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چکیده
رشد و یوسعه پرشتاب چین و ه د در سالهای اذشته (با دو ساختار سیاسی متفاوت) ،آ ها را به پدیددهای جااذابی
در برلهای مربوط به یوسعه یبدیل کردد است؛ یاجاییکه این دو کشور به الگوهایی برای جوامااع درحالیوسااعهای
که جویای ش اخت نسبت ساختار سیاسی و یوسعه هست د ،یبدیل شدداند .ه د ،کشوری با زیرب اهااای دموکراییااک،
اما چین دارای ساختاری اقتدارارا و متمرک است .مقاله حاضاار در پاای واکاااوی نساابت ساااختار سیاساای و یوسااعه
اقتصادی در ه د و چین ،برپایۀ الگوی دولت یوسعهارای آدریان زفتویچ ،است؛ ب ابراین ،پرسو مقاله ،معطوف به
ش اخ ت رابطه بین ساختار سیاسی و یوسعه اقتصادی در ایاان دو کشااور اساات .فرضاایه مااا ایاان اساات کااه «وجااود
شاخصهای دولت یوسعهارا در ه د و چین ،موجن یوسعه اقتصادی این دو کشور شدد استا .یأییااد ایاان فرضاایه
ل
بهمع ای آ خواهد بود که دموکراسی یا اقتدارارایی ،ال اما پیوشرط یوسعه نیست د .نتایج این بررسی نشااا میدهااد
که وجود شاخصهای دولت یوسعهارا شامل نخبگا یوسعهارا ،استقالل نساابی دولاات ،دیوا ساااالری نیروم ااد ،و
جامعه مدنی ضعیف ،بسترهای الزم را برای یوسعه در دو کشور چین و ه د فراهم کردد است .در این مقالااه ،فرضاایه
پ وهو با است اد به داددها و م ابع کتابخانهای و با روش مقایسهای ،بررسی و آزمو شدد است.
واژگان کلیدی :ساختار سیاسی ،یوسعه اقتصادی ،دولت یوسعهارا ،چین ،ه د
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Authoritarianism or Democracy; Structure of State and Economic
Development in China and India
Vahid Sinaee1, Afsane Danesh2

Abstract
China and India's rapid growth and development in recent years, with two different political
structures, have made them an attractive phenomenon in development issues. In so far as
that, the two countries have become models for other developing societies which seek to
understand the relationship between political structure and development. India is a country
with a democratic infrastructure, but China has an authoritarian and centralized system. The
present paper seeks to examine the relationship between political structure and economic
development in India and China based on the model of the developmental state of Adrian
Leftwich. Therefore, the current article investigates the relationship between political
structure and economic development in these two countries. We hypothesize that the
existence of developmental state indicators in these two countries has led to the economic
development of India and China. Confirmation of this hypothesis means that democracy
and authoritarianism are not necessarily preconditions for development. This study shows
that the existence of the characteristics of a developmental state, including developmental
elites, the relative independence of the state, strong bureaucracy, and weak civil society, has
provided the necessary grounds for development in China and India. This paper is based on
data and documentary-library sources and by the comparative method.
Keywords: Political Structure, Economic Development, Developmental State, China, India
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مقدمه

یوسعه و یوسعهنیافتگی ،به یصمیمهای سیاسی ارفتهشدد بستگی دارد .نمییوا بهسااادای دموکراسای
یا اقتدارارایی را شرط کافی یوسعه یا یوسعه را با آ ها ناسااازاار دانساات .چااین و ه ااد بااا دو ساااختار
سیاسی متفاوت به نمونااههای موفااق یوسااعه اقتصااادی در قاار بیسااتویکم یباادیل شاادداند .چااین،
سریعیرین رشد اقتصادی را در سااطح جهااا در طااول چهااار دهااه اذشااته داشااته اساات .بااا شااروع
اصالحات اقتصادی و اعمال سیاست درهای باز دنگ شیائوپینگ و سرعت ارفتن آ پس از فروپاشی
شوروی ،چین به رشد میانگین  9/7درصد در سال رسید .این کشور ،دومین کشااور جهااا در جااذب
سرمایهاذاری مستقیم خارجی و سومین کشور دارندۀ بیشترین حجاام بددبسااتا های خااارجی اساات
) .(World bank: 2017یکی از شاخصهای مهم برای نشااا داد قاادرت اقتصااادی کشااورها ،یولیااد
ناخالص داخلی آ ها است .چین ،دومین اقتصاد ب ره جها بهلراظ میا ا یولیاد ناخااالص داخلاای
است .یولید ناخالص داخلی این کشور در سال  2019به  14/457/267دالر اف ایو پیدا کرد و موفق
شد خود را به جمع کشورهای دارای درآمااد باااالیر از حااد متوسااط جهااا برساااند .برپایااۀ پیوبی اای
ص دوق بینالمللی پول ،چین یا  11سال دیگر به اقتصاد نخست جها یبدیل میشود ).(IMF: 2019
رشد اقتصادی ه د در دهه اخیر ،بهیدریج شتاب ارفته است .طبق پیوبی یهای بانک جهانی،
یا سال  ،2025ه د پس از آمریکا و چین ،به سومین قاادرت اقتصااادی جهااا یباادیل خواهااد شااد
) .(World bank: 2017طبقه متوسط در ه د که بیو از  300میلیو نفر هست د ،از قدرت خریاادی
حدود سهه ار دالر در ماد برخوردارند .هماک و ه ااد بااهلراظ قاادرت خریااد 15 ،درصااد اقتصاااد
جهانی را دراختیار دارد که ی ها از چین و آمریکا کمتر است .برپایااۀ پ وهشاای کااه مؤسسااه جهااانی
مک ی انجام دادد است ،اار ه د به رشد اقتصادی خود ادامه دهد ،میانگین درآمد خااانوار در ایاان
کشور در دو دهه آی دد ،سهبرابر خواهد شد ) .(Razavi, 2007: 43برپایۀ پیوبی ی ص دوق بینالمللی
پول ،یولید ناخالص داخلی ه د در سال  2019به  2/935/570دالر رسیدد و انتظار ماایرود ،ناارخ
رشد ه د در سالهای آی دد اف ایو یابد ).(IMF: 2019
بااینحال ،این دو کشور از مسیرهای اونااونی بااه مساایر یوسااعه راد یافتهانااد .ه ااد بااا ساااختار
سیاسی دموکراییک و چین بهع وا یک دولت کمونیستی ،به یک الگوی موفق رشد و یوسعه یباادیل
شدداند .آنچااه دراینمیااا بایو از همااه بهچشاام میآیااد ،نقااو برجسااتۀ دولاات در هاادایت ایاان
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داراونیهای اقتصادی است .از میا یمام یرلیلهای متفاوت انجامشاادد دربااارۀ ایاان موفقیتهااا،
نظریۀ «دولت یوسعهاراا بیو از همه ،یوجهها را به خود جلن کردد است .دولت یوسعهارا ابتدا در
اپن و سپس در کشورهای کوچک و متوسط آسیا شکل ارفت و نقو رهبری و راهبردی خااود را در
پیشبرد یوسعه این کشورها ایفا کرد .دولت یوسعهارا در مراحاال بعااد در چااین و ه ااد ،بااهع وا دو
قدرت آسیایی ،مدیریت یوسعه را بهعهدد ارفت .در ایاان پا وهو ،بااا بهردایااری از نظریااه دولاات
یوسعهارای آدریا لفتویچ ،فرای د یوسعه چین و ه د را بررسی خواهیم کرد.
 .1پیشینه پژوهش

ادبیات استرددای دربارۀ یوسعه چین و ه د وجود دارد که ابعاد و وجود اونااو این مسائله را بررساای
کردداند ،اما هیچیک از آ ها ،رابطه یوسعه اقتصادی و ساختار سیاسی چین و ه د را با رویکرد دولاات
یوسعهارا و به صورت مقایسهای واکاوی نکردداند .این نوشتهها را مییوا بهشکل زیر دستهب دی کرد
الف) پ وهوهایی که یوسعه اقتصادی چین را بررسی کردداند
ذو زفقار ( ،)2014در مقالهای با ع وا «نخبگا یوسعهارای چین و یکوین جامعه همگنا،
یوسعۀ این کشور را وامدار نخبگا یوسعهارا و رویۀ عملارایانه آنا برای یوسعه میداند.
قو و یرد نشنا ( ،)2013در مقاله «جستوجویی در م ابع داخلی رفتار بینالمللای چااین؛
استفادد بهی ه از مقدورات داخلیا ،م ابع استردد نیروی انسانی و سرمایه ،اجماع نسبی نخبگا در
مورد م افع ملی ،و ملیارایی درحالرشد در جامعه چین را م ابع داخلی ماؤثر بار صااعود چااین در
سلسلهمراین قدرت جهانی میدان د.
نایت ( ،)2013در مقاله «چین بهع وا یک دولت یوسعهاراا نشا دادد است کااه چااین ،دارای
وی ایهای یک دولت یوسعهاراست .این مقاله ،سیاستهای فردی ،عاادم یمرکا مااالی ،و روابااط
حمایتی را ازجمله روشها و سازوکارهای دولت یوسعهارا و ساختارهای مررکی میداند که رهبری
برای حل مشکل قانونی از آ استفادد کردد است.
النگ

ج ( ،)2009در پ وهو «دولتهای یوسااعهارای آساایای شاارقیا بااا بهردایااری از

الگوی یوسعه اقتصادی کشورهای آسیای شرقی ،عوامل یوسعه چااین را بررساای کااردد اساات .او بااا
یرلیل انجامشدد نتیجه میایرد که دولت ،نقو مهمی در یوسعه کشاور چااین داشااته و همچ ااین،
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الگوی یوسعه آسیایی بهکارارفتهشدد یوسط کشورهای دیگر آسیای شرقی مان د اپن ،کرد ،و یااایوا
سبن شدد است که چین به آخرین نمونۀ موفق دولت یوسعهارا یبدیل شود.
ب) پ وهوهایی که یوسعه اقتصادی ه د را بررسی کردداند
کییوهل ( ،)2007در مقالااهای بااا ع ااوا «دولاات و یوسااعه بااازیوزیعی در ه اادا ،ماهیاات
درحالیغییر دولت یوسعهارای دموکراییک ه د را بررسی کردد اساات .وی نقااو بااازیوزیعی دولاات
ه د را در سطوح ملی ،مرلی ،و م طقهای واکاوی و استدالل میک د که ظرفیت یوسعه ه ااد ،حااد
وسط بین دولتهای کارآمد آسیای شرقی و کشورهای فقیر زیر صررای آفریقا است.
یابلی ( ،)2013در نوشتۀ خود با ع وا «شیودهای رهبااری نخبگااا شاابهقارد ه اادا ،باار نقااو
شخصیتهایی مان د مهاتما گاند  ،جو هر زعل نهرو ،و یندیر گاند در یوسعه ه د یمرکا کااردد
است .این مقاله ،بیو از هرچی بر بررسی وضعیت سیاسی ه دوستا و البته یأثیر افاراد برجسااته و
رهبرا ه د بر آ یمرک داشته و بااه وی ایهااای شخصاایتیای کااه در قالاان ه جارهااای اجتماااعی
درآمدداند ،یوجه کردد است.
میرز ی ی و گلسییتان ( ،)2017در مقالااه «یرلیاال عواماال یوسااعه ه ااد بااا یمرک ا باار نقااو
یصمیمایرا ا ،عامل یوسعه ه د را یغییر یصمیمایرا  ،نگاد ،باورها ،یا الگااوی یصاامیمایری آ هااا
میدان د.
کییوالی و و دظیی ( ،)2012در مقالااه «یرااول سیاساات خااارجی و یوسااعه اقتصااادی در
ه دوستا ا ،داراونی در سیاست خارجی ه د را دارای یأثیر مثبتی بر یوسعه اقتصااادی ایاان کشااور
دانستهاند.
بهر م مقد ( ،)2015در مقالهای با ع وا «داراونی سیاست خارجی ه د از جها سومارایی
به عملارایی اقتصادیا عوامل یغییر در سیاست خارجی ه ااد بااه عماالارایی اقتصااادی را ،افااول
اخالقارایی ،رشد ملیارایی ،و یغییر ساختاری نظام بینالملل میداند.
یوحیدی ( )2006در پ وهو خود با ع وا «سیاست خارجی یوسعهارا ،بررسی یجربی ه دا،
بهکارایری این سیاست خارجی را عامل اصلی یوسعه ه د بهشمار آوردد است.
برتر ند و همکارا ( )2015در مقاله «عوامل یعیینک اادد و پیاماادهای اثربخشاای بوروکراسای
مطالعه موردی خدمات اداری ه دا ،با بررسی عملکرد نخبگا و کارم دا اداری ه د مینو یس د
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کامیابی و ناکامی برنامههای یوسعه ه د ،بهاونهای استردد به بوروکراسی و روش اجرای برنامااههای
اداری بستگی دارد .بوروکراتها که «بدنۀ فوالدین ه دا نامیدد میشوند ،یأثیر زیادی بر نتایج کال
اقتصادی دارند .قوانین بوروکراییک ،چه در انتخاب کارم دا دولات و چااه در اریقااا و مشااوقهای
شغلی ،بر کارایی اقتصادی یأثیر میاذارد.
یفاوت مقاله حاضر با پ وهوهای یادشدد ،بررسی و مقایسۀ یوسااعه دو کشااور چااین و ه ااد از
چشمانداز ساختار سیاسی است .این پ وهو در مورد نظریههایی که دموکراساای یااا اقتاادارارایی را
شرط یوسعه میدان د ،نگاهی انتقادی دارد و بر اثربخشی دولت بر یوسااعه اقتصااادی متمرکا شاادد
است .یجربۀ یوسعه چین و ه د نشا میدهد که دولت یوسعهارا نقو مهمی در رشد اقتصادی این
دو کشور داشته است .بهبیا روشنیر ،این پ وهو وجود دولاات یوسااعهارا را شاارط دسااتیابی ایاان
کشورها به یوسعه اقتصادی میداند.
با یوجه به آنچه افته شد ،پ وهو حاضر در سه بخو ساما یافته اساات .در بخااو نخساات،
نظریه دولت یوسعهارا و شاخصهای آ و در بخااو دوم ،دولاات یوسااعهارا و شاااخصهای آ در
چین و سپس در ه د بررسی شدد است.
 .2چارچوب نظری پژوهش

دربارد نسبت نظام سیاسی و یوسعه اقتصااادی ،دیااداادهای متفاااویی وجااود دارد .دیااداادهایی کااه
دموکراسی را شرط یوسعه میدان د ،بر این نظرند که دموکراسی ،عامل رشد و یوسعه ه د بودد است،
اما مخالفا  ،اریباط مع اداری بین این دو نمیبی ااد و حضااور همزمااا آ هااا را یصااادفی بهشاامار
ل
میآورند .طرفدارا این دیدااد دربارۀ چین بر این نظرند که دورد نسبتا طااوالنی ساارکوب سیاساای و
نظام بسته ،بهسود یوسعه اقتصادی این کشور یمام شد .دیدااد سومی وجود دارد که بر این نظر است
که دموکراسی یا اقتدارارایی ،علت یوسعه یا یوسعهنیافتگی کشورها نیست .بهبیا روشنیر ،یوسااعۀ
کشااورهای جهااا سااوم بااه اسااتقرار دموکراساای یااا اقتاادارارایی در ایاان کشااورها وابسااته نیساات
) .(Amirahmadi, 1995: 4-5این دیدااد ،حاکی از اولویت دولت در آغاااز و هاادایت فرای ااد یوسااعه
است؛ یجربهای که در آ  ،نهاد عالی حکمرانی با درپیو ارفتن مجموعهای از سیاستهای خاارد و
کال  ،مجموعه زیر حاکمیت خود را در مدت بهنسبت کویاهی از یوسعهنیافتگی به یوسعه میرساند
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) .(Evans, 2003: 96این دولتها در ادبیات یوسااعه« ،دولتهااای یوسااعهارا1ا خواناادد میشااوند.
نخستینبار ،چازمرز جانسون از ع وا دولت یوسعهارا استفادد کرد .او بااا پا وهو دربااارۀ آساایای
شرقی به این نتیجه رسید که دولت یوسعهارا به نوعی برنامهری ی عقالنی و رابطه ن دیک بااا بخااو
خصوصی ارایو دارد .چااالمرز جانسااو  ،پیتییر یییو نر ،و زفییت ویییچ ،دولاات یوسااعهارا را دارای
چشمانداز ،رهبری ،و ظرفیت باااالیی بارای ایفااای نقااو مثباات در انتقااال یااک جامعااه از حالاات
عقنماندای به یوسعهیافتگی یعریف میک د ).(Kazemi, 2014: 200
آدریا لفت ویچ 2را مییوا برجستهیرین اندیشم د در این دیدااد دانست .او یوسعه را اولویاات
دولتها میداند ) .(Lahutian, 2016: 68برپایۀ دیدااد او ،یوسعه اقتصادی ،ماهیتی سیاسی دارد و به
پویوهای سیاسی ،ماهیت دولت ،و رابطۀ میا دولت و نیروهای اجتماعی مربوط میشود .بااهنظر
لفت و یچ ،دولت یوسعهارا دولتی است که دولتمردا آ از ن دیک درایر برنامهری یهای اقتصادی
خرد و کال در راستای رشد اقتصادی هساات د ) .(Leftwich, 2006: 63لفاات ویااچ یأ کیااد میک ااد،
دولت یوسعهارا ،شکل انتقالی دولت مدر است که در جوامع درحالیوسعۀ جدید از قر نوزدهم
یاک و پدیدار شدد است .در این نوع دولت ،نخبگا سیاسی و دیوا ساالر از نیروهای اجتماااعی و
سیاسی جامعه استقالل دارند و از این استقالل بهم ظور اجرای یک برنامۀ رشد اقتصااادی پرشااتاب
همراد بااا ساطری از سااختایری و بیرحماای اسااتفادد میک ااد ) .(Naseri, 2007: 130مهمیاارین
وی ایهای دولت یوسعهارا در نظریۀ لفت ویچ عباری د از
• نخبگان توسعهگرا هستۀ اصلی دولت یوسعهارا ،وجود نخبگانی است که کارا ار یوسعه در
کشور هست د .این ارود ،یرجیح میده د با دستیابی به حکومت و حتی حف آ از طریق سرکوب،
قدرت را در خدمت ایجاد داراونیهای ساختاری و یوسعه قرار ده د .آ ها یوسااعهارا ،ملیاارا ،و
بهشدت شیفتۀ یجدد هست د .درواقع ،این نخبگااا همسااو بااا اهاادافی چااو یاأمین ام یاات ملاای،
پیشرفت اقتصادی را در کانو اهداف خود قرار میده د و بهلراظ شخصی ،کمتر فاسدند .آ ها در
راستای دستیابی به اهداف خود به نهادسازی م اسن دست میزن د .چ ین نخبگانی ،یوجه زیادی به
یهدیدهای خارجی و داخلی دارند؛ ازاینرو ،برای رساااند کشااورهای خااود بااه یوسااعه اقتصااادی
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بهم لۀ اب ار مقابله با این یهدیدها ،انگی ۀ باالیی دارند .این نخبگا بارای مقابلااه بااا مراایط بساایار
بیثبات داخلی و خارجی ،به اقتدارارایی روی میآورند یا در نبود مشروعیت نهادی ،به مشااروعیت
اب اری دست یاب د که بیشتر از طریق عرضۀ کاالهای باارزش اجتماااعی بااه شااهروندا یااا صا عتی
شد سریع بهدست میآید ).(Leftwich, 2006: 252-398
• استقالل نسبی دولععت دومااین وی ااای دولتهااای یوسااعهارا ،اسااتقالل نساابی نخبگااا و
نهادهای دولتی زیرمجموعۀ آ ها است .م ظور از اسااتقالل ایاان اساات کااه دولاات بتوانااد در براباار
درخواست ارودهای همسود (طبقهها یا ارودهای م طقهای و ناحیهای) آزادی عماال نساابی داشاته
باشد و از این درخواستها یأثیر نپذیرد .ماهیت نخبهارای حکومت و خواست ایجاد یغییر در مااتن
یک جامعااه سا تی ،بااه دولاات مسااتقل از نیروهااای اجتماااعی نیاااز دارد .در یجرباۀ ایاان کشااورها
بدو استث ا با دولتهایی روبهرو هستیم که در فراسوی جامعه قرار دارند .البته آ ها با جامعاۀ خااود
بیگانااه نیساات د و چ ا کااه یییو نر در براال «اسااتقالل مبت یباار جامعااها یوضاایح میدهااد ،پیونااد
همکاریجویانهای میا دولت ،ب گادهای خصوصی ،و جامعه مدنی وجود دارد .همچ ااین ،دولاات
در نبردهای طبقایی ،آشکارا پشتیبا طبقه مولد است.
هانتینگتون ،1یکی از معیارهای نهادم دی دولت را درجۀ استقالل سازما سیاساای از نیروهااای
اجتماعی میداند ) .(Huntington, 1996: 36بهنظر او ،هرچه استقالل نظااام سیاسای بیشااتر باشااد،
انسجام آ ااکه یکی از ع اصر نهادم دی استا نی یقویت میشود .انسجام ،ایراد ،و انضباط نیا
بهنوبۀ خود ،سبن موفقیت نظام در رسید به اهدافو میشود .م ظور از استقالل دولت ،جدایی از
جامعه نیست .دولت یوسعهارا با ساارمایهدارا اریباااط ی گااای گی دارد و درعینحااال ،از ایاان یااوا
برخوردار است که نوعی فاصلۀ ظریف را با آنا حف ک د یا با حف استقالل نسبی ،سیاسااتهای
یوسعهای خود را اجرا ک د .دولت یوسعهارا بر نیروهای اجتماعی دیگری مان د کارارا و زمیندارا
نی ک ترل دارد و اجازد نمیدهد پوپولیسم ،نیروی کار سازما یافته ،یا مرافظااهکاری و ارایوهااای
اریجاعی طبقه زمیندار در روند یوسعه رخ های ایجاد ک د.
• ددرت دیوانساالرانه استقالل دولت و داشتن برنامهری ی موفق ،نیازم د نوعی دیوا ساالری
یوسعهارا ،کارآمد ،و عقالنی است .وجود دیوا ساالری قدریم د ،کارآمااد ،و مسااتقلی کااه یوسااعه
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اقتصادیااجتماعی را هدایت ک د ،سومین وی ای دولتهای یوسعهارا اساات .در هماۀ دولتهااای
یوسعهارا ،نهادهایی بهع وا مراک عالی فرماندهی اقتصادی ،امر یوسعه را هدایت کردداند .یفاوت
این نهادها با نهادهای مشابه در بسیاری از کشورهای یوسااعهنیافته ،قاادرت واقعاای ،اقتاادار ف ای ،و
استقالل آ ها در شکلدهی به نیروهای ب یادین سیاستهای یوسعه است .نهادهااای سیاسااتاذار
اقتصادی این کشورها ،یا حد زیادی یجلی دیوا ساالریهای مدر و عقالنی وبری هساات د کااه در
فرای د سیاستاذاریهای یوسعهای ،از جریا های سیاسی یأثیر نمیپذیرند و با استقالل از عرصاۀ
سیاست ،از آفتهای ضدیوسعهای این عرصه برک ار میمان د .اف و براین ،در این دیوا ساالریهای
مبت یبر شایستهساالری ،ثبات شغلی زیادی وجود دارد و با هر یغییر دولتاای ،داراونیهااا و عا ل و
نصنهای اسااترددای رخ نمیدهااد .در ایاان دیوا ساااالریها ،اسااتخدام و اریقااای شااغلی برپایااۀ
شایسااتگی انجااام میشااود و ضااابطه و قانو م اادی باار رابطااه غلبااه دارد ;(Leftwich, 2003: 400
).Leftwich, 2006: 256
• جامعه مدنی ضعیف همه دولتهای یوسعهارا ،جامعااه ماادنی ضااعیف و یرقیاار و ک تاارل
شد یوسط دولت را یجربه کردداند ) .(Leftwich, 2006: 252-258جامعه مدنی یااا از ابتاادا قاادرت
چ دانی نداشته یا یوسط دولت درهم شکسته شدد است .بهاینیریین ،دولت یوسعهارا بهسا دولتی
نیروم د در این کشورها یوانسته است ورای یواناییهای زیرساختی فراوا  ،در جامعۀ مدنی نفااوذ ،و
فعالیتهای آ ها را هدایت ک د .ازاین نظر ،دولتهای یوسعهارا با بسیاری از دولتهای کشورهای
کمتریوسعهیافته که اقتدارشا هدف هجوم انااواع ارودهااای جامعااه ماادنی اساات ،بساایار متفاااوت
هست د .البته این دولتها با نهادهای مدنی غیرسیاسی مشکلی ندارنااد ،بلکااه آ هااا را یقویاات نیا
میک د ).(Leftwich, 2006: 285
رویهمرفته ،نظریۀ دولت یوسعهارا ،اامی در راستای یوجه به یأثیر بستر سیاسی ااجتماعی باار
یوسعه اقتصادی است .این نظریه با الهام ارفتن از یجربه اقتصادی موفق برخی کشااورهای شاارق و
ج وب شرقی آسیا ارائه شدد است ) .(Kohli, 2005: 9بهبیا روشنیر ،دولت یوسعهارا به دولتی افته
میشود که راهبرد کال خود را به شیودای ی ظیم ک د که سیاستهای داخلی و خااارجی آ از همااۀ
م ابع و امکانات بالقود و بالفعل داخلی و خارجی و مااادی و مع ااوی ،در راسااتای اهااداف متعااالی
یوسعه استفادد ک د ).(Movaseghi, 2008: 185

106

پژوهشنامه ایرانی سیاست بینالملل ،سال  ،9شماره  ،2بهار و تابستان 1400

 .3چین :الگوی دولت توسعهگرای غیردموکراتیک

پیروزیهای اقتصادی چشمگیر چین ،سبن شاادد اساات کااه یعاادادی از اندیشاام دا  ،از میانااه دهااه
 ،1980به این کشور بهع وا الگو یی از دولت یوسعهارا ب گرند .چین در سااال  ،2018باادو نهادی ااه
کرد ارزشهای واقعی دموکراسی ،نقو خوبی در اقتصاد جهانی ایفا کرد .پیشرفت چااین ،بهاونااهای
آشکار ثابت میک د که دموکراسی ،پیوشرط و الزمۀ یوسااعه اقتصااادی نیساات و کشااورها مییوان ااد
بدو دموکراسی هم به یوسعه اقتصادی دست یاب د ) .(Delphoroz, 2014چین ،پس از انقالب ،1949
در مسیر یوسعهارایی ،سه دورد متمای را پشت سر اذاشااته اساات .نخساات ،الگااوی روساای اقتصاااد
متمرک و برنامهری یشدد (1957ا ،)1949بهمدت حدود هشت سال اجرا شد .آ ااد مییائو ،1الگااوی

بسیج انقالبی (1976ا )1957را بهمدت حدود  18سال در دسااتورکار قارار داد ،و سارانجام ،الگااوی
یوسعۀ آمرانه یا الگوی دولت یوسعهارا ( 1978یاک و  ،)2019به رهبری دنگ شیائوپینگ-1978( 2

 ،)1989جیانگ زمین ،)1992-2001( 3جین تائو ،)2001-2012( 4و شی جین پینییگ-2012( 5
یاک و ) اجرا شد که نتایج مثبتی ازجمله ایجاد ذخایر ارزی بسیار زیاد ،کاااهو فقاار ،رشااد اقتصااادی
پایدار ،و اف ایو اعتبار بینالمللی را بههمراد داشت ) .(Ghezelsofla, 2017: 132پس از روی کار آمد
پینگ ،دولت ،برنامههای ساالنه با مروریت رشد اقتصادی ،بازار ،و اقتصاد را به ک تاارل خااود درآورد.
بیشتر یصمیمهای اقتصادی این کشور یوسط فعاال سیاسی ارفته میشود و دولت ،مالک بخوهااای
اقتصادی است .این شرایط در ک ار ضعف مالکیت خصوصی در چین ،سبن ایجاد دولتی نیروم ااد و
مستقل شدد است ).(Arghavani & Forotan, 2017: 196
در ساختار سیاسی چین ،ح ب کمونیست اجازد فعالیات اسااتردد دارد و بااین حا ب و رهبارا
دولتی ،پیوند ن دیکی وجود دارد .همبستگی بین ح ب کمونیست و رهبرا سیاسی یااا جااایی پاایو
رفته است که عضویت در ح ب کمونیست ،پیوشرط اصلی جااذب افاراد در دسااتگادهای دولتاای
است .چ ین پیوند استرددای ،سبن شدد است که رهبرا ح ب کمونیست برنامه یوسعه اقتصادی را
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برای یداوم حضور خود در قدرت درپیو ایرند و دراینراستا با نخبگا نی اریباااط ن دیکای برقارار
ک د؛ بهاونهای که پیوند ن دیک بین رهبرا ح ب کمونیست و نخبگا چی ی در راسااتای یقویاات و
یرکیم یوسعه اقتصادی یفسیر میشود ).(Zolfaghari, 2015: 181
 .4نخبگان توسعهگرا در چین

یوسعۀ اقتصادی چین ،بیو از همه ،وامدار نخبگا یوسااعهارایی اساات کااه در پاای اااذار بهسااوی
اهداف یوسعه ،سازش میا س ت و مدرنیتااه ،ب یا اااذاری دولاات یوسااعهارا ،ایفااای کاروی دهااای
سیاسیااقتصادی اونااو  ،و یکوین جامعهای هماه گ هست د .یوسعه اقتصااادی چاین برآماادد از
یک داراونی ساختاری در نظام سیاسی نبااود ،بلکااه نتیجاۀ درک نخبگااا از برخاای ضاارورتها و
یغییرات در عرصۀ داخلی و بینالمللی بااود ) .(Ghanbarlo, 2016: 47نخسااتین یغییاار در آغاااز دورد
اصالحات ،یغییر در نگرش و بی و رهبرا چین بهسوی یوسعه و پیشرفت بود .این یغییر در ذه یت
و یفکر بهنوبه خود ،به داراونی در عمل انجامیااد ) .(Qezelsofla, 2017: 133بااا ایاان داراااونی ،در
مورد دو مسئله میا نخبگا چین با مروریت دنگ ،اجماع بهوجود آمد اریقای موقعیاات چااین در
عرصۀ بینالمللی ،و یعهد کامل بااه اصااالحات اقتصااادی و نااه سیاساای و حفا حکومات حا ب
کمونیست چین در عرصه داخلی ).(Qavam & Yazdanshenas, 2013: 27
در عرصه بینالمللی ،نخبگا که دربردارندۀ ارودهای وابسته به رهبرا اولیه ح ب ،خانواددهای

انقالبی اصیل و نیروهای سیاسی سطح باال و بازراانا هست د ،با شعار «رشد به هاار قیماات1ا ،باار
ل وم یعامل ف ای دد با جها خارج ،بهوی د قدرتهای ب ره و نهادهااای بینالمللاای یأ کیااد میک ااد
) .(Arghavani, 2015: 25در عرصۀ داخلی نی حضااور نخبگااا یوسااعهارا در دوردهااای اونااااو ،
بهوی د دورا اصالحات و پسااصالحات ،بسترهای الزم را برای یوسعه اقتصادی چااین فاراهم کااردد
است .در این پیوند ،نخبگا یوسعهارای چی ی ،ضمن یعهد به رشد و پیشرفت اقتصااادی ،پشااتکار
جدیای در ایاان مساایر از خااود نشااا داددانااد .درواقااع ،اااذار چااین از عقالنیاات ایاادئولو یک و
سیاستهای یجدیدنظرطلبانه در عصر مائو به درپاایو ااارفتن سیاسااتهای غیریجدیاادنظرطلن و
________________________________________________________________
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یکیه بر عقالنیات عملارایانااه ،یخصااص ،و شایسااتگی ،دورا نااوی ی را در ایاان کشااور ایجاااد ،و
بسترهای یوسعه اقتصادی را هموار کرد .سیاستهای ملیارایانه نخبگا یوسعهارای چی ی ،نااهی ها
در راستای حف یکپارچگی سرزمی ی قرار ارفته ،بلکه یأمین م افع ملی چین در عرصۀ جهانی را نی
مرور یالشهای خود قرار دادد است .رویهمرفته ،نخبگا در یوسعه چین ،شااو هاادف را دنبااال
کردداند یعهد به یوسعۀ اقتصادی و سازش میا س ت و مدرنیته ،ناسیونالیسم و مدیریت یهدیدهای
ام یتی ،حف یکپارچگی سرزمی ی و پیگیری م افع ملی در عرصۀ جهانی ،ایجاد پیوند بین نخبگااا
یوسعهارا و رهبرا  ،فساداری ی و جذب سرمایه ،رویۀ عملارایانه و بهکارایری مفهوم یوسعه بهمثابه
مسیر و راد آی دۀ نوسازی چین ).(Jamali, 2010: 54
 .5استقالل نسبی دولت

مهمیرین عامل اجرای مؤثر سیاستهای یوسااعهای در کشااورهای درحالیوسااعه ،اسااتقالل دولاات از
طبقات کارار ،زمیندار و سرمایهدار است .بهنظر برینگتنمور ،در امپرایااوری چااین ،نظااام ییااولداری
وجود نداشت .اف و براین ،زمیندارا که فاقد قانو ارثبری پسر ارشد نی بودند ،نمییوانست د بارای
چ دین نسل در این ارود باقی بمان د ) .(Moore, 1990: 178زمیندار برای حف مالکیت خود بر زمین
به دیوا ساالرا وابسته بود .ارود دیوا ساالرا چی ی از طریق بریری بر دهقانااا  ،حاکمیاات داشاات د؛
ب ابراین ،آ ها دارای جایگاد اقتصادی اسیاسی بودنااد .ایاان ااارود کااه در شااهر ساااکن بودنااد ،مااازاد
مرصوالت کشاورزی زمیندارا را به مصرف دیوا ساالری و دولت میرساندند .این وضعیت ،سبن
جذب مازاد کشاورزی در دسااتگاد حکااومتی میشااد و از شااکلایری کشاااورزی یجاااری جلااوایری
میکرد )(Chalabi & Azimi, 2008: 23-24؛ ب ابراین ،زمیندار برای یضمین حقوق مالکیت و اردآوری
بهرۀ مالکانه از دهقانا به دولت وابسته بود .در چ ین شرایطی ،زمیندار چی اای بیشااتر بااه یاک ماأمور
اردآوری مالیات شبیه بود که با پشتیبانی دولت و از سوی آ  ،وظیفۀ اردآوری مالیااات و انتقااال آ بااه
دستگاد دیوا ساالری را بهعهدد داشت؛ ب ابراین ،آ اونه که مور نی اشااارد میک ااد ،مالکیاات ارضای،
دستاورد خدمت در دستگاد دولت بود و برای یضمین به پشتیبانی آ نیاز داشت ).(Moore, 1990: 183
هماه گی موجود میا عملکرد دولت مرک ی و دولتهای مرلاای ،یکاای دیگاار از نقاااط قااوت
ساختار سیاسی چین است .در کشوری با بیو از  1/4میلیارد نفر و ددها ه ار قدرت و حاکمیت در
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سطوح مرلی ،برخورداری از سیاستی هماه گ و ادارۀ مؤثر جامعه ،کاری شگفت بهشمار میآیااد
) .(Martin, 2010استقالل دولت از دولتهای مرلی ،عامل مهم موفقیت یوسعه چین بااودد اساات.
دولتهای مرلی ،اختیارات چشمگیری را در حوزۀ سیاستهای اقتصادی به دولت وااذار کردداند.
دولت ،نهادهای مرلی را در راستای یأمین اهداف اقتصادی خود یقویت کردد و ساابن همبسااتگی
مثبت دولتهای مرلی با اقتصاد و رونااق ب گادهااای اقتصااادی شاادد اساات .درواقااع ،دولتهااای
مرلی ،ضمن نمای دای و رقابت با بخوهای دیگر ،م افع دولت مرکا ی را یاأمین و برپایااۀ م ااافع
دولت عمل میک د .دولت نی سرمایهاذاریهای مرلی را یشویق میک د یا رشد اقتصادی را اریقا
بخشد ) .(Lang Ag, 2009: 277-284هرچ د دولت چین مجبور به داد قدرت به دولتهای مرلی
است ،اما با اعمال مردودیت و نظارت مرک ی ،آ ها را ک ترل و از سوءاستفادد از قدرت جلااوایری
میک د؛ ب ابراین ،چه دولت مرک ی و چه دولتهای مرلی ،از اسااتقالل الزم بارای انجااام کارهااای
خود برخوردارند ).(Wei & Keng, 2017: 4
آنچه به دولتهای مرلی انگی ۀ پیشرفت میداد ،سیاست یمرک زدایی دولت بود .در اواخر دهه
 ،1970برل یمرک زدایی برای مردود کرد دخالتهای دیوا ساالرانه مطرح شد یا بسترهای الزم
برای پیروزی اصالحات و یقویت دولت فراهم شااود .بااا درپاایو ااارفتن ایاان سیاساات ،سااهمی از
درآمدهای دولتهای مرلی به دولت مرک ی یرویل دادد شد و دولت بااا حفا اسااتقالل خااود بااا
دولتهای مرلی هماه گ شد ) .(Zolfaghari, 2015: 14یک نمونۀ ک ترل دولاات ،ی ظاایم مقااررات
اساسی مؤسسههای دولتی و مرلی در سال  1982بود که زیر نظر مرک انجام شد .دلیل وضع ایاان
مقررات این بود که نهادهای دولتی مرلی را کارآمدیر ک د یا واک و بیشتری بااه نیازهااای عمااومی
داشته باش د .اهداف این مقررات عبارت بودند از یرریک ابتکار و خالقیاات مرلاای؛ بازاردانااد
اعتبار به مقامات مرلی که در انقالب فره گی بهاونهای جدی کاهو یافته بود؛ و کمک به مقامات
مرلی برای سازماندهی و بسیج یوددها .مان د اصالحات عمدد دیگری که پس از سال  1978انجام
شد ،انگی ۀ اصلی وضع این مقررات ،پشتیبانی بهتر از برنامههای یوسعه و مدر سازی پیوسااته بااود
).(Hyas, 2012
رویهمرفته ،در اصالحات اقتصادی پس از مائو ،روند یوسعه دولت چین داراو شاادد اساات.
رهبرا و نخبگا چین ،اصالحات اقتصادی را پیو از اصااالحات سیاساای انجااام دادنااد و قاادرت
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سرکوب مخالفا را حف کردند .آ ها اصااالحات بوروکراییاک و یمرک زدایاای را انجااام دادنااد و از
نخبگا خواها اصالحات اقتصادی ،پشتیبانی کردند.
 .6دیوانساالری قدرتمند و متخصص چین

یالش برای پیشاابرد یوسااعه و اسااتقالل نساابی نخبگااا یوسااعهارا ،بسااترهای الزم را بارای یکااوین
دیوا ساالری قدریم د فراهم میک د .دیوا ساالری ،بازوی اجرایی دولت و نهااادی سااازما یافته از
نخبگانی است که بااا رویااهها و قااوانین اداری سااروکار دارنااد .یوسااعه اقتصااادی چااین ،زیاار نظاار
دیوا ساالری سیاسی قدریم د و یابع قوانین مشخص اساات .حکوماات چااین از دو جریااا اصاالی
ح ب کمونیست و دولت یشااکیل شاادد اساات .ایاان دیوا ساااالری اسااتردد ،یراات ک تاارل حا ب
کمونیست و رهبری نخسااتوزیر ،از طریااق سلساالهمراین وزاریخانااهها و ساازما ها ،دسااتورهای
سیاسی را اجرا میک د .نخبگا ح ب ،دیوا ساااالری چااین را رهبااری میک ااد .دانشااکدد مرکا ی
ح ب ،مکانی برای آموزش عالی دیوا ساااالرا حا ب کمونیساات و مشااارکت در آ  ،مراادود بااه
اعضای ح ب کمونیست است ).(Hays, 2012
ح ب کمونیست و دولت بیو از پ جاد میلیو نفر را در این ساااختار اداری قدریم ااد اسااتخدام
کردداند که ب رهیرین دیوا ساالری جها را یشکیل میدهد 23 .یا  50درصد کل شاااغال چی اای
در استخدام دولت هست د .یک درصد از این پ جاد میلیو  ،یع ی پانصده ار نفر ،نخبگا  1سیاساای
هست د .ح ب این افراد را انتخاب و عملکردشا را بهدقت ارزیابی میک د .حضور کارم دا عادی
و خارجی در طبقه نخبگا غیرممکن است ) .(Tajzadeh & Hosseini: 2018ایاان دسااتگاد اداری از
روحیۀ اروهی و همبستگی اجتماعی نیروم دی برخوردار است و افارادی کااه در ایاان دسااتگادهای
دولتی بهکار ارفته میشوند ،از بهترین دانوآموختگا معتبریرین دانشااگادها هساات د .شایسااتگی و
آموزش مدر  ،شرط ضروری استخدام در این دستگاد اداری بهشاامار میآیااد کااه در نخسااتین اااام
اصالحات سیاسی ،اصالح اعضای دولتی را درنظر دارد ) .(Knight, 2014: 1336اخراج یااک وزیار
بهداشت باهدلیل اشااتبادهایی کااه در برارا سااارس سااال  2003مریکاان شااد ،نمونااهای از ایاان
________________________________________________________________
1. elite
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اصالحات در راستای یقویت دیوا ساالری ،کاهو فساد ،و الا ام بوروکراتهااا بااه پاسااخاویی در
مقابل مسئوالنشا بود ).(Hays, 2012
از سال  ،1981دستگاد اداری چین بر نقو یخصص و شایسااتگی سااازمانی بارای دسااتیابی بااه
مقامهای دولتی یأ کید بیشتری داشت ) .(Zolfaghari, 2015: 14دراینراستا ،دولت ،کارهای مهمی را
انجام داد؛ برای مثال ،نظام پرداخت پاداش مت اسن با عملکرد کارم دا را برقرار کاارد یااا اف و باار
ایجاد انگی د در کارم دا  ،کارایی دیوا ساالری را نی اف ایو دهد ).(Tajzadeh & Hosseini, 2018
چااین در سااالهای پااس از روی کااار آمااد اصااالحارا اقتصااادی ،درصاادد کاااهو حجاام
دیوا ساالری و اف ایو کیفیت آ برآمد .انجام این یغییرات برای حرکت بهسوی نوسااازی و یوسااعه
ضرورت داشت .اصالحات سیاسی نی همسو بااا کارهااای انجامشاادد در حااوزد دیوا ساااالری ،در
راستای بهبود یوانم دی حرفهای مسئوال انجام شد .دراینراستا ،حکومت به رهبرانی نیاز داشت که
حتی اار یخصص ف ی نداشت د ،دستکم دارای یرصاایالت رساامی باشا د .نخبگااا جدیااد بایااد
مهارتهایی چو یخصااص در امااور اداری و پرسا لی داشااته باشا د .از آ هااا انتظااار ماایرود بااا
مهارتها و ف ونی که از طریاق یرصاایالت عالیااه آموختهانااد ،باار مشااکالت جاااری چیاارد شااوند
)1367: 10-11

 .(Goodman,رویهمرفتااه ،سیاسااتهای دوری از فساااد و یکااو ین دیوا ساااالری

نیروم د با استخدام دیوا ساالرا متخصص و عملارا ،به یوسعه اقتصادی چین در سااه دهااه اخیاار
کمک بسیاری کردد است.
 .7جامعه مدنی ضعیف در چین

در نظام آسیایی بین دولت متمرک و نیروم د دریکسو و جامعه مدنی درهمشکسااته درسااویدیگر،
یواز قدرت وجود ناادارد .دریکسااو ،افارادی پراک اادد و جامعااه ماادنی ضااعیف و درسااویدیگر،
حکومتی متشکل قرار دارد ).(Poladi, 1997: 129
در جامعه امروز چین ،برای یودد مردم و نخبگا سیاساای کشااور ،ثبااات اقتصااادی ،سیاساای ،و
اجتماعی بیو از هر چی دیگری اهمیت دارد .یواز اجتماعی از وی ایهای جامعه هماه گ چی ی
است که وجود جامعه مدنی را کمرنگ میک د .اارچه در چ ااین جامعااهای ،یضااادهای اجتماااعی
وجود دارد ،این یضادها از سوی دولتی نیروم د برطرفشدنی هست د ).(Heberer & Schuber, 2006
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دراینراستا ،دولت ،اصالحات کوچکی مان ااد ک ااار اذاشااتن نبردهااای ایاادئولو یکی و پیکارهااای
طبقایی ،الغای نظام اشتراکی کشت ارها ،و شکلایری نوعی از جامعه مدنی به سبک چی ی را انجااام
دادد است ).(Zolfaghari, 2015: 187
در سالهای اخیر ،دولت چین با اعمااال قااوانین نااوی ی مان ااد مراادود کاارد بودجااه و یعیااین
مجازات برای فعالیتهای حقوقبشری ،در پی حذف جامعااه ماادنی بااودد و کارهااای سااازما های
غیردولتی بهع وا یهدیدی برای ام یت ملی بهشمار آمدد است؛ برای مثال ،یک ا ارش جدید نشا
میدهد که وضعیت حقوق بشر چین در سال اذشته بدیر شدد است؛ بهاونهای که پلاایس ،فعاااال
مدنی را شک جه میدهد و م تقاادا دولاات را بااا زور از بااین میباارد .دولاات چااین در سااال 2015
ل
سرکوب استرددای را علیه جامعه مدنی بهراد انداخت .پلیس یقریبا  250وکیل و حقوقاادا و فعااال
جامعه مدنی را دستگیر ک رد .در برخی موارد ،فعاااال حقااوق بشاار حتاای از دریافاات مراقبتهااای
پ شکی مرروم شدند .همچ ین ،چین در سال  2016دو قااانو ی ظاایم مقااررات خیریااه و مقااررات
سازما های غیردولتی را در راستای مردود کرد جامعه مدنی یصوین کرد .قانو نخست ،آشکارا
یمام سازما های غیردولتی را بهع وا سازما های ثبتنشاادد معرفای میک ااد کااه ایاان کااار ،مااانع
اردآوری پول و یهیۀ بودجه برای سازما های غیردولتی میشود .مقااررات سااازما های غیردولتاای،
مانع اصلی یوسعه جامعه مدنی چی ی است ).(Guardian, 2017
 .8هند؛ توسعه اقتصادی ،و دموکراسی

ازآنجاکه بیشتر دولتهای یوسعهارا در طول دهههای رشااد سااریع اقتصااادی و یوسااعه اجتماااعی،
سرشتی اقتدارارا و نه دموکراییک داشتهاند ،ااهی چ ین یصور شاادد اساات کااه اقتاادارارایی ،شاارط
ضروری یوسعه است ،اما درواقع مییوا افت ،امکااا دسااتیابی بااه یوسااعه ،بااه همااا اناادازد در
چارچوب یک نظام دموکراییک نی وجود دارد ) .(Burnell & Randall, 2017: 194ریچارد سییکالر
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در مقاله «بهسوی نظریه دموکراسی یوسعهاراا بر این نظر است که دموکراسی یوسعهارا به رابطۀ بین
وسیله و هدف اشارد دارد که در آ دموکراسی ،وسیلهای برای یوسعه بهع وا

هدف است (Leftwich,
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) .1999: 33-34در مطالعه یوسعه ،اف و بر حاکمیت باید به سیاست نی یوجه شود که مدت زیااادی
است که این پ وهوها از آ غافل ماندداند .هم حاکمیت شایسته و هاام دموکراساای بااه ماهیاات و
یوانایی دولت متکی هست د ،که ی ها عاملی است که مییواند آ را ایجاد کردد و بر آ اصارار ورزد؛
ب ابراین ،یوانایی دولتها در ایجاد حاکمیت مطلوب و حمایاات از دموکراساای بهنوباۀ خااود ،یااابع
سیاستها و ع م دولت برای دستیابی به یوسعه است ( .)Leftwich, 1999: 21-24برپایۀ این نظریااه،
دولت ،حلقه میانجی بین یوسعه و دموکراسی است .دولت آرمانی لفت ویچ ،یک دولت شومپیتری
است .دولت ،کارا ار اصلی یوسعه و دموکراسی است و چ دا به نوع ایدئولو ی و ماهیاات دولاات
مردود نمیشود.
ه د برخالف بسیاری از کشورهای درحالیوسعه ،از زما رها شد از سلطه استعمار ،یک نظام
سیاسی دموکراییک داشته و آ را حف کردد است ) .(Burnell & Randall, 2017: 309الگااوی زیاار،
م افع و نقو متفاوت دولت در ه د معاصر و دوردهای شاااخص حکوماات ه ااد پااس از فروپاشاای
ایراد جماهیر شوروی را نشا میدهد
• دوره حکومتهای میانهرو معتدل ( :)1991-1989دولتهای پس از فروپاشی ایراااد

جماهیر شااوروی و پاایو از بهقاادرت رسااید دولتهااای ه اادوی ملیاارا ،از راجیااو ااناادی 1یااا

نار سی ها ر ئو 2و مون موهان سینگ که با یغییر پارادایم ج گ سرد ،یجااارت را در دسااتورکار خااود
قرار دادند؛

• دوره حکومت وادعگرا ،ملیگرا ،و توسعععهطلب هنععدو دولتهااای و جپییای  3و نار نییدر

مود  ،4دارای الگوی لیبرال سرمایهداری ه دی مبت یبر ملیارایی افراطی ه د و با ارایو و یوجااه
عمدد به نشانههای مادی قدرت ،دارای سیاست خارجی یوسعهارا با راهبرد یبدیل ه د به یک قدرت
ب ره جهانی هست د ).(Pourahmadi, Qavam & Khani, 2017: 9
________________________________________________________________
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 .9نخبگان توسعهگرا در هند

مهمیرین دغدغۀ رهبرا ه دی در دورا پس از استعمار ،سرمایهاذاری ،ایجاد ظرفیاات در صا ایع
س گین مان د یولید نیرو و فوالد ،ماشینهای ص عتی و ص ایع شیمیایی و اریباط با بازارهای خارجی
برای پیشرفت یوسعه اقتصادی بااود ) .(Kolaei & Vaezi, 2012: 259ظهااور و نفااوذ شخصاایتهای
ب رای مان د ااندی ،جناح ،1جو هرزعل نهرو 2و مهومان سینگ 3نقو زیادی در سیاساات و یوسااعه
ه د داشته است .نخبگا ه د با درپیو ارفتن سیاستهایی مان د یالش برای جااایگ ی ی واردات،
ص عتیسازی ،یصدیاری دولت در بازار ،یوسعه بخو دولتی ،و ی ظیم مقررات یجاااری ،درصاادد
ایجاد خودکفایی در این کشور بودداند )2013

 .(Tabli:درواقع ،سیاسات یوسااعهارای ه ااد ،زاییاادد

داراونیهای ذه ی یصمیمایرا و سیاستاذارا این کشور است .سرا ه د برای یوسعه اقتصادی
این کشور کارهای زیادی انجام دادداند ).(Mirzai & Golestani, 2017: 17
عوامل مؤثر بر رویکردهای نوین ه د ،چه در عرصه داخلی و چه در سیاست خااارجی ،یوساط
نخبگا حاکم بر ه د بازیعریف شدد است .جهتایری این نخبگا  ،یوسعهارایی است کااه رونااق
اقتصادی را برای ه د بههمراد داشته است؛ بهوی د از سال  1990یا  2001که لیبرالیسام باار اندیشااۀ
نخبگا ه دی حاکم شد و جها بی ی نخبگا حاکم مبت یبر رفاد اقتصادی و یولید ثروت و اریباااط
با قدرتهای ب ره بود .در این دورد ،اصالحات اقتصادی شروع ،و قدرت از انرصار ح ب ک گاارد
خارج شد و برپایه خطمشی اقتصادمرور قرار ارفت ).(Sobhani, 2010: 660
رویهمرفته ،نخبگا ه د 10 ،هدف را دنبال کردداند ملیارایاای و درپیوایااری رو یکردهاای
نوین اقتصادی و یأ کید بر سیاست خارجی فعال ) ،(Bahrami moghaddam, 2014: 178اصااالحات
قانونی و اجرایی و نظام آموزشی ،بهکارایری الگااوی اقتصاااد دانومرااور ،انقااالب سااب و جااذب
سرمایهاذاری و بازار خارجی ،آزادسازی یجارت و خصوصیسازی ص ایع ،درپاایو ااارفتن مشاای
عملارایانه و رو یکرد واقعارایانه و داراونی اندیشه ضدغربی و ارایو به آمریکا

(Sobhani, 2010:

) ،662انعقاد قراردادهای آزاد یجاری با کشورهای همسایه و سازما های چ دجانبهای مان د آسهآ ،
شورای همکاری خلیج فارس و ایرادیه آفریقا ).(Tohidi, 2012: 3-6
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 .10استقالل نسبی دولت

استقالل دولت به ک ترل و مدیریت و رهایی از درایری طبقایی اشارد دارد .بارای پشااتیبانی از ایاادد دولاات
بهع وا یک موجود دارای استقالل ،الزم است که طبقات اجتماعی یرلیل شوند .دولت ه ااد بااا کمااک
نهادهایی مان د دیوا ساالری ،یوانست ک ترل طبقات بومی را امکا پذیر ک د ).(Smith, 2001: 276
با استقرار دولت در سال  1947و یدوین و یصااوین قااانو اساساای در سااال  ،1949مقامااات
دولتی ،رویکردی طبقایی داشت د .دولت بهلراظ طبقایی ،ائتالفی از بااور وازی صا عتی و اشاراف
زمیندار بود که پس از چ دی ،بور وازی ،بریری را در بلوک قدرت بهدست آورد .در دستگاد دولت
دو ج اح یرقیخواد و مرافظهکار حضور داشاات د کااه یرقیخواهااا  ،از م ااافع بااور وازی حمایاات
میکردند .مردود کرد سرمایۀ ارضی و ک ترل دولت بر بخشی از سرمایه ص عتی ،مورد یوجه ایاان
ج اح بود که نهرو از شخصیتهای برجستۀ آ بهشمار میآمااد .در مقاباال ،ج اااح مرافظااهکار بااا
نوعی حداقلارایی برای دولت و احساس همدردی بااا زمایندارا  ،از حفا ساارمایه ارضاای دفاااع
میکرد .دولت در سالهای اولیۀ پس از استقالل از م افع بور وازی پشتیبانی میکاارد
)106

(Keshavarz,

 .2004:ح ب ک گرد در ه د ،ائتالفی از طبقات بور وازی و اشراف زمیندار بود کااه از م ااافع

ایاان طبقااات حمایاات میکاارد و مخااالفتی بااا یعااامالت فکااری و طبقااایی ایاان ارودهااا نداشاات
)2004: 107

 .(Keshavarz,درواقع ،دولت ازیکسو طبقه زمیندار را حذف کرد و ازسااویدیگر ،بااا

سازماندهی بخو کشاورزی ،زمی ۀ ص عتی شد را فراهم کرد .پااس از اسااتقالل ،بااور وازی ملاای
ه د در پیوند با کشاورزا در مقابل اشرافیت زمیندار قرار ارفت .اشرافیت ه د ،مانع اصلی یوسااعه
بود ،اما با استقالل دولت در یعامل با سرمایهداری ملی و کشاورزا  ،زمی ۀ ص عتی شد این کشااور
فراهم شد ) .(Mazlom & Azimi, 2011: 26از سال  ،1967-1990دولت به ایراد طبقۀ سرمایهدار،
زمیندار ،و نخبگا یرصیلکردد برای ایجاد سازااری بین سیاست و اقتصاد نیاز داشت .ایاان دورد،
خود بااه دو دورد یقساایم میشااود دورد  1967-1980کااه سیاساات پااذیرش دولاات ،خواسااتههای
دهقانا سرمایهدار و فقرا را موردیوجه قرار داد و پیامد آ در اقتصاد ،انقالب ساب و کاااهو فقاار و
پذیرفتن جماعت دهقانا ثرویم ااد در ائتالفهااای رایااج بااود و در دورد دوم  ،1980-1990رشااد
سریع و برنامۀ ضدفقر ،و در سالهای  1998-2005سیاست آزادسااازی ادامااه یافاات کااه یکاای از
پیامدهای آ  ،یشکیل طبقه متوسط ب ره بود ).(Azimi & Hashemi, 2013: 35
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دومین طبقهای که مییوانست مانع دولت ه د شااود ،کاساات بااود .مفهااوم «کاسااتا یااا نظااام
طبقایی در جامعه و کشور ه د ،نشا ده دۀ سلسلهمراین اجتماعی ه دوها است .ب یا این نظام بر
پایۀ اصل بریری طبیعی است .این بریری در قالن ایدۀ پاکی و نجسی یبلااور یافتااه اساات کااه حتاای
یعیینک اادۀ موقعیاات اجتماااعی نیاا

بااودد اساات )2005

 .(Jabbari,درواقااع ،ایاان نظااام بااا

زیرمجموعههایو ،ه د را به جامعهای با ه ارا طبقه یبدیل کردد است .این نظام که روابط انسا ها
با یکدیگر را دیکته میک د ،از اذشااتههای دور ،جامعااه ه ااد را بااه چهااار طبقاۀ برهمنهااا (طبقااه
روحانیو ) ،کشایریاها (طبقه شاه اداا و ج گاورا ) ،ویشایاها (طبقه بازراانا و ص عتارا ) ،و
شودراها یا سادراها (طبقه کارارا ) یقسیم کردد اساات .هاارکس کااه در ایاان چهااار طبقااه نگ جاد،
«نجسا یا فرد غیرقابللمس (دالیت) بهشمار میآید .با وجااود ایاان طبقااات و بااهرغم ارایوهااای
اقتدارطلبانه و سلسلهمراین ،آ ها با موازین سیاسی دولت حاکم هماه گ هساات د

(Nasiri, 2006:

) 98و دولت با وجود ی وهای مربوط به کاست با کارهایی که انجااام دادد اساات ،همچ ااا از ایاان
طبقات مستقل است ).(Seers & Meier, 2005: 212
از سال  ،1950دولت ه د بهم ظور کاااهو نابرابریهاای م لتای ،امتیازهااایی را بارای کاساات و
طبقات پایین در قانو اذاری و استخدام دولتی درنظر ارفت .قانو اساسی ه د بهطور رسمی در سال
 ،1955نجس بود را مردود دانست و دولت از دهه  1950با سیاستهای یخصیص سهمیه ،یغییرایی
را برای بهبود استاندارد زندای خانوارها ایجاد ،و امکا ورود به عرصه سیاسی را برای بخو زیااادی از
آنا فراهم کرد .از اواخر دهه  1980برخی از افراد مربوط به طبقات ،زیر سایه سیاسااتهای حمااایتی
دولت قرار ارفت د )1998

(Nayyar,؛ برای مثال ،در حوزدهایی مان د مااذهن ،قااانو اساسای ه ااد بااه

دولت اجازد میدهد یا در مواردی مان د نجس شمرد کاستهای پایین ،دخالت کااردد و مااانع انجااام
این نوع رفتارها شود ) .(Ghezelsofla, 2017: 346-347دولت ،برخی از مقامها را به بخوهای مرااروم
جامعه و کاستها اختصاد داد و کارهای وی دای را برای استخدام آ ها در ساامتهای اداری انجااام
دادد است؛ برای مثال 27 ،درصد از مشاغل برای کاستها ذخیرد و سهمیههای وی دای در شااغلهای
دولتی به آ ها اختصاد دادد شد .درواقع ،این سیاست ذخیردسازی ،سبن آشتی کاستها بااا دولاات
شد ) .(Bertrand, Burgess, Chawla, Xu, 2015: 3-7رویهمرفتااه ،یکای از ارکااا یوسااعه اقتصااادی،
دولت قدریم د و یوجه به رفع یبعیضهای اجتماعی است.
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 .11قدرت دیوانساالرانه هند

یکی دیگر از وی ایهای دولت یوسعهارا ،قاادرت دیوا ساااالرانۀ آ اساات .دیوا ساااالرا  ،ع صاار
اصلی قدرت دولت هست د .آ ها وظیفااه اجارای سیاسااتها را بهعهاادد دارنااد و بااههمیندلیل ،باار
اقتصادهای درحالظهور یأثیر زیادی میاذارند .از زمانیکه در ه د ،سلط ت شکل غالن حکومت
بود ،دیوا ساالری س تی وجود داشت .در آ زما  ،دیوا ساااالرا  ،وظیفاۀ حفا نظاام و دریافاات
درآمد و مالیات برای پادشاها را بهعهدد داشت د .در ه د ،لرد کر والیس 1با ایجاااد دیوا ساااالری

نیروم د و خادمات ماادنی ه ااد 2بااه آ رساامیت بیشااتری بخشااید .ایاان مجموعااه ،از شاااخههای
دیوا ساالری استعماری بود که وظیفۀ حف سیاست اسااتعماری بریتانیااا را بهعهاادد داشاات ،ولاای
مفهوم ادارد یوسعه در آ زمااا زیاااد شا یدد نمیشااد ) .(Egyankosh, 2017: 3حاکمااا بریتانیااایی
بهم ظور یأمین اهداف خود ،اروهی از افراد را در ه د آموزش دادند که عملکرد آ ها ،سبن یقویت
ب یاد اداری ه د شد؛ برای مثال ،در میانۀ قر نوزدهم ،یقاضا برای استخدام دولتی موجن شااد کااه
پارلما بریتانیا این یقاضا را بررسی و یوصیههای خود را در سال  1854ارائه دهد .این یوصیهها کااه
سرلوحه فعالیت نظام اداری ه د بهشمار میآی د عباری د از
• استخدامهای دولتی باید با برا اری آزمو های رقابتی انجام شود؛ بهبیا دیگاار ،ایاان بهتاارین
روش برای قضاوت در مورد یوانایی و وی ایهای دیگر نام دهای یصدی مقامهای اداری است؛
• همیشه باید ظرفیت فکری و شایستگی کارم د دولت ،اولو یت داشته باشد؛
• همیشه باید به افراد مستعد و کارآمد ،پاداش دادد شود.
در ابتدا ه دیها در رددهای پایین استخدام میشدند و از داشتن مقامهای باال مرروم بودند ،اما
از دهه  1850بهبعد ،درها برای رسید ه اادیها بااه مقامهااای باااالیر باااز شااد .درواقاع ،در زمااا
استعمار ،بریتانیا نهادهای دیوا ساالری نیروم دی را در ه د ایجاد کرد که پس از اسااتقالل ه ااد در
ل
سال  ،1947یقریبا دستنخوردد باقی مانااد .ه اادیها در سااالهای پااس از اسااتقالل از رویااههای
دولت انگلیس در زمی ۀ استقرار قانو  ،برقراری نهادهای مشوریی ،و دیوا ساالری نیروم د ،استفادد
فراوانی کردند؛ یع ی زمامدارا دولاات مسااتقل ه ااد ،ایاان رویااهها را در ساااختار سیاساای و اداری

________________________________________________________________
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خویو جذب کردند ) .(Huntington, 1996: 128درواقع ،استعمار بااه ایجاااد یاک ساااختار دولتاای
غیرطبیعی در ه د انجامید که نهادهایی مان ااد دیوا ساااالری ،اریااو ،و پلاایس را یوسااعه ماایداد و
وی ای مروری دولت ه د ،وابستگی زیاد به این نهادها بود ).(Smith, 2001: 279
مهمیرین مسئلۀ پس از استقالل ،نوع دیوا ساالریای بود که باید کشور یازداستقاللیافته داشااته
باشد .چه نوع ساختار و روشی در شرایط جدید الزم است .همچ ین ،مسئله مهم ،سرنوشت افسرا
ه دی خدمات مدنی ه د بااود کااه در دورا پاایو از اسااتقالل در دیوا ساااالری ،اریااو ،و پلاایس
استخدام شدد بودند .پس از استقالل ،یصمیم ارفته شد که این افراد به خدمت خااود ادامااه ده ااد.
دولت مرک ی ،یعدادی از این افسرا را استخدام کرد و برخی برای اجارای سیاساات خاارجی ه ااد

معرفی شدند .خدمات جدید اداری ه د 1با  3600کارم د ،ایجاد و به پذیرفتهشااداا بریاار آزمااو

اختصاد دادد شد که آ را به یکی از پررقابتیرین خدمات ماادنی جهااا یباادیل کاارد .قارار شااد
استخدامها نی مان د اذشته از طریق آزمو رقابت آزاد یوسط یک نهاد قانونی و مستقل انجام شود.
بههمینیریین ،کمیسیو خدمات عمومی بهع وا یک نهاد مستقل برای استخدام نیروها و خدمات
اونااو دولت مرک ی ایجاد شد .این کمیسیو  ،اف و بر دیوا ساالری غیرنظامی ،خدمات دفاااعی
اریو ،خدمات اقتصادی ،و حتی مه دسی ه د را نی انجام میداد ).(Egyankosh, 2017: 3-7
دولت ه د با ایکا به این نهادها و دیوا ساالری اسااتردد ،برخاای فعالیتهااای کااال اقتصااادی
(خاادمات شااهری و یوسااعهای ،آمااوزشوپرورش ،کشاااورزی ،حملونقاال ،اریباطااات ،ساااخت
مجتمعهای ب ره مسکونی ،بهبود خدمات درمانی ،و )...را انجام داد ،اما برنامههای اداری و یغییر
مدیریت ،ارزشها و روشهای کار جدیدی را میطلبید و به یالش آااهانه و جدی نخبگا سیاسی
برای ایجاد سازااری بین الگوهای نهادی قدیمی و آرما ها و اهداف جدید نیاز داشت .افرادی مان د
جواهر لعل نهرو ،نقو زیادی در نفی استعمار و یقویت نهادهای دیوا ساالر داشت د و همین نهادها
بودند که به اب ار یوسعه ه ااد یباادیل شاادند .دیوا ساااالری ه ااد از سااال  1945یاااک و  ،پیشاارفت
چشمگیری داشته است .رهبرا ارشد ک گرد ملی به شکل داد به ادارد دولتی ه ااد مشااغول بودنااد.
هرچ د بسیاری از آ ها مان د پاتل و نهرو ،با این چالو روبهرو شدند کاه آیاا اداماۀ دیوا ساااالری
________________________________________________________________
)1. Indian Administrative Service (IAS
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ساختهشدد یوسط بریتانیا الزم است یا خیر .پایل از نگااه داشااتن چااارچوب سااخت دیوا ساااالری
ایجادشدد و پرورشیافته یوسط بریتانیا حمایت میکرد و نهرو ،مخالف حف نظام بوروکراییک بود،
اما سرانجام ،نهرو نی موضع خود را یغییر داد و از ادامه این نظام پشتیبانی کرد ).(Sambit, 2018
 .12جامعه مدنی ضعیف در هند

هدف جامعه مدنی ،ساخت یک شکل واقعی از حکومتداری است که در آ دولاات و شااهروندا
در برابر یکدیگر مسئولیتپذیر باش د ،ولی روند مشارکت سیاسی در ه د بهاونهای ف ای دد ضااعیف
است و این نشا ده دد ضعف جامعه مدنی و دولت نیروم د در این کشور است .نقشی کااه دولاات
ه د به طور مستقل در یوسعه کشور خود بازی کرد ،به برنامهری ی مستقیم اقتصادی یا اعمال ک ترل
دقیق بر نهادهای اقتصادی مردود نشدد است .یمرک زدایی و هماه گی میااا بخوهااای جامعااه،
سرکوب ،و اعمال ک ترل شدید اجتماعی برای حف انباشاات م اافع ساارمایه نیا از ع اصاار اصاالی
طرحهای یوسعه ملی در این کشور بهشمار میآی د ).(Brahman, 2002: 148
اذار ه د بهسوی استقالل با ظهور دولت رفاااد و اسااترش قاادرت دولاات در زمی ااههایی مان ااد
آموزش ،سالمت ،و ام یت همراد بود که پیوازاین ،زیر نفوذ جامعه مدنی قرار داشاات .ایاان فرای ااد
ل
سبن شکلایری دولتی نیروم ااد یقریبااا در یمااام زمی ااههای عمااومی شااد (Mohanty & Tendon:
) .2004در ه د ،جامعه مدنی بهمع ای ج بوهای مردمی علیه دولت بهکار رفته است .این ج بوها
با چی ی اریباط دارند که کوهل آ را بررا حکمرانی خواناادد اساات .برارا حکمراناای ،معلااول
کاهو پایب دی رهبرا به مردودیتهای نهادی قاادرت شخصاای و همچ ااین ،یقاضاااهای ف ای اادۀ
ارودهای اجتماعی اونااونی است که سیاسی شدداند .برارا حکمراناای در جامعااه ه ااد معلااول
ارودهای متقاضی جدیدی است که بیشترین فشار را بر نظام سیاسی وارد میک ااد .از اواخاار دهااه
 ،1980وجه غالن سیاست ه د ،ج بوهای زنا  ،کاستها ،دهقانا  ،کشاورزا  ،و قبایل بوددانااد
) .(kohli, 1991این ج بوهای اجتماعی ،یکی از ع اصر جامعه مدنی ه د هست د که نهی ها به حف
هویت پرداختهاند ،بلکه واک شی به نارضایتی از یوسعه اقتصادی و نبود عدالت اجتماااعی بوددانااد.
نمونهای از نارضایتیها ،کارهای نوارایانه در کشاورزی بود .اقدامات نوارایانااه دارای دو بعااد بااود
رهایی از فئودالیسم از طریق اصالحات ارضی ،و یوسعه کشاورزی از طریق انقااالب سااب کااه ایاان
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اقدامات با بهکارایری ف اوری جدید ،سبن بیکاری استردد و بیرمق کرد زمینهای کشاورزی شد
) ،(Azimi & Hashemi, 2013: 30اما با ظهور دولت مدر  ،ریشههای جامعه مدنی ه دی یضعیف
شد .جامعه مدنی ه دی با یأثیرپذیری از دوردهای استعمار ،دچار رکود و عاادم یکپااارچگی شااد و
دولت با بازیگرا غیردولتی مقابله کرد ) .(Mohanty & tendon: 2004دولت بااا اجارای برنامااههای
پ جسالۀ اقتصادی و با هدف رسااید بااه عاادالت اجتماااعی ،کارهااایی را در راسااتای از بااین باارد
نارضایتیها انجام داد )(Lang Ag, 2009: 275؛ برای مثال ،اصالحات ارضی را برای مرااو اسااتثمار
کشاورزا و یأمین ام یت اجارددارا زمین ،یشویق بازاریابی یعاااونی ،و ایجاااد مؤسسااههای یوسااعه

جامعهای و شورای پ جنفرد «پانچایایی راج1ا را برای باال برد سطح رفاد روستایی و مشارکت مردم
در فعالیتهای یوسعه انجام داد؛ درنتیجه ،قدرت زمیندارا یضعیف شد و نظام اربابی از بین رفت
) .(Sarma, 1391: 12سپس ،دولت نخستین کارفرمااای کااارارا شااد و یعماایم مالیااات و مالکیاات
خدمات عمومی ،دولت را به داور بین افراد یبدیل کاارد .انتخاااب اعضااای احا اب سیاساای یوسااط
رهبرا  ،مانع مشارکت شهروندا در روند سیاسی شد و این نظام سیاسی متمرک  ،بهیاادریج جامعااه
مدنی را یضعیف کرد ).(Mohanty&Tendon: 2004
برایناساس ،بخو دولتی با یضعیف جامعه مدنی در پی یوسعه بودد است .پس از استقالل ه د
در سال  1947و روی کار آمد حکومت ملی ،یوسعه اقتصادی در دستورکار دولاات قارار ارفاات.
دولت ه د بهمرض استقالل ،خطمشی و برنامههایی را برای اریقای سااطح زناادای مااردم ی ظاایم و
اجرا کرد .در سال  ،1948قطع امه سیاست ص عتی اعالم شد و از سااال  1951بهبعااد دولاات ه ااد
برنامههای پ جسالهای را اجرا کرد .همچ ین ،استعمار انگلیس در ه د ساااختارهایی را ایجاااد کااردد
بود که پس از استقالل بااهنفع یقویاات دولاات در ه ااد یمااام شااد ).(Mazlom & Azimi, 2011: 26
تی بهجایماندد از استعمار در ه د ،دربردارندۀ افراد آموزشدیدد ،سازما یافته ،مؤثر
دستگادهای دول ِ

و بهدور از فساد بودند .فسادی که دیدد میشد ،در بین مقامات دو پایه ه دی و بهوی د در روسااتاها
وجود داشت .افراد بل دپایه دولتی ،اغلن از افراد عااادی در براباار بیعاادالتیها حمایاات میکردنااد
)(Sears & Meier, 2005: 212؛ درنتیجه ،وجود دولت نیروم د در یمام این زمی ااهها ،جامعااه ماادنی
________________________________________________________________
1. Panchayat Raj

اقتدارگرایی یا دموکراسی؛ ساختار دولت و توسعۀ اقتصادی در چین و هند

121

ه د را یضعیف کرد؛ بهاونهای که و رشن  1بههمراد شماری دیگر از صاحننظرا در مورد مرزهای
مردودشاادۀ جامعااه ماادنی ه ااد یأکیااد کااردد اساات کااه جامعااه ماادنی در ه ااد ،صاارفنظر از
ل
شایستگیهایو ،احتماال بهزودی به پایا راد خود میرسد .بسیاری از انجمنها در این کشور ،ی ها
در حرف وجود دارند و سرشتی سازمانی ندارند .در برخی نواحی ه د ،بخو فعال جامعه ماادنی را
انجمنهایی دربرمیایرد که در طول ج بو استقالل پدید آمدداند .این یشکلها که موقعیتشا پس
از استقالل بهخطر افتاد ،بیشتر نمونههایی از جامعااه ماادنی ضااعیف بهشاامار میآی ااد

& (Burnell

).Randall, 2017: 315
نتیجهگیری

نبود رابطۀ علتومعلولی بین دموکراسی ،اقتدارارایی ،و یوسعه در یجربۀ بسیاری از کشورها ثابت شدد
است .در پ وهو حاضر ،نظریه دولت یوسعهارا بهع وا عامل یوسعه چین و ه د بررسی شااد .پیونااد
سیاست و یوسااعه ،سااالها پاایو از آنکااه در ادبیااات علماای ایاان حااوزد مهاام یلقاای شااود ،در نقااو
اریباطده دۀ دولت و یوسعه نقوآفرین بودد است و همزما با رشااد چشاامگیر چااین و ه ااد و یوجااه
دوبارد به یأثیر دولت بر اقتصاد و نهادارایی نوین ،این مفهوم بااار دیگاار در ادبیااات یوسااعه موردیوجااه
پ وهشگرا علوم سیاسی ،اجتماعی ،و اقتصادی قرار ارفته است .در ایاان دیاادااد ،سیاساات در مرکا
یرلیل و دولت بار دیگر در مرک برلهای مربوط به یوسااعه قارار میایاارد و جایگاااد ازدسااترفتۀ آ
بازآفری ی میشود .الگوی دولت یوسعهارا که در این پ وهو در مورد چین و ه د بااهکار ارفتااه شااد،
چ د نکته را در پ وهوهای یوسعه یادآوری میک د .نخست ای که ،یوسااعه اقتصااادی موفااق متکیباار
اقدامات دولت یوسعهارا است .دولت یوسعهارا همراد بااا وجااود نخبگااا یوسااعهارا و دیوا ساااالری
قدریم د و بهدور از فساد و ارایو به استفادد از آ برای دستیابی بااه اهااداف یوسااعه ،عاماال پیشاارفت
اقتصادی بودد است .دوم ای که ،بستر سیاسی داخلی و نوع رابطه دولت و نیروهای اجتماعی ،دستکم
در مراحل نخستین یوسعه ،برای موفقیت یا شکست آ اهمیت وی دای دارد .استقالل دولت از طبقات
و وجود جامعه مدنی ضعیف ،ازجمله شاخصهای مهم یوسااعهارایی در ایاان کشااورها بااودد اساات.
________________________________________________________________
1. Varshney
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دولت در این کشورها نقو مهمی در یواز بین جامعه ماادنی و دولاات و برقاراری عاادالت اجتماااعی
داشته است .و نکته نهایی ای که یوسعه چین با وجود یک نظااام اقتاادارارا و ه ااد بااا وجااود یااک نظااام
ل
دموکراییک نشا میدهد که دموکراسی و اقتدارارایی ضروریا پیوشرط یوسعه نیست د.
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