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 مقدمه.1
و توسعه از اصلي و بحث نسبت دولت و حكمراني  نيزترين مباحث رايج در ادبيات سياست

ما تاريخي حركت كشورها به سوي توسعهةبه همين ترتيب در تجرب.اقتصاد توسعه بوده است

در يك سو ما شاهد.آفريني دولت در روند توسعه روبرو هستيم از نقشيتتفاومبا الگوهاي

و نيروهاي اجتماعي در عين الگويي از توسعه مبتني بر عامليت نسبتاً  خودمختار طبقات

كه انگلستان نمون و پشتيباني دولت هستيم در مقابل.1 آن استة تاريخي برجستةحمايت

كه حاكي از اول تجربه و محوريت تقريباًاي وجود دارد و هدايت ويت  قاطع دولت در آغاز

از اي كه در آن نهاد عالي حكمراني توانسته با اتخاذ مجموعه تجربه فرايند توسعه است؛ اي

و كالن، مجموع سياست از تحت حاكميت خود را در مدتي نسبتاًةهاي خرد  كوتاه

به توسعه برساند توسعه » گرا هاي توسعه دولت«ها با عنوانتدر ادبيات توسعه اين دول.نيافتگي

و تعدادي ديگر از نظريه چالمرز جانسون،.شوند خوانده مي پردازان اين حوزه، پيتر ايوانز

در» ظرفيت«و» رهبري«،»انداز چشم«گرا را داراي دولت توسعه باال براي ايفاي نقش مثبت

به حالتي توسعه انتقال يك جامعه از حالت عقب مي يافته ماندگي  Fritz and rocha(كنند تعريف

menocal.2007.p.533(.
با1870گرا از سال هاي توسعه دولتةتجرببه لحاظ تاريخي،  يعني،ساز رويداد تاريخ2م

و تحقق وحدت آلمان با از سويپيروزي پروس بر ناپلئون سوم و خاندان هوهن زولرن

و  آ پايان عصر شوگان سرانجاممديريت بيسمارك و مي،غاز عصر ميجي در ژاپنها  شود شروع

رآگاهي از براي( دو.)Kumar bagchi.2000, Fritz and rocha menocal.2007.p.536.ك.ديدگاهي مشابه

و ژاپن عصر ميجي به عنوان شاخص  اين الگوي توسعه در آن هاي كشور آلمان عصر بيسمارك

م مقطع تاريخي، كه بارينگتن مور در را فرانسوي،آن-قابل الگوي انگليسيبا اجراي فرايندي

و،)8-9ص، 1372، مور( ناميده است» الگوي توسعه از باال«  با كنارزدن موانع توسعه

و زمينه زيرساخت هاي انزواطلب، گيري جهت نداه ملي را فراهم آوردةهاي توسع ها

)Jintaro.1958.pp24-30,513 ،جا.)70-73و50-55ص، 1388، چانگ معه با محوريت دولت در اين

به نخبگان توسعه و و سرمايهةگرا، وظيف شدت ملي گرا آن انباشت سريع سرمايه گذاري هدفمند

و بازارهاي جديد برعهده گرفت هاي توسعه در راستاي ايجاد زيرساخترا  وجه مهم.اي

دا شكل اي دولت، سياست توسعه و صنايع نوپاي خلي دادن به الگويي از نظام حمايتي از بازار

كه به صنايع اين كشورها كمك بينةشد تر اقتصادهاي تثبيت در مقابل كاالي باكيفيت المللي بود

 
و مايكل فردريك چون افرادي. دارد وجود فراواني جدال موضوع اينخيتاري ابعاد خصوصدر.1  نقشبر پوالنيي ليست

دارند، ولي گروه ديگر معتقدند باوجود نقش آفريني دولت، ما شاهد نوعي توسعه مستقل از دولت تأكيد تجربه ايندر دولت

ص1381احمدي،، امير1386. هلد( هستيم رو56-66و39-37، .)1379ث،نور.ك.نيز
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اين. رقابت جهاني وارد شوندةهاي رقابتي خود به عرص كرد تا در مدتي كوتاه با ارتقاي قابليت

مي اي، نيازهاي توسعهةواسط دولت به و كرد تا در فراسوي نيروهاي اجتماعي ايست تالش اده

ناسيوناليسم سركوب سياسي با هدف حفظ ثبات، كردن نيروي كار، مطيع.آنها را جهت دهد

؛27-31، همان، مور(هاست هاي اين دولت از ديگر ويژگي،گري نظاميو رمانتيك

Simon.1968.pp32-47 ر؛ در اين دولت.)409-453ص،1382دريپر،.ك.براي تحليل ماركس از اين تجربه ها

ترين اين اقتصاددانان مهم.ت خود اتكايي نيز به نظريات برخي اقتصاددانان داشتنداقداما

كه در)م1789-1846:زندگي( فردريك ليست  كتاب اصلي خود كوشيد تا با نقد الگوي اقتصاد3بود

و آلمان، كه راه توسعه را در رفع محدوديت و حاميان آن در فرانسه هاي آزاد آدام اسميت

به اتكاي تحليلي تاريخي از روند توسع آزادةمبادل از، كشورهاة مي دانستند،  الگوي بديلي

تويژگيتوسعه ارائه كند كه شكل كيد بر نقش قاطع نظام سياسي توسعهأ آن و خواه در دادن

به توسع جهت ر( ملي استةدادن .Shafaeddin.2000)؛ 1379،1387،1380، ليست.ك.براي اين مباحث

به تاريخ ميم1914 تا 1870هاي سالة اين دو كشور در فاصلنگاهي دهد ذيل اقتدار نشان

هايي سريع اتفاق افتاد كه باعث شد اين كشورها از قدرتةفرايندي از يك توسع دولتي،

به بازيگراني اصلي در مناسبات بينيبدتاي حاشيه برل و نظم هژمونيك مبتني المللي شوند

به چالش بكشن صف؛دكنسرت اروپا را به با محوريت(كشي متحدين چالشي كه درنهايت

و ژاپن و فرانسه(و متفقين)آلمان و پايان نسل جهاني وقوع جنگ،)با محوريت انگلستان اول

هايو با قرارگرفتن دولتدوم با اتمام جنگ جهاني.شدمنجر گرا هاي توسعه اول دولت

و همچني رديفاروپاي غربي در  شكلكشورهاي دمكراتيك يكبه( گيري بلوك شرقن عنوان

به آسياي شرقي هاي توسعه جغرافيايي دولتة منطقعمالً) الگوي توسعه از باالي كمونيستي گرا

بو جنوب شرقي منتقل شد؛ جايي يك شدن همچنان ويژگي دموكراتيكاوجودكه ژاپن هاي

و همين دولتةتوسع به موضوعمحور را با خود داشت  شرايط مساعدةطواس باعث شد تا

و همچنين شرايط بين هاي اي جديد از دولت داخلي شاهد رويش مجموعه طلوبمالمللي

مي توسعه آن گرا باشيم كه به.دنامي» گرا هاي توسعه نسل دوم دولت«راها توان ةواسط اين تجربه

وةشد المللي دگرگون دو عامل يعني ساختار بين يي، بستر جغرافيا نيز دوران پس از جنگ

و تاريخي ظهور خود، و اجتماعي و ويژگي فرهنگي و فرم هاي داراي تفاوت،ها به لحاظ شكل

محور با تجربة نسل دولتةاساسي با نسل اول است؛ ولي در خصلت بنيادين خود يعني توسع

و وسيع گرا يكي از بزرگ هاي توسعه نسل دوم دولتةتجرب. اشتراك دارداول ترين ترين

كه در آستانعههاي توس موج و درحالي در90ةدهةاي را شكل داد  الگوهاي ليبرال توسعه

م1997، اما رويداد بحران مالي شرق آسيا در سالشدتحسين بسياربحران بودند، اين تجربه

و پايداري توسع  داده در آنچهرخةباعث طرح ترديدهاي جدي در ميزان واقعي موفقيت
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ش» آسياي شرقيةمعجز« به مباحثي پيرامون آيند ده است،خوانده و گرا دولت توسعهةگرديد

ميانجاميدشدن در عصر جهاني  پردازيم كه در ادامه به بحث پيرامون آن

و خيزش آسياي شرقي هاي توسعه نسل دوم دولت.2  گرا
كهة توسعةتجرب و عظيمي كر سريع و سنگاپور نگ،ك هنگ جنوبي،ةدر تا50ةدهاز(تايوان

و سپس چين،) امروز ده(اندونزي مالزي، فيليپين، با الهام از ژاپن آغاز شد آن)70ةاز اواخر

مياهمجموع،ندپي گرفترا كه گزارش بانك جهاني در سالي را شكل  به آن نامم1997دهد

از.)1379،بانك جهاني( داده است» آسياي شرقيةمعجز« شواهد زيادي وجود دارد كه اين نسل

به لحاظ نظري توسعههاي دولت و هم به لحاظ عملي  نسل اول دولتة پيرو تجرب،گرا هم

و تئوري-گراي آلمانيهتوسع در اين ميان آنچه. اند پردازاني چون فردريك ليست بوده ژاپني

 نقشة يعني مسئل، ژاپنية توسعةويژگي عمد كشورهاي آسياي جنوب شرقي از ژاپن آموختند،

و بوروك ؛15ص،1385زاده، نقي(ه است بود،گرا در مسير توسعه راسي توسعهحياتي يك دولت

Janson.1982,1995(.تا امروز شعار»آموختن از ژاپن« همين نقش ژاپن است كه شعارةواسطبه

ازبراي(ستابسياري از سياستمداران اين منطقه بوده  .ك.رم 1977 سخنراني دنگ شيائو پينگ در سال آگاهي

.)591ص،1383، هابسبام

طي.استدهشبسيار بحثها هاي اين دولت پيرامون ويژگي شده از يك سو ما در مسير

و استراتژي و از سويي هاي پيگيري شاهد مسير خاص شده از سوي كشورهاي منطقه هستيم

به عنوان يك مجموعه نگاه  به آنها از،كنيمميوقتي كه حاكي  نقاط اشتراك متعددي وجود دارد

به لحاظ ساخت سياسي،كه واقعيت اين است. استامعةيك تجرب هاي به بلوك اين كشورها

و سياست استراتژي المللي، بين هاي دروني تفاوتةبراي مقايس( اند بودهتعلقممتفاوتيها هاي صنعتي

ولي درعين حال ما شاهد.)Hattori and Satso.1997.pp341-355.ك.راين كشورها در روند توسعه 

مي اي از ويژگي مجموعه كه درواقع هاي نسل ويژگي« توان از آنها با نام هاي مشترك هستيم

:ياد كرد»گرا هاي توسعه دوم دولت

پس از طريق جلب سرمايهه انباشت سرماي- و  داخليةانداز گسترد گذاري خارجي

وأت- وشكل كيد ويژه بر آموزش نيروي انساني  كارامد گيري يك نيروي انساني متخصص

و مطيع، بردن از نيروي كار ارزان بهره-  ضمن استفاده از سركوب با وجدان كاري باال

و بهره- و صنايع  ...وري باالي منابع انساني

و اجتماعي حتي با استفاد مدني،ةضعف جامع-  از هدفمندةثبات قابل توجه سياسي

 كاربرد زور
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به ناسيوناليسم قوي ولي عار- بي از حس رمانتيك جنگاتكاي توسعه و وندطلبانه

 هراس

و بهره گرا، سياست خارجي توسعه-  بردن از آن در راستاي بهبود روابط با دنياي بيرون

 توسعه

بهةگيري الگوي توسع كاربه- و توليد صادرات  عنوان مشوق رقابت

مي اما همه اين عن ها وقتي معنا كه آنها را ذيل يعني اين منطقه،ةصر محوري توسعيابد

و نقش شكل .گراي مقتدر در كشورهاي اين منطقه بررسي كنيم آفريني يك دولت توسعه گيري

 اينة آدريان لفت ويچ با تحليل تجرب،گراي آسياي جنوب شرقي دولت توسعه خصوصدر

آن ها ويژگي دولت مي نكاتها را شامل هاي عام :داند زير

كه اصلي دولت توسعهةهست. گرا توسعهوجود نخبگان)الف گرا وجود نخبگاني است

مي.باشند كارگزار توسعه در كشور مي و حتينده اين گروه ترجيح به حكومت د با دستيابي

را حفظ آن از طريق سركوب، و توسعه قرار خدمت ايجاد دگرگونيدر قدرت هاي ساختاري

به ملي گرا، ها توسعهآن.دنده و شي گرا كه در آسياي جنوب ازاين. تجدد هستندةفتشدت روست

و ماهاتير دنگ شيائو پينگ، ژنرال سوهارتو، اي چون ژنرال پارك، شرقي با اسامي لي كوان يو

كه به .شدندرهنمونرا كشور خودةهمراه گروه كوچكي توسع محمد روبرو هستيم

و خواست ماهيت نخبه. استقالل دولت از جامعه)ب ايجاد تغيير در متن گراي حكومت

كه، سنتيةيك جامع و نيروهاي اجتماعي نياز دارد خود هاي خواسته به دولت مستقل از جامعه

كه شرق آسيا ما بدون استثنا با دولتةدر تجرب. از آن پيگيري كنديرا جدا هايي روبرو هستيم

آ.در فراسوي جامعه قرار دارند و چنانكه ايوانز در بحث خود نيستندةنها بيگانه با جامع البته

مي» استقالل مبتني بر جامعه«  جويانه ميان دولت، ما شاهد پيوندي همكاري،دهد توضيح

و جامع بنگاه در جريان نبردهاي طبقاتي به دولت همچنين. مدني هستيمةهاي خصوصي

ميةصورتي آشكار حامي طبق .باشد مولد

و عقالنيآوجود يك قدرت بوروكراتيك كار)ج و نيز ضرورت.مد هاي استقالل دولت

را چابك،،مدآكار گرا، يك بوروكراسي توسعه،ريزي موفق يك برنامه و فسادناپذير عقالني

از در آسياي شرقي اين بوروكراسي.دارد اقتضا  در ژاپن (MITI)وزارت ميتي تجربةها

از دي در سنگاپور اقتصاةت توسعئهيو ريزي اقتصادي در كرهت برنامهئهي.شدالگوبرداري

و اين نهادهاي برنامهةجمل .اجرا نمودند ريز بودند كه راهبردهاي كالن توسعه را طراحي

به يك سياست يادشده،هاي گرا با ويژگي هاي توسعه دولت،دركل  گذاري از باال، اقدام

و تجارت، دا انباشت سرمايه، اعطاي سوبسيد، اعطاي وام، كنترل بازار خلي حمايت از توليد

وةدرعين سياست توسع بر... صادرات كه در  اقتصادي در اينة عامل توسع،يند خودانمودند
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و اطالعات مربوط به منطقه از منابع زير استخراج شدههداده( كشورها شد ،35-260ص، 1382،1385لفت ويچ،:ستاا

و؛85- 110ص،1384وود،؛ 246-381ص،3،ج1385، كاستلز؛ 1378بانك جهاني؛ 1379.بانك جهاني؛241-13  هريسون

دهي به توسعه ها در فرايند تالش براي شكل اين دولت.)johnson.1982؛1382ايوانز،؛1383 هانتيگتون،

به صورتي مشابه در منطقه شيوع مي و به الگوهاي رفتاري خاصي دست يافتند كه از يافت

مي سوي دادن همه مالحظات ذيلارقر، اين الگوي رفتاريةويژگي عمد.شد ديگران پيگيري

كه البته وقتي با بسترةدغدغ و افزايش توانايي ملي بود و توسعه هاي مربوط به پيشرفت

و تحصيل مدني مطيع،ةاجتماعي مناسب مثل جامع پس كرده، نيروي پركار به نرخ انداز، تمايل

شد فرهنگ مساعد توسعهو المللي مساعد محيط بين وري باال، بهره  تقريباةبه يك دور،همراه

و پايدار اقتصادهاي منطقهةسال30 .انجاميداي رشد مداوم

كه اجراي سياست90ةدهدر اوايل و هاي توصيه درحالي شده از سوي بانك جهاني

در مبني بر خصوصي) نهادهاي نئوليبرال(المللي پول صندوق بين و كاهش نقش دولت سازي

و كاهش تعرفه حذف تعرفه اقتصاد، و سياست ها  هاي داخلي هاي حمايتي از بنگاه هاي گمركي

به سياست( و روسيه،) هاي تعديل معروف را در كشورهايي چون برزيل،آرژانتين اين كشورها

از هايي شديد كرده بود، درگير بحران نگاه جهاني متوجه آسياي شرقي شد كه در آن روندي

و جهتةتوسع و نقش حمايتي به نده آن به بازار،ده موفق به اتكاي دولت بدون توجه

در گيري تجربهشكل.المللي شكل گرفته بود هاي نهادهاي بين توصيه هاي موفق دموكراسي

و شوق) طوالني ديكتاتوريةپس از يك دور( برخي كشورهاي منطقه مانند كره به اين شور

و بررسي.افزود ةموفق دولت در توسعآفريني شده پيرامون نقش هاي انجام آگاهي از اين تجربه

ت يا همان(»اجماع واشنگتني«هاي كيد بر سياستأاقتصادي عامل مهمي در گذار از

كه جوهر»اجماع پساواشنگتني«به)هاي تعديل نئوليبرالي سياست آنةدر مطالعات توسعه شد

شكل مد سياستآكيد بر نقش نهادهاي كارأت به يك تجرب گذار در رايب( موفق توسعه استةدادن

ر سياستةتجربآگاهي از  .)132- 177ص،74-123ص،)الف(1383،استگليتز؛59-69ص، 1383 ويليامسون،.ك.هاي تعديل

دو بينةگرا در عرص هاي الگوي دولت توسعه موفقيتبه اوج اين توجه به انتشار  المللي

يكي از اصلي(گزارش بانك جهاني مخ ترين حاميان سياستبه عنوان و الف هاي تعديل

تةتجرب خصوصدر)آفريني دولت نقش و در ثير آن در دگرديسي تحليلأ شرق آسيا  بارةها

و نقش دولت در روند توسعه بود .)1379و 1378، بانك جهاني.ك.ر(ماهيت
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هاي مباحثه پيرامون ماهيت بحران نسل دوم دولتوم1997بحران مالي.3
گرا توسعه

كه روند توسع جنةدرحالي وب شرقي توجهات جهاني را به خود جلب كرده بود، آسياي

برم1997در سال مالي ناگهانيبحران سقوط اقتصادهاي.1د كشورهاي منطقه را در خود فرو

.است نبوده بيش توهمي»آسياييةمعجز« گوييكهشد ديدگاه گيري اين منطقه باعث شكل

و هاي توسعه بحراني دولتاي از آغاز دورانبه عنوان نشانهسرعتبهاين حادثه گرا تلقي شد

ر( گرا در جهان سخن گفتند هاي توسعه اي از پايان عصر دولت عده ، garran.1998.ك.براي نمونه

Jomo, 2001:p 4 ر براي اشاره به اين بحث؛ به اين سطح.)25.ص، 1382، ايوانز.ك.ها بحث پيرامون بحران

درثهگيري مباح محدود نماند، بلكه باعث شكل بااي شد كه بحران را شدن روند جهانيپيوند

و اجتماعي دنياي امروز سياسي، ساختارهاي اقتصادي،ةشوندو ماهيت دگرگون فرهنگي

كه دولت توسعه تحليل مي و معتقد بود كهو تكاملرشد گراي آسيايي بر بستري كرد يافته

وْشدن جهاني به چالش كشيده گرا دچار بحران هاي توسعهتدول ناچار اين بسترها را

).( اند ساختاري شده Jin-young.2002.pp19-20كه دولت باور تحليل،در اين معنا گران آن بوده

درو گرفتهفرهنگي شكلو سياسي گراي نسل دوم بر بستر ساختارهاي اقتصادي، توسعه

و رشد يافته است ب جهاني.دوران پس از جنگ سرد تكوين  به معناي، اين تفسيراشدن

مهاي تدريجي بستريدگرگون كه محدوديتتفاوت ساختاري در سطوح هايي را برايي است

راو امكانكندميايجاد اند كردهخو قبليةهاي رفتاري مناسب دوربه شيوهكهيبازيگران هايي

ميهاي نوين رفتاري براي شيوه .سازد فراهم

بهي از جهاني چه تعريف ديويد هارو،در استدالل اين گروه و«عنوان شدن فشردگي زمان

به»مكان چه تعريف گيدنز از آن و محلي جهاني« عنوانو در»شدن امر جهاني شدن امر محلي را

ر( نظر بگيريم اين روند،)Harvey.2000.pp19-22؛74- 101ص.1387.گيدنز؛1384، سليمي.ك.براي تعاريف

شك متضمن دگرگوني به محيط كنشلهاي اساسي در ساختارهاي ؛هاي بازيگران است دهنده

،»داري تجديد ساختار سرمايه«: دگرگوني عمده3ها را در ذيل ساختارهايي كه مانوئل كاستلز آن

در.)1ج، 1385، كاستلز( بندي كرده است دسته»فرهنگ مجاز واقعي«و» انقالب تكنولوژيك« وي

 

در.1 سقوط ارزش.يافت تسري منطقه كشورهايبهو آغاز) بات(تايلند ملي پول نرخ فروپاشيبا 1997 جوالي بحران

و نهايتا يك ركود طوالني از ابعاد اين بحران  پول،فروپاشي بازارهاي مالي،ورشكستگي بنگاهها،خروج سرمايه گذاران خارجي

.بود
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س ، بحران را ذيلم1997ال بخشي از جلد سوم كتاب خود در توضيح بحران مالي

و ناتواني بازيگران توسع گرفته در دوران جهاني هاي ساختاري صورت دگرگوني  منطقهةشدن

و بنگاه دولت( مي)ها ها بندي ارتباط در مفهوم كاستلز. دهد براي تطابق با شرايط جديد توضيح

د گرا در منطقه، مابين نقش تاريخي دولت توسعه و انتظار موجود و ذهنيت ر بازارهاي ملي

و نتايج بالفصل آن براي اين منطقه جهانينيزو،ها از دولت شركت به نكاتي اشاره،شدن

كه حاوي يك دگرگوني بزرگ در بستر نهادي دولت توسعه مي  گراي جنوب شرقي است كند

شدتر پيشچنانكه.)252ص،3ج،1385( و بازارهاي مال بنگاه دولت،ة رابط، توضيح داده ي در ها

كه مطابق آن دولت همان حمايت رويكردي كامالً،منطقه كه رهنمودهاي كالن گرايانه بود طور

به اين نهادها ارائه مي لهئمس دولتكه انتظار آن بود،شدمي ايجاد مشكلي هرگاهطبعاً كرد، را

. كندحل را

كه به ةده اوايلازكه آسيا شرق سريعةتوسع فرآينددر كلي طور بحث كاستلز آن است

 مالي بازارهاي هاي بحران برابردر اقتصادها اين افتاد، اتفاقم1990ةده اواسطتام1960

و در جهاني  بودند؛ برخوردار هايشان دولت حمايتاز خارجي تجارت رقابت برابر همچنين

ده بود درحالي اين آن90ةكه در هايه دروازةكه در آستانندقدر رشد يافت اقتصادهاي منطقه

 شدن، گران جهاني تحليلةاي كه به گفت اقتصاد رقابتي؛ بگيرندالمللي قرار اقتصاد رقابتي بين

مي جهانيةترين وجه تجرب نيرومند يك شدن و ماهيت آن ادغام سريع اقتصادهاي ملي در باشد

و رقابتي است در.بازار جهاني با ماهيت سيال كه كهو درحال90ةده ميانةمسئله آن بود ي

به جهاني ب شدن اقتصاد و پسةبستهم ريختن ساختارهايهشدت درحال رشد اقتصادي دوران

و بازارهاي مالي آسياي شرقي بنگاه از جنگ دوم بود،  زيربراي چندين دههكه هاي توليدي

 وقتيو شدندمي تبديل جهانيةعرصدر بازيگرانيبه چتر دولت به فعاليت پرداخته بودند،

 داري سرمايه جهاني هاي شبكهباهاآن متقابل پيوندوها شركت اين ابعاد اقتصادها،ينا مقياس

 كاال سرمايه، هاي حركت توانستند نمي ديگرها دولت انجاميد، جهاني اقتصادبا دوجانبه پيوند به

 حمايتاز ديگركه آسيايي هاي شركتو مالي بازارهاي. كنند حمايتيا كنترلرا خدماتو

و بحران فرارسيد سرمايه جهاني هاي جريانبهرا قافيه،نبودند برخوردارتدول  كاستلز،( باختند

.)253ص،3ج

دهةو مسئل پرسشهاست كه اين بر بستر اين نوع از تحليل  گذشته مطرحة بزرگ طي يك

كه آيا جهاني را گرا بسترهاي ساختاري تاريخي دولت توسعهشدن با پيامدهاي خود اساساً بوده

و سياست مرزهاي ملي، دولت،ةكه مبتني بر سلط و اعمال تعرفه  از بين،هبود ....هاي حمايتي

كه جهاني تاثيرات ساختاري حاميان اين بحث استدالل خود را با ذكر برده است؟ از را شدن اي
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مي طريق بسترهاي دولت توسعه كه شامل گرا دچار بحران كرده است مطرح زير نكاتكنند

.است

و–گرا بر بنياد نظم دولت دولت توسعه. شدن مفهوم حاكميت ملي مخدوش)الف  ملت

و عمل دولت.هاي اعمال حاكميت شكل گرفته است هاي قاطع ميان حوزه مرزكشي انديشه

كه دولت دربرگيرندةگرا توسعه المللي ظهور در متن يك نظم بين هاي تازه اين نكته است

مد حمايتي،آشدن از طريق نظام كار براي موفقيت در مسير صنعتيمراتبي سلسلهةشد تثبيت

در.دنبايد نظارت دقيقي بر مرزهاي ملي خود داشته باش ناچار به كه اين درحالي است

و كاهش قدرت حاكميتي جهاني،شكلترين ساده به عنوان فرايندي از سياليت مرزها شدن

مي دولت  گيدنز،؛32-42ص،1384 سليمي،؛61-82ص،1383،شولت( شود هاي ملي وستفاليايي تعريف

.)Scholte.2000.Daglas.2000.pp.134-139.Strang.1996.p3؛ 645ص،1387

و بين)ب كه انفعال جامع.المللي تقويت جوامع مدني ملي هاي مدني از ويژگية درحالي

از در عصر جهاني گرا بوده است، هاي توسعه دولتةتجرب در دولتسو عامليتيكشدن ها

و تعيين مقدرات جهاني به و پيدايي بازيگران فراملي جديدةواسط كنترل مرزها  سياليت مرزها

و از سوي ديگر جهاني و خيزش به چالش كشيده شده  افزايش تحركاتوشدن متضمن زايش

و هويتي، پيدايي جنبش گروه و فعال هاي قومي هاي غيرفعال شدن شكاف هاي جديد اجتماعي

بهاجت كه مي ماعي است به چالش و منبع مقاومت در مقابل صورت جدي انفعال جامعه را كشد

.)182- 186ص، 1384،نش؛22-367ص،2ج، 1385،كاستلز( شود الگوي سنتي اعمال اقتدار مي

و بحران حكومت)ج با هاي توسعه دولت.هاي استبدادي روند دمكراتيزاسيون گرا اغلب

و نخب مردم نبود  سريع بودهةهاي توسع اند كه خود ناشي از ضرورت گرايي گره خوردههساالري

كه.)252-255ص، 1385، لفت ويچ( است ده رويدادهاي اين درحالي است  اخير در جهان نشانةسه

كه ما با روندي از دموكراتيك مي ب.)1382، هانتينگتون( ايم رو بوده شدن روبه دهد آ اين ن معناسته

مكه جهاني و هاي ناسبات ساختاري حاكم بر آن، شرايط نامساعدتري براي حكومتشدن

و شرايط مساعدتري را براي دموكراسي به استبدادي و ازاين وجود آورده ها و اند رو تشكيل

آن حفظ يك حكومت غيرمردم و كارآمد آن، بسيار دشوار تلقي هم در شكل توسعه ساالر گرا

.شود مي

و روند كوچكراتيككبحران دستگاه بورو)د از.ها دولتةشدن بدن كالسيك يكي

ازاگذ شدن، جهاني تحوالت عصر و انعطاف هاي سلسله بوروكراسير به ناپذير وبري مراتبي

يكي ديگر از شرايط.استپذير انعطافواي هاي شبكه عصر سيستم كه به معناي آن است اين

. زير سوال رفته است،ي بزرگ يعني اتكا به يك بوروكراس،گرا ساختاري دولت توسعه
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و كاهش سياست پيوند)ه . گذاري هاي حمايتي مبتني بر تعرفه يافتن بازاهاي اقتصادي

كه واقعيت بديهي جهاني؛گراست همزاد تاريخي دولت توسعه،گذاري تعرفه شدن درحالي

و كاهش تعرفه و بحث پيرامون آن مهم حول برداشتن مرزها مذ ها شكل گرفت اكرات ترين بعد

ازةازميان رفتن تدريجي مقول.شدن است جهاني به معناي  رفتن بين نظام حمايتي در حقيقت

،1380 ايوانز،( براي اقتصادهاي ملي از سوي دولت است» قابلگي«تدريجي امكان ايفاي نقش

.)48ص

هاي گراي نسل دوم بر بستر ها آن است كه دولت توسعه بندي حاصل از اين استدالل جمع

و گسترش خود كه جهانياست شكل گرفتهاي ختاريسا راآن،شدن در روند پيدايش ها

و در حال ازميان بردن سريع آن  بر بستر اين شرايط ساختاري.هاست مخدوش ساخته

اكنون اين مسئله پيش روي.اند گرا نيز در بحران قرار گرفته هاي توسعه دولت،شونده دگرگون

كه آيا دولت كه روزعههاي توس ماست بي روز جهانيبه گرا در دنيايي و مي تر در،شود مرزتر

و امكان شكل از گيري چنين تجربه حال زوال هستند  بين رفته است؟ هايي در جهان سوم

و پيدايش نسل سوم دولت دگرگوني شدن؛ جهاني.4  گرا هاي توسعه هاي ساختاري
كه آيا دور و اساساً،گرا روبه پايان استعههاي توس دولتةپاسخ ما به اين مسئله  منفي است

شكل،اي از تاريخ توسعه شدن نيز مانند هر دوره جهانيةمعتقديم در دور به همواره امكان دادن

،در اين راستا.وجود دارد كشورها قرار داشته باشند،ةيت توسعركه در محويهاي دولت

دو نخست شدن گرا در شرايط جهاني لت توسعهبه نقد مفروضات بنيادين ديدگاهي كه به مرگ

و آنگاه استدالل خواهيم كرد كه گرچه در محيط ساختا ي جديدرمعتقد است خواهيم پرداخت

به خود خواهند گرفت هاي توسعه ويژگي دولت ولي آنها در محيط جديد نيز،هاي نويني

ها گيري جهتهرچند اين محوريت را از طريق؛ كشورها خواهند بودةبازيگران محوري توسع

.گرا به انجام برسانند هاي توسعه هاي متفاوت از نسل قبلي دولتو سياست

گرا بر بستر شرايط هاي توسعه دولتةپايان دور خصوصدرشده هاي ارائه تمامي استدالل

مي فرض با اين،شونده جهاني كه جهانيو باور آغاز كه شدن نيرويي دگرگون شود كننده است

و تعييندر حال ايجاد ةكنند دوران جديدي است كه در آن شرايط ساختاري متفاوتي حاكم

و اولويت و طبعاً موقعيت  قبلية در دوران جديد بازيگران برآمده در دورهاي بازيگران است

و دچار بحران خواهند شد كه در مقابل اين.شرايط دشواري خواهند داشت طبيعي است

دا،رويكرد درندپردازاني هست از يك سو نظريه.رند مخالفان بسياري وجود كه باور دارند

كه مايل است القا كند ما شاهد يك بزرگي وجود دارد شدن اغراق جهانيةمقول خصوص

و شرايط حاكم بر آن هستيم گسست تمام ر.عيار از گذشته ،شدنس منتقدان بحث جهانيأدر
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و گراهام استفن كرزنر، پين،رابرت گيل پردازان نئورئاليستي چون كنت والتز،هنظري پل هرست

كه گرچه باور دارند ما در شرايط جديد شاهد به كه هم پيوستگي بيشتر تامپسون قرار دارند

به گذشته هستيم به گذشته نيست؛ چراكه،نسبت  ولي اين به معناي گسست ساختاري نسبت

جه ها بازيگران اصلي نظام بين همچنان دولت و مقدرات و الملل هستند اني را بر اساس منافع

مي ديدگاه و اساساً هاي خود رقم مي واقعيتزنند توان در قالب رويكردهاي هاي موجود را

ر( كالسيك توضيح داد .)87ص، 1387، گيدنز؛ waltz.1999؛ 116-178ص، 1384، سليمي.ك.براي اين نقدها

در گفته پيش آنكه رويكرد اوجودب گرفتهل تغييرات صورتروي در تحلي زياده خصوصبه ما

هم،دهد هشدار مي هاي فناوريةحوزدر خصوصاً، تحوالتة ولي قالب تنگ آن براي تحليل

و دگرگوني اقتصاد بين اطالعاتي، و فرهنگي كافي نيست الملل چنانكه كاستلز.هاي اجتماعي

 دوران ما واردكه عمالً است بنيادهاي ساختاري جهان چنان در حال تحول،كند اشاره مي

آن؛ايم شدهجديدي كه عده ولي مسئله ةبينان اي مانند كينچي اوهماي در تحليل خوش گونه

مي كه از فرارسيدن ليبرال عنوان مي»دنياي بدون مرز«كنند نيست ، همان، گيدنز( گويد سخن

.)88ص

دفاع»گرايان دگرگوني«، گيدنز از موضع»گرايان افراط«و» گرايانشك« در مقابل دو موضع

مي مي  مرزةكنند تحوالت بزرگي اتفاق افتاده كه در حال ازميان برداشتن فزايند كند كه عنوان

و امر بين مي امر داخلي و اين دو حيطه را به يكديگر پيوند بازيگران جديدي دهد، المللي است

و گروه اند، المللي شده بينةوارد عرص د،تر از هر دوراني هستن هاي مدني فعال جوامع

و پذيرفته و ما بيش از هر دوراني شاهدةشد دموكراسي الگوي عام  حكمراني است

حال شواهد بسياري وجود دارد كه نشان عيندر.ساالر در جهان هستيم هاي مردم حكومت

وةكنند الملل، اعمال ها همچنان بازيگران اصلي نظام بين دهد دولت مي  حاكميت بر مرزها

و جهتو تعيين،بازارهاي ملي بهةدهند كننده مي اصلي مقدرات كشورها و عمالً شمار  روند

و مناسبات كالن را شكل مي ر( دهند روندهاي جهاني .)1387،و چارلتون استيگليتز.ك.براي نمونه

مي نكته جالب كه نشان ب تر اينكه شواهد بسياي وجود دارد  روندي از تقويتادهد ما

روند شتابان خصوصكه خالف ادعاي معمول در هستيمو ها بر مرزهاي ملي روبر كنترل

دهةواسطبه. بازگشايي مرزهاست كه از اواخر  بحثي در غرب شكل90ة همين روندها بود

و ناسيوناليسم اقتصادي نويني سخن گفته مي آن گفت كه در آن از مركانتليسم شود كه در قالب

.هاي ملي هستند هاي نوين در حيطه تعرفهايجاد هاي حمايتي، ها در حال تدوين سياست دولت

كه حاكي از كاهش كنترل دولت افزون مي بر اين در كنار شواهدي باشد، شواهدي ها بر فرايندها

كه در سال و نيز كنترل هاي اخير نقش دولت نيز در دست است و اقتصاد ها در جوامع

رآگاهي از براي( هايي چون بحران مالي اخير در حال افزايش است بحران ك.گزارش اين روند
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the economist.jan 21st 2010(.تبه دليل همين افزايش نقش كهأهاست كه شولت كيد دارد

و فعاليتةدامن بودجه، تعداد كارمندان،شدن عمالً ها در عصر جهاني درواقع بيشتر دولت« ها

.)69ص،1ج، 1383(»اند امكانات نظارتي خود را گسترش داده

ميةنتيج كه در آن دولت آنكه ما در وضعيتي زندگي ها همچنان بازيگران اصلي نظام كنيم

و بين سياليتكه اين درحالي است.ها هستند ماندگي عامالن اصلي توسعه يا عقب ناچارالملل

خيزش كاهش قدرت دولت، ادغام بازارها، المللي جديد، رويش بازيگران بين سرمايه،

آن اين پديدهةهم.هاي واقعي هستند نيز پديده...وهاي جديد اجتماعي جنبش ها حاكي از

كه ما در دور به دوران قبلي»تداوم در عين گسست« جهاني با وضعيتةاست .يممواجهنسبت

كه دگرگوني ساختاري صورت گرفته،ةواسط از يك سو به ما با شرايط متفاوتي روبرو هستيم

ف و فرهنگ در و سياست ميدر آن اقتصاد و ضايي متفاوت تنفس و كنند در اين ميان نقش

مي ها دچار تفاوت ماهيت دولت و دولت هايي و ها براي نقش شود آفريني در مسير توسعه

و دوره هاي جهاني سازي براي استفاده از فرصت زمينه آن شدن  بايد،اي از تهديدهاي

و ويژگي ويژگي و سياست هاي نويني به خود بگيرند ج ها و  گرچه( هاي قديميگيريهتها

.را كنار بگذارند) قبليةموفق در دور

كه وقتي جهاني و ديدگاهبدبينانةشدن را برخالف تصور مسئله آن است  رويكردهاي چپ

و تهديدها براي توسع فرصتةوضعيتي دربردارند،ها ليبرالة بينان خوش ، كشورها بدانيمةها

و دورماندن از تهديدهاي وضعيت برداري از فرصت يد خواهيم كرد كه بهرهأيت ناچار به ها

به اين است كه كشوري قادر باشد سياست،نوپديد و جهت وابسته را ها گيريهاي خود

كه بتواند با تطبيق با اين شرايط از فرصت گونه به از هاي آن بهره اي تنظيم كند و  هاي زيانمند

ت آن به و پذيرش اين موضوع خود وةكنند است دوباره بر نقش تعيينيديأيدور باشد  دولت

و چارلتون؛4فصل، 3،1385ج، كاستلز؛Stiglitz. 2003( جهاني شدنةنهادهاي آن در دور ، 1387، استيگليتز

مي.)1388، فريدمن؛37ص و هايي غيرتوسعه دولت دهد شواهد نشان ،هاي نهادي قابليت بدونگرا

هاي خود در مقابل فرايند پذيري اقتصاد ملي آسيب افزايش باعث نادرست مديريت واسطة به

كه دليل اصلي بحران شرق آسيا.اند شوندة اقتصادي شده جهاني بايد ذيل را ايوانز معتقد است

و بنگاه در ضعف دولت ؛25-26ص،همان، ايوانز(دكرشدن تحليل جهانيمديريتبا روياروييها

Stiglitz.2003(.

آةرو نتيج اين از كه در بستر شرايط جهاني دگرگون حاصله و نقش شده،ن است جايگاه

مي بلكه دچار تفاوت رود، در روند توسعه ازميان نمي دولت   يكي از شرايط اساساً.شود هايي

و گرا درك شرايط محيطي، دولت توسعه شناخت روندها، داشتن انعطاف براي تطابق

وةوندش دگرگون هموارهمد مطابق شرايطآگذاري كار سياست  جهاني براي رشد توان توليد
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و حضور در بازارهاي جهاني است مي.توان رقابت ملي توان برايند به اتكاي اين مباحث

و دولت توسعه از جهاني آمده دستبههاي حاصل از دگرگوني  فرمگيريشكل گرا را، شدن

د هاي توسعه جديدي از دولت كه خود را با شرايط جديد تطبيق .اده استگرا دانست

و مسئل هاي توسعه نسل جديد دولت.5  حكمراني خوبةگرا
در هاي توسعه هاي خاص دولت ويژگيةگرا بودن يك دولت وابسته به مجموع توسعه گرا

 انداز، داراي چشميدولتچنين،ه تعريف اوليبر اساسبلكه مقطعي خاص از تاريخ نيست،

و ظرفيت نهادي الزم براي ايجاد بست در رهاي حركت توسعهرهبري و اصل اساسي اي است

و سياست پذيري دولت براي تطابق انعطاف،اين فرايند نيازهاي با هاي خود مطابق دادن ساختار

و زمان خاص خواهد بود گراي دوران هاي توسعهبه اين معنا دولت.توسعه در مكان

توقبلييگرا هاي توسعه مانند نسل شدن، جهاني سعه خواهند داشت؛ ولي نقش اصلي را در

و جهت و سياست گيري ساختار از گذاري ها هاي خود را مطابق ساختارهاي حاكم بر آن مرحله

هاي در شكل جديد دولت.)wong.2004.345-360( داري تطبيق خواهند داد روند سرمايه

مي توسعه كه را گرا و ما آنها  ناميم،مي»گرا هاي توسعه نسل سوم دولت«توان در انتظار آنها بود

به توسعه درعين انعطاف شاهد يك دولت نيرومند شكل پذيري در مقابل شرايط دهنده

و نهادهاي داخلي هستيم بينةساختاري عرص و جامعه را اين نوع دولت توسعه.المللي گرا

چراكه آنها بايد اند؛ نام داده Wong.2004.O,riain.2001)(»گراي منعطف دولت توسعه«برخي 

و مديريت كالسيك، هاي پيش چالش داري اطالعاتي،د را با يك سرمايهخو  روي حكمراني

و مشاركت فعال مردم، مدني فعال،ةجامع ده... فرهنگ سيال وگرنه در تحقق توسعهد،نتطبيق

كه در.(Ji-young.2002.pp19-22) موفق نخواهند بود شدن جهاني خصوص ولي مانند واقعيتي

 بلكه دولت،در اين حوزه هم ما با گسستي كامل روبرو نخواهيم بود عنوان شد،تر پيش

گراي نسل قبل خواهد هاي توسعه هايي از دولت ويژگي داراي،شدن گراي عصر جهاني توسعه

و از سوي ديگر ويژگي . با شرايط جديد تطبيق خواهد يافت،ههاي ديگري را وانهاد بود

ميبه ويژگي نخست د هايي كه با و سپس حوزهةورپردازيم را قبلي اشتراك دارند هاي تحول

.خواهيم شمرد بر

كه در دور نخستين ويژگي آن، حاضر نيز بايد حفظ شودةاي كه ايوانز را چيزي است

آن»استقالل مبتني بر جامعه« و گراي آسياي جنوب را ويژگي اساسي دولت توسعه ناميده است

و بنگاهو همكاري دولت،اينجا مدلي از پيوند.شرقي دانسته است مدنيةجامعهاي خصوصي

به برقرار مي را استقالل نسبي خود از جامعه قادر است بنگاهةواسط شود كه در آن دولت ها

در.و آنها را حول سياست خاصي گرد آوردكند حمايت  ترديدي نيست كه اين الگوي قديمي
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ا( هايي روبروست شرايط جديد با دشواري مياز جمله دولت به ذهن به؛)آورد ستبدادي را

كه ايوانز عنوان مي هر همين دليل است  پيادهرا جامعهو دولت روابطاز مدلي بايد كشور كند

و ويژگي شرايطباكه كند آن خاص آن كشور به توجهباوي. باشد متناسب هاي فرهنگي

بهرا جامعهبه كايات بايد«: كندمي عنوان خصوصي نهادهايو جامعه قدرتةفزايند روند

 توازنو شود مهار خصوصي سرمايه رشد روبه قدرت،داد بسطهم ديگري اجتماعي هاي گروه

مي.»شود برقرارنواز جامعهبه اتكاو خودگرداني بين  ستگاهد«:گويد ذيل همين توصيه، ايوانز

 آنچه مثل ديگريكنون شدن جهاني اقتصاددر اما،دارد اهميت همچنان توانمندو منسجم دولتي

از گونهآن،آمديشپ آسيا شرق ببرهايبه موسوم كشورهايدر 1980و 1970 هاي دهه طي

 صنعت. بود نخواهد كارساز،باشد صنعتي نخبگانبا ارتباطبر مبتني فقطكه جامعهبه اتكا

 ماالًاحترااش آينده هاي پروژهو است شده متكي فراملي هاي ارتباطبه بيشتر هرچه داخلي

.)24-28ص، 1382، ايوانز(»دولتبا اشتراكنه بود، خواهد فراملي هاي شركتبا اتحادبر متكي

و جهت)همراه با تطابق( حفظ و جامع دولت به بنگاهةدهند نقش باالدستي  مدني در عينةها

 سخن گفتن از دولت پيوند باآنها از اين جهت مهم است كه بدون اين ويژگي اساساً

بهةندده سوق بي جامعه همراه با حفظ اين جايگاه براي دولت. معنا خواهد بود سوي توسعه

كه  گراي نسل قبل گراي جديد با دولت توسعه مشترك دولت توسعه هاي ويژگير ديگاست

و توسعه؛ شود مشخص مي گرا، نقش دولت در انباشت مانند وجود يك بوروكراسي توانمند

پس راهاز( سرمايه به و جلب سرمايان كمك ها، ساخت گذاي در زير سرمايه،) خارجيةداز

و پژوهش، و اصالح انحرافات بازار آموزش ولي اقدام دولت در اين.حمايت از بازار ملي

كه نسل قبلي دولت راستا نبايد لزوما با روش آن هايي هاي توسعه را فراهم بستر راهها از

.انجام شود اند، آورده

توانمي،گراي نسل جديد بايد تغييراتي نسبت به قبل ايجاد كندت توسعهدر ابعادي كه دول

و اين به آن معناست:زير اشاره كرد نكاتبه  به رقابت داشته باشد اين دولت بايد توجه جدي

ميكه اين دولت لزوماً به همتايان نسل قبل اعمال در.كند كنترل كمتري بر روي بازار نسبت

و در مقام مكمل بازار جلوه گذاري استاينجا نقش دولت در سي گري بيشتري خواهد هاي كالن

با هاي گسترده بستان دولت در اين حوزه بايد به بده.)105-110ص،)الف(1383، استيگليتز( داشت تري

و خصوصاً دولت هاي مشترك براي جلب هاي چندمليتي براي ايجاد همكاري شركتها

ك سرمايه و تكنولوژي اقدام و مستمر براي كارةداشتن برنام.ندگذاري مدتر كردن هرچهآ جدي

و ارتقا كيفيت امري محوري است كه از طريق برنامه،بيشتر دولت اي براي اصالح نهادها

آن برنامه و اجراي مي ريزي كه در مجموع باعث ارتقاي ظرفيت دولت؛شود ها محقق  اقدامي

.دگرد در مسير تحقق توسعه مي
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اپژوهشگران تين باورندبر مي» ظرفيت«ةكيد بر مقولأكه ةشود تا يك نقط دولت باعث

به اشتراك جدي ميان ادبيات دولت توسعه و ادبيات مربوط وجود آيدبه» حكمراني خوب«گرا

)Fritz and rocha menocal.2007.p.537(.آنچه در قالب ادبيات حكمراني خوب براي ارتقاي

و مجمو و كارايي نهادها ميةعقابليت تواند در راستاي تقويتمي،شود حكمراني ملي توصيه

در تعريف حكمراني.شونده تلقي شود دگرگون،گرا در محيط بسترهاي نهادي دولت توسعه

آنةخوب، برنام بر«را عمران سازمان ملل  اساس حاكميت قانون، مديريت امور عمومي

و مشاركت گستردآدستگاه قضايي كار و عادالنه تعريف»داري ردم در فرايند حكومتمةمد

و. كرده است و حقوق مالكيت اين اقدامات اصالحي شامل فرايندي از تقويت قانون

و امنيت از جلوگيري از اقدامات خودسرانه و شفافيت راهزدا در كشور بخشيدن به قوانين

و تقويت تخصص شايسته مستقل،ةيئ قضاةتقويت قو  با فساد،مبارزه نهادي گرايي، ساالري

و تقويت پاسخ اين.سازي براي مشاركت هرچه بيشتر مردم در امور است نهايت زمينهدرگويي

ت كهأاصالحات و كار دارد و فضاي كسب ثيري مشخص بر محيط نهادي فعاليت اقتصادي

و مقوم فرايند توسع مي ؛ 1383؛)ب(استيگليتز؛ 110-114ص،1383،)الف(استيگليتز( ملي باشدةتواند مشوق

كه دولتيادشده نگاه آرماني موجود در ادبيات باوجود.)147-160ص هاي، ترديدي نيست

و ظرفيت قابليت،ها گرا قادرند تا با استفاده متناسب از اين توصيه توسعه هاي خود را افزايش ها

. خود را با شرايط جديد سازگارتر كننداده،د

 نتيجه
بستا هايي دولت الگويمعرفي،همقالاينةهدف اولي و جهتنهادي، هاي قابليتاكه گيري

ح سريع در كشورهاية خود عامل تحقق توسعهاي گذاري سياست و بودندشانيتكما تحت

كهة اصليايد.ماندگي نجات دهند مدتي كوتاه كشور خود را از عقبدرموفق شدند  آن بود

به اين دولت گرا،عههاي مختلف دولت توس هاي مشترك ميان نسل ويژگياوجودب ةواسط ها

و بين بر محيط داخلي به نسل قبل در هر دوره با ويژگي،هاآن المللي حاكم هاي متفاوتي نسبت

هاي شديد هايي چون درگيري گرا با ويژگي هاي توسعه اگر نسل اول دولت. شوند مشخص مي

 گري، نظامي ستي،گيري امپريالي جهت المللي، هاي بين هاي سياسي قدرت در متن رقابت

به پيگيري سياست توسعه گرايانه رمانتيك، ايدئولوژي ملي  هاي سياسي، عنوان ابزار رقابت اي

و بوروكراسي استقالل دولت از جامعه، باو نسل دوم اين دولت؛محوريت نخبگان ها

گرايي ملي بلوك غرب در نظام دوقطبي،ةهايي چون قرارگرفتن در زير مجموع ويژگي

جلب صادرات،ةاستراتژي توسع هاي نظامي، پرهيز از درگيري در رقابت انتيك،رم غير

و بوروكراسي شناخته شده گذاري خارجي،انفعال جامعه، سرمايه نسل اند؛ محوريت نخبگان
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ةهايي چون پيوند بيشتر با جامع با ويژگيگرا در شرايط جديد احتماالً هاي توسعه سوم دولت

ب و كاهش كنترل بر تالش در راستاي مشاركت بيشتر مردم در امور گرايي مدني، ملي ازار،مدني

و غلب گيري، تصميم وةتالش در راستاي ايجاد شفافيت به سياست شناخته .... محوريت اقتصاد

به رويكردي است كه جهاني.خواهند شد به معناي پاسخ شدن را پايان دوران اين ديدگاه

مي دولت توسعه و عنوان گرا كه جهانيميداند  ساز خود، شدن با تغييرات دگرگون كند

بر كه دولت توسعهرا بسترهايي از است ازبين برده،هآن ابتنا يافت گراي نسل دوم و لذا اين نوع

كه جهاني. اند ها در بحران قرار گرفته دولت شدن استدالل ما در مقابل اين رويكرد آن بود

، را مخدوش كرده است) آسياي شرقيةتجرب(گراهگرچه بسترهاي ظهور نسل دوم دولت توسع

تواند گرا بودن يك دولت نمي چراكه توسعه؛ گرا نيست ولي اين به معناي پايان دولت توسعه

بلكه اي از تاريخ نسلي خاص ارزيابي شود، هايي خاص دوره اي از ويژگي برحسب مجموعه

د انداز توسعه گرا بودن برحسب وجود يك چشم توسعه و اشتن ظرفيت نهادي مناسب براي اي

ميةتحقق توسع و بوروكراسي تعريف به آن معناست كه اتفاقاً ملي از سوي دولت و اين  شود

گرا بودن بايد متناسب با شرايط ساختاري محيطي حاكم بر خود ها براي توسعه دولت

درههاي توسع پذيري دولت انعطاف،به عبارت ديگر. سازندهاي خود را متحول ويژگي گرا

هايي چون كاهش توان مستلزم جذب دگرگوني،هاي حاصل از تحول ساختاري دگرگونيةدور

 مدني،اقتصادةشدن جامع فعال افزايش پيوند با اقتصاد جهاني، ها بر جامعه، اعمال قدرت دولت

و شونده،و فرهنگ جهاني كه؛خواهد بود ....دگرگوني ماهيت تكنولوژي  ما را سرانجام چيزي

باه سوي دولت توسعهب كه برخي از آن گراي منعطف دولت توسعهنام گراي نسل سوم

به فعاليت در راستاي در اين ميان دولت.سازدمياند، رهنمون يادكرده ها همچنان

به ايجاد زيرساخت سياست و سياسي، اي، هاي توسعه گذاري معطوف بهبود ايجاد شفافيت مالي

و سازوكارها، س قوانين و انتقال تكنولوژي،ةرمايجلب اعطاي حمايت از بازار داخلي، خارجي

و حمايت از اقشار آسيب وام، ها مجبورند تا هرچه بيشتر با رقباي دولت.اند پرداخته.... پذير

و ارتباط خود را با گروه شركت انندم خودةتاز هاي اجتماعي هاي چند مليتي تعامل كنند

دو.افزايش دهند و سياست ها برنامهلتضمن آنكه اين هاي هاي خود را بايد مطابق ويژگي ها

به اجرا بگذارند و و فرهنگي خود برگزينند م.خاص بومي يدي بر اين نكتهؤتاريخ توسعه

و  و بومي، هاي جهاني در متن ويژگيحل راهثرؤماست كه تلفيق خالقانه ضرورتي هاي محلي

.گريزناپذير است

د كه مي ولتمسئله اصلي آن است در حركت توسعهةدهند توانند جهت ها همچنان اي

 موانع نهاديةكنند رفع اندازهاي كارآفريني، عامل تثبيت نهاد مالكيت، چشمةدهند كشورها، بسط

سرمايه، بسترسازومد در راستاي جذب تكنولوژيآهاي كار گذاري عامل سياست توسعه،



و دولت جهاني و تداوم نقش دولت در فرايند توسعه گرا؛ سويه هاي توسعه شدن  215 هاي تغيير

و يا عامل تخريب و جهاني و منابعةاي، هدردهند فرايند توسعهپيوندهاي محيط ملي

وو هاي مولد، عامل ايجاد بسترهاي ساختاري فساد بخشةكنند تضعيف هاي ملي، ظرفيت رانت
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