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دربارهی نویسنده
سیدرحیم تیموری ،پژوهشگر اقتصادی – اجتماعی و دانشآموختهی دکترای جامعهشناسی است .از وی تا کنون چندین
مطالعه در زمینهی دولت و توسعه بهصورت کتاب و مقاله منتشر شده است از جمله:
 فراسوی دولتهای توسعهگرا  ،انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.1931 ، مردم شناسیِ توسعه؛ بازندیشی و آینده نگری در مطالعات توسعه ،انتشارات نور علم.1931 ، «روند تاریخی ظهو ِر دولت توسعهگرا در ایران؛ با تأکید بر دورهی زمانی بعد از جنگ تحمیلی» ،فصلنامهی علوماجتماعی فردوسی مشهد ،سال چهاردهم ،شمارهی اول ،بهار و تابستان .1931
–“The Effective Global Trends and Contexts on New Developmental State
Emerging; compare to Iran, Malaysia,Turkey and Brazil”, Journal of Social
Studies (JSS), Volume 4, issue 2, 2018.

روایت توسعععه در ایران سععدهی چهاردهم ( 1911-1011شععمسععی) تنها در کنشععگری نیروهای
اجتماعی-سعیاسعیِ تحولخواه سعرشعته نشعده است؛ بلکه یک بازیگر مهم دیگر نیز در کار بوده و آن
دولت اسعععت .با توجه به اینکه دولت بزرگترین عامل در ایجاد گفتمان توسععععه و موتور اصعععلی
دگرگونیها در ایران معاصعععر بوده اسعععت؛ بیگمان در تاریخ معاصعععر ایران تأثیرات عمیقی نهتنها بر
سعازمان سعیاسی و اقتصادی بلکه بر محیط ،فرهنگ و از همه مهمتر گسترهی اجتماعی برجای گذاشته
اسععت .تجربهی توسعععه در ایران حکایت از آن دارد با شععکلگیری نخسععتین دولت مدرن در دورهی
رضععاشععاه پهلوی ،تمرکز قدرت س عیاس عی در کنار نقش اقتصععادی دولت-البته در شععرایط عقبنش عینی
طبقات و نیروهای محرک سعرمایهداری -به شعکلگیری صعورتی از توسععهی بروکراتیک منجر شده
اسععت که از ویژگیهای اصععلی آن ،افزایش تضععادهای طبقاتی و اجتماعی بوده و در عین حال زمینهی
صعورت خاصعی از توسععه را فراهم آورده است که تا امروز به ویژگی اصلی دولتها در ایران تبدیل
شعده اسعت .بدون شعک گزارهی فوق به معنی نگرش تقلیلگرا به دولت و توسعه در ایران نیست؛ گو
اینکه هر کدام از دولتهای معاصعر ایرانی ،ویژگیهای جداگانهای داشته و بر اساس آن ویژگیهای
خاص ،هر کدام نگرش خاصی به توسعه داشتهاند .این تمایزات بهویژه در جایی که دولت اقتدارگرای
بروکراتیک پهلوی (دوم) با دولتهای مدرن ایران بعد از انقلاب ( 1911تحت اقتدار سععنتی نهادها و
نظامات دینی مسععتقر) مقایسععه شععود؛ نمود بیشععتری خواهد یافت .معالوصع ،،مطالعهی حاضععر بر چند
پیشفرض بنا شده است که در عین حال مکمل یکدیگرند:
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نخسعت ،به لحاظ تاریخی دولت مدرن با مختصععات آشععنای آن در ایران ،در دوران مشععروطه (و
پیشععامشععروطه ،البته چنانچه در اندیشععهی اصععلاحات دورهی امیرکبیر ضععرورت وجود دولت متمرکز
بهعنوان یکی از عناصر مدرنیزاسیون کشور را لحاظ کنیم) شکل گرفت .توضیح اینکه ،پیش از فرایند
تشعکیل دولت-ملّت و تجمیع منابع قدرت در ایران ،اندیشعهی مشعروطه فضای فکری را متحول کرده
بود؛ اما به دلیل نبود زمینههای عینی ،عملاً تاریخ مشعروطه به صعحنهی فرازونشعیبهای متوالی به قصد
تشعکیل دولت مدرن بهمثابه یکی از بسترهای اصلیِ عملیاتیشدن اندیشهی مشروطهخواهان تبدیل شد.
سعرانجام ،شعکلگیری دولت در پهلوی اول را میتوان لحظهی اسعتقرار دولت مدرن در ایران دانست.
رضععاشععاه با متمرکزکردن منابع و ابزارهای قدرت ،ایجاد وحدت ملّی ،تاسعیس ارتش مدرن ،تضعععی،
مراکز پراکندهی قدرت ،اسععکان اجباری عشععایر ،ایجاد دسععتگاه دیوانسععالاری جدید و تمرکز منابع
اداری ،دولت مطلقهی مدرن را ایجاد کرد.
مدرن مطرح کرد؛ بهمثابه مهمترین عامل تاریخی ،سععیاسععی-اجتماعی معاصععر ایران در پیداییِ دولت
مدرن تلقی میشعود .آنچنانکه تاریخ مدرن ایران نشان میدهد به دلایل مختل ،،اهداف اندیشگی و
سعیاسعی مشعروطه چون آزادیخواهی ،حاکمیت قانون ،مشعارکت سعیاسی و تفکیک قوا در آن دوره
تحقق چندانی نیافت و روندِ شععتابانِ دولتسععازیِ پهلوی به مجرایی برای تحقق اهداف اقتصععادی و
اجتماعی ،از جمله توسعه و نوسازیِ سریع تبدیل شد.
سعوم ،روند دولتسعازی در ایران در شرایط بعد از جنگ جهانی اول با ویژگی اصلی نوسازی و
توسععهی سریع توسط یک رهبر نظامی و با هدف جبرانِ عقبماندگیهای نظام اجتماعی در مقایسه با
سعایر کشورها ،با مراجعه به بستر تاریخی جوامعِ آسیایی (که بعضاً پیشینهی امپراتوری داشتند) بهخوبی
قابل ردیافت اسعت .در این میان میتوان به حرکت شعتابان ایران عصرِ پهلوی اول ،جمهوری ترکیه در
دورهی آتاتورک ،پاکسععتانِ بعد از جنگ جهانی دوم ،افغانسععتان در دورهی اماناللهخان و چین در
دورهی رهبری چیانگ کایشِک و تعدادی از کشورهای جنوب آسیا مانند بنگلادش اشاره کرد.
ناهمفازی میان اقتضععاتات نوسععازی و نیروهای حامل آن با پوشععشهای ایدتولوژیک مناسععب،
بسعتری برای عملکرد دولت در ایرانِ عصعر پهلوی به بعد بوده است؛ حتی میتوان اذعان داشت ،پیش
از آنکه فرایند تشکیل دولت-ملّت و تجمیع منابع قدرت انجام شود یا نیروهای نوساز از انسجام و توان
کافی برخوردار باشععند ،اندیشععهی مشععروطه فضععای فکری ایران را متحول کرده بود ،اما به دلیل نبود
زمینههای عینی و نهادی لازم در تحقق چنین اندیشععهای ،عملاً تاریخ معاصعر صعحنهی فرازونشعیبهای
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متوالی به قصعد تشعکیل دولت مدرن بوده اسعت و نهایتاً دولتهای پهلوی ،وظیفهی تاریخی توسعه را
برعهده گرفتند [بهرغم اینکه نقش سععرمایهداری تجاری و طبقهی تجار در ورود صععنعت و فناوری به
کشععور بحث تاریخی و مهمی اسععت و به قبل از مشععروطه برمیگردد ،چنانکه سععرمایهداری تجاری
قدمتی فراتر از سعرمایهداری صنعتیِ دولتمحور دارد] .مطلب بالا را میتوان با احتیاط به دولتِ معاصر
ایران تعمیم داد ،چون با وجودِ سععاخت دولتِ دارای اسععتقلال نسععبی در ایران بعد از جنگ و ویژگی
کورپوراتیستی آن ،چنین دولتی بیشترین کارکرد را در توسعه دارد.
با قبول دیدگاه جدید در باب توسعععه که برگرفته از تحولات بیش از سععه دههی اخیر کشععورهای
شرق آسیا و نقش مهم دولت در پیشرفت آنهاست؛ فرض بر این است که آنچه برای توسعهی ایران در
حال حاضعر اهمیت دارد نه شعکل حکومت ،بلکه نوع دولت و سعیاست و عزم نخبگانِ آن برای نیل به
توسععه است؛ بنابراین اعتقاد بر آن است که در شرایط فعلی ایران ،یک دولت توسعهگرا بهتر میتواند
پرسععش محوری ما این اسععت که اطلاق عنوان دولت توسعععهگرا بر دولتهای معاصععر ایرانی ،با
توجه به نظریهی سععاختاری-نهادی توسعععه و نیز چارچوب نظام جهانی ،تا چه میزان وجاهت نظری و
تاریخی دارد و دشواریهای استقرار چنین سنخی از دولت در ایران چیست؟

دولت توسعهگرا :تحول تاریخی ،خاستگاهها و ویژگیهای آن
نخسعتین بار چالمرز جانسعون( ،)1392ژاپن را به مثابه یک دولت توسععهگرا 1تعری ،کرد ،سنخ
خاصی از دولت مبتنی بر رهبری نخبگان و بروکراسی توانمند که ابزارهای سیاسی لازم را برای نیل به
هدف توسعهی اقتصادی به کار میگیرد .خطسیرهای تاریخی ،خاستگاهها ،انواع و ویژگیهای دولت
توسععهگرا بهدقت توسعط متفکران بررسعی شده است (نگاه کنید به جدول شمارهی  .)1معالوص ،،از
بابت امکانِ تناسعب این مفهوم که مابهازای تجربی خود را در جای جای جغرافیای سعیاسعی-اقتصادی
جهان یافته با دولتهای معاصععر ایرانی ،تأکید میشععود که تا کنون سععه ردهی مشععخا از دولتهای
توسعهگرا تکوین یافتهاند.
تجربهی دولتهای توسعععهگرا از سععال  1911با دو رویداد تاریخسععاز ،یعنی «پیروزی پروس بر
ناپلئون سعوم و تحقق وحدت آلمان از سعوی خاندان هوهن زولرن و سعرانجام پایان عصعر شوگانها و
Developmental State 1
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آغاز دورهی میجی در ژاپن شععروع میشععود» (کاظمی )211 :1939 ،و موجد ردهی اول این دولتها
اسعت که آنها را دولت توسععهگرای کلاسیک مینامیم .دو کشور آلمان عصر بیسمارک و ژاپن عصر
میجی به عنوان شععاخاهای این الگوی توسعععه در آن مقطع تاریخی ،با اجرای فرایندی که برینگتون
مور در مقابل الگوی فرانسعوی-انگلیسی ،آن را «الگوی توسعه از بالا» نامیده است (مور،)9-3 :1912 ،
با کنار زدن موانع توسعه ،زیرساختها و زمینههای توسعهی ملّی را فراهم آوردند (چانگ-11 :1999 ،
 11و  ،11-19در :کاظمی )1939 ،و با محوریت نخبگان ملّیگرا ،وظیفهی انباشععت سععریع سععرمایه و
سععرمایهگذاری هدفمند آن را در راسععتای ایجاد زیرسععاختهای توسعععهای و بازارهای جدید بر عهده
گرفتند .جدای از همخوانی دولت توسععهگرا با سعاختارهای اقتصعادی -سعیاسعی این دو کشور -یعنی
نظم ،قانونمداری ،دوربودن از تنشهای قومیتی و برخورداری از سعععنّتهای کهنِ فدراتیو -اسعععتقرار
چنین دولتی مبتنی بر یک قراتت مشعخا از روشعنگری است« :استبداد روشنگرانه» 1.نگاهی به تاریخ
سعریع اتفاق افتاد که باعث شعد این کشعورها از قدرتهایی حاشعیهای به بازیگرانی اصلی در مناسبات
بینالمللی تبدیل شوند و نظم هژمونیک موجود را به چالش بکشند؛ چالشی که در نهایت به ص،کشی
متحدین (با محوریت آلمان و ژاپن) و متفقین (با محوریت انگلیس) ،وقوع جنگ جهانی اول و پایان
نسل اول دولتهای توسعهگرا منجر شد.
ردهی دوم این دولتها که آنها را دولت بروکراتیک-توسعععهگرای شععرق آسععیا می نامیم یک
رویداد منحصعععربهفرد 2و پیآیندِ مواردی چون پایان جنگ جهانی دوم ،شعععکلگیری بلوک شعععرق
بهعنوان الگوی توسعه از بالایِ کمونیستی (مور ،)1912،و در نهایت جنگ سرد است که عملاً منطقهی
جغرافیایی دولتهای توسعهگرا را به آسیای شرقی و جنوب شرقی منتقل کرد؛ جایی که تأثیر فرهنگ
و نظم ماشععینی ژاپنی در کنار مؤلفههای سععاختاری فوق ،باعث شععد تا به واسععطهی شععرایط مسععاعد
بینالمللی و همچنین شرایط مطلوب داخلی شاهد رویش مجموعهای جدید از دولتهای توسعهگرا در
شعرق آسعیا باشعیم .برخلاف دولتهای توسعهگرای کلاسیکی چون آلمان و ژاپن که در مرکز ساختار
بینالمللی یا نظام جهانی شعکل گرفتند؛ دولتهای توسععهگرای شعرق آسیا در پیرامون این نظام شکل
گرفتند .بهعلاوه ،با اینکه دولتهای توسععهگرای شععرق آسعیا ،به لحاظ ویژگیهای فرمی و محتوایی،
Enligshtened Absolutism 1
 2لفت ویچ( )1991به روش وبری ،شکلگیری هستهی مرکزی دولت توسعهگرای شرق آسیا را یک رویداد منحصربهفرد
تاریخی قلمداد میکند.
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تفاوتهای اسعاسعی با دولتهای توسععهگرای کلاسیک داشتهاند ،ولی در خصلت بنیادین خود ،یعنی
توسعععهی دولتمحور با آنها اشععتراک دارند؛ تجربهای که البته متأثر از دو عامل اصععلی یعنی س عاختار
بینالمللی دگرگونشعدهی دوران پس از جنگهای جهانی و نیز بستر جغرافیایی ،فرهنگی ،اجتماعی و
تاریخیِ ظهور هسعتهی مرکزی دولتهای توسععهگرای شرق آسیاست و این مناطق یکی از موفقترین
موجهای توسعهای را در دو دههی  91و  31شکل دادند.
نهایتاً ،از دههی  1331متأثر از روندهای جهانیِ پس از ضععدانقلاب پولی-نولیبرالیسععم و انبسععاط
بیشعترِ سعیسعتم جهانی بهپهنهی بیرونی ،شعاهد انتقال مدل دولت توسععهگرا به سایر کشورهای در حال
توسعه در خاورمیانه ،آفریقا و آمریکای لاتین به عنوان اخیرترین

صورتبندی «توسعهی نیمهپیرامونی»1

و ایجاد ردهی سععوم باعنوان دولت توسعععهگرای جدید 2هسععتیم .درحالی که پس از بحران مالی شععرق
آسعیا در سعال  1331و سعقوط اقتصعادهای منطقه به نظر میرسعید دوران بحرانی دولتهای توسعهگرا
سعمت دموکراتیزاسعیون به ظهور نسعل جدیدی از دولت توسعهگرا انجامیده است .آن چنان که برخی
محققان دولت توسعهگرا به صراحت از امکان انتقالپذیری این دولتها به سایر کشورهای پیرامونی -
با توجه به پویشهای سععاختاری و قطببندیهای بینالمللی مناطق و کشععورها -سععخن گفتهاند (اوانز،
 2119و 2111؛ راتلی .)2112 ،میتوان اذعان داشععت دولتهای توسعععهگرای جدید با شععرایط فوق،
نقشهای توسععععهای متفاوت و به لحاظ محتوایی تفاوتهایی بنیادین با نسعععلهای قبلی ندارند .تنها
تفاوتهای صععوری و شععکلی میان این دو سععنخ با سععنخ شععرق آسعیا ،در شععکل حکومت (اقتدارگرا /
دموکراتیک) و نوع بروکراسی است و دولتهای توسعهگرای جدید تعهد بیشتری نسبت به ارزشهای
دموکراتیک داشته و کمی از بروکراسیهای نظم یافتهی وبری فاصله دارند.
در ادامه و در جدول  ،1خطسعیرهای تاریخی ،خاستگاهها ،انواع و ویژگیهای دولت توسعهگرا
طبقهبندی شععده اسععت .هدف از اراتهی جدول و نیز توضععیح موارد فوق این بوده اسععت که در پرتو
سعنخشعناسعی مطرح شعده بتوانیم به تصویر مناسبی از سیر تکوین دولت توسعهگرا در جهان برسیم که
مبتنی بر موارد زیر است:
 -1عبور از کلیشععهی شععکلگیری دولتهای توسعععهگرا در شععرق آسععیا به عنوان یک رویداد
منحصربهفرد و امکانِ ایجاد کانونهایی از دولتهای توسعهگرا در سایر مناطق و قارهها؛
”1 “semi-peripheral development
2 New Developmental State
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آغاز شعده اسعت؛ بسترهایی چون جهانیشدن و تغییر محیط اقتصاد جهانی ،پایان جنگ سرد و فشار به
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 -2در نظرگرفتن محیط متغیر اقتصاد جهانی به مثابه یک وضعیت ساختاری تاثیرگذار در ساخت
و کارکرد دولتهای توسعهگرا؛
 -9انتقالپذیریِ دولتهای توسعهگرا به سایر بخشهای دنیای در حال توسعه؛
 -0ریشعععههای اجتماعی دولت توسععععهگرای جدید و اهمیت متغیرهای اجتماعی-فرهنگی در
تکوین آنها.
جدول  :1مطالعات پیرامون دولت توسعهگرا و خط سیرهای تاریخی ،خاستگاهها،
انواع و ویژگیهای آن
الف-مطالعات
جانسون1392 ،

دولت توسعهگرا

جهتگیری دولت توسعععهگرا (ژاپن) مبتنی بر برنامهریزی عقلانی

دولعت برنعامهریز-

است و ویژگی اصلی آن در قدرت و تداوم بروکراسی است .این

ایدتولوژیک

دولت متفاوت از دولت برنامه ریز-ایدتولوژیک اسعععت که در
مراکز اقتصعادی تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی[سابق] یا کوبا
یافت میشوند.

اوانز1331 ،

دولت توسعهگرا

دولت توسعععهگرا با تجربهی هسععتهی مرکزی شععرق آس عیا (کرهی

دولت میانه

جنوبی) منطبق اسعت .از سوی دیگر ،دولت میانهی اوانز (برزیل و

دولت غارتگر

هنعد) تعأییعدی بر پعارادایم وی مبنی بر تطبیقپعذیری دولععتهععای
توسععععهگرای قرن «( 21دولتهای گسعععترشدهندهی قابلیتهای
توسععه» که عمدتاً شعامل اقتصعادهای نوظهور میشوند) با الزامات
جهانیشععدن-وصععلشععدن سععرمایهی محلی به بازارهای جهانی-
است.

لفت ویچ2111 ،

دولت توسعهگرا

تمرکز اصععلی وی بر کشععورهای شععرق آسععیاسععت و دولتهای

دولت ناتوسعهگرا

توسعهگرا را به دولتهای دموکراتیک توسعهگرای دارای حزب
مسعععلط (بوتسععععاوانععا ،سعععنگععاپور) و دولععتهععای دموکراتی عک
توسعععععهگرای اتتلععافی (موریس و معالزی) طبقععهبنععدی میکنعد.
دولعتهعای نعاتوسععععهگرا نیز بیانگر تجربهی تاریخی دولتهای
ناموفق بعد از جنگ جهانی هستند.

کوهلی2110 ،

دولععععععععععععععععت

دولععتهععای نوع اول دارای بروکراسعععیهععای ازشعععکععلافتععاده و

نئوپاتریمونیال

بیکیفیت هسععتند (نیجریه) ،در حالی که دولتهای سععرمایهدار-
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فرد

طبقهبندی

توضیحات
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دولت سرمایهدار-

متحد به لحاظ تاریخی همراه با رشد اقتصادی و امنیت ملّی پدیدار

متحد

میشعوند و و از یک بروکراسی باکفایت بهرمندند (کره جنوبی).

دولتِ جزءشده یا

دولعتهعای بخشبندیشعععده ،همزمان یک دولت مدرن ،دارای

چندطبقهای

اقتدار ضععی ،و سعاختاری بخشبندی و تجزیهشده است ( هند و
برزیل).

راتلی2112 ،

دولت توسعهگرای

دولتهای توسععهگرای اجتماعی طیفی از دولتهای توسعهگرای

اجتماعی

رفاه اجتماعی (کشورهای اسکاندیناوی) تا دولتهای توسعهگرای

دولت توسعهگرای

دمعوکعراتعی عک اجعتعمععاعی(آفریقععای جنوبی) را در برمیگیرد.

موروثی

دولعتهعای توسععععهگرای موروثی (کنیا و سعععاحل عاج) وجوه
اشعععتراک و نزدیکیهایی با سعععایر دولتهای توسععععهگرا مانند
نمونههای شععرق آسععیا دارند؛ اما حامیپروری ،فسععاد و تبانی بین
تجار و دولت آنها را از هم متمایز میکند.

دیگران2111،

توسعهگرا

حمعایعتگری اجتمعاعی و توزیع مجعدد منعافع در کنار رقابت در

گعععومِعععده،2111،

دولت توسعهگرای

دولعتهای توسععععهگرای دموکراتیک اجتماعی معرف تجربهی

کلی2111،

دمععوکععراتععیععک

توسععه در برخی از کشورهای آفریقایی از جمله آفریقای جنوبی،

رودریک2110،

اجتماعی

بوتسعاوانا ،موریتانی ،آمریکای لاتین مانند برزیل و بعضاً خاورمیانه

چانگ2111 ،

دولععععععععععععععععت

نمونهی دولتهای ردهی نخسعت کره ،سنگاپور و تایوان و ردهی

تععوسععععععععهگععرای

دوم کشعورهای اسکاندیناوی مانند سوتد است که دولتهای آنها

اقتدارگرا

توسعععهگرا و رفاهگرا بودهاند .دولتهای توسعععهگرای شعععبکهای

دولععععععععععععععععت

مانند آمریکا در دورهی بعد از جنگ جهانی دوم است.

بازارهای جهانی دارند.

معاننعد ترکیعه اسعععت .این تجربه مؤید این مدعاسعععت که در میان
دولتهای توسعععهگرای جدید با خاسععتگاههای عمدتاً متفاوت از
هستهی مرکزی شرق آسیا ،دموکراسی با رشد اقتصادی و کاهش
فقر ملازمت بیشتری دارد.

تععوسععععععععهگععرای
رفاهی
دولعععععععععععععععتتععوسععععععععهگععرای
شبکهای
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سععععنععدبععروک و

دولععععت رفععععاه

کشعععورهعای اسعععکعانعدینعاوی معاننعد سعععوتعد ،تعأکید ویژهای بر
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بولِتسا2112 ،

دولت توسعهگرای

پایان جنگ سعرد و فروپاشعی رژیمهای سعوسعیالیسعتی ،زمینهساز

پساسوسیالیستی

چنین دولتی در چین معدرن اسعععت .مدل دولت توسععععهگرا یک
اسعععتراتژی موفق در دورهی پسععععاجنععگ سعععرد برای برخی از
کشورهای سوسیالیستی سابق است.

وونگ2110،

دولت توسعهگرای

وی کشعورهای کرهی جنوبی ،چین و ...که در مواجهه با سه فشار

سازگار

اقتصعععادی بیرونی ،یعنی پایان جنگ سعععرد ،هجوم جهانیشعععدن
اقتصعععاد و روندهای مثبت به سعععمت دموکراسعععی موفق بودهاند؛
دولتهای سازگار مینامد.

کیم2111 ،

دولععععععععععععععععت

بعا توجعه بععه اینکعه دولععتهعایی چون کرهی جنوبی و تعایوان در

پسعععاتوسععععهگرای

مواجهعه بعا فشعععارهعای جهانیشعععدن و آزادسعععازی اقتصعععادی،

معطوف به بازار

دولتهایی منعط ،بوده و از طریق توازن بین نخبگان اجرایی و
تجاری ظرفیتسازی کردهاند؛ میتوان این عنوان را بر آنها اطلاق

بلاک2111 ،

دولت توسعهگرای

ایرلنععد پس از دهععهی  1331موردِ معرف دولععت توسععععععهگرای

منطع،

منطع ،اسععت که شععبکههای پسععافوردیسععتی تولید و نوآوری را
پرورش میدهعد ،سعععرمعایعهگذاری بینالمللی را جذب میکند و
توسععه را از طریق پیوند شبکههای کسبوکار و تکنولوژی محلی
و جهانی تقویت میکند.
ب-انواع

-1دولت توسعععهگرای کلاس عیک :اولویت صععنعتیشععدن سععریع و تقابل با کشععورهای صععنعتی مانند فرانسععه و
انگلیس ،در مرکزِ نظام جهانی
-2دولت بروکراتیک توسععهگرای شعرق آسعیا :شعکلگیری تقسعیم کار بینالمللی بعد از جنگ سرد و تبدیل
کشورهای شرق آسیا به مدل دولتهای توسعهگرا
-9دولت توسعععهگرای جدید :جهانیسععازیِ نولیبرال و تغییر محیط اقتصععاد جهانی ،پایان جنگ سععرد ،فشععار به
سمت دموکراتیزاسیون ،انتقال مدل دولت توسعهگرا به خاور میانه،آفریقا و آمریکای لاتین
ج-خط سیرهای تاریخی
-1پیشعینهی مسعتعمرهشعدن :بسعیاری از اندیشعمندان پیوند میان تجربهی اسعتعمار در یک کشور و مسیر توسعه
پس از اسعععتعمارزدایی در آن کشعععور را تشعععخیا دادهاند (یانگ ،1399 ،در :راتلی .)11 :2111،با چنین
دورنگاهی ،هاگارد و دیگران ( )919 :1331تجربهی توسعععهی کرهی جنوبی و تایوان را تحت اسععتعمار ژاپن
بررسعی کردهاند و عاصععم اوقلو و دیگران ( )2111معتقدند مشععروعیت نهادی ،اسععتقرار بروکراسعی کارآمد و
شعکلگیری الگوی روابط دولت -بخش تجاری ،عناصعر اصعلی بودند که میراث اسعتعمار برای این دو کشور
برجای گذاشت.
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کرد.
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 -2زمینهی ژتوپولیتیکی :زمینهی ژتوپولیتیکی نیز یک عنصعرِ تاریخی است .بحث زیادی حول این موضوع در
گرفته اسعت که ظهور هسعتهی مرکزی دولتهای توسعهگرای شرق آسیا را بدون درک ماهیت جنگ سرد و
ارتباط خاص این کشعورها با آمریکا نمیتوان بهدرسعتی درک کرد (اوانز .)1331 ،هایاشی ( )01 :2111معتقد
اسعت« :با وجود پایان جنگ سعرد ،مدل دولت توسعهگرا یک استراتژی موفق در دورهی پساجنگ سرد برای
کشورهای شرق آسیا و سایر کشورها[ی در حال توسعه]ست».
 -9تهدیدهای امنیتی :تهدیدهای امنیت ملّی؛ تسععریعکنندهی دیگری در ظهور دولتهای توسعععهگراسععت.
لفتویچ( ، 39 :2111در :راتلی )19 :2112 ،بوتسعععوانا را نمونهای از کشعععورهایی میداند که در ریسعععک
همسعایگی با کشعور بزرگترِ آفریقای جنوبی قرار داشعت .ژاپن نیز پس از یک جنگ مهم به سمت توسعهی
بیشععتر حرکت کرد؛ همچنین علاوه بر تهدیدهای خارجی ،ناآرامیهای داخلی نیز در کشععورهایی چون کرهی
جنوبی و تایوان زمینهساز توسعه بوده است.
-0اصعلاحات ارضعی :اصعلاحات ارضی زمینهی پدیداری دولتهای توسعهگراست .دونگ و دیگران (:2113
 )1با مطالعهی مقایسععهای جدید بر روی کشععورهای آفریقای زیر صععحرا و شععرق آس عیا ،بر اهمیت اصععلاحات
دیدگاه اوانز ( ،01 :2111در :راتلی ،)21 :2119 ،اصعلاحات ارضی در بسیاری از جنبهها ،نخبگان کشاورزی را
تضعی ،یا حذف میکند ...و پیامدها و بروندادهای توسعهای با خود به همراه دارد.
-1اصعلاحات نهادی :اغلب عامل اصعلی رشعد کشورهای پیشرفتهی کنونی را پس از جنگ جهانی دوم و دلیل
اغلب پیشرفت خیرهکنندهی دولتهای توسعهگرا از دههی  1311به بعد را به اصلاحات نهادی و خلق نهادهای
بهتر نسعععبت میدهند؛ نهادهایی از قبیل بودجهریزی فعالِ کینزی ،دولتهای رفاه کاملاً متشعععکل ،مقررات
سعختگیرانهتر بازار مالی ،نهادهای چانهزنی دسعتمزد ،نهادهای هماهنگکنندهی سرمایهگذاری .این نهادها با
تأمین ثبات اقتصعععاد کلان ،تخصعععیا بهتر منابع و آرامش اجتماعی ،و بهبود فضعععای کسعععبوکار ،موفقیت
دولتهای توسعهگرای شرق آسیا و جدید را رقم زدند( .قاسمی و میثمنژاد)111-119 :1999 ،
د-ویژگیها
ویژگیهای هفتگانهی زیر بر همهی انواع بهخصوص نوعِ دولت توسعهگرای جدید مصداق دارد.
-1نخبگان توسعععهگرا :رهبری س عیاس عی جهتیافته به سععوی توسعععه و وجود هسععتهی کوچک و متمرکزی از
نخبگان (لفت ویچ ،1991 ،جانسون ،1392 ،چانگ)1939 ،
-2ناسعیونالیسعم معطوف به توسععه :ناسعیونالیسعم توسععهگرا و تصعویرسعازی  /مشروعیت ملّی برپایهی اهداف
توسعهای(لفت ویچ،1991 ،هاگارد)2110 ،
-9نظامیان توسعهگرا :توان و قدرت نظامی و ایفای نقش نظامیان در توسعه (تیلی ،1311،آلوز ،2111 ،کوهلی،
 2110و والِندر)1333 ،
-0بروکراسعععی توسععععهگرا :بروکراسعععی توانمند ،مسعععتقل (اوانز 2119 ،1991 ،و  ،2111چانگ 2111 ،و
راتلی ،2112،لفعت ویچ )1991 ،و ارتبعاط و پیونعد نمعادینِ نزدیعک و دارای منفعت متقابل میان برخی از
سازمانهای دولتی -هدایتگر و سرمایهداران صنعتی کلیدی (جانسون 1392 ،و لفت ویچ)1991 ،
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ارض عی و کشععاورزی را در برآمدن دولتهای توسعععهگرای صععنعتی و کاهش فقر عمومی تأکید کردهاند .از
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-1اسعععتقلال نسعععبی تشعععکیلات دولتی :اسعععتقلال ریشعععهدار دولت از منافع خاص (اوانز 1331 ،و جانسعععون،
 ،1392،1391چانگ)2111 ،
-1جامعهی مدنی ضعی :،جامعهی مدنی پراکنده و عموماً دولتساخته (لفت ویچ ،1991 ،چانگ)2111 ،
 -1ظرفیت کنترل منابع اقتصععادی توسععط دولت :مداخلهگری موفقیتآمیز دولتی ،س عیاسععتگذاری صععنعتی و
هدایت صنایعِ تحت رقابت با بازارهای جهانی(واید1331 ،؛ اوانز1331 ،؛ بیسون2110 ،؛ سندبروک و دیگران،
)2111

منبع :یافتههای تحقیق

تجربهی توسعععه در ایران سععدهی چهاردهم در انطباق و افتراق با دولت
توسعهگرا
سیرهای تاریخی و ویژگیهای دولت توسعهگرا ،یعنی بندهای ب ،ج ،د در جدول شمارهی  1است .از
بابت بند ب جدول  ،1دولت توسعععهگرای کلاسعیک با تجربهی توسعععه در دو قدرت صععنعتی آلمان و
ژاپن در دورهی زمانی  1911-1310به عنوان قدرتهای نوظهورِ هماورد با هژمونی جهانی آن روزگار
همخوانی دارد؛ رویدادی قبل از شععکلگیری دولت مدرن در ایران .دولت بروکراتیک توسعععهگرای
شعرق آسعیا نیز حاصعل شعکلگیری تقسعیم کار بینالمللی بعد از جنگ سرد و تبدیل کشورهای شرق
آسیا به مدل دولتهای توسعهگرا بهعنوان یک رویداد منحصربهفرد برای کشورهای همان منطقه مانند
کرهی جنوبی ،سنگاپور و تایوان است.
معالوصععع ،،افتراق تجربهی توسععععه در ایرانِ قرن اخیر با مدل دولت بروکراتیک توسععععهگرا
نمیتوان صرفاً به یگانهبودن این رویداد در شرق آسیا اکتفا کرد ،و ضرورت دارد با بررسی سریع تطور
اقتصعادی-توسعهای ایران در سدهی چهاردهم ،این تجربه را با مفاهیم نزدیک بیان کنیم .برای اینکار
مطالعهی پسععران و صععالحی اصععفهانی( )1932را که با اسععتفاده از تخمینهای مدیسععون و انبوهی از
شاخاهای غیرمستقیم رشد اقتصادی ایران را در یک چشمانداز تطبیقی  12ساله اراته کرده است ،مبنا
قرار داده و گزارهها را یک به یک بیان میکنیم:
-1در خلال سعالهای  1321تا  ،1301رژیم رضاشاه تغییرات نهادی عمدهای را در ایران به وجود
آورد .نقطه عط ،این تغییرات ،غیر از شکلدهی به ارتش مدرن ایران ،تأسیس بروکراسی کارآمد بود
که این امور به ارتقای سعطح آموزشعی یاری رسعاند و موجب شععد تا پروژههای توسععهای زیرسععاختی
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این بخش از مطالعه مربوط به تجربهی توسععه در ایرانِ قرن اخیر در انطباق و افتراق با انواع ،خط
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مهمی شروع شود .این امور موجب شد تا بنگاههای دولتی تأسیس شود و از حمایت و تسهیلات بانکی
برای تشویق سرمایهگذاریهای بخش خصوصی استفاده شود (بنانی 1311 ،و ساوری 1319 ،در :پسران
و صالحی اصفهانی .)1932،شکلگیری دولت رضاشاهی و فشارهای آن در جهت نهادسازی سبب شد
برخی نظریهپردازان این دوره را با ویژگیِ «جایگزینشععدن حاکمیت پاتریمونیال با دولت بروکراتیک»
(آبراهامیان )20 :1،1993مشخا سازند.
-2جنگ جهانی دوم و اشغال نظامی ایران در سال  ،1301فضای جدیدی ایجاد کرد تا گروههای
زیادی فرصعتی برای مشعارکت در فرایند سیاسی پیدا کنند (آبراهامیان  .)2،1993این امر موجب شد تا
یک فضای آشفتهی سیاسی ایجاد شود و تنها چیزی که به نظر میرسید بتواند بخشهای متفرق جامعه
را حول آن متحد سععازد؛ آرزوی کنترل بر نفت و دسععتیابی به سععهم قابل قبولی از درآمد آن بود .از
دیدگاه پسعران و صالحی اصفهانی ( ،)1932رشد اقتصادی در سایهی استبداد ویژگی سالهای -1913
رانتیر بیان کردهاند (مهدوی 1311،و حاجی یوسفی.)1919 ،
-9پس از انقلاب  1313اقتصعاد وارد دورهای از افول سریع شد .به جز مقطع کوتاه 1390و،1399
سععرمایهگذاری و تولید ناخالا داخلی بهسععرعت کاهش یافت و تورم رو به افزایش نهاد .در نتیجه،
درآمد سععرانهی ایران در سععال  1399به حدود  0911دلار کاهش یافت .دلایل چندی برای این افول از
جمله ریسک شدید سیاسی برای سرمایهگذاران در سالهای پس از جنگ ،مهاجرت گستردهی بخش
بزرگی از نیروی کار ماهر ،کاهش قیمت نفت و تخریبهای ناش عی از جنگ ذکر شععده اسععت .پایان
جنگ با عراق زمینهسعاز شروع دورهای جدید در توسعهی اقتصادی ایران بود که برخی آن را با عنوانِ
«بازساخت  /رفرم دورهی بعد از جنگ هشتساله» (پسران و صالحی اصفهانی )1932،و برخی دیگر با
عنوان عاملّیتِ «اقتصاد ایران در بستر جهانیشدن» (بهکیش )1991،نام بردهاند.
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 1919در ایران اسععت  .اما برخی پژوهش عگران توسعععهی سععریع دههی  1901-1911را با مفهوم دولت
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نمودار  :1رشد اقتصادی ایران در یک چشمانداز تطبیق در سده چهاردهم
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منبع :پسران و صالحی اصفهانی1932،
توضععیح نمودار :ارقام بر مبنای شععاخا برابری قدرت خرید دلار سععال  2111و نمودارها شععامل مقایسععهی ایران با ترکیه،
میانگین کشورهای درحال توسعه و میانگین کشورهای اروپایی است.

گزارههای فوق هر چند مؤید کنشگری دولت در توسععععهی ایرانِ سعععدهی اخیر اسعععت ،اما با
مفاهیمی چون دولت رانتیر (مهدوی  1311،و حاجی یوسععفی ،)1919 ،دولت شععبهمدرن (کاتوزیان،
 )1990و دولت پاتریمونیال (توفیق )1991 ،بیشعتر جفتوجور اسعت تا با مفهوم دولت توسعهگرا؛ چرا
که بهویژه در دورهی پهلوی دوم اصععلیترین ویژگیهای دولتهای موفقِ آن دورهی زمانی در شععرق
آسعیا از جمله ژاپن ،کرهی جنوبی و حتی سعنگاپور عبارت بودند از :اسعتقلال نسبی دولت ،بروکراسی
قدرتمند و کارآمد ،حاکمیت طولانیمدت یک حزب مسلط در کشور و برقراری دموکراسی سیاسی؛
که همهی این ویژگیها در ایران پهلوی دوم غایب بود(نگاهکنید به :نبوی .)219 :1931 ،اما دربارهی
تناسعب دولت توسععهگرای جدید با دورهی زمانی بعد از جنگ هشعتساله که همزمان با پایان دههی
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 1331و گسععترش این مدل از دولتها در جهان و توأمان با بازسععاخت اقتصععادی در ایران اسععت ،چه
میتوان گفت؟
انتقعال معدل دولعت توسعععععهگرا به خاورمیانه ،آفریقا و آمریکای لاتین تحت رانههایی چون
جهانیسعازیِ نولیبرال و تغییر محیط اقتصاد جهانی؛ پایان جنگ سرد؛ و فشار به سمت دموکراتیزاسیون
در خعاورمیانه،آفریقا و آمریکای لاتین میتواند گمانه و امکان ایجاد دولت توسععععهگرایی جدید از
دهعهی  1331را در ایران معتبر کند که از این رو در ادامه ایران با مدلهای موفق دولت توسععععهگرای
جدیدِ برزیل ،مالزی و ترکیه مقایسعه شعده اسعت .به عبارت بهتر ،شرایط ساختاری بینالمللی مقایسهی
اسعمی ایران با این سعه است؛ شرایطی که پس از جنگ جهانی دوم بستر ظهور دولتهای توسعهگرای
شعرق آسعیا بوده اسعت و پس از پایان جنگ سعرد با توجه به پویشهای اقتصاد بینالمللی و بسط نظام
جهانی به پهنهی بیرونی خود ،دولتهای توسعععهگرای جدید را تعیّن بخشععیدهاند 1.گمانهی فوق را با
مطابق بند ج جدول شعععمارهی  ،1همهی انواع دولت توسععععهگرا عموماً خطسعععیرهای تاریخی
مشععخا چون پیش عینهی مسععتعمرهشععدن ،زمینهی ژتوپولیتیکی ،تهدیدهای امنیتی ،اصععلاحات ارض عی،
اصعلاحات نهادی را کم و بیش طی کردهاند .چنانچه در جدول شعمارهی  2که شامل مقایسهی ایران با
سه کشورِ مدل دولت توسعهگرای جدید در این مطالعه -برزیل ،ترکیه و مالزی -است نشان میدهد از
این نظر تفاوتهایی میان این کشعورها با یکدیگر و با شعرق آسیا وجود دارد .دو کشور ایران و ترکیه
حاصل دگرسانی از فرماسیونهای وابستهی غیرمستعمره (نگاه کنید به :العطاس ( ،1911بخش دوم) در
سعدهی نوزدهم به دولت مدرنشعدهی سعدهی بیسعتم هسعتند و پیشینهی مستعمره شدن ندارند .زمینهی
ژتوپولیتیکی پسعععاجنگ سعععرد اگرچه بسعععتر مناسعععبی برای فعالیت اقتصعععادی ترکیه و برزیل بوده ،اما
بهخصععوص تنشهای هسععتهای و تقابلهای هویتی ایران-غرب شععرایط مناسععبی را در اختیار ایران قرار
نداده اسععت .همچنین چنانکه در جدول  2و توضععیحات آن ملاحظه میشععود دو مؤلفهی تهدیدهای
امنیتی ،اصععلاحات ارضعی در همهی چهار کشععور فوق حاضععر اسععت؛ اما مؤلفهی اصععلاحات نهادی که

 1مبنای مقایسععهی اسععمی در این پژوهش روش توافق (میل) یا طرح متفاوتترین نظامها (پرزرسععکی و تیون) اسععت (نگاه
کنیعد به :طالبان )1999 ،و در آن فرض میشعععود وجود یک یا چند عامل (ویژگی) معدود مشعععترک ،آن پیامد یا رویداد
[ایجاد دولت توسععهگرای جدید] را تبیین میکند .روش توافق ،درصعدد است آن ویژگیهایی را شناسایی کند که در میان
کشورهای بعضاً متفاوت ،یکسان هستند .این ویژگیهای یکسان ،همان مؤلفههای دولت توسعهگرای [جدید] است.
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توجه به بندهای ج و دِ جدول  1داوری میکنیم.
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مهمترین خط سیر تاریخی دولتهای توسعهگرای جدید است در ایران غایب بوده و از این نظر گذار
سه دههی اخیر ایران با مفهوم دولت توسعهگرای جدید همخوان نیست.
جدول  :2مقایسهی ایران با سه کشورِ مدل دولت توسعهگرای جدید  -برزیل ،ترکیه
و مالزی-در خط سیرهای تاریخی
کشور
خععط سعععی عرهععای

ترکیه

ایران

مالزی

برزیل

تاریخی
پعععیشعععععیعععنععععهی
مستعمرهشدن

ژتوپولیتیکی

فرماسععیون وابسععتهی

فرماسععیون وابسععتهی

مسععتعمره :با تجربهی

مسعععتعمره :در دولت

غیرمستعمره

غیرمستعمره

اسعععتعماری متفاوت

توسععععهگرای جنوب

نسعبت به شعرق آسیا

آسعععیا پارلمانتاریسعععم

هم بعه لحاظ دورهی

انگلیسی همگام با نظم

زمانی و هم به لحاظ

ژاپنی تأثیرگذار بوده

نهادسازی

است.

+

+

نعععظعععریعععهپعععردازان،

ترکیعه با نزدیکی به

شعععری عک تععجععاری

قرارگیری در جبههی

نزدیکی بعه آمریکا را

غععرب ،نععخسعععععت

اصعععلی آمریکععا در

کشعععورهای جنوب و

در جهش اقتصععععادی

تمامیت ارضععی خود

معنعطعقععهی لععاتین و

شععرق آسععیا در طول

سعععععالهععای -1911

را پععس از جععنععگ

تبععدی عل شععععدن بععه

جنگ سععرد و پس از

 1901مؤثر میداننعد.

جععهععانعی دوم حفظ

هژمون منطقععهای بععا

آن ،همراسععتا با جهان

در سعععالهعای بعد از

کععرد و سععععپععس بععا

تععوجععه بععه کععنععش

غرب-آمریکا.

پععای عان جنععگ سعععرد

برقراری سعععیاسعععت

سرمایهدارانه.

(دهعهی  )1331نیز با

معطوف بععه بععازار از

توجعه به سعععیاسعععت

نزدیکی اسععتراتژیک

پراگماتیسعععتیِ دولت

با غرب بهره برد.

پساجنگ ابتدا شرایط
انقباضعععی نبود ،اما به
خصعععععوص در دو
دهععهی اخیر بععا وجود
تنش هستهای و تقابل

+
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زمعععععیعععععنعععععهی

-

-

+

+
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هعویعتعی ایران-غرب
شعععرایط نععامناسعععب
است.
تهدیدهای امنیتی

اصلاحات نهادی

تععجععربععهی دهععهی

ترکیه مثال بارزی از

بععرزیععل بععه دلععیععل

مععالععزی بععا وجععود

جععنععگ ،تععثععبععیععت

تثبی عت ی عک دولععت

نهادسعععازی و تثبیت

قرارگیری در حوزهی

بروکراسی و برخی از

توسعهگرا در مواجهه

سعععععاخعععتعععارهعععای

امععن عی عت عی آمععری عک عا،

نهادهای توسعهای در

بععا تهععدی عد خععارجی

بععروکععراتععیععک در

مشعخصعاً در سالهای

شرایط کمبود منابع و

همسعععایهی شعععمالی

شعععرایعط کععمعی عابی

بعد از جنگ سعععرد و

نیز وجود تهدیدهای

یععععنعی روسعععی عه در

اقتصععادی سععالهای

مععاجععراجععویععیهععای

خععارج عی ،ی عک عی از

شععرایط بعد از جنگ

جن عگِ اسعععتقلععال و

نظامی چین ،به تکاپو

پیشفرضهای جدی

دوم و نععاآرامیهععای

بعدها مشعععارکت در

افتاده است.

در ظععهععور دولععت

داخلی در یک جامعه

جنگ جهانی ،بعض عاً

توسععععهگرا در ایران

چععنععدقععوم عی عت عیِ در

موفق به تثبیت دولت

پساانقلابی و پساجنگ

معععععععععععععرض

از

است.

همگسیختگی است.

توسعهگرا شد.

+

+

+

+

اصععلاحات ارضععی با

اصععلاحات ارضععی با

اصععلاحات ارض عی با

اصععلاحات ارضععی با

هدف تغییر سعیستم به

هعععدف ادغعععام در

هعععدف ادغعععام در

هدف اسععتقلال دولت

اقتصاد سرمایهداری و

اقتصععععاد جهععانی بععا

اقتصععععاد جهععانی بععا

برای صعععنعتیشععععدن

تععثععبععیععت قعععدرت

محوری عت حمععای عت

محوری عت حمععای عت

کشور

بروکراتیک دولت

کشاورزی

کشاورزی

-

+

+

+

کنشِ سععازمان برنامه

اصعععلعاحعات دولععت

اقعدامات بانک م ّلی

ایجععاد واحععد اجرایی

و بودجعه نعه بهعنوان

اوزال در  1399و

توسعععهی اقتصععادی

توسععه در سال 1311

یعععک سععععععازمعععان

ایععجععاد سعععععازمععان

در دهعععهی 1311

ب عهعععنععوان نععخسعععتین

هدایتگرِ مشععارکتی

برنامهریزی اسعععتانی

نمونهی یک سازمان

سعععازمععان برنامهریز-

و غیرتمرکزگرا بلکه

در نهاد اجرایی؛ رفرم

برنعامهریز-هدایتگر؛

هدایتگر؛ اصعلاحات

بعععهععععنعععوان نعععهعععاد

کععمععال دروی عش در

اصععلاحات اقتصععادی

اجرایی برنامه نپ در

تعمعرکعزگرا؛ فقععدان
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بودجهریزی عملّیاتی،

از یک اقتصععاد رانتی

اقتصادی و توسعهای

دهععه  1391تععوسععععط

نهعاد همعاهنگکننده

به اقتصاد رقابتی

برزیل

ماهاتیر محمد

سرمایهگذاری.
دولت توسعهگرای
جدید

-

+

+

+

منبع:یافتههای تحقیق
توضعیح جدول :اصلیترین نمود از خط سیرهای تاریخی یعنی زمینهی ژتوپولیتیکی و اصلاحات نهادی در ایران غایب است
و از این نظر گذار توسعهایِ سه دههی اخیر ایران با مفهوم دولت توسعهگرای جدید نیز همخوان نیست.

مطابق بند د جدول شععمارهی  ،1همهی انواع دولت توسعععهگرا از جمله نسععل جدید آنها عموماً
واجد ویژگیهای مشخصی چون نخبگان توسعهگرا ،ناسیونالیسم معطوف به توسعه ،نظامیان توسعهگرا،
اقتصادی توسط دولت هستند .چنانچه در جدول شمارهی  9که شامل مقایسهی ایران با سه کشورِ مدل
دولت توسعععهگرای جدید در این مطالعه -برزیل ،ترکیه و مالزی -اسععت نشععان میدهد از این نظر
اصعلیترین ویژگیهای یک دولت توسععهگرای جدید ،یعنی ،رهبری نخبگان و نخبگان توسعهگرا [با
توجه به انشقاق بر سر توسعه] ،بروکراسی توانمند ،نظامیان توسعهگرا و ظرفیت کنترل منافع اقتصادی و
توسععهیافتگی نهادی در ایران سعه دههی اخیر غایب هسعتند که هر کدام از هر هفت ویژگی فوق را با
نهایت اختصار توضیح میدهیم.
نخبگان توسععهگرا نخستین و مهمترین ویژگیِ دولت توسعهگرا است .همه دولتهای توسعهگرا
از سععوی نخبگانی مصععمم هدایت شععدهاند (لفت ویچ)219:1991 ،؛ نخبگانی مصععمم به پیشبرد روند
توسععه ،دارای انگیزههای قوی ملّیگرایانه برای توسععهی اقتصادی و بازسازی رابطهی دولت و جامعه
در رژیمهای اقتدارگرا .ایران یک تجربهی  111سععاله از دو جریان اصععلاح طلبی و یک تجربهی 191
سعالهی نوسعازی دارد و ایرانیان در نخسعتین تلاشهای فکری خود برای تحقق توسعه ،عمدتاً گرایشی
نخبهگرایانه و دولتمحور داشععته ،به این معنا که موتور توسعععه را در دولت و توانایی آن برای ایجاد
دگرگونی میجسعتند (غنی نژاد .)1:1992 ،از دیدگاه شعهرامنیا و اسکندری ( )112-119 :1993تأکید
بر نقش نخبگان در نظامهای در حال صععنعتیشععدن خاورمیانه از جمله ایران به این دلیل اسععت که در
تاریخ معاصعععر ،به لحاظ حاکمیت نظامهای اقتدارگرا و ضعععع ،جامعهی مدنی و نیز بهدلیل قدرت
اقتصادی نهاد حکومت ،نخبگان بازیگران اصلی عرصهی اقتصاد و سیاست بودهاند .در ایران نیز پس از
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بروکراسعی توسععهگرا ،اسعتقلال نسعبی تشکیلات دولتی ،جامعهی مدنی ضعی ،،و ظرفیت کنترل منابع
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ناتوانی نخبگان در ایفای نقش در دگرگونی س عیاس عی ،اجتماعی و فرهنگی در دورهی پهلوی به دلیل
سععاختار اقتدارگرایانهی حاکمیت (رهبری ،)12-19 :1991،و نیز چندپارگی سععیاسععی و عدم اجماع
دروننخبگی در سعالهای بعد از جنگ بر سر مقولهی توسعه (دلفروز ،1)229 :1939 ،باعث شده حتی
گرایشهای معطوف به بازارهای جهانی نتواند زنجیرهی شععکلگیری یک دولت توسعععهگرا را تکمیل
کند و علیرغم اهمیت محوری صععنعتیشععدن به عنوان یکی از نشععانههای مرکزی گفتمان جمهوری
اسلامی بعد از جنگ ،نخبگان صنعتی-تجاری در کشور دارای انسجام نیستند و حداکثر میتوان عنوان
نخبگان در حال گذار (تاکاتو)1311 ،را در ایران اطلاق کرد.
ویژگیِ بعدی دولت توسععهگرا در مطالعه ما ،ناسعیونالیسعم معطوف به توسععه است واصلیترین
مشخصهی آن ،ایجاد انگیزه برای توسعهی اقتصادی به واسطهی قلمدادکردن و صنعتی شدن سریع نظام
اجتماعی-اقتصعادی به عنوان وظیفهی اصعلیِ دولت است (مانداویل .)03 :2111 ،بیگمان ناسیونالیسم
طی چند رویداد تاریخی یعنی ،ملّی شدن نفت در سال  ،1311انقلاب  ،1911جنگ عراق-ایران....شکل
کنونی خود را یافته اسعت (فرهامی .)2111،ناسعیونالیسم در ایران با توجه به موارد پیش گفته و در متن
بازنمود فرهنگی معاصر ،ترکیبی از عناصر قومی ،مذهبی و فرهنگی در یک جامعه پساانقلابی و عناصر
اقتصععادی را با توجه به مداخله گری فعال دولت در توسعععهی اقتصععادی در یک جامعهی پسععاجنگ

 1با پیروزی انقلاب ،ایران به عرصه مبارزه قدرت میان گروههایی تقسیم شد که افکار بسیار متنوع و متضادی داشتند و
همستیزی و عدم اجماع انقلابیون بر روی جهت گیری اقتصادی کشور ،درواقع مختصات پویشهای اقتصادی-سیاسی
ایران را در دورهی پس از جنگ تحت تأثیر قرار داد .دلفروز( )201-291 :1939با اراتهی روایتِ سودمندی از اختلاف
نظرهای داخلی بین مراکز قدرت در ایران-اعم از مجلس ،دولت ،نیروهای کشوری و لشگری-بحث عدم اجماع نخبگان
در ایران پس از جنگ را در یک چارچوب تحلیلی گسترده و به بحث می گذارد و آن را «چرخشهای گفتمانی» بزرگ
در دولتهای پس از جنگ می داند .از دیدگاه وی ،آنچه ایران را از دولتهای توسعهگرا متمایز می کند نه اختلاف در
سیاستهای اقتصادی ،بلکه عدم اجماع بر روی اولویتهای سیاسی-اجتماعی کلان کشور در دولتهای منختل ،و اتخاذ
سیاستهای متفاوت است .در حالیکه در دولتهای توسعهگرای شرق آسیا چون کره جنوبی و سنگاپور ،رژیمهای
اقتدارگرابا اولویت دادن به توسعهی اقتصادی ،اجازهی هیچگونه انحرافی از سیاستهای کلان را نمی داد ،تحولات
اجتماعی ایران و تلاشها برای کسب پیروزی در انتخابات  ،عرصهی سیاست ایران را به عرصهی چرخشهای گفتمانی
کلان و ستیز مداوم جناحهای سیاسی تبدیل نمود.در چنین شرایطی اسناد بالادستی اقتصادی نظیر برنامههای پنج ساله و سند
چشمانداز  ،1010خود به عرصهی تفاسیر متفاوت و ستیز جریانهای سیاسی تبدیل شدند.
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در ایران نیز به مانند ترکیه ایدتولوژی تکوین دولت – ملّت بوده (علیزاده و طرفداری )119 :1999 ،و
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داراسعت (آقایی و مرعشی )2110،و احتمالاً ناسیونالیسم اقتصادی ویژگی نوعی ناسیونالیسم معطوف به
توسعه در ایران است.
ویژگیِ سعوم نظامیان توسععهگرا است که از پیوند آغازین مستحکم میان توسعه ،قدرت نظامی و
استقلال برمیآید و این پیوند تا حد زیادی پیامد نیاز به پاسخ به رقابت منطقهای و تهدید خارجی است
(لفت ویچ .)200 :1991 ،پارهای از نظامیان به رغم اقتدارگراییشان ،توسعهگرا هستنند و در درازمدت
راه را برای توسعهی شتابانِ صنعتی و تا حدودی حتی ورود دموکراسی کشورهای خود هموار کردهاند
دور اندیش .)1932 ،در ایران نیز به مانند اکثر کشععورهای خاورمیانه و شععمال آفریقا از جمله مصععر،
ترکیه ،سععوریه ،.....در زمان اسععتقرار دولت مدرن ردپای نظامیان مشععاهده میشععود (فقیهی و تنهایی،
 .)110 :1931پس از کودتای  29مرداد  ،محمدرضعاشعاه توجه خود را به گسترش و نوسازی نیروهای
مسعععلح معطوف کرد امعا نظامیگری در این دوره هیچگاه به اشعععاعهی نوآوریهای نظامی در سعععایر
نخست ،درپی جنگ هشتساله ،زمینه برای نقشآفرینی سپاه در توسعهی اقتصادی کشور برداشته شد.
در اینجا نیز برآوردی از اشععاعهی نوآوریهای نظامی دوره ی جنگ در بخشهای اقتصععادی مشععکل
اسععت و تاآنجا که به کارکرد نظامیان توسعععهگرا بر میگردد ،فعالیتهای اقتصععادی-توسعععهای سععپاه
پاسعداران نه مانند رژیم کنعان اورن و جمال گورسل در ترکیه تمامعیار است (حجاریان ،)1991 ،نه با
فعالیت نظامیان آمریکای لاتین (برزیل) در راسععتای اسععتراتژی توسعععهی صععادرات ،قابلمقایسععه اسععت.
کارکرد سععپاه پاسععداران [و سععایر نظامیان] به عنوان یکی از گروههای فعال در اقتصععاد  ،روندِ طبیعی
شرایط بعد از جنگ و برآمده از ساختار اقتصادی مبتنی بر نفت است که کارکردی توسعهگرا نخواهد
بود.
ویژگیِ چهارم دولت توسععععهگرا ،یعنی بروکراسعععی توسععععهگرا به عناوین مختل ،مورد تأکید
نظریهپردازان اصعععلی این حوزه بوده و اصعععلیترین ویژگیِ آن تحقق هدفهای دوگانهی توسععععهی
سیاسی و ملّت سازی از طریق مداخلهی دولت در توسعه است (فقیهی و تنهایی .)9 :1931 ،بروکراسی
توسعععهگرا مبتنی برداشععت وبری از دولت اسععت و اندیشععه ها و عناصععر مربوط به «دولت مطلوب و
حکمرانی خوب» را با خود به همراه دارد (لفت ویچ .)1991 ،بر خلاف بروکراسعی های شرق آسیا که
با تأکید بر شعایسعتهسالاری ،نظم و انضباط اداری ،کارایی ،استقلال و صلاحیت فنی توانستهاند بهخوبی
سععیاسععتهای توسعععهای را تدوین و راهبری کنند ،بروکراسععی ایران از سععاختار بروکراتیک مدرن و
عقلانی فاصعلهی زیادی دارد .این بروکراسی از دولت و حوزه ی سیاسی استقلال ندارد که بتواند بدون
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بخشهای اقتصادی نینجامید (چمن کار .)11-11 :1993 ،بعد از انقلاب  1911نیز نقش آفرینی نظامیان،
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توجه به فشععارهای سععیاسععی ،تصععمیمات اقتصععادی عقلانی را برای نیل به توسعععهی اقتصععادی اتخاذ
کند(دلفروز.)1939 ،از سععوی دیگر ،سععازمان برنامه بهعنوان متولی برنامهریزی جامع در کشععور ،یک
سعازمان هدایتگرِ مشعارکتمحور و غیرتمرکزگرا نبوده اسعت؛ که قادر باشعد به سرمایهداری صنعتی
دولتمحور و نهادینه کردن بروکراسیِ مدنی کمک کند .با توجه به طبقهبندی هپتر ( ،)1390عط ،به
مبنای عقیدتی نظام جمهوری اسلامی و همپوشیِ دولت و بروکراسی ،بروکراسی در ایران به بروکراسی
ناپلئونی نزدیک اسعععت و تفاوت بنیادی با نظام بروکراتیکِ توسععععهگرای کشعععورهای شعععرق آسعععیا-
بروکراسی عقلانی یا بروکراسی حزبی در ترکیه و برزیل

دارد1.

ویژگیِ پنجم یعنی اسعععتقلال نسعععبی تشعععکیلات دولتی همارز با سعععطحی از اسعععتقلال لازم برای
سعازماندهی بخشهای متعدد در درون طبقه حاکم از طرف دولت اسعت و چنین استقلالی در شبکهی
متراکمی از پیونعد بعا سعععایر بعازیگران (داخلی یعا خعارجی) ریشعععه دارد که همراه یکدیگر به تعیین،
انقلاب از بالا که توسط بروکراسی مدنی و نظامیِ شکل گرفته در انتهای قرن نوزدهم به فروپاشیِ رژیم
قاجار انجامید ،پهلوی اول یعنی رژیم جایگزین بهسبب وجود طبقات پراکنده از استقلال برخوردار شد
و بهدلیل بروکراس عی و کارکردهای اقتصععادی آن اسععتقلال نسععبی خود را تثبیت کرد (العطاس،1911،
بخش دوم .)111-119 :این استقلال نسبی در دهههای  1901و 1911به دلایلی چون گذار پهلوی دوم به
دولعت رانتیر و بی نیازی از گروههای ذینفع اجتماعی برقرار بود (علیزاده و حکیمیان .)2110،انقلاب
 1911نیز نخست به دلیل ماهیت خود انقلابها که برای حکومتهای جایگزین منبعی از استقلال ایجاد
 1دلفروز( )221-223 :1939نظام سیاسی ایران را داری سه ویژگی اصلی میداند که تأثیرات قاطعی بر پویشهای سیاسی-
اقتصادی دارند .اول ،منابع دوگانهی مشروعیت الهی و مردمی؛دوم ،تکثر و پراکندگی قدرت که از تمرکز قدرت
تصمیمگیری در یک بخش جلوگیری میکند؛ و سوم ،انتخاب گرایی که به مثابه یک ایدتولوژی که بستر سیاسی ایران را
به یک بستر غیراجماعی تبدیل کرده است .بنابراین برخلاف سایر دولتهای توسعهگرای شرق آسیا یا جدید (برزیل و
ترکیه) ،که تمرکز قدرت در قوهی مجریه عملاً دیگر نهادها را به مجری اوامر آنها تبدیل می کند؛ پراکندگی خاص توزیع
قدرت در ایران ،قوهی مجریه را تنها به نیرویی در کنار سایر نهادها تبدیل میکند .بنابراین ساختار اجرایی-بروکراتیک
ایران با دولتهای توسعهگرای اتتلافی(در مالزی یک اتتلاف متشکل از احزاب مالایی ،چینی و هندی تحت تسلط سازمان
ملّی مالاییهای متحد یا  UMNOسالهاست در این کشور حکومت میکند) یا دولتهای توسعهگرای دارای حزب
مسلط (سنگاپور تحت حزب عمل مردم یا [، PAPترکیه تحت حزب عدالت و توسعه]) ؛ تفاوت بنیادی دارد .در ایران نه
تنها الگوی حزب مسلط (یا جناح مسلط)وجود نداشته بلکه هیچ اتتلاف گستردهای نیز بین جناحهای مختل( ،اصولگرایان
و اصلاح طلبان) صورت نگرفته و برعکس ،به مرور زمان بر میزان شکافهای درون نخبگی افزوده شده است.
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تعری،مجدد و اجرای هدف توسعععه کمک میکنند (ابراهیم بای سععلامی .)1991 ،در ایران  ،با وجود
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میکنند ،خللی در اسعتقلال نسبی دولت از طبقات و گروههای اجتماعی نبود .در کنار موارد فوق ،باید
به نظام برنامهریزی بالا-پایین بهمثابهی منبع دیگری از بینیازی سععیسععتم دولتی به مشععارکت گروههای
ذینفع در توسعه در شش دههی گذشته اشاره کرد .بااینهمه ،استقلال نسبی دولت در ایران با توجه به
موارد ذکر شده آشکارا از عوامل اصلی شکل دادن به جریان توسعهای کشور بوده است.
ششمین ویژگی جامعهی مدنی ضعی ،است که در متن دولت توسعهگرا اغلب پدیده ای غایب،
ضعععی ،و بی نظم اسععت .این امر به خصععوص در نظام های اقتدارگرا بیشععتر محرز اسععت که در آنها
گروههای اجتماعی که بتوانند قدرت دولتی را به چالش بکشععند یا وجود ندارند و یا اینکه ناکارآمد و
ضعی ،می باشند (هوشیاری .)121 -121 :1990 ،عموم نظریهپردازان قبض و بسطهای جامعهی مدنی
را با پویش های دولت ایران با ویژگیهای رانتیر مرتبط می داند و معتقدند تحولات جمهوری اسععلامی
ایران بععد از پعایعان جنعگ (عمدتاً به معنای توجه دولت به جامعهی مدنی) با بحران مالی دولت مرتبط
یوسفی 91 :1991،و سمتی .)1991 ،دلفروز( )900-901 :1939نیز با چنین دورنگاهی ،رابطهی دولت و
جامعهی مدنی را در ایران پیرو یک اصل کلی میداند و آن اینکه در اقتصادهای رانتی ،اساساً دولت به
واسعععطعهی برخورداری از رانت هایی چون درآمد نفت ،آن را به خود وابسعععته میکند .بدین سعععان،
جامعهی مدنی ایران تفاوت چندانی سععایر دولتهای توسعععهگرا ندارد و بیشععتر دولتسععاخته یا تحت
کنترل دولت فعالیت میکند .این ضع ،نسبی بعضاً توانسته ثبات و آرامشی برای دولت فراهم کند که
سیاستهای خود را اجرا کنند.
آخرین ویژگی دولت توسعععهگرا یعنی ظرفیت کنترل منابع اقتصععادی [محلی و جهانی] توسعععط
دولت ،از قابلیت چنین دولتی به استفاده ی نظاممند از بازار به مثابه ابزار دگرگونی اقتصادی درازمدت
و ایجاد شرایطی برای گستردن رشد و برقراری سیستمهای صنعتی برمیگردد (لفتویچ.)213 :1991 ،
در دولتهای توسعععهگرا بعد از تثبیت و اقتدار دولت ،عموماً سععرمایهی خارجی [و سععرمایهی محلی]
شععروع به اهمیت یافتن می کند و ظرفیت کنترل منابع اقتصععادی در کنار دیپلماسععی اقتصععادی فعال،
ویژگیِ گریزناپذیر دولتهای توسععهگرا است(واعظی .)11 :1991 ،اکثر نظریهپردازان دولت در ایران
از کاسععتی برقراری پیوند مسععتقیم با بخشخصععوصععی و گروههای کارفرمایی در دولت ایران به دلیل
سعیطرهی مالکیت سعرمایهداری دولتی در اقتصعاد ایران سخن گفتهاند (ابراهیمبای سلامی،113 :1999 ،
درخشعععان 22 :1999 ،و رزاقی .)11 :1912 ،با اینکه در دل دولتِ پهندامنهی ایران تغییرات مهمی
معطوف به روابط بازاری برقرار شده و به عنوان مثال بیش از سی درصد فعالیتهای این دستگاه توسط
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اسععت و اینکه در اقتصععادهای رانتی ،اسععاس عاً دولت جامعه ی مدنی را به خود وابسععته می کند(حاجی
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بخش خصوصی و بخشهای پیمانکاری انجام میشود(بختیارنژاد 1991 ،و جلایی پور )1932 ،؛ اما این
به معنای نقش پرورشگری دولت ،یعنی حمایت از کارفرمایان بخش خصعععوصعععی در برابر تغییرات
جهانی نیست .حلقهی مفقوده تسهیلکنندگی بازار از طرف دولت ایران و وصل کردن سرمایهی محلی
به سعرمایهی جهانی ،سعیطرهی دولت دارای درآمد نفتی بر منابع مادی و انسانی بهمثابه مانع اصلی رشد
گروههای کارفرمایی است (ابراهیمبای سلامی.)1999 ،
معالوص ،،فقدان برخی ویژگیهای فوق از جمله ،رهبری نخبگان و نخبگان توسعهگرا[با توجه
به انشقاق بر سر توسعه] ،بروکراسی توانمند و مستقل ،و ظرفیت کنترل منافع اقتصادی توضیح میدهد
(نگاه کنید به :جدول  ،)9چرا با اینکه روندهایی چون دولت سععازی از یک فرماس عیون وابسععتهی قرن
نوزدهمی در دورهی پهلوی ،تداوم دولت سعععازی در سعععال های بعد از جنگ ،کنشگری خاص و
جزءنگرِ نظامیان ،و عملگراییِ اقتصعادی دولت برخوردار از منابع طبیعی سعرشعار ،صعورت خاصی از

جدول  :3مقایسۀ ایران با سه کشورِ مدل دولت توسعهگرای جدید  -برزیل ،ترکیه و
مالزی-در ویژگیها
حضعععور/غعی عاب
کشور

ویژگیها

حضعععور/غیاب

دولعععععععععععععععت

ویژگی

تععوسعععععععهگععرای
جدید

نعععخعععبعععگعععان
توسعهگرا

+

-1نقش نخبگععان در سعععی عاسععععت ،اقتصععععاد ،تجععارت
and

(DiCaprio

Vehmaan-Kreula,
)2009
 -2رهبری نخبگان (کاردوسو و لولا) در برزیل (:297
)Garcia,2009

نعععخعععبعععگعععان
صعععععنعععععتععی-
تجاری

+

 -9نخبگعان صعععنعتی و اتصعععال بعه سعععرمعایهی جهانی

برزیل

()Amsden and et.al, 2009
ناسعععیونالیسعععم

-1ناسعیونالیسم بومیگرای قرن نوزدهم (2002:110

معععععطععوف بععه

)Freyre and Cleary ,

ناسعععیونالیسعععم

توسعه

 -2ناسعیونالیسععم توسعععهطلب و هدفگرا ( Saches

اقتصادی

)and et.al,2009: 110

+
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بروکراسی و اقتدارگرایی را در کشور ایجاد کرده ،اما دولت توسعهگرای جدید در ایران غایب است.
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 -9نعاسعععیونعالیسعععم اقتصعععادی حمایتگرا (,2012
)Valores
نعععظعععامعععیعععان

-1نظامیان و الگوی توسعهی وابسته در برزیل(کاردوسو،

توسعهگرا

)1313

+

 -2نعععظعععامعععیعععان و دولعععت پعععیعععونعععدیعععافعععتعععه بعععا
سرمایهداری(کوهلی)131-132 :2110
-9رهبران نظعامی و اصعععلعاحات از بالا( Hagopian
.)and Mainwaring, 1987:2-4
بععروکععراسععععی

 -1بروکراسعععی اقتصعععادی توانمند و منسعععجم(2014

توسعهگرا

)Dasandi,

بععروکععراسعععی

 -2بانک ملّی توسعععهی اقتصععادی یا  BNDEنمونهای

حزبی

+

از سعععازمعان هعدایعتگر در برزیل (اوانز-113 :1991 ،
 -9مدلی از بروکراسی دولتی در برزیل(کوهلی)2111 ،
اسععتقلال نسععبی

 -1صعنایع اسعتخراج و معدنی مبنایی برای استقلال نسبی

تشکیلات دولتی

دولت (اوانز)1991،

+

 -2همکاری اقتصعادِ مدنی و نخبگان اجتماعی زمینهساز
حضعععور دولععت در پروژههععای صعععنعتی زیرسععععاختی
( )Burton and Stevens, 2010:212
« -9دولتهای محلی» زمینهساز استقلال دولت در کنش
با بازارهای مالی جهانی (مولینز و مورفی)11 :2119،
جعامععهی مدنی

 -1جعامعهی مدنی برزیل در پیوند میان دولت ،جامعه و

ضعی،

بازار ( آوریتزر)1 :2113،

+

-2تسعععلط بازار بر جامعهی مدنی بهواسعععطهی عملکرد
دولعععت ادغعععامشعععععدهی بعععرزیعععل در اقعععتصعععععاد
جهانی()REOS,2013:3-4
ظرفی عت کنترل

-1دیپلمعاسعععی اقتصعععادی فععال و سعععیاسعععت خارجی

منابع اقتصعععادی

توسعهگرا (فاخری و عظیمی)110 :1932 ،

توسط دولت

 -2کعارآفرینی محلی و ایجعاد شعععبکهی کسعععبوکار
(دایومل و اوزیورت)1-3: 2111،
 -9کنشِ دولعت برزیل بین سعععرمایهی جهانی و محلی
(آربیکس و مارتین)2111،

+
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نعععخعععبعععگعععان

-1رهبری نخبگععان بععا ایجععاد توازن می عان ملّیگرای عان

+

توسعهگرا

معالایایی و اجتماع چینیها(Case, 1996 :174-

نعععخعععبعععگعععان

)175

صعععععنعععععتععی-

 -2سعیاسعت نگاه به شعرق و اهمیت ارزشهای آسیایی

تجاری

نزذ نخبگان مالزی
 -9اتحعاد بین نخبگان در درون بروکراسعععی و بخش
خصعععوصعععی از دورهی ماهاتیر محمد (دلفروز:1939 ،
)111-113
ناسعععیونالیسعععم

-1تصعویرسعازی یک ملّت مدرن پسااستعماری در پرتو

+

معععععطععوف بععه

تکثر قومی ،فرهنگی (Sryadinata,2003:132-

ناسعععیونالیسعععم

توسعه

)133

اقععتصعععععادی و

 -2اسعععلعامیسعععازی دولتی ،به عنوان یک ایدتولوژی

مدنی

 -9کعارکردِ توازنبخش نعاسعععیونععالیسعععم اقتصعععادی و
مدنی(شمسول)201 : 1331 ،
مالزی

نعععظعععامعععیعععان

 -1گذار مالزی به صعععنعتیشعععدن بدون همحضعععوری

توسعهگرا

نظامیان(اوانز)011 :1991 ،

-

-2شعععکععلگیری دولععت مقتععدر و الگوی سعععیعاسعععی
پعارلمعانتاریسعععی خاص و مقید به ارزشهای مدنی در
مالزی (شیرزادی)111 :1993 ،
+

بععروکععراسععععی

-1بروکراسعععی بعه مثابه عامل توسععععه و تغییر اجتماعی

توسعهگرا

(آص ،حسین)1991،

بععروکععراسعععی

 -2وجود سعععازمععانهععای هععدایعتگر در مععالزی(لفععت

عقلانی-قانونی

ویچ)11 :1991،
 -9بروکراسی وبری اما با سطح خودمختاری پایین تر از
«سعععه [الگوی] بزرگ» ( ژاپن ،کرهی جنوبی و تایوان)
در شرق آسیا (راتلی)11 :2112،
اسععتقلال نسععبی

-1حمعایعتهعای مقتدرانهی یک دولت مداخلهگرا [و

تشکیلات دولتی

مسععتقل از منافع طبقات] در نخسععتین مراحل توسعععه این
کشور در دههی ( 11خلیلی و دانشمندی) 91 :1932 ،
 -2اسعععتقلال دولت مالزی از طبقات کارگر ،زمیندار و
سرمایهدار (دلفروز)1939

+

+
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ملّتساز (خلیلی و دانشمندی)39 :1931 ،
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-9نقشهعای توسعععععهای (قعابلهگری و پرورشعععگری)
دولت()111-111 :1991
جعامععهی مدنی

 -1معدل رسعععانهای اقتدارگرا (عزیزالدین محمد1931،

ضعی،

)212:

+

 -2پععدی عداری جععامعععهی مععدنی در ی عک جععامعععهی
پسعععااسعععتعمعاری و چندقومیتی کاملاً به دولت وابسعععته
است()Ahmad Farouk , 2011: 92
ظرفی عت کنترل

 -1معالزی به عنوان دولت تثبیتکنندهی شعععرایط برای

منابع اقتصعععادی

فعالیت بازار(اونیل)1991،

توسط دولت

-2منطقهگرایی و وابسععتگی قدرت سعیاسعی و توسععهی

+

اقتصادی (فیضی)1991 ،
 -9تعهد دولت کارآفرینِ مالزی به توسعععهی بنگاههای
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کوچک (میقانی)1911 ،
+

نعععخعععبعععگعععان

 -1معدرنیزاسعععیون ترکیه ،دولت قوی و ظهور نخبگان

توسعهگرا

نظامی(درِهر)0 :2113،

نعععخعععبعععگعععان

 -2پیونعد نخبگعان کمعالیسعععت با بروکراتها (عدنان و

صعععععنعععععتععی-

کارولین)11: 2119،

تجاری

 -9نخبگان صعععنعتی-تجاری (ببرهای آناتولی) همپیوند
با اسععلامگرایی جدید و اصععلاحات اقتصععادی اوزال در
(1391فولر ،1999 ،مصلی نژاد و اکبری)19 :1931،

ترکیه

ناسعععیونالیسعععم

-1ناسعیونالیسعم ترکیه پیامد گریزناپذیر شرایط تاریخی

+

معععععطععوف بععه

خاص و بینالمللی با سعرشععتی ضععداسععتعماری و قومی–

ناسعععیونالیسعععم

توسعه

زبانی()Azarian,2001:82

اقععتصعععععادی و

 -2ادغعام فزاینعدهی اسعععلعام و عناصعععر محافظهکار در

مدنی

ناسعیونالیسعم رسعمی دولت در دورهی نظامیان و تشدید
آن در دورهی حزب عدالت و توسععععه (طاهایی:1991،
)112
 -9ورود عناصعر مدنی و اقتصعادی به ناسیونالیسم ترکیه
در دورهی اوزال (همان)
نعععظعععامعععیعععان

 -1نقش ارتش در استقلال ترکیه و اهمیت نظامیان فراتر

توسعهگرا

از سععععایر نهععادهععا در سععععالهععای پس از اسعععتقلععال

+

+
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( Capezza, 2009:18-20 and Karpat,
)1970
 -2نقش ارتش در رسعععیدن به اقتصعععاد بازار (اطهری،
 )1991از طریق ایجاد حمایت برای طرحهای توسعععه به
کمکِ جذابیت تودهای اسلام (طاهایی)1991،
+

بععروکععراسععععی

 -1بعروکعراسعععی بععه مثععابععه کععارگزار نوسععععازی در

توسعهگرا

ترکیه(العطاس ،بخش دوم)1911،

بععروکععراسعععی

 -2سعععازمعان برنعامعهریزی ایعالتی بعه عنوان سعععازمان

حزبی

هدایتگر در ترکیهی معاصر(برادران شرکاء )1991 ،و
تقویتکنندهی شبکههای بنگاهی
اسععتقلال نسععبی

 -1شععکلگیری سععرمایهداری در یک کشععور پیرامونی

تشکیلات دولتی

سععدهی نوزدهمی به مثابه عامل اسععتقلال ترکیه در برابر

+
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طبقات (العطاس-1911،بخش دوم)111-119:
 -2اسععتقلال نسععبی دولت توسعععهگرای دههی  91و 31
ترکیعه بهدلیل تقویت بخش خصعععوصعععی ( Adnan
)and Caroline, 2013:20-21
 -9اسععتقلال دولت ترکیه در حمایت از کسععبوکارها (
بوگرا)19-21 :1330،
جعامععهی مدنی

 -1جعامععهی معدنی دولعت سعععاختععه و سعععنعتِ دولععت

ضعی،

قوی(توپراک)91-39 :2111،

+

1

«-2نگرش منفی-حعذفی» ترکیعه در برابر تشعععکلهای
مدنی(کالایسو)2111،
 -9تحکیم دولعت توسععععهگرا در برابر حوزهی عمومی
در جامعهی موزاییکی ترکیه
ظرفی عت کنترل

 -1اصععلاحات اقتصععادی اوزال زمینهسععاز ایجاد دولتِ

منابع اقتصعععادی

تثبیعتکنندهی بازار و معطوف به سعععرمایهی خارجی و

توسط دولت

اقتصاد جهانی (پولات)2111 ،

+

 -2منطقهگرایی اقتصععادی و دیپلماسععی اقتصععادی فعال
(بایار)119-192 :1331،

1Passive-Exclusive Attitude
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 -9گسعععترش فعالیتهای کارفرمایی در غالب صعععنایع
کوچک و متوسط
نعععخعععبعععگعععان

 -1نعاتوانی نخبگعان پهلوی در ایجعاد دگرگونی بهدلیل

-

توسعهگرا

سععاختار س عیاس عی تمامیتگرا و اقتصععاد دولتی نامتعادل

نخبگان در

(شهرام نیا و اسکندری)112-119 :1993

حال گذار

 -2رونعد تحول جمهوری اسعععلامی با محوریت نخبگان
حکومتی (قمیشی)2111،
 -9عدم شععکلگیری یک اجماع دروننخبگی بر روی
هدف توسععععهی اقتصعععادی و تعدد و پراکندگی مراکز
قدرت در ایران (دلفروز)1939 ،
معععععطععوف بععه

بعه سعععیعاسعععتهعای توسعععععهطلبانه قدرتهای اروپایی

ناسیونالیسم

توسعه

(ایدتولوژی دولتع ملّتسازی)919 :1931،

اقتصادی

 -2جنگ هشععتسععاله منبع مهم ناسععیونالیسععم در ایران
(فرهامی)21-21 :2111 ،
 -9ناسعیونالیسمِ مرکب عناصر قومی ،مذهبی و فرهنگی

-

در جامعهی پساانقلابی (آقایی و مرعشی)2110 ،

ایران

 -0ناسعیونالیسعم اقتصادی خاصگرایانه از دههی 1911
در دولتهای پساجنگ
نعععظعععامعععیعععان

 -1نظعامیگری پهلوی؛ توسععععهی اقتصعععادی از طریق

توسعهگرا

کنشِ نظامی (چمن کار)1993 ،

-

 -2عملگرایی نظامیان در پیوند با نهادهای بروکراتیکِ
ایران پساجنگ
 -9نظعامیعان تنهععا بععه عنوان یعک گروههععای قعدرت در
اقتصاد ایران (هاکویه)1331 ،
بععروکععراسععععی

 -1جعابعهجعایی قعدرت از بعالا در دورهی پهلوی اول و

-

توسعهگرا

ایجععاد برروکراسعععی تحولگرا (العطععاس ،بخش دوم،

بروکراسی

)119-113 :1911

غیرحزبی

 -2سعازمان برنامه ،متولی برنامهریزی جامع در کشور و
نععه ی عک سععععازمععان هععدای عتگرِ مشععععارکععتمحور و
غیرتمرکزگرا (واترستون)1313 ،
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ناسعععیونالیسعععم

 -1ناسعیونالیسم در ایران سدهی نوزدهم به مثابه واکنش

+
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 -9فاصععلهی سععاختار بروکراسععی ایران از نوعِ مدرن و
عقلانی آن (دلفروز )909 :1939 ،و همپوشعععی دولت و
بروکراسی در نظام عقیدتی جمهوری اسلامی
اسععتقلال نسععبی

 -1جعابعهجعایی قعدرت از بعالا در دورهی پهلوی اول و

تشکیلات دولتی

ایجاد بروکراسععی مسعععتقل از طبقات پراکنده (العطاس،

+

بخش دوم)119-113 :1911 ،
 -2اسعععتقلعال دولعت رانتیر ِپهلوی دوم (مهدوی،1311،
علیزاده و حکیمیان)2110،
 -9تداوم اسعتقلال نسبی دولت در برابر طبقات اجتماعی
(کارگر ،سرمایهدار و زمین دار) پس از انقلاب (دلفروز،
 )1939بهدلیل بازتولید روابطِ سرمایهداری دولتی از قبل
موجود
ضعی،

-2قبض و بسعععط جامعهی مدنی دورهی پهلوی در پیوند
با ماهیت رانتی دولت (حاجی یوسفی 1911 ،و )1919
-9جامعهی مدنی تحت تسعععلط دولت در دورهی بعد از
جنگ

ظرفی عت کنترل

 -1نعاکارآمدی سعععیاسعععتهای دولت در فراهم کردن

منابع اقتصعععادی

تسعهیلات لازم برای هدایت و کنترل بخش خصعوصی و

توسط دولت

بازار (درخشان)22 :1999 ،

-

-2ناکارآمدی در پیوند با بخش خصعععوصعععی (رزاقی،
) 11 :1912
 -9کعاسعععتی در تسعععهیلکنندگی بازار و وصعععلکردن
سرمایهی محلی به سرمایهی جهانی
منبع :یافتههای تحقیق

نتایج و بحث :روند تحولِ دولت توسعهگرا و یک «بنبست ایرانیِ» دیگر
در پرتو نمودار شمارهی  2که نوعی چارچوب تحولی برای دولت توسعهگرا است سعی میکنیم
هم مطالب مطرحشععده در بخشهای قبلی را یکپارچه کنیم و هم جاماندن ایران از قافلهی این سععنخ از
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جعامععهی مدنی

 -1انقلاب مشروطه و گسترش جامعهی مدنی

+
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دولتها را بیانِ مجدد کنیم که از قضا در جهان در حال توسعه هنگامهای به پا کردهاند .نمودار  2نشان
میدهد ظهور هسععتهی مرکزی دولت توسعععهگرا در شععرق آسععیا و دولتهای توسعععهگرای جدید -
برخلاف دولتهای توسعهگرای کلاسیک که در مرکزِ نظام جهانی شکل گرفتند -همپیوند با گسترش
بیوقفهی اقتصععاد جهانی سععرمایهداری به پیرامون اسععت .آنچنانکه طبق رهیافت سععاختاری توسعععه،
شکلگیری دولتهای پیرامونیِ مستعمره که برخی از آنها بهخصوص در شرق آسیا از سالهای دههی
 ،1391دولتهای توسعهگرا نامیده شدهاند ،همپیوند با گسترش بیوقفهی اقتصاد جهانی سرمایهداری با
نظام بینادولتی اسعت؛ به نظر میرسعد شعرایط این همپیوندی با توجه به پویشهای بنیادین جهانیشدن
تعمیمیافته و دولتهای مدرن در چارچوب فرماسیون اجتماعی وابسته -ولی نه مستعمره -در خاورمیانه
مانند ترکیه ،مسععتعمرات سععابق در آفریقا مانند آفریقای جنوبی ،و اقتصععادهای نوظهور آمریکای لاتین
مانند برزیل ،گزینههای دولتهای توسعهگرای جدید با توجه به تقسیم کار نظام جهانی هستند.
عامل اصععلیِ سععاختار بینالمللی دگرگونشععده و بسععتر جغرافیایی ،فرهنگی ،اجتماعی و تاریخیِ خاص
خود است -بر میگردد ،نمودار  2پنج روند اصلی را بازگو می کند:
-1نخسعععتین روند دولتهای توسععععهگرای جدید در پیوند با نظام سعععرمایهی جهانی ،تجربهی
متفاوتتر آنها از اسعتعمار نسعبت بع شعرق آسیا است :شکلگیری دولتهای توسعهگرا در شرق آسیا
عمیقاً متأثر از تجربهی استعمار است که به همپیوندی این منطقه با مراکز جهانی -با گسترش بیوقفهی
اقتصعاد جهانی سعرمایهداری -کمک کرد .در آغاز هزارهی سوم به نظر میرسد شرایط این همپیوندی
با توجه به پویش های بنیادین جهانیشععدن تعمیمیافته و دولتهای با پیشععینهی غیراسععتعمارشععدن در
خاورمیانه مانند ترکیه و ایران ،گزینههای دولت توسععهگرای جدید هسععتند .البته فرماسعیونهای سععابقاً
مسععتعمره در آمریکای لاتین و آفریقا نیز دیگر گزینههای دولتهای توسعععهگرای جدید هسععتند که
تجربهی استعماری آنها نیز – با توجه به ایجاد نهادهای متنوعتر ،شکلگیری ساختارهای دموکراتیک،
اولویت یافتن ارزشهای اجتماعی-فرهنگی در توسععه نسعبت به صعنعتیشدن -عمیقاً متفاوت از شرق
آسیاست.
-2سعاختارهای بروکراتیک این کشعورها نیز عمدتاً متفاوت از هسععتهی مرکزی شععرق آسیاست:
برخلافِ بروکراسعیهای عقلانی وبری کشععورهای شععرق آسعیا که با توجه به نظم شععرقی و ارزشهای
اخلاقی-فرهنگی این منطقه قوام یافته ،بروکراس عیهای توسعععهگرا در کشععورهای آمریکای لاتین مانند
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تا آنجا که به تکوین دولت توسعععهگرای جدید -که به مانند نسععل های قبلی خود متأثر از دو
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برزیل ،و خاورمیانه مانند ترکیه ،و بروکراسعی ایرانیِ برآمده از فرایند دولتسازی عصر پهلوی ،عمدتاً
از یک سنت نظامی برآمدهاند.
-9فشعار به سعمت دموکراتیزاسعیون و اولویت شعاخاهای اجتماعی توسعه ،موجدِ ظهور دولت
توسعهگرای دموکراتیک اجتماعی در آفریقای جنوبی ،برخی کشورهای امریکای لاتین مانند برزیل و
تاحدی ترکیه اسعت :در دولتهای دموکراتیک -اجتماعیِ آفریقا سنتهای دموکراتیک کاهش فقر،
اولویتهای اجتماعی-فرهنگی توسعه و حمایتگری و بازتوزیع خدمات اقتصادی-اجتماعی نسبت به
جنبعههعای اقتصعععادی در اولویعت قرار دارد .در عین حال باید به روند دموکراتیزاسعععیون در برخی از
کشععورهای توسعععهگرای خاورمیانه مانند ترکیه و ایران اشععاره کرد؛ هر چند در قیاس با سععنتهای
دموکراتیک قویتر در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی ،موانع جدی پیش روی روند دموکراتیزاسیون
در خاورمیانه قرار دارد.
دولتهایی که عمدتاً دلمشعغول مسعاتل رفاه اجتماعی هسعتند :توضعیح اینکه ،فشعار به سمت اهداف
اجتماعی ،مشععروعیت و حکشععدگی پروژههای توسعععه در نظام اجتماعی ،حمایتگری اجتماعی در
انباشت و بازتولید و توزیع سرمایه ،و سرمایهگذاری در منابع انسانی ،زیرساختها ،آموزش و توسعهی
بازار ،جزء اولویتهای اصععلی دولتهای توسعععهگرای قرن  21مانند برزیل ،هند ،آفریقای جنوبی و
برخی از کشورهای خاورمیانه (ترکیه و ایران) است.
 -1کنشعگری دولت بین سعرمایهی محلی-جهانی و تقدم کسبوکارهای کوچک و کارآفرینی
دولتی روندی اسعت که در اکثر دولتهای توسعهگرای جدید-ترکیه ،برزیل ،هند و غیره -نمود دارد:
قدرت درحالرشد سرمایهی جهانی و ادغام فزایندهی اقتصاد محلی در سرمایهی فراملّی ،پیوند نزدیکی
با مخاطرات سعععرمایهای دارد و حمایت از کسعععبوکارهای کوچک و کارآفرینی دولتی ،و تقویت
همدسعععتی دولت-جامعه به منظور ایجاد شعععبکههای کسعععبوکار ،ضعععرورت گریز ناپذیر دولتهای
توسعهگرای جدید است.
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-0اولویت یافتن سععیاسععت اجتماعی روند مهم دیگر در دولتهای توسعععهگرای جدید اسععت؛
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نمودار  :2چارچوب تحولی برای دولت توسعهگرا
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منبع :یافتههای تحقیق

امعا تعا آنجعا کعه بعه ایران برمیگردد موارد مطرح در بخش قبلی مؤید این واقعیت اسعععت که
کنشگری دولت در توسعععهی ایران در سععدهی اخیر در نیمهی قبل از انقلاب با مفاهیمی چون دولت
پاتریمونیال و دولت رانتیر بیشععتر جفتوجور اسععت تا با مفهوم دولت توسعععهگرا؛ چرا که بهویژه در
دورهی پهلوی دوم اصعلیترین ویژگیهای دولتهای موفقِ آن دورهی زمانی در شععرق آسعیا از جمله
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ژاپن ،کرهی جنوبی و حتی سععنگاپور عبارت بودند از :اسععتقلال نسععبی دولت ،بروکراس عی قدرتمند و
کارآمد ،حاکمیت طولانی مدت یک حزب مسلط در کشور ،و برقراری دموکراسی سیاسی؛ که همهی
این ویژگیها در ایران پهلوی دوم غایب بود .دربارهی تناسععب دولت توسعععهگرای جدید با دورهی
زمانی بعد از جنگ هشععتسععاله که همزمان با پایان دههی  1391و گسععترش این مدل از دولتها در
جهان و توأمان با بازسععاخت اقتصععادی در ایران اسععت ،نیز چنانچه بیان کردیم اصععلیترین ویژگیهای
یک دولت توسععهگرای جدید از جمله ،رهبری نخبگان و نخبگان توسعهگرا [با توجه به انشقاق بر سر
توسععه] ،بروکراسعی توانمند و مستقل ،و ظرفیت کنترل منافع اقتصادی در ایران غایب است .بنابرین با
اینکه روندهایی چون دولتسازی از یک فرماسیون وابستهی قرن نوزدهمی در دورهی پهلوی ،تداوم
دولتسعععازی در سعععالهای بعد از جنگ هشعععتسعععاله ،کنشگری خاص نظامیان [که بیش از آنکه
توسععهگرایانه باشعد جزء نگرانانه و بخشیگرایانه است] ،و عملگراییِ اقتصادی دولت های برخوردار
کرده؛ اما هم دولت توسعععهگرا در دورهی پهلوی دوم در قیاس با دولتهای موفقِ آن دورۀ زمانی در
شرق آسیا غایب بود و هم دولت توسعهگرای جدید در ایرانِ بعد از دورهی جنگ هشتساله در قیاس
با دولتهای موفقِ این دوره این بار در همهی جغرافیای جهان غایب است :یک «بنبست ایرانی» دیگر،
این بار بنبست در ساخت و تکوین دولت توسعهگرا.
روندهای فوق نشععان داد دولت توسعععهگرا در مسعیر تحول تاریخی خود هم دامنهی جغرافیایی و
هم تنوع کارکردی بیشععتری یافته اسععت .آنچنانکه به نظر میرسععد گاه سععنخهای جدید و گونهگون
دولتهای توسعهگرا ،حتی به لحاظ ساختاری نیز اندک شباهتی با دولتهای توسعهگرای کلاسیک و
دولتهای شعرق آسعیا دارند .به عبارت دیگر ،این فضعای جهانیشعدهی معاصر بوده که با سیالکردن
سععرمایه ،تمرکززدایی از سععاختار ،منابع و عناصععر قدرت و حاکمیت ،و تبدیل جامعه به زنجیرهای از
شععبکههای اجتماعی از هر سععو بر دولت توسعععهگرا فشععار وارد کرده و بر تنوع جغرافیایی ،ویژگیها و
کارکردهای آن افزوده و اخیراً کشورهای دیگری را -ترکیه ،برزیل ،مالزی و غیره -به جرگهی دولت
توسعععهگرا اضععافه کرده اسععت؛ اما چنانچه مشععاهده شععد بهدلایلی که اعم آن شععامل شععرایط انقباض عی
ژتوپولیتیکی -به خصوص در دو دههی اخیر ذیلِ تنش هستهای و تقابل هویتی ایران و غرب -و فقدان
اصعلاحات نهادی جامع هستند ،ایران از این خط سیر تاریخیِ جدید جا مانده است .باری ،اگرچه ایران
به مانند سععایر همقطاران خود در یک بسععتر تاریخی مشععخا شععکلگرفته و تکوین یافته اسععت و در
خصعلت بنیادین دولتهای توسععهگرا ،یعنی ،توسععهی دولتمحور ،با آنها اشتراک دارد؛ اما کماکان
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از منابع طبیعی سعرشار ،صورت خاصی از بروکراسی و اقتدارگرایی را در سدهی اخیر در کشور ایجاد
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در روی همان پاشنه میچرخد .فعلاً با وجود شرایط بحرانیِ اقتصاد بینالمللی و پسرفت توسعهی جهانی
در متن پاندمی کووید 13-معلوم نیسععت پنجرهی بعدی چه موقع باز شععود و چه بازیگران نوظهوری را
معرفی کند .آیا آن زمان فرصت ایران فرا خواهد رسید؟
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