 

 (. 1397  ،خاورم)

 بدهی  

ها بوورای کوواهش هزینووه  کووه  هاییبرنامه  غمریعل  ،سطوح باالی بدهی  کم و  های محدود، ذخایرجوییدلیل صرفهبحرین به   

بینووی پیش ،نتیجووه در داشووته باشوود.  اختیار  لص داخلی را درتولید ناخا  درصد از  16.8  توانسته  2016  سال  در  ،گذاشته است 

 .افووزایش یابوود  2016سووال    درصوود در  83.7به    2014سال    درصد تولید ناخالص داخلی در  44  ازهای دولت  بدهی  شودمی

 عضو کشورهای  بشکه رسیده است که باالترین میزان در  هر  در  دالر  107.2به    2015سال    بحرین در  نفت دری  قیمت بحران

 کشووور  ها،های دولت برای کوواهش یارانووهبرنامه  ای موجود وهای فرقهنشتبا توجه به    شورای همکاری خلیج فارس است.

 ش به درآمدهای نفتی پووایین وواکن بحرین در. رساندب میای آسیهای منطقهشهمچنین تن های مدنی وآرامیبه ناهمچنان 

نوورخ معوور   در ل حاضووراحوو  در را آغاز کرد و 2015سال  اقدامات تثبیت مالی قابل توجهی در اقتصادی، آن رشد  پس از

های نووههزی  افووزایش  الکوول و  و  تنبوواکو   افزایش مالیووات بوور  ند ازبارتع  اقدامات تقویت درآمد  .دارد  باالی بدهی عمومی قرار

 داخلووی ناخووالص تولید از ٪2.5با  2015تعادل اصلی اولیه غیرنفتی سال   نتیجه،  در  .)خدمات بهداشتی اولیه(خدمات دولتی

 .انوودازه کووم نیسووت   با این حال، برای کاهش تاثیرمنفی درآمدهای نفتی، این  .افزایش پیدا کرد  2014  غیرنفتی نسبت به سال

بودجووه   ازشود که  های پایین نفت باعث میقیمت   شده است.  در نظر گرفتهکوتاه مدت    در  های دولتی نیزریزی هزینهبرنامه

اعضووای پارلمووان  .واند صحنه سیاسی زودرس را تشدید کنوودتهای فعلی میهزینه  انسدادزیرا    لت کاسته شود،دوای  سرمایه

بتوانند کمبود بدهی   سازی کنند تاخصوصیکامل    به طور  چندین شرکت دولتی خصوصی را  اند تاردهپیشنهاد ک   قانون را  نیز

 1.را کاهش دهند

 

 شناسی سیاسی: تأثیر نفت بر سیاست بحرین  آسیب

  ،وزیرنخست  ست.ا اختیارات او به عنوان نا ب ر یس دولت از وزیرنخست  انتصاب و  بودهپادشاه بحرین ر یس دولت 

  (Katzman,2011). های خود یاری دهندگیریتصمیم را در  کند تا اوانتخاب می راوزیران 

 

 
1 www.worldbank.org(2016)/en/country/gcc/publication/economic-brief-bahrain-july- 
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 ساختار قدرت حکومت در بحرین -4شکل 

 

                                                                                                       

       

                                                                 

 

                                                     

 

 

صاحب قدرت    وشیخ حاکم    .باشدوثی تحت حاکمیت آل خلیفه مینشین موربحرین به عنوان یک امیراظ سیاسی  لح  از

به همین دلیل   .گزیندکلیدی برمی  های حساس ومت س را در افراد مورد نظر  وزرا دیگر ضمن تعیین ولیعهد و است و مطلق 

ها در  خانواده  به طوری که این نیروها و   .کمی داردبازرگان بزرگ روابط مستحخانواده    ای وندان حاکم با نیروهای قبیلهخا

اجتماعی نیروی  تضمین  کشور  قبال  در  خویش  می  تجاری  هدایت  خلیفه  وآل  از  از  شوند  دیگر  فعالیت   هر  سوی  نوع 

  وجود ندارد  عقیده  هرگونه نهادی برای ابراز  لمان یابحرین پار  در.  محروم هستند،  سیاسی و حزبی و تأسیس مطبوعات آزاد

خاندان حاکم به جای    .دارد   ءالستیا حیات عمومی جامعه ای خلیج فارس برکشوره  همچون سایر  های این کشوردولت   و

مش زمینه  نمودن  برفراهم  برغیرهای  ا تالف  ارکت سیاسی  به  که  ازرسمی  ابرازهگرو  خی  فرصت  در  ها  نظام   وجود  سایه 

سطح وسیعی    ای درطایفه  ای و بندی قبیلههایی به دستهفن ا تالچنیبه    ء اتکا بدون شک   تکیه کرده است.   ،دهدحاکم را می

است   منجر و  اگرچه.  (2001)الزیدی،  شده  دیگر  پادشاهی  مانند  بحرین  ثروتمند  های حو دولت   خاندان سلطنتی  زه خلیج 

در  اما شاهزادگان و  ،نیستند فعا  ملکه شدیداً  درگیرند ولیت انواع  تجاری  امر  های  آن  این  رتوانایی  پیوندهای   در  اها  حفظ 

بق گزارش  ط  (.158ص  ،1378  ، کامروا)   کندبزرگ تقویت می  یجه با جامعهنت  در  شان با پادشاهان ثروتمند ومشتری گونه

های عمومی  حیث افول آزادی جهان از کشور 35 م جزو2011پله سقوط نسبت به سال 17بحرین با   المللی،های بینسازمان

،  افیت فش  وجود  و  بارزه با فسادم  های مدنی، حاکمیت قانون وآزادی  های مردمی،اعترا لحاظ توجه به    بحرین به  است.

ارزش    ،تاکنون  2011  فوریه   14  از  های بحرینمیناآرا  آغاز  از  :گویدمی  آمار  دارد.  قرار  ترین کشورهای جهانبد  فهرست   در

با   بحرین  مواجه    27سهام  کاهش  است.درصد  اسبر  بوده  موارد  این  تمام  سازماناساس  که  بت  بحرین  المللی  ینهای  به 

ه  باما    نیست،بحرین ثروتمند    ن آرامش به فضای سیاسی ندارد.بازگرداند  ی جزهبحران را  زبرای خروج ا  کنند،وصیه میت

ر یس دولت  

 دولت 

 ر یس حکومت 

 شورای نمایندگان و

 نیروی نظامی بحرین
فرمانده کل  )یعهد ول

 (cic)( قوا

رای مجلس شو  
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 را به  »ثبات سیاسی«  بتواند  صورتی که این کشور   در  ،بنابراین   .کندهم تجربه نمی  محدودیت را  و   فقر  ل جمعیت کم،دلی

 .(1397،)خاورم اقتصاد هم دست یابد تواند به رونق و ثبات درمی ورد،دست آ

 رایی گاقتدار

ه اقتصوواد معتقدنوود کووه رشوود اقتصووادی نظران حوووزصاحب   برخی از  :نویسدبه دموکراسی می  کتاب گذار  حسین بشیریه در

هسووتند کووه  کشووورهاییجمله از خیزثروتمند نفت کشورهای  ها پیش با وقفه مواجه شده است.مدت  کشورهای اقتدارگرا از

راه فووروش منووابع  درآموودهای خووود را از و بووودها اغلووب کووم جمعیووت هاین کشور  اند.همچنان غیر دموکراتیک باقی مانده

فووروش منووابع   مردم را با پول حاصوول از  کشورهای مذکور  های اقتدارگرا دردولت   آورند.میست  فت بدزیرزمینی ازجمله ن

 حتی با این وجود اما، دنماینکنترلی کارآمد می امنیتی وصرف ایجاد ساختارهای    نه بسیاری را نیزهزی  کنند وطبیعی اقناع می

 کسووب آزادی و  خواسووتار  دهنوود ومقاومووت نشووان میخووود    هووای اقتوودارگرایمقابل دولت   دراین کشورها    مردم برخی از

 ورود به اقتصاد جهانی قا ل است.  بحرین ونقش اساسی برای    1السون  .(132  ، ص1384،)بشیریه  هستند  اختیارات بیشتری

 فعالیووت سیاسووی ایوون طبقووه بود. مهمترین آنها طبقه کامل سازمان یافته متشکل کارگر  نفت طبقات جدیدی بوجود آورد که

 ،روایی غیرمسووتقیمتانیا برای فرمانتقدم قا ل شدن بری .پیوستن به اتحاد حاکم هراسان ساخت   را از  جدید، طبقه جدید تاجر

سوواالران دیوان ی بریتانیا گروه جدیدی ازراصالحات ادا .خلیفه واداشت  تحیکم قدرت خاندان آل را به تقویت و آن کشور

 و رکیووب نخبگووان توواجرسرانجام آل خلیفه اعضای اصلی قبیله خود را به ایوون ت .جذب ا تالف حاکم کرد بوجود آورد و را

طبقه جدیدی ساخته شد که  ،جدید شکل قدیمی و دو هر ا تالف حاصل از زا ،بنابراین. نخبگان حکومت افزود ساالرواندی

 اءمنشوو  دی و سیاسووی(نفووت )اقتصووا سوووی صوونعت   دگرگونی ایجوواد شووده از  نیز  نفت و  پیش از  زمان اجتماعی عصراس  از

 ت اجتموواعی اسوو  متمووایز  ووتالف ضوود دموکراتیووک عناصووربه عقیده السون حکومت خودکامۀ بحرین به نوووعی ا  .گرفت می

چند که کوچک بووودن جمعیووت و درآموود ره  .اقتصاد بحرین دارای ویژگی رانتریسم شدید است   (.19ص  ،1378  ،)کریستال

شووده اسووت   یموجب شکاف بین شیعیان  وبوده    نوسان بهای نفت موثر  ونت  منفی چرخه را  تخفیف آثار  باال درسرانه نفتی  

نهوواد پادشوواهی   کووارکرد  ،بحوورین  شووکاف فعووال اجتموواعی دررسد  می  به نظر  تازگی ندارد.  تاریخ این کشور  هم درکه این  

هرچنوود کووه  ،سنتی را تضووعیف کوورده طریق نهادهای دینی و از تخفیف اعتراضات حکومت و مایت ازحبسیج  دودمانی در

 سیاسووی دارای نظوور کشووورهای خلوویج فووارس از .(148ص ،1394،میرترابووی) های دولتی شده اسووت روپاشی دستگاهمانع ف

هووای رژیمتووداوم  حرین حاکی ازب حاکمیت آل خلیفه در های مختلف هستند.تحت حکومت خاندان  ای اقتدارگرا وهدولت 

دموکراتیووک  را خووود  هرچنوود  ایوون کشووورها  .(1389  ،)واعظی  باشدمی  این کشورها  ای درقبیله  مشروعیت سنتی و  مبتنی بر

 
1 Lawson 

 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2783-4999


 
 

E-ISSN: 2783-4999 

http://journals.abru.ac.ir 

 
 

 دموکراتیک نیسووتند و و ساالرها مردماین حکومت  چ یک ازولی آمارهای جهانی گویای این واقعیت است که هی،  خوانندمی

فریبی ها همووواره بووه عوووامولی آن ،کنندسیاسی می فضای باز اقدام به انتخابات رفراندوم و  اکمان این کشورح  روایان وفرمان

ها بردن رتبووه ایوون کشووور باال اما این اقدامات اثری در ،ورزندامنتاع می دموکراتیک کشور توسعه سیاسی و از روی آورده و

هووای شوواهد پویش  دیربوواز  کشورهایی اسووت کووه از  رین اگرچه ازحب  .(32ص  ،1389،گهرپورو    دفریه)پیشگا  نداشته است 

ادشاهی حوواکم نظام پ حاکمان و کهچنان است. رشد کندی داشته این کشور  اما فرایند دموکراسی در  ،نه بودهخواهادموکراسی

 اجتموواعی نیووز  های گستردهجنبشو  فشارها    خواهانه مردم مقاومت کرده وهای دموکراسیاست درخو   برابر  در  این کشور  بر

 ،و همکوواران لیضوو اف) های شهروندان نداشووته اسووت تهبرای تن دادن به خواس  این کشور  اراده حاکمان در  تاکنون تأثیری در

  .(59ص ،1392

 ثباتی بی

قوودرت  نخبگووانی کووه از ،باشوود درآمد نفت تحت کنترل نخبگووان حوواکمبی خلیج فارس زمانی که کشورهای عربی جنو   در

 در  .گوورددمی  دولت بووه مووردم  این قدرت موجب عدم نیاز  ،مورد هزینه کردن آن برخوردارند  گیری درمتصمی  انحصاری در

 انقووالب منجوور  ،کودتووا وثباتیبی  بووه  بالَمتقووا  جامعه به گسسته شدن رابطه بین آنها و  شکاف بین گروه حاکم و  نتیجه ایجاد

اسووی خلوویج فووارس بوووده کووه سیهووای  سرشووت نظام  رع انرژی دبرین منااثرگذارتنفت    (.198ص  ،1384،)موسوی  گرددمی

 بحران حاکمیووت در خاورمیانه و رویدادهای اخیر ولی با ،کردمک میک  گری حکومت هاروایی خاندانبه دوام فرمانها  مدت

 عاموول اصوولی در هاگرچه نفت تووا موودت، به کمرنگ شدن است  قش این پدیده روحوزه خلیج فارس ن درکشورهای عربی  

ک محصولی بحوورین دارد اقتصاد ت برای نمونه نفت نقش مهمی در اقتصادی این کشورها خواهند ماند. سیاسی و بافت نظام

آموودی افووزایش ناکار گ شوودن غووول دولووت وبزر  درآمدهای نفتی و  دهد.درآمد دولت را تشکیل می  ازدرصد    96بیش از  و

 دولت به چنین ابزارهووایی نیوواززیرا لویاتان    ،کندمی  یجلوگیرنظام اداری مدرن    قوانین و  ،توسعه نهادهای سیاسی  ثروت از

ایوون   ثووروت در  گسووترش دهوود.  دامنۀ حاکمیت خود را  وتا عطش تشنگی نفت را سیراب کند    خواهدتنها نفت می  ندارد و

ه گفته ب .کندهم رشد اقتصادی را کم می زیرا لویاتان نفتی هم روند دموکراتیزه کردن سیاسی و  ،نفرین شده است ها  سرزمین

 ،ت دموکراتیووکمنطقه بوده است که با مناسبا  این  ی دموکراتیک درهایکند بودن دگرگون  ابتسام الکتبی نفت عامل اصلی در

اشوورف نظووری، :  )بووه نقوول از  کنوودنیازشووان میدموکراسووی بین به سوی  رفت  از  و  بخشدمی  استمرار  جامعه را  سلطه خود بر

 .(1393،قنبری
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به این    بحرین  و   قطر  کویت،   سه کشور  های عمده اجتماعی در های روابط دولت با گروهلیل پویشحکند با تتالش می1مور

 ،ثبات شودبدون آنکه بی  را بحران مالی    دهه رکود و  نخست موفق شد دو  کشور   دو  پرسش پاسخ دهد که چرا دولت در

پردازد که روابط به این بررسی می  او  .کرد  هدوران کاهش درآمدهای نفتی تجرب  ثباتی را دربحران بی  اما  ،بگذارد  پشت سر

اری چگونه منافع مورد نیازشان  نخبگان تج  چگونه شکل گرفته است و   کشورسه    طول تاریخ هر  بخش تجاری در  دولت و

ها همچون انت ر  توزیع منافع و  های دولت درسیاست   این است که اگر   نتایج تحلیل مور  یکی از  اند.سازماندهی کرده  را

آن یاد    از  ای که موریخیدریج امکان فعال شدن شکاف تاربه ت  ،ای یا قومی باشندیک شکاف عمده فرقه  ثیرحت تأتبحرین  

ومی دربی  بروز  کرد  سیاسی  می  ،کشور  ثباتی  پیدا  خص  در  .(Moor,2002, P.37)  کردافزایش  در خاورمیانه   وصاً 

سایت    در  2009سال    طبق آماری که در  .وجود دارند  نبحری   ،های سلطنتی مانندنظام  هنوزکشورهای حوزه خلیج فارس  

 دیگر  کشور  7  زمره کشورهای استبدادی و  در  کشور  15خاورمیانه    عربی در  کشور  22  مجموع  ازشد،    منتشر  2خانه آزادی

شاهی با  دای پاهنظام سیطرۀ    زیرسالیان طوالنی  ها برای  ساختارهای این نظام  بسیاری از  .های نسبی هستندتنها دارای آزادی

قبیلهگرایشا وعشیره  ای،ت  بود  ای  ومذهبی  از   ه  خاورمیانه  کشورهای  گرایای  رهبران  بشن  و ه  ها  سیاست  منطق    عنوان 

 از   برتر  یا یک گروه خاص را  منافع فرد و  های سیاسیگونه نظاماین  .اندبهره گرفتهی برای بقای حکومت خود  دارکشور

کشور  یا  دیگر  اجازه  برشمرده و   منافع جامعه  را درالیه  مشارکت  بدین سان    .دهندنمی  سیاسی خود  ساختار  های جامعه 

که گتون معتقد است  ن هانتی  .کنندتلقی می  های خودبقای نظام   بزرگ برای  یک خطر  ها دموکراسی راگونه نظامیناست که ا

رژیم نوع  این  درآینده  آنها  چرا  ،است   خطر  ها  مدرن   ناگزیرکه  کشورهایشان  به  وس هسازی  امر  تند  این  همواره    با 

 .(1389 ،ساجدی: به نقل از) گرددن سبب سست میشان بدیای قدرتهپایه دارد و سؤال قرار ن زیرشامرجعیت 

بوده که است  کشوری تنها بحرین که گفت  بتوان شاید  منطقه، کشورهای بین  در  مدل چارچوب  در همچنان درصدد 

  از ایفرامنطقه  و منطقه کشورهای همکاری جلب و سرکوب  کارکرد  و اثرات  زا حداکثری  استفاده با  ررانتی دولت کالسیک

 به  تنها انقالبی شکل  در عربی  بهار اثرات  منطقه، کشورهای بین  در  کند. جلوگیری شیعیان انقالبی حرکت  تننشس  به بار

 بوده غیرانقالبی  و طلبانهالح صا شکل  در  عمدتا  دیگر کشورهای با ارتباط  اما در ،شودمی محدود عربستان  و بحرین شیعیان

ثبات   کنندهتضمین  تواندنمی رفاهی  و سرکوبی هایظرفیت  این ریسمرانتی  متأخر نظریه  در شده طرح الزامات به بنا  است.

 نگرش  فکری، فضای متحول جهانی، و ایمنطقه خواهیدموکراسی فضای همچون  دالیلی از ایآمیزه  باشد. آینده  در سیاسی

عدم  و ارتباط این در اقتصادی  گسترده اصالحات انجام عدم نفت و به  از وابستگی ناشی اقتصادی  هایچالش  داخلی، نسلی

 همانند فارس خلیج حوزه  عربی کشورهای  .(44  ص  ،1396،نیا)سردار هستند تحلیل  قابل و  تاثیرگذار نظریه این بسندگی
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 میزان  در  تفاوت تنها . بمانند مصون عربی   بهار یا  موکراسید ایمنطقه  و جهانی امواج مقابل  در توانندنمی دیگر کشورهای 

 موقعیت  کشورها این به گذشته  در سرمایه  بازار  و نفت  گرچه .است  کشورها  سایر با مقایسه  رد کشورها این پذیریرتأثی

  سیاسی حوالتت زا مانع کامل صورت به و گذشته مانند به تواندنمی  این عامل، اما ،داده سیاسی تحوالت کنترل  در  خوبی

 را خود  قبلی ممتاز موقعیت  ، نفت  قیمت  کاهش و یاقتصاد هایبحران دلیل به  کشورها این که این به عالوه  اعتراضات شود،

  و فرد  به  رمنحص تاریخ با  نه  ،هستند عربی  خاورمیانه  یت کلّ  جز ی از  عربی،  های نشینشیخ که  داد  نشان عربی   بهار .ندارند

 نتی را اقتصادی  ساختار  از ناشی  عملکردی   و  سنتی  مشروعیت  از هایی الیه  خاطر به گرچه . برجهان ع تحوالت از گسسته 

  در  هاظرفیت  این ،اندداشته بحرین  جز  به  عربی  بهار مقابل در توجهی  قابل های مقاومت   هنوز  ای،قبیله فرهنگ   ساختار   و

 در جدی صورت به آینده  در توانندنمی ،  لذا .روندمی کاهش و تحلیل به  رو  ملی،  و ایمنطقه  ،جهانی تحول  از  پر این جهان

ازخاندان  وجود  .(44ص  ،1396،)سردارنیا کنند ت مقاوم خواهیدموکراسی روند  مقابل آل  ها  درجمله  به    بحرین،  خلیفه 

  یه مبانیپا  خلیج فارس است که بر  ی خاورمیانه واین کشورها  ای رژیم سیاسی حاکم برساخت قبیله  وجود  خوبی بیانگر

حقانیت    بی مشروعیت وتوجیه مذه  ،با آن  و ساعتقادات هم  باورها و  ای جهان عرب،یلههای قبمشروعیت سنتی مانند سنت 

نخستین   توانسته است در  رانتیر  اقتصاد نفتی و  بر نوعی دولت رفاهی مبتنی    کیه برت  نیز  علمای مذهبی و سوی    حاکمان از

مقاطعی که    رانتیه در  هرچند اقتصاد  حفظ نماید.  های پیشامدرن راکومت حرین اشکال  بارزت  یکم یکی از  قرن بیست ودهه  

مواجه می  د جهانیاقتصا بحران  وبا  به دالیل مختلف کاهش مییا    شود  نفت  منحنی    ،یابدقیمت  به  توجه  منحنی جی  با 

تبدیل به وقعات مردم(  ت   ها وافزایش سطح خواسته  یک دوره توسعه اقتصادی و  )برگشت یا قهرایی ناگهانی بعد از  1دیویس 

 (.116ص، 1389گر کالجی، )کوزه  شودمنطقه می بر های سیاسی حاکمزا برای مشروعیت نظامچالش یک عامل تهدید و
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 گیری نتیجه

هرچند این    ،است   رانتیر  ،نوع خود  بعد اقتصادی همانند کشورهای همتای از  بحرین ازنشان داد    پژوهش حاضرهای  یافته

وابستگی    کشور  ینا  .دهدمی  درآمدهای آن را تحت پوشش قرار  اما همین منافع بخش بزرگی از  ،کی دارددمنابع ان  کشور

نفتی دارد وشدیدی   اقتصاد تک محصولی،  به درآمدهای  به  از وابستگی  پیدا   برای رهایی  بازرگانی گرایش  به تجارت و 

را تحت   نند نفت نتوانست اقتصاد این کشورهما  هیچ چیز  .آن نفت کشف شد  بحرین اولین کشوری بود که در  .کرده است 

  دهۀ سوم قرن بیستم و  با اکتشاف نفت در  جهان پیدا کرد و  گشایش بیشتری به سوین  زمان بحریر  به مرو  .دهد  قرار  تأثیر

تری  الجایگاه وا  اقتصاد آن به نفت،  تکیه روز   کشورهای خلیج فارس و   مقایسه با دیگر   نفتی نسبی در  تبدیل آن به یک انبار

از  . یافت  این کشور  قبل  ازپ  که  کردی میزایارید درآمدمروراه تجارت    از  کشف نفت  به درآمد  س  توانست   کشف نفت 

بیماری را مانند    منابع و  نوع شومی  هایی ازکوچک آسیب   ک دولت رانتیربه سان ی  اما این کشور  ،دست پیدا کند  نگفتیه

اقتصاد    از  گرایش به سوی یک اقتصاد متنوع به دور  از  یرزناگ   هایت دودحبدین معنا به دلیل این م  .متحمل شد  همتایانش

سطح جهانی قابل    آزادی تجاری در  و  کشتیرانی این کشور  که بانکداری و  طوریه  ب  ،بسته به نفت برودواتک محصولی  

 . دآیمی سطح جهانی به شمار آزادترین کشورهای اقتصاد آزاد در  به عنوان یکی از باشد ومیء اعتنا 

گزبر  بینارشاساس  و اهای صندوق  پول  کشور  لمللی  این  وابس  بانک جهانی  دلیل  انرژی    تگیبه  درآمدهای  به  با  شدید 

 به توسعه  ثروتمند ورا    این کشور   سویک  ت ازچه پول نفت توانساگر  .شده است   الی روبروم بحران    داوم بودجه وکسری م

الزم،   کمبود درآمدهای نفتی، فقدان تولید مناسب و   .مواجه ساخت   ششدت با چاله  ب  اما اقتصادش را  ،اقتصادی کمک کند

صادرات مجدد به   اساسی بحرین به واردات جهت مصارف داخلی و  نیاز  های باالی دولتی،هزینه  ه،رویفرهنگ مصرف بی

وابستگی به    دولت بحرین برای کاهش  رقم بزند.  برای این کشور  را  کشورهای منطقه سبب شده تا همه ساله کسری تجاری

نفت، محصولی  تک  و  اقتصاد  رشد  بخشیدن  ک   جهت سرعت  این  اقتصادی  و  از  شورتوسعه  مشکالت  بردن  جبران   بین 

های این وضعیت فا ق  ناهنجاری  طریق اجرای آن بر  سعی دارد از  های متعددی را برگزیده است وروش  ،های ملیهزینه

رهای سایت آزادی قابل رویت  آما  در  شدت بسته است وه  ب  و  رگراااقتدسیاسی هم بحرین دارای یک سیستم    نظر  از  .آید

بین آنها    سیستم سیاسی خود را داشتند که در  آنها بدترین وضع در  از  کشور  7  ،آزاد بودند  ه غیری ک کشور  22بین    بود و

قرار نشان    بحرین  که  ب  وجود  از داشت  دولت  غیره  یک  وشدت  داردغیر  آزاد  ب  .دموکراتیک  بحرین  تداوم   احاکمان 

 درآمدهای نفتی ابزاری در   .بپردازند  حاتخواهند به اصالنمی  هستند و  تحکیم قدرت خود  ی مستبدانه سعی درهاسیاست 

  آن چرا که دراما  ،ایجاد امنیت به تثبیت نظام سیاسی کمک کند عالوه بر  گرفت تا  مردان بحرین قراردولت  و  کماندست حا
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ثباتی  ها سرانجام به بیساختارهای سیاسی بود که اعترا   در د اصالحات سیاسیناعترا  به رو  ،شاهد بودیم  این کشور

دراعترا   .انجامید  اسیسی که  ب  هایی  پیوست ه  بحرین  تفکر  ،وقوع  القا  این  می را  دیگرء  که  کشور  کند  با نمی  این  تواند 

های جامعه مصداق بارزی خواسته  ی وساعتراضات سیا  .دموکراتیک ادامه دهدهای غیررهای نفتی به این سیاست پشتوانه دال

های  خصلت دولت این    .آوردمی  ثباتی به باربی  طبقه متوسط برای کشور،شد  ر   اهی وبا افزایش آگ   آگاهی سیاسی دارد و  از

دریافت  عدم  حوزه سیاسی عدم نمایندگی و  ند درها دارشباهتی که این دولت  ترین ویژگی و اصلی از نفت است و  مبتنی بر

  اصالحات و جه نشود وو ت ا هن خواستهبه ای اگر .های آنها شده است که موجب به چالش کشیده شدن سیاست است  تمالیا

 جامعه نخواهد بود و   ساز عمومی کار   فریب افکار  ها واین خرید سیاسی  دیگر  ،نگیرد  مشارکت سیاسی مورد بررسی قرار

  فرو ه  به یک بار  ،نفت استحکام یافته بود  ای درآمد حاصل ازهکه با پشتوانه  شاهی آنها به سان کشورهای همجوارتخت پاد

  تنها راه برون رفت این کشورها از  ،شودکشورهای موفق عاید می  ای که ازتوان گفت با تجربهیمان  بدین س  خواهد پاشید.

سیاسی    دی واجهت توسعه زیربناهای اقتص  مدیریت این درآمد در  های پیش روی آنها احداث صندوق ذخیر نفت وبحران

نها چیزی که سبب شده است که کشورهای نفتی ت  وتوان گفت که نفت تنها یک ماده طبیعی است  اصوالً می  باشد.آنها می

از نگرشی  باشند  چنین  داشته  ماده  درآمدها    ،این  مدیریت  وانحوه  و  ست  بهینه  از   استفاده  تنها   مطلوب  نه  درآمدها  این 

ت  شرف تواند زمینه توسعه و پیماندگی و فقر گردد، بلکه این درآمدها میرد و سبب عقب اشومی منابع به جای بگذتواند  نمی

  کشورها را نیز فراهم سازد. 
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   .296، شماره  اقتصادی  -سیاسی.  فارس

 پیامدهای راهبردی تغییر رژیم و (.1392فرد، زهرا؛ میرزاده کوهشاهی، مهدی )رسول؛ قالیباف، محمدباقر؛ پیشگاهی ،افضلی
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زن در خاورمیانووه در مشووارکت سیاسووی. ایگوواه و نقووش (. بررسووی ج1389فرد، زهوورا؛ گهرپووور، محمدزهوودی )پیشووگاهی

 .44-25ص،  1سال اول، دوره اول، شماره شناسی زنان،جامعه

 البرز. . تهران: نشرتحوالت نفتی خلیج فارس و گسترش نقش ایاالت متحده در منطقه(. 1374زاده انصاری، محمد )تقی
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 .2، سال اول، شماره  های رشد و توسعه اقتصادیپژوهش

 ، 83060759  کد خبر  اری جمهوری اسالمی،زخبرگ   .کسری بودجه  بدهی و  اقتصاد بحرین غرق در  (.1397مهر    81خاورم )

 /83060759https://www.irna.ir/news قابل دسترس در:

الت اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا و درک سیاست خووارجی آمریکووا بووا تأکیوود برتحوووالت (. تحو 1392خورشیدی، ناصر )

 .4 شماره بیست هفتم، ، سالخارجی سیاست  یه و بحرین.رسو 

 های اقتصووادی،پژوهش .با سرمایه ناکافی اقتصادهای نفتی نگری درپدیده. (1392) فرشاد مؤمنی، ؛گلروز  ،زاده ولیسرمضان

 ص، 51  سال سیزدهم، شماره

. در: ک مدل اقتصاد سیاسییی پویییای ای سیاست مالی در کشورهای صادرکننده نفت: رفتار چرخه(.  1391ر یسی، نوید )

 ریزی.: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهتهراناولین کنفرانس اقتصاد ایران. 

درآموودهای  درآموودهای نفتووی بوور گیری تأثیراندازه بررسی و. (1393)پور، فاطمه امین؛ حسین ،تبعه ایزدیر؛ منصو   زراءنژاد،
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(. نشانه تحول دموکراتیک در بحرین: از امیرنشین به پادشوواهی مشووروطه. ترجمووه عبدالرضووا هموودانی. 2001زیدی، مفید )

 .27ره  ا، شممطالعات خاورمیانه
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 .25سال پانزدهم، شماره  دانش و توسعه،  ورهای عضو اپک.شک 
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 :ترجمووه حمیدرضووا ملووک محموودی نوووری. تهوورانکشورها و مرزها در منطقه خلیج فییارس. (.  1385زاده، پیروز )مجتبی

 خارجه.انتشارات وزارت امور

 .88-87، شماره  اقتصادی  -اطالعات سیاسی گذرد.. در بحرین چه می(1373مجتهدزاده، پیروز )

 قابوول دسووترس در:خبرگووزاری ایرینووا، سووابقه بودجووه بحوورین. (. کسووری بی1395دی  24زاده، فرشوواد )محسوون

https://www.irna.ir/news/82347297 

  .ساالریردم. تهران: انتشارات مادی جهانی نفتمسائل سیاسی و اقتص. (1384موسوی، میرطیب )

تحقیقووات سیاسووی و  های مردمووی در خاورمیانووه از منظوور اقتصوواد سیاسووی نفووت.(. تحلیل قیام1394میرترابی، سید سعید )

 .24، شماره  المللی دانشگاه آزاد اسالمی شهرضابین

 تهران: نشر قومس. . مه همایون الهیو خلیج فارس. ترج  (. بحرین1369نوگت، جفری؛ توماس، تئودور )

 ترس در:قابوول دسوو ، 1394خوورداد 6 (،شووانا) انوورژی شووبکه اطووالع رسووانی نفووت و بستگی اعراب به پووول نفووت خووام.وا

https://www.shana.ir/news/262497 
 .28، شماره  پژوهش  (. سرآغاز شورای همکاری خلیج فارس.1389واعظی، محمود )

ترجمه علیرضووا . توسعه اقتصادی  نفت و  یخی ایران:شناسی تارجامعه  نه مقاله در  .(1377علی )محمد  همایون کارتوزیان،

 نشر مرکز.  :تهران .طیب 
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