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 کتاب  ایده محوری .1-2

 مسائل اجرایی و فنی، ویژگی و توانایی به این معنا که  :توسعه، امری سیاسی است
-یا غیر دموکراتیکنظر از بلکه این سیاست است که صرف ،کنددولت را تعیین نمی

برای روشن شدن مفهوم  کند.را ایجاد و حمایت می توسعه ،بودن دولتدموکراتیک
ها و عقاید مختلف، تمایالت، ارزش نخست فرض بر این است که منافع، سیاست،

و  مستقیم با نظرات افرادویژگی همه جوامع بشری است که هر کدام مستقیم یا غیر
به  از سویی مردم ها درباره استفاده از منابع یا شیوه استفاده از آنها ارتباط دارد.گروه

های باب میل خود انجام دهند و از طرف دیگر، برای دهند کارترجیح می طور کلی
ا برای هکامیابی و موفقیت مجبور به زندگی جمعی و همکاری هستند. بنابراین انسان

دگی زن در توفیق و فردی منافع پیشبرد مورد در -ها بندی و حل این تفاوتطبقه

 نگارنی مرندیز، نشر

 پیرامون اهمیت سیاست در توسعه گرا:های توسعهدولت

 ویچآدریان لفت                                     :                           نویسنده

 جواد افشار کهن                              :                                    مترجم

 1385اول                                 :                                   نوبت چاپ

 1000                                                  شمارگان:                        

 164-2617-00-5: شابک

 05137274765: تلفن انتشارات
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ها همان فرآینداند که این ایجاد کردههای آگاهانه را فرآیندای از مجموعه -جمعی
ها و ها، همکاریتضاد یکلیه یعنی ،شودچیزی است که در اینجا سیاست نامیده می

 تولید و توزیع منابع مادی یا معنوی چه در سطح ملی، مذاکراتی که برای استفاده،
 چه در سطح محلی و چه در سطح بین المللی و چه در قلمروی فردی و همگانی به

ای سئلهم ای مدیریتی یا اجرائی باشد،بنابراین توسعه بیش از آنکه مسئله .کار می رود
یرا در مراحل مختلف توسعه، آنچه اهمیت حیاتی دارد چگونگی ز ،سیاسی است

ذیری های اجتناب ناپهای جدید توزیع آن و بحث و جدلشواستفاده از منابع و ر
ها در پی ورد بازندگان و برندگان این روشها در مهاست که محاسبات افراد و گرو

که مقوله توسعه را خصلتی سیاسی گی بارز این باور جدید در این است ژوی .دارد
یافتنی  های حاکم دستیعنی نیل به توسعه تنها از طریق تغییر در سیاست ،شیدخب

ها و ادها و قوانین، زیرا خود این نههای توسعه یا قرارداداست و نه از طریق نهاد
 1.وندشهای سیاسی پا به عرصه وجود می نهند و حمایت میفرآیندقوانین از طریق 

 ت ( مهم نیسدموکراتیکدر حوزه توسعه، ماهیت نظام سیاسی )دموکراتیک یا غیر
 یا نبودن دولت مهم است.بودن خواه بلکه توسعه

  ای هتوسعه را با موفقیت طی کند، بلکه فقط دولت فرآیندتواند دولتی، نمی نوعهر
های خاص و منحصر به فرد برخودار باشند، موفق گیژخواه که از یکسری ویتوسعه

 خواهند بود.
 عنوان  در هر حوزه توسعه، عالوه بر نهاد دولت، ساخت اجتماعی نیز مهم است. به

گرا در جوامعی موفق های توسعهمثال، تجربیات تاریخی نشان داده است که دولت
 اند.هستند که به لحاظ اجتماعی، از جامعه مدنی ضعیف برخوردار بوده

                                                           
 مقاله: برگرفته از. 1
 :منبع ،ویچدریان لفتآ و توسعه نوشته دموکراسیخالصه و بررسی کتاب ، محمد اتابک    

http://www.petpr.ir/democracy-and-development-adrian-leftwich/#more- 

3617. 
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 ًشان تاریخی ن یشود، تجربهاقتصادی( نمی منجر به توسعه )بعضاً دموکراسی لزوما
 توسعه عمل کرده است.داده است که در برخی جوامع دموکراسی ضد

 لت و معلولی و رابطه همبستگی، وجود بین توسعه )اقتصادی( و دموکراسی، رابطه ع
وسعه ت ندارد. به بیانی دیگر، برای رسیدن به توسعه سیاسی )دموکراسی(، لزوماً

 اقتصادی مقدم بر آن نیست و بالعکس.
 ها و شرایط مهم در عرصه توسعه به شمار لفهؤبودن( دولت از م دستیکپارچگی )یک

 رود.می
 بایست به نخبگان و دولت امیدوار به آن می توسعه نخبه محور است و برای رسیدن

 بود و توسعه را از باال به پایین آغاز کرد.
 ثر باشد. ؤتواند بسیار مفید و متنها مخرب نیست، بلکه میمداخله دولت در اقتصاد نه

 در واقع، نوع مداخله مهم است نه میزان مداخله.

  معرفی نویسنده .1-3

ی جنوبی در خانواده اِفریقاتاون در شهر کیپدر  1140متولد سال  1ویچآدریان لفت
هور جم سیدو سال به عنوان رئدر جوانی، به مدت ویچ لفتیهودی لیبرال بزرگ شد. 

و پس بود  تاون پی( در دانشگاه کNUSAS) یجنوب یاِفریقا انیدانشجو یمل هیاتحاد
، که این کمیته بعداً وستی( پNCL) یآزاد یمل تهیبه کم 1162از آن در اواسط سال 

 .داد ریی( تغARM) ییاِفریقانام خود را به جنبش مقاومت 
ر د ر دستگیر و تحت شکنجه قرار گرفت.در مبارزات سیاسی خود، چندین باویچ لفت
ود و )به ش، او به همراه چند تن از دوستانش توسط پلیس امنیت دستگیر می1164سال 

در دادگاه بر علیه دوستانش شهادت و کند با پلیس امنیت همکاری میزعم برخی( 
 1165ن حادثه، در سال بعد از ای ویچلفت ش تخفیف قائل شونددهد تا در مجازاتمی

عنوان  چند سال بهوی در انگلستان . ترک کردبه مقصد انگلستان را  ی جنوبیاِفریقا
به اسراییل و امریکا رفت و  برای چند سالمعلم در مدرسه مشغول به کار شد. سپس، 

                                                           
1. Adrian Leftwich 
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تحصیالت خود  تان، بهدومرتبه به انگلستان بازگشت. بعد از بازگشت به انگلس مدتی بعد
و در همانجا  خود را اخذ کرد رفت و مدرک دکتری 1وی به دانشگاه یورکادامه داد. 

      مشغول به تدریس شد و بعدها مدیر پژوهشی همان دانشگاه شد. حوزه تخصصی
دیر پژوهشی موی مدتی بسیار طوالنی، ، توسعه و چگونگی دستیابی به آن است. ویچلفت

ا در هنقش کلیدی رهبران، نخبگان و ائتالفمطالعه برنامه رهبری توسعه بود که به 
 پردازد.میتوسعه اقتصادی 

وی در طول درگذشت.  انگلستان بر اثر سرطان ریه در یورک 2013در سال  ویچلفت
ای دیگر هکتاب از جمله. ثیرگذار در حوزه توسعه نگاشته استچندین کتاب تأحیات خود 

 موارد زیر اشاره کرد:این توان به می به زبان فارسی ترجمه شده است وی که

   ؛المللی در دستاوردها و دورنماهاتحوالت جدید در علوم سیاسی: یک بازنگری بین
 .و توسعه دموکراسیو  ؛ ومس انهدرج هعوسو ت تاسیس

 معرفی محتوای کتاب .2

 اهمیت سیاست در توسعه :اول بخش

توسعه، در تصویری از جهان در حال توسعه در  فرآینددر این بخش اهمیت سیاست در 
ر، تگیرد. به سخن دقیقدنیای معاصر و نقش مهم دولت در این امر مورد تأکید قرار می

در  شود، اهمیت سیاستنویسنده بسط داده می ترین استداللی که از سویاولین و مهم
نها طرح تشود که متغیر اصلی و غالب که نهتوسعه است. با این استدالل ثابت می فرآیند

توسعه را در همه جوامع انسانی رقم  فرآیندو شکل توسعه، بلکه موفقیت یا شکست 
فاوت های متقیتزند، سیاست آن جوامع است. بدین سبب اگر ما بخواهیم میزان موفمی

جوامع در حال توسعه را بفهمیم نیازمند فهم سیاست آنها و به خصوص فهم راهی هستیم 
ها را حول محور سیاست مزبور متمرکز کنند. اما اند جامعه و دولتکه با آن توانسته

سیاست به تنهایی مهم نیست بلکه این فهم از سیاست است که عالوه بر ماهیت سیاست 

                                                           
1. York 
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هد دحیاتی است. سیاست، به خصوصیت، ساختار و ظرفیت دولت شکل می برای توسعه
ند کشود. نویسنده در این بخش این دو سؤال را مطرح میو به نوبه خود از آنها متأثر می

که چرا توسعه امری سیاسی است؟ و چرا دولت در ارتباط با توسعه موضوعی تا به این 
 ند.ادر پاسخ به این دو سؤال تدوین شده های بعدی این کتاباندازه مهم است؟ بخش

 

 و معانی توسعه ی توسعهسرگذشت اندیشه :و سوم دومبخش 

 به. است شده ارائه توسعه مختلف هایبازتعریف و تعریف ،در این دو بخش سرگذشت
 و هوممف بلکه است، سیاسی امری توسعه به معطوف عمل تنهانه» ویچلفت یعقیده
 عانیم که است این دادن نشان بخش این . هدف«است چنین نیز مزبور فرآیند تعریف

 یاتمقتض به پاسخی یا گرفته، سرچشمه سیاسی اهداف و شرایط از توسعه متفاوت
 واقع در. دارد به همراه عمل و سیاست برای سیاسی لزاماتاِ معنا هر و است بوده سیاسی

 .اپذیرندن تفکیک عمل در هم و مفهوم در هم توسعه و سیاست که دهدمی نشاننویسنده 
توافق همگانی بر سر مفهوم توسعه ضعیف است و نوع تعریف و درک از توسعه بر 

« اخالقی - تمایل سیاسی»گذارد. توسعه یک ها و قضاوت در مورد نتایج اثر میاستراتژی
های گیری استراتژیها و منافع بر تعریف، محتوا و جهتاست که ترجیحات و ارزش

 شناسی از انواع معانی توسعه ارائهبندی و گونهگذارد. در ابتدا یک طبقهثر میتوسعه ا
 شود:می

 شناسی توسعه:گونه

 ی غرب دارد.توسعه به مثابه پیشرفت تاریخی: که ریشه در تجربه .1

 توسعه به مثابه استخراج منابع طبیعی: ریشه در تجربیات استعماری اروپا دارد. .2

 سی.های اقتصادی، اجتماعی و سیاریزی شده پیشرفتنامهتوسعه به مثابه تدارک بر .3

توسعه به مثابه یک وضعیت: توسعه نوعی بلوغ است و کشورها در طول مسیر به  .4
 وضعیت نهایی توسعه قرار دارند.

 : توسعه یک ویژگی منظم تغییر در حال پیشرفت است.فرآیندتوسعه به مثابه یک  .5
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بدون  (GNP) تولید ناخالص ملی یسرانهتوسعه به مثابه رشد اقتصادی: رشد  .6
 ی اجتماعی و انسانی.توجه به توسعه

 توسعه به مثابه دگرگونی ساختاری: تغییر از ساختار اقتصادی به یک اقتصاد صنعتی.  .7

 حرکت از سنت به مدرنیته. فرآیندتوسعه به مثابه نوسازی:  .8

 مارکسیسم و توسعه به مثابه جهش در نیروهای مولد. .9

ا تشریح هالمللی و سیاستهای بینتوسعه در ادبیات سازمانسپس روند تغییرات معنای 
 شود:می

ی پس از جنگ، تمرکز بر رشد اقتصادی و نوسازی ساختاری قرار داشت و در دوره
 یگرفت. اما از اوایل دههی اجتماعی و عدالت اجتماعی کمتر مورد توجه قرار میتوسعه
ی جهان سوم در سازمان ملل، شده ویژه با حضور رهبران کشورهای مستقله، ب1160

های اجتماعی و اقتصادی و آموزش، بهداشت، توزیع درآمد، برابری -توسعه اجتماعی 
مورد توجه قرار گرفت. و این تصور به وجود آمد که توسعه یک  -مشارکت عمومی 

 کاالهای ضروری، خدمات -پاسخگویی به نیازهای اساسی و در حال رشد انسانی فرآیند
 است. این تعریف از - گیری، حقوق بشر و اشتغال مولدی، مشارکت در تصمیمضرور

ا هتوسعه، نیازمند اقدام سیاسی از سوی دولت است. بدین ترتیب در این دهه نقش دولت
ی تفکر نئولیبرال و حمله به نقش دولت در ، با غلبه1180ی اساسی بود. اما در دهه

 اد بخش خصوصی مد نظر قرار گرفت.توسعه، تعهد به رشد از طریق عمل آز
ن های رسمی و همگانی توسعه، بهتریبانک جهانی به دلیل نفوذ بر مفاهیم و استراتژی

ها در ایده و کاربست توسعه است. از آغاز کار ها و اولویتی سیر تغییر مدلکنندهمنعکس
ه به توسع شد وو اجماع فکری رایج پس از جنگ، دولت در ترویج توسعه مهم تلقی می

، 1170ی گرفت. در دههمثابه رشد، دگرگونی ساختاری و نوسازی مورد توجه قرار می
ولیبرال، ئی تفکر نی اجتماعی در عملکرد بانک اهمیتی فزاینده یافت. اما با سلطهتوسعه

گذاری خارجی، در قش دولت، ترویج تجارت آزاد و سرمایهنقش بازار آزاد، تقلیل ن
با توجه به شواهد مبتنی  1110ی کننده شد.در دههی بانک تعیینههای توسعکاربست
های تعدیل ساختاری بر کشورهای در حال توسعه، بانک تصور قبلی محدود بر هزینه



 
 

 

 توسعهگرا: پیرامون اهمیت سیاست در های توسعهدولت/  1

http://www. pooyeshfekri.com          Email: pooyeshfekri@gmail.com 

های آموزش و بهداشت و محیط زیست خود از توسعه به مثابه رشد را بسط داد و در زمینه
تری اتخاذ نسبت به دولت موضع مثبت ،1117. و در نهایت در فعاالنه به عمل پرداخت

ی مستقیم لوازم رشد و عامل شتاب دهنده و کنندهکرد و دولت را به عنوان تأمین 
 مهم تلقی کرد. ،ی رشدکنندهتسهیل

 شود:در ادامه به دو تعریف دیگر از توسعه پرداخته می
 تعریف آمارتیا سن از توسعه به مثابه آزادی 

دی هم به عنوان هدف اساسی و هم به مثابه ابزار اصلی در این تعریف گسترش آزا
ستبداد، فقر، ا -ی اول توسعه باید موانع اصلی آزادی شود. در مرحلهتوسعه نگریسته می

ردد و رفع گ -محرومیت سیستماتیک اجتماعی، فقدان تسهیالت عمومی و عدم تساهل 
های شفاف و امنیت های اجتماعی، ضمانتآزادی سیاسی، امکانات اقتصادی، فرصت

 شکل گیرد.
 ی پایدار: توازن بین توسعه و حفاظت محیط زیستتوسعه

ای است که نیازهای حال حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی ی پایدار توسعهتوسعه»
 .(17)ص « سازدشان، برآورده میهای آینده برای برآوردن نیازهاینسل

 شود:خود مفهوم توسعه پرداخته میدر انتهای این بخش، به نقدها به 
 گراییضد صنعت 

بر زوال  2، سوگواری راسکین1توان از شاعران رومانتیک نظیر بلیکدر این راستا می
های روسی، افکار گاندی و ظنز انتقادی زندگی روستایی و نظم پیشین و آنارشیست

تر روانهزمینه تأثیری میچارلی چاپلین در فیلم عصر جدید نام برد. جنبش سبزها در این 
 اند.و تعدیل شده اما مهم بر جای گذاشته

 
 
 

                                                           
1. Blake  

2. Ruskin 
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 نظریات نئومارکسیستی وابستگی 

نیافتگی اقتصادی دو روی یک سکه یافتگی و توسعه، توسعه1به عقیده گوندر فرانک
داری ی رایج، در خدمت ایجاد تحرک در جهت سرمایههای توسعههستند و کاربست

ز، نیافتگی، عجکشورهای جهان سوم را در وضعیت توسعهبلکه  مستقل نبوده است،
 وابستگی و فرمانبری نابرابرانه قرار داده است.

 توسعه به مثابه یک گفتمان سلطه 

ت به های توسعه نسبی فوکو، معتقد است که توسعه و برنامهاین ایده متأثر از اندیشه
وری اند، به طو این معانی در این جوامع درونی شده اندنیافته، بیگانه بودهجهان توسعه

ع پدید نیافتگی ذهن در این جوامای توسعهنیافته تلقی کنند و به گونهکه خود را توسعه
مان، چگونگی عمل ما را در آن موقعیت آمده است. و این چگونگی درک از موقعیت

 «تر قابل تفکیک اسدانش غربی از اِعمال قدرت غربی غی»دهد .در واقع شکل می
ای های برای پیشرفت حقیقی بلکه یک سلسله فناوری( و توسعه نه برنامه112)ص

یت ها، خالقحلدادن به واقعیت جهان سوم را دارند. راهسیاسی است که قصد اداره و شکل
ای هها در سطح محلی و جنبشو ابتکار جزئی، یک طرز تفکر متفاوت و ابتکار عمل

 است. جدید اجتماعی
 

 گراهای ناتوسعهدولت :بخش چهارم

رغم تنوع مفاهیم و اهداف کند که چرا علیدر این بخش نویسنده این سؤال را مطرح می
ها در کشورهای در حال توسعه، کشورهای اندکی به افزایش رغم کوششتوسعه و علی

و این سؤال داند؟ در پاسخ به های زندگی و کاهش فقر رسیدهمنظم در سطح استاندارد
رهیافت سیاسی وجود دارد، نظریه وابستگی و نظریاتی که بر عوامل داخلی به ویژه دولت 

شوند. در این بخش از کتاب به نظریات گروه دوم که بر دولت و سیاست متمرکز می
 شود.داخلی متمرکز است، پرداخته می

 

                                                           
1. Gunder Frank 
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  میردال و دولت متزلزل 

یند، ببا بررسی هند، دولت متزلزل را در ایجاد ضروریات توسعه ناتوان می 1گونار میردال
ها بر توده نیست و در اقدام قاطع در برابر فساد زیرا قادر به تحمیل تعهدات و مسئولیت

های دولت متزلزل های قدرت مخالف نوسازی ناتوان است. میردال ویژگیو فشار گروه
ص در قوانین و بطور خاص در رعایت و اجرای آنها؛ سازد: نقائگونه مشخص میرا این

فقدان اطاعت از قوانین در سطوح مختلف مقامات دولتی؛ تبانی مقامات با اشخاص و 
های عمومی های قدرتمند؛ گرایش عمومی مردم در جهت مقاومت در برابر نظارتگروه

 و فساد گسترده. 
  اِفریقادولت متزلزل در  

دارد که در آنجا مقامات سطح باال یی بیان میاِفریقاهای دولتبا بررسی  2گوران هایدن
های فشار، استقالل مدیریتی ندارند و این یک الگوی نهادینه شده در از قبایل و گروه

ی به طور است. دولت متزلزل پیامد ناگزیر وضعیتی است که در آن واقعاً هیچ طبقهاِفریقا
 کافی مسلط و دارای قدرت نیست.

 تر از جامعهیافتهسعهدولت تو 

ی اپردازی به گونهحمزه علوی معتقد است که دولت مابعد استعماری نیازمند مفهوم
ک ها به طور ارگانیکند که این دولتهای اروپایی است. وی استدالل میمتفاوت از دولت

اند، بلکه ریشه در کشور استعمارگر ریشه در ساختار اجتماعی و طبقاتی جامعه نداشته
ها این دولت تر هستند. استقالل نسبییافتهدارند و بنابراین نسبت به ساختار جامعه، توسعه

گری میان طبقات مسلط )بورژوازی متعلق به کشور استعمارگر، به دلیل نقش میانجی
-توانسته نقش عامل سرمایهشود و نمیدار( محدود میی زمینبورژوازی بومی و طبقه

 شته باشد.دارانه دگرگونی را دا
 
 

                                                           
1. Gunnar Myrdal 

2. Göran Hydén 
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  اِفریقادولت و توسعه در 

ها به لحاظ تاریخی جدید هستند و در زمان استقالل فاقد یک بیشتر دولت اِفریقادر 
ای است که اند و مرزها به گونهبوروکراسی مناسب بودند، از لحاظ ساختاری متزلزل

رایط شهای قومی و فرهنگی بسیار شدید است. در توصیف وضعیت دولت در این شکاف
دو رهیافت اولیه وجود دارد. یک رهیافت مارکسیستی دولت بوروکراتیک بورژوا و دیگری 

 رهیافت وبری دولت توسعه نیافته.
، اِفریقاه در کند کدر سنت مارکسیستی با تغییر نظریه مارکس، بیان می 1ریچارد اسکالر

شود که تعریف می روابط طبقاتی نه بر مبنای روابط تولید، بلکه براساس روابط قدرت
بورژوازی  یی باال اشرافیت سیاسی )طبقهمنبع اصلی این قدرت نیز دولت است. طبقه

است که قدرت و مبنای اقتصادی آن ناشی از روابطش با دولت است که به مدیریتی( 
 های جدید مولد ثروت، به مدیریت تولید و توزیع ثروت متمایل است.جای انجام فعالیت

توان درک کرد و را از طریق طبقه نمی اِفریقاشود که ری، بیان میدر رهیافت وب
 2های سنتی وبر به ویژه شکل پارتیمونیالیبیشتر شبیه مقوله دولت اِفریقاهای دولت

-گرایی و سوءمحوری، حامیآن است. و عناصر اصلی این حاکمیت ریاست)موروثی( 

 ی وابستگان است. قدرتشخصی و شبکهمند از منابع دولتی برای اهداف ی نظاماستفاده
ناشی از ثروت نیست، بلکه ثروت از کنترل بر قدرت سیاسی ناشی  اِفریقاسیاسی در 

 ی مبارزههایی عموماً پایین و جامعه صحنهشود. در نتیجه مشروعیت چنین دولتمی
 و بار( برای کسب قدرت و ثروت ناشی از آن است. و همانطور که چابال)عموماً خشونت

 نظمی سیاسی به ابزاری سیاسی برای کسب منافع تبدیلکنند، بی( بیان می1111) 3دلوز
 شده است. 

 ثگرا در مباحهای غیرتوسعهدولت شناسی از وضعیتدر ادامه این بخش، یک گونه
 ارائه شده است. نظری این حوزه

                                                           
1. Richard Sklar 

2. Patrimonial
 

3. Chabal & Daloz 

https://www.c-span.org/person/?richardsklar
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 های ضعیفدولت 

ند. کابزار درک ظرفیت دولت تأکید میعنوان به« دولت درون جامعه»بر دیدگاه  1میگدال
توانایی اندکی برای نفوذ در جامعه، تنظیم » دولت ضعیف از این منظر، دولتی است که 

ده شان در موارد معین شروابط اجتماعی، استخراج منابع و تخصیص آنها یا به کارگیری
ر جامعه اجتماعی دبودن دولت بستگی به توزیع کنترل قوی یا ضعیف .(157)ص « دارند

های درحال توسعه در ارتباط با نیروهای اجتماعی که در برابر تالش دولت دارد و دولت
-کنند، ضعیف هستند )مانند برزیل، فیلیپین و هند در برابر دولتبرای کنترل مقاومت می

 های قوی ژاپن، کره و سنگاپور(.
 های غارتگردولت 

ند. کز دولت به مثابه موتور تجاوز، اکثریت را چپاول میها، اقلیت با استفاده ادر این دولت
کننده ی نیروهای عملی اجتماعی حاصل از همهاین غارت یک پدیده 2ی پارتوبه عقیده

ی غارتگری، حاصل مستقیم در جامعه است. حکومت غارتگرانه به لحاظ شکل و درجه
دهد. را شکل میزنی حاکمان سیاست یک جامعه است و میزان قدرت نسبی چانه

-ای رخ میسیاسی - های اجتماعیی اول توسط گروهسازی غارتگری در درجهمحدود

ولت اند. مثال کالسیک ددهد که منابعی را تحت کنترل دارند که حاکمان به آنها وابسته
در این کشورها سیاست به معنای چالش میان  .های زئیر و هائیتی استغارتگر، دولت

های رقیب نیست، بلکه مترادف با آزادی کسب ثروت شخصی سیاست ها وایدئولوژی
 شوند.ی سیاسی وارد میکسانی است که به صحنه

 

 مشی سیاسی حکومت دموکراتیک در جهان سوم خط :پنجمبخش 

مشی اصلی  ، ترویج حکمرانی خوب به عنوان یکی از اهداف مهم به خط1110ی در دهه
این بخش از کتاب به توضیح ای غرب تبدیل شد. رسانی و سیاست توسعهکمک

 پردازدمیی حکومت های توجه معاصر به حکومت و برخی معانی پیوسته با ایدهسرچشمه

                                                           
1. Migdal 

2. Pareto 
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که مفروضات زیر بنای آن به طور جدی ناقص هستند و ترویج حکومت  دهدمیو توضیح 
 اساس و ناکارآمد منجر گردیده است.ای بیخوب به ایجاد تنوع توسعه

 د:عامل اصلی باعث توجه به حکومت ش، چهار 1110ی در دهه
های متفاوت کشورهای مختلف : تجربه1180ی ی تعدیل ساختاری در دههتجربه .1

های تعدیل نشان داد که توانایی طراحی و اجرای عملیات تعدیل تا حد در برنامه
ت، بلیی مسئولیت، ظرفیت و مهارت سیاسی و به همان اندازه قازیادی نتیجه

استقالل و صداقت بوروکراتیک و به طور خالصه حاصل چگونگی وضعیت حکومت 
 است. 

کترین اقتصادی تنها یک دتأثیر سیاسی ضد انقالب نئوکالسیکی: نئولیبرالیسم نه .2
بلکه یک دکترین سیاسی نیز است. در نتیجه با تسلط تفکر نئولیبرالی، حکومت نیز 

 مورد توجه قرار گرفت. 

توانست بدون ترس از گسترش کمونیسم، مونیسم: غرب اکنون میفروپاشی ک .3
 ها لحاظ کند، وشرایط سیاسی و سازمانی آشکاری را برای اعطاء کمک

های خود را از های طرفدار دموکراسی: غرب مشروعیت سیاستتأثیر ظهور جنبش .4
 کرد.ها کسب میاین جنبش

 عهمورد راه عالجی برای توستوجه به حکمرانی خوب، یک کشف تکنیکی ناگهانی در 
 نبود، بلکه در اصل از هر جهت متأثر از عوامل سیاسی بود.

در مورد  1181اولین ظهور مفهوم جدید حکمرانی خوب، گزارش بانک جهانی در سال 
مربوط به بحران در  اِفریقااست که در آن استدالل شد، مشکالت توسعه در  اِفریقا

ت به حکمرانی خوب یکسان نبود و معانی متفاوتی ها نسبحکومت است. اما دیدگاه
 :بندی کردتوان در سه سطح گسترده طبقهداشت. این معناها را می

اری دیک رژیم سرمایه»مند یا سیستماتیک: در این معنا حکمرانی خوب، سطح نظام .1
دموکراتیک که تحت مسئولیت یک دولت حداقلی قرار دارد و بخشی از حکومت 

 شود.( تعریف می181)ص « م نوین جهانی استتر نظگسترده
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سطح سیاسی: حکمرانی خوب به مثابه سیاست مبتنی بر مشارکت و دولت  .2
ید ی مبتنی بر مشارکت تأکدموکراتیک است. این تعریف بر دموکراسی و توسعه

 کند.می

سطح اداری و مدیریتی: حکومت خوب، عامل کارآمد، مستقل، پاسخگو و ارائه  .3
ات عمومی همگانی، عاری از فساد و متعهد به تأمین کاالهای عمومی ی خدمکننده
 است.

مت های حکوکه به لحاظ قانونی بر تصمیم-بانک جهانی چهار زمینه حکمرانی خوب 
 کند: پاسخگویی، چارچوبی قانونی برای توسعه،را چنین معرفی می - شودمؤثر تلقی می

 اطالعات و شفافیت.
اگر سیاست، استقالل و اقتدار دولت را تأیید و از آن حفاظت اما مسئله اینجاست که 

نکند، حتی تأسیس دموکراسی صوری، هیچ تضمینی برای حکومت خوب یا خروج از 
( ارائه 1181، غنا، و زیمباوه )1186بعد از  فساد نیست. در این بخش شواهدی از فیلیپینِ

هایی که برای دولتی حکومت خوب شود تا مشخص شود خواستار شدن آمرانهمی
 توانند آنرا تغذیه کنند، مناسب نیست.نمی

 

 حکمرانی و توسعه بخش ششم:

های پیشین که رشد اقتصادی و اجتماعی را مبنایی ، برخالف دیدگاه1110یدر دهه
دانستند، این ایده شکل گرفت که ضروری برای یک سیاست دموکراتیک مطمئن می

 یمطلوب، بلکه شرط ضروری برای توسعه در همه تنهاحکمرانی خوب و دموکراسی نه
قوط سنت نئولیبرال، س ی تعدیل ساختاری، ظهورجوامع است. دالیل این تغییر، تجربه

 های طرفدار دموکراسی در کشورهای درحال توسعه و شواهد روکمونیسم و رشد جنبش
واهد د. اما شدموکراتیک بوی ضد بشری در کشورهای غیربه تراکم رفتارهای وحشیانه

آمیز رشد اقتصادی در جهان سوم نه در شرایط ترین موارد موفقیتدهد که مهمنشان می
دموکراسی بلکه در شرایط معکوس رخ داده است و در جوامع دموکراتیک موفق در 
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ند توای زودرس دموکراسی میتوسعه، عمالً یک حزب واحد تسلط داشته است و عرضه
 مانع توسعه شود.

 در تواند دوام آورد؟ن سؤال مطرح است که آیا موج سوم دموکراتیزاسیون میحال ای
پاسخ به این سؤال در ابتدا باید بین تحول به سوی دموکراسی و دوام دموکراسی تمایز 

ی گران عمدهکنش تمامقائل شد. سپس پنج شرط تثبیت دموکراسی )وضعیتی که در آن 
های دموکراتیک، جابجایی حکومت را ممکن ندفرآیسیاسی این واقعیت را بپذیرند که 

 شود:ساخته است( چنین ذکر می
وع خواه از نگیری از اَشکال مشروعیتمشروعیت: سیاست دموکراتیک بدون بهره .1

تواند زنده بماند و تثبیت شود. پذیرش منفعالنه و خواه از نوع مثبت آن، نمی
 شود. تعریف می مشروعیت خود در سه بعد جغرافیایی، قانونی و سیاسی

پایبندی به قواعد بازی: دموکراسی نیازمند توافق در مورد قواعد بازی سیاسی و  .2
وفاداری به نتایج این بازی به ویژه در میان نخبگان سیاسی است. در واقع گذار به 

دهد که گروه حاکم از کنترل انتخابات دست بکشد و به دموکراسی وقتی رخ می
 عدم قطعیت روی آورد.

 ها: فاتحان نیز باید بپذیرند کهمحدودیت احزاب پیروز در ایجاد تغییر در سیاست .3
ا ههای افراطی و بسیار سریع را اجرا نکنند، به ویژه هنگامی که این سیاستسیاست

کند. اما مسئله اینجاست که طرفداران به طور جدی منافع دیگران را تهدید می
ریع های سر نامعقول انتظار دارند که سیاستهای تازه منتخب، به طوبرخی از رژیم

و اغلب رادیکالی در مورد بازتوزیع به اجزا گذاشته شود و با راهپیمایی و اعتصاب و 
 سازند.نظایر آن دموکراسی را متزلزل و اقتصاد را ضعیف می

ای هکارهای دموکراتیک: دموکراسیوساز ه مثابه یک مانع بر سر راه تثبیتفقر ب .4
 اند، زیرا هم از یک طرف سطحندرت در جوامع واقعاً فقیر یافت شدهه بهتثبیت شد

، پایین است و هم در این سواد، آموزش و ارتباطات که مبنای دموکراسی است
کشورها مزایای زیادی از طریق کنترل دائمی دولت وجود دارد و احزاب را به از 

 سازد.میل میدست دادن کنترل بر دولت، بی
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هایی برای تحقق دموکراسی ایجاد قومی، فرهنگی و مذهبی محدویت هایشکاف .5
های مادی همپوشانی داشته باشد. ها با نابرابریکنند، به ویژه اگر این شکافمی

های دائمی دستخوش دموکراتیک و تعارضهای سیاسی ضداین امر باعث بسیج
 شود. خشونت می

اشد بتوسعه، واجد بیشتر این شرایط میاما کمتر دموکراسی نوپا در کشورهای در حال 
وضعیت معکوس شود و تنها اندکی از این  21شود که در ابتدای قرن بینی میو پیش

  های نوپا تثبیت شوند. دموکراسی
 

 گراهای توسعهدولت بخش هفتم:

اند که این کشورها تعداد معدودی از کشورهای در حال توسعه نرخ رشد مناسبی داشته
 عملکرد اقتصادی و از لحاظ جمعیتی و منابع -تجانس فرهنگی  - سیاست ، تکثراز بعد 

شان اند. پس وجه مشترک آنها به عنوان علت موفقیتو سطح دموکراسی متفاوت
 شکال مختلف یک گونه دولت به هم شبیهچیست؟ پاسخ این است که آنها همگی اَ

دار معطوف به توسعه بوده است ای از دولت که قادر به تولید حرکت پای، گونههستند
 )دولت توسعه گرا( .

گرا و منشأ و معنای آن های توسعهدر این بخش، نویسنده به تشریح مفهوم دولت
  شوند:گرا چنین عنوان میهای مهم دولت توسعهپرداخته است. مؤلفه

 گرا با عزم راسخ وگرای مصمم و ملیگرا: حضور نخبگان توسعهنخبگان توسعه .1
 فاسد باشند.ظرفیت باال برای پافشاری که به طور نسبی غیر

ئق و گیر عالاستقالل نسبی دولت: به طوری که دولت قادر باشد از هیاهوی نَفَس .2
 وابستگی حاصل کند.طور نسبی عدمه منافع خاص، ب

ای، دارای صالحیت، جدا های قدرتمند، حرفهقدرت بوروکراتیک: وجود بوروکراسی .3
 MITاجتماعی ) نظیر  - ی اقتصادیص برای هدایت و کنترل توسعهاز منافع خا

ریزی برای ریزی اقتصادی در کره، وزارت دارایی و برنامهدر ژاپن، هیئت برنامه
 توسعه در بوتساوانا(.
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ی مدنی ضعیف بوده گرا، جامعههای توسعهی دولتی مدنی ضعیف: در همهجامعه .4
 های توسعه گرا(.تثبیت دولت یا توسط دولت کنترل شده است ) شرط

ظرفیت پیشین برای کنترل سرمایه: قدرت و استقالل نسبی دولت، قبل از آنکه  .5
سرمایه ملی یا خارجی با اهمیت گردد، تثبیت شده باشد. در این صورت، دولت 

 های محلی و خارجی را داراست.توانایی کنترل و هدایت سرمایه

-گرا حداقل براساس استانداردهای توسعهولتگرا و حقوق بشر: دهای توسعهدولت  .6

د خواهاند. هر سازمان یا حرکتی که میهای جذابی نبودههای لیبرال غربی، دولت
 شود.گرایانه آن بشود، به سرعت خنثی میوارد چالش با دولت و اهداف توسعه

-ی مخالفت، مشروعیت قابلرغم تجربهها، علیمشروعیت و عملکرد: این دولت .7

توجهی دارند. آنها قادر به توزیع مزایای حاصل از رشد سریع از طریق گسترش 
اند. در واقع ترکیبی از سرکوب و مشروعیت آموزش، بهداشت و دیگر تسهیالت بوده

 در آنها مشهود است.

ی مسلط است و نه پاتریمونیال و نه مدرن. دولت گرا نه مخلوق طبقهدولت توسعه
اند. ودههای بسیج کننده بالی دولت مدرن است که اساساً دولتگرا یک شکل انتقتوسعه

خالف سنت رایج دهند و برها اهمیت سیاست و دولت در توسعه را نشان میاین دولت
 دهند که توسعه نیازمند نه فعالیت کمتر بلکه فعالیت بهتر از سوی دولت است.نشان می

 

 گراتوسعهدموکراسی و دولت  بخش هشتم:

دموکراسی یک وضعیت یگانه نیست و اَشکال متفاوت دموکراسی وجود دارد. در میان 
ها اند و بعضی ناموفق. حال این سؤالکشورهای دموکراتیک بعضی موفق به توسعه بوده

اجتماعی، چه اَشکالی از دموکراسی ممکن  -شود که در شرایط متفاوت سیاسی مطرح می
گرا باشند؟ چه سازد تا توسعهوکراتیک را قادر میهای دم؟ و چه چیز برخی دولتاست

از گرا وجود دارد؟ شرایط مورد نیگرا و ناتوسعههای دموکراتیک توسعهتفاوتی بین دولت
 یست؟گرا تبدیل شود، چبرای اینکه دولت دموکراتیک به یک دولت دموکراتیک توسعه
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نواع این است که امسئله این نیست که دموکراسی خوب است یا بد، بلکه مسئله 
رسمی که زیر بنای اَشکال مختلف سیاست های رسمی و غیرنامهقراردادها و توافق

لزامات بسیار متفاوتی برای استقالل، ظرفیت و عملکرد دهند، اِدموکراتیک را تشکیل می
 ای خواهند داشت.توسعه دولت به لحاظ توسعه

های دموکراسی به مثابه یک نظام این بخش از کتاب به بررسی معضالت و پارادوکس
-رود به لحاظ توسعهپردازد، به ویژه هنگامی که از آن انتظار میمی« کارمحافظه»قدرت 

هنگامی که به عنوان یک  - آنچنان که در حال حاضر چنین است -ثر باشد یا ؤای م
و شود که دگردد. در این بخش استدالل میضرورت برای توسعه اقتصادی تلقی می

-ل میگرا را بسیار مشکهای دموکراتیک توسعهی متناقض، تأسیس و تداوم دولتقضیه

 سازند:
 کارانه است. دموکراسی یک نظام قدرت محافظه  .1

رادیکال و عموماً متالطم است که  فرآیندوسعه هم در تعریف و هم در عمل، یک ت  .2
 بع، سریع است.دار و در کاربرد و توزیع منادر ارتباط با دگرگونی، اغلب دامنه

ند کدر این وضعیت تناقض ساختاری، عملکرد بد، هم دموکراسی را به تدریج ضعیف می
 کند.و هم رشد اقتصادی را به دلیل دموکراسی تثبیت نشده، محدود می

ای، یک طبقه بندی مقدماتی ساده از چهار نوع تحلیل مقایسهدر ادامه با استفاده از 
ظرفیت توسعه به ترتیب نزولی ارائه شده و با مقایسه  اساسکلی دولت دموکراتیک بر

شود )هند با توجه به شرایط ویژه خود، در هیچ کدام از این چهار گروه کشورها تحلیل می
 طور مجزا در آخر این بخش مورد بررسی قرار گرفته است(: هبندی نشده است و بدسته
 گراهای دموکراتیک توسعهدولت 

 

 (وانا و سنگاپورنظیر بوتسگرای دارای حزب مسلط )توسعههای دموکراتیک دولت .1

دولت از یکپارچگی، اقتدار و قدرت مرکزی مستقل برخوردار است. مجادالت جدی بر 
مهمی،  یگونه منافع اقتصادی سازمان یافتهسر توزیع قدرت وجود ندارد و قبل از آن هیچ

 تثبیت نشده است.
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 ائتالفی )نظیر موریس و مالزی(گرای های دموکراتیک توسعهدولت .2

هیچ حزب واحد مسلطی وجود نداشته است، توافق گسترده میان  که در این کشورها
ی احزاب بر سر جهت، شکل و استراتژی توسعه از راه مذاکره و تشکیل ائتالف همه

 سیاسی صورت گرفته است. 

 ناتوسعه گرا: کهای دموکراتیدولت 
 

 جنوبی( یاِفریقابر سازش طبقاتی )نظیر ونزوئال و  گرای مبتنیهای ناتوسعهدولت .1

سند ردر این جوامع شکاف طبقاتی، شکاف غالب در جامعه است و آنها به این نتیجه می
های سنگینی دارد و هنگامی که انقالب موفق ناممکن است، سرکوب مداوم هزینه

ق سیاست توافهای تغییر دهد و بر سر محدودیتسازشی بین دو سوی شکاف رخ می
 هایکاری، مستعد آهنگها به دلیل تمایل زیاد به محافظهگردد. این دولتحاصل می

 کند و محدود توسعه هستند.

گرای مبتنی بر جانشینی احزاب به جای یکدیگر )نظیر های دموکراتیک ناتوسعهدولت .2
 جامائیکا و کاستاریکا(

مسلط واحدی وجود ندارد، جایگزینی احزاب در جایی محتمل است که هیچ حزب 
گرایی قومی، فرهنگی یا مذهبی برای سیاست مهم نیست و احزاب اصلی رقیب تکثر

خودشان به لحاظ طبقاتی متداخل هستند و این احزاب عمده، به وفاق گسترده بر سر 
 اند.سیاست توسعه رسیده

معه و جا در نهایت اینکه، سیاست حاصل ساختارهای تاریخی، اجتماعی و اقتصادی آن
دهی ای در شکلهای موجود در آن جامعه است. سیاست در هر جامعهفرهنگ یا فرهنگ

به ویژگی و ظرفیت اساسی دولت نقشی تعیین کننده دارد و انواع متفاوت سیاست، موجب 
 شود.ای مختلف میهای توسعهگیری انواع متفاوت دولت با اهداف و ظرفیتشکل
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نقد کتاب .3
ترجم در گرچه م ،گرا به شکلی مستقیم مورد نقد واقع نشده استهای توسعهکتاب دولت

و ما ررود و از اینویچ کمتر از سطح توصیف فراتر میابتدای کتاب اشاره دارد که لفت
-ش و شکلهای پیدایپرسش بیابیم که شرایط و زمینه یم پاسخی برای اینتوانکمتر می

 ل داد.توان چنین دولتی را شکگرا چیست، به عبارت دیگر چگونه میت توسعهگیری دول
 ویچ در باب توسعه که مبتنی بر تقدم سیاست ویگر و با توجه به دیدگاه لفتاز طرف د

های دیگری که قائل به تقدم فرهنگ و اقتصاد بر توان دیدگاهمی ،دولت بر توسعه است
تاب محسوب ک این -مستقیم اگرچه غیر - منتقدانتوسعه و سیاست هستند را به عنوانی 

 کرد.
 :استوارد  گراهای توسعهدولت کتاب بهبه نظر نگارنده این متن، انتقادات زیر 

و ینش ای گزکشورهایی که در این کتاب به عنوان نمونه انتخاب شده است، به گونه .1

 الیدر ح ،مرکزی و محوری کتاب است ییید ایدهانتخاب شده است که در راستای تأ

که در کتاب بدان اشاره شده است موارد نقض های مختلف برای هر کدام از گونه که

 آن هم وجود دارد.

کید بر دولت و نخبگان است. در واقع نویسنده توسعه را نکته محوری در کتاب، تأ .2

اهی ویچ جایگداند و در این میان جامعه در طرح توسعه لفتامری از باال به پایین می

ه از پایین به باال در کتاب مورد محور و یا توسعندارد. به بیان دیگر، توسعه جامعه

 .ن وجود داشته استهای آدر حالی که از منظر تاریخی نمونه ،اشاره قرار نگرفته است

مند د و مکانمننزما لویت سیاست در توسعه و نظر بهوکید نویسنده بر ابا توجه به تأ  .3

 توان گفت که توسعه نیز در هر کشوری )و حتی در یک کشورمی ،بودن سیاست

های مختلفی حاصل شود، بنابراین صرف تواند به شیوههای مختلف( میواحد در زمان

 بود. تنها راه رسیدن به توسعه نخواهد گرا، دولت توسعهوجود 
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 المللی و ساختار اقتصادداند و عوامل بینامری درونی می نویسنده توسعه را عمدتاً .4

ند و ؤثر نمی دادر آن مرا وابستگی( پردازان جهانی )منظور مبحث والرشتاین و نظریه

 یا چندان به آنها نپرداخته است.

-دولت ای نکرده است.سیاسی بعد از رسیدن به توسعه، اشاره نظامبه وضعیت کتاب  .5

ییر و یا دچار تغآویچ، بعد از رسیدن به توسعه مورد نظر، مدنظر لفت یگراهای توسعه

 ؟خواهند شد دچاری شوند و اگر چنین است به چه وضعیتتحول می

 

 


