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  و نهم و دهم (عدالت) (اصلاحات)
  استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی حشمت الله فلاحت پیشه/

  h.shourchi@yahoo.comدانشجوي دکتري علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی حافظ شورچی / 
    چکیده

 بـه بررسـیگرا چـارچوب نظـري دولـت توسـعهاین پژوهش براساس 
ي میـانی هاسالدر فاصله  ي ایرانهااي دولترویکرد و عملکرد توسعه

مبتنـی بـر روش ، روش تحقیق در ایـن مقالـه. پردازدمی 1392تا  1376
فـرض اساسـی . باشـدمـی تحلیلـی -تحلیل محتوا و بصورت توصـیفی

دولـت هاي مؤلفـه مثبـت بـه رویکـرد و نگـرش تحقیق نیز این است کـه
ي هفـتم و هشـتم را بـه ایـده هـادولت، هامؤلفـهو تقویت این گرا توسعه

نگـرش مثبـت بـه  بدین ترتیب که. کرده است تریکگرا نزددولت توسعه
تصور پیوند توسعه ملی با آشـتی بـا نظـام ، متعارف توسعههاي مؤلفه

در کنار اولویت ، در روابط خارجی ییزداتنشو اتخاذ سیاست  المللبین
توجه به نهادهاي مدنی و اصلاحات سیاسی ، بخشی به توسعه سیاسی 

ي هفـتم و هـادولتي رویکـردي هـاویژگیین تـرمهم، در عرصه داخلی
 متعارف توسـعههاي مؤلفهتردید در . هشتم نسبت به توسعه بوده است

بـر  تأکیـد، بـه دیپلماسـی عمـومی در روابـط خـارجی و اولویت بخشی
توجه بسیار کـم رنـگ بـه مقولـه  حقق عدالت درعرصه داخلی وشعار ت

ي نهـم هادولتي رویکردي هاویژگیین ترمهم، تحزب و احزاب سیاسی
هـر دو دولـت ، از نظر عملکردي نیز. نسبت به توسعه بوده است و دهم

ین تــرمهم. اندداشــتهتوســعه  در قبــالهــایی و عــدم موفقیتهــا موفقیت
،  الملـلبین ي مـذکور در روابـطهـادولتتفاوت رویکـردي وعملکـردي 

کنتـرل فسـاد و ، احـزاب وتوسعه سیاسی وتوجـه بـه نهادهـاي مـدنی 
  . افزایش شفافیت بوده است

دولـت ، دولـت اصـلاحات، نهادهاي مـدنی، گرادولت توسعه واژه:کلید
  .  بوروکراسی، خصوصی سازي، زداییتنش، عدالت
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پیشهبه راهنمایی دکتر فلاحتنامه دکتراي آقاي شورچی این مقاله برگرفته از پایان
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  مقدمه

توسعه از جمله مفاهیمی است که بشدت هنجاري است و در میان اندیشـمندان مختلـف 

توانند بر ایـن امـر می کلی همه طوربهولی . در باب تعریف آن اجماع و توافقی وجود ندارد

که توسعه به معناي پیشرفت در سطح زندگی است که با افزایش در تولید و مصرف کالاهـا 

فارغ از اینکه کـدام . )208: 1377، آید توافق داشته باشند(حاج یوسفیمی و خدمت بدست

وم وجـود دارد و یک از تعاریف متعدد توسعه را بپذیریم رویکردهاي مختلفی بـه ایـن مفهـ

، هاکلاســیکنئو، هاکلاســیک، هامارکسیســتاز جملــه  پردازاننظریــهطیــف گونــاگونی از 

ماننـد آمارتیاســن کـه بـه ترکیــب  يمتـأخرو اندیشــمندان گرا دولـت توسـعه پردازاننظریـه

و  الزامـاتو بـر انـد سـخن گفته بـارهدراینمختلف توسـعه پرداختـه  نیازهايیشپو ها مؤلفه

از زمـان ورود . انـدکرده تأکیـدجهـان سـوم  ویژهبهچگونگی توسعه در کشورهاي مختلف 

، گذارانیاسـتساصـلی هاي دولت مدرن به ایران در عصر مشروطه همواره یکی از دغدغـه

در دوران پهلوي اول و دوم نیز مسئله توسعه و گـذار از . مباحث مربوط به توسعه بوده است

توسـعه در کـانون توجـه هاي سـعه یـافتگی بـا تـدوین و اجـراي برنامـهتوسعه نیافتگی بـه تو

و بـا پایـان جنـگ هشـت سـاله و لـزوم بازسـازي  پس از انقلاب اسلامی. بوده استها دولت

اهمیت توسعه بیش از پیش احساس شد و اولین تجلیات خـود را ، ناشی از جنگهاي خرابی

دولت مذکور با ملاحظه مسائل خـاص . دولت سازندگی نشان داداي توسعههاي سیاستدر 

بعدي نیـز هرکـدام هاي دولت. توسعه اقتصادي صرف را هدف قرار داد، کشور در آن برهه

  . خود را پیگیري نمایندهاي برنامه، تلاش کردند براساس رویکردهاي خود به توسعه

امـا  ،توسعه در کشـور دسـتاوردهاي مهمـی داشـته اسـتهاي اینکه اجراي برنامه رغمبه

براي توسعه  ي مختلف ایرانهادولتتوان اینگونه داوري نمود که تلاش می براساس شواهد

با موفقیت کامل همراه نبوده اسـت و تصـویر واقعـی توسـعه در ایـران بـا تصـور ، همه جانبه

بررسی چرایی این موضوع نیازمند نگاه عمیـق و موشـکافانه . مبتنی بر توسعه ناسازگار است

بـراي . توسـعه اسـتهاي در ایران بعنـوان کـارگزاران برنامـه هادولتعملکرد  به رویکرد و

 توجه به رویکرد آنها نسـبت بـه توسـعه، هادولتتحلیل و بررسی چگونگی عملکرد توسعه 

  . باشدمی ضروري

ي ایـران بـه توسـعه وعملکردهـاي آنهـا در هـادولترویکرد  به بررسی در این پژوهش

آیـد و محـور سؤالی کـه اکنـون پـیش می. پردازیممی 1392تا  1376ي میانی هاسالفاصله 

ي اصـلاحات و عـدالت بـه هـادولتباشد این است که رویکرد اصلی پژوهش حاضر نیز می
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هایی قابل بررسی است؟ آیا اي آنها چه مؤلفهتوسعه چگونه بوده است؟ و در بررسی مقایسه

ارچوب در چشود تاتلاش می، این پژوهش رویکرد این دو به توسعه متفاوت بوده است؟ در

  .  ها پاسخ داده شودپیتر ایوانز به این پرسش آدریان لفت ویچ و گراينظریه دولت توسعه

  گراچارچوب نظري: دولت توسعه -2

توسـعه هاي گرا یـک مفهـوم و داراي جایگـاهی برجسـته در نظریـهایده دولـت توسـعه

مفهـوم دو نقـش در منازعـات مربـوط بـه توسـعه این  90و  1980در دهه . شودمحسوب می

عنوان آمد که بازار را بهاول معرفی براي روایت نئولیبرال حاکم به حساب می. کردبازي می

دوم برموفقیت چشـمگیر کشـورهاي شـرق آسـیا . کردمرجع اصلی رشد و رفاه توصیف می

رابـرت . فراتـر رفـتاما این مفهـوم در طـول زمـان از ایـن دو مصـداق نیـز . شدمتمرکز می

هـاي جنـگ دوم جهـانی و جانسون این مفهوم را براي توصیف تولد دوباره ژاپـن از خرابی

تري از هاي جالـببـرد امـا کـره و تـایوان نمونـهتبدیل شدن به یک قدرت صنعتی بکار می

ژاپـن یـک . باشـدگرا میواسطه نقش دگرگون شـونده دولـت توسـعهبه، ژاپن هستند و این

امـا کــره و تـایوان کشــورهایی . هاي صـنعتی مناســب بـودعماري بــا زیرسـاختقـدرت اسـت

قـرار ، ترتر از کشـورهاي آفریقـایی موفـقمستعمره بودند که به لحاظ سطح درآمدي پـائین

  . )Evans ,2012:2داشتند(

گرا اندکی پیچیـده شـده اسـت و ایـن امـر پـیش از همـه پی بردن به نقش دولت توسعه 

هاي جدیـد مـدل، نظریه منسجم آمارتیا سن به توسـعه. باشدئوري توسعه میواسطه تغییر تبه

عنوان هـدف والـاي هـاي انسـانی بـهتمرکز سن روي توسـعه توانایی. رشد را درهم آمیخت

بشري و ابزارهاي دستیابی به رشد اقتصادي ابعاد گوناگون اقتصادهاي مـدرن را یکپارچـه و 

با عقلانیـت متعـارف اقتصـادي بـوده و بـر نقـش مهـم  رویکرد او عمیقاً متناسب. همسو کرد

همچنـین او بـا شـواهد تجربـی و . کـردمی تأکیـدسرمایه انسانی در تشـویق رشـد اقتصـادي 

از  تـرمهمهاي جدید بـراي قـرن حاضـر هاي تئوریک اثبات کرد که استفاده از ایدهاستدلال

  . هاي ملموس دیگر استتجهیزات و سرمایه، هاانباشت طرح

فکــر ســنتی و نیمــه قــرن بیســتمی اغلــب انباشــت ســرمایه را محــرك رشــد اقتصــادي ت

امـا . کـردآمـوزش و رفـاه تلقـی می، دانست و این رشد را عامل بهبود وضعیت بهداشتمی

عنوان عامـل هاي توسـعه انسـانی را بـهبهبود شاخصـه، تحقیقات جدید درباره رشد اقتصادي

استوارت و همکـاران ، توان در آثار رینسي آن را میهانمونه. کردرشد درآمد ارزیابی می

حتـی کسـانی ماننـد هـائو و . دارنـد تأکیـدشاهد بود که بر تعامل میان رشد و توسعه انسانی 
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کارایی دولت سرمایه گذار اجتماعی در کشورهاي اسکاندیناوي را در ، استفان فراتر از این

تغییـر در . مجهـز و مـدرن یـادآور شـدندافزایش رشد و تولید دانش گستره و صنایع بسـیار 

خوبی ) همچنین بـهcapability-centered theoriesهاي توانایی محور توسعه(جهت تئوري

همـانطور کـه . هاي قدیمی در ارتباط میان نـابرابري و توسـعه هماهنـگ شـدبا احیاء نگرانی

تـر میـان ه صـورت جزئیهوبر و استفان اشاره دارند همبستگی بالایی میان نابرابري و فقر و ب

هاي بیشتر نیـز پیامـدهاي پژوهش. تر وجود داردنابرابري آموزشی و پیشرفت آموزشی پائین

هـــا را بـــراي افـــراد حتـــی در جوامـــع رفـــاهی و ثروتمنـــد تأییـــد مخـــرب ایـــن نابرابري

  . (Wilkinson 2005; Hacker 2006; Zuberi 2006)کندمی

تر نـابرابري و رها از ارتبـاط میـان سـطوح پـائینهاي ملـی نیـز در بسـیاري از کشـوداده 

هاي انباشت گرایی به توانایی محـوري لذا تغییر از رویکرد. افزایش طول عمر حکایت دارد

هاي درحالیکـه رابطـه میـان شـکل. هـاي سیاسـی شـدباعث تمرکز بـر انـواع جدیـد پویایی

نحـل تئـوریکی بـاقی دموکراتیک سیاسی و رشد درآمد هنوز هم به صورت یک مناقشه لای

هـاي موجـود حـاکی از رابطـه میـان شـکل مسـئولیت پـذیر و توسـعه پژوهش، مانـده اسـت

شـود سـن توضـیح داده میآمارتیاترین سـطح ایـن ارتبـاط توسـط در بنیـانی. ها داردتوانایی

گاه از قحطی گوید کشورهاي توسعه یافته با نهادهاي سیاسی دموکراتیک هیچجایی که می

) اسـتدلال کـرد کـه دموکراسـی و عمـل Caldwellسال قبل کالدول( 25. ند بردرنج نخواه

ویژه در کشورهاي با درآمد پائین صورت مثبت در نتایج بهداشتی بهتر بهگرایی اجتماعی به

تحقیقـات جدیـدتر نیـز نشـان دهنـده همبسـتگی قـوي میـان میـانگین عمـر و . کندعمل می

ها زمینه بروز در مجموع این پژوهش. وجود دارد، دموکراسی و نتایج بهداشتی، دموکراسی

اگرچـه نسـل اول ایـن . گرا را فراهم کـرده اسـتانقلاب نظري و ظهور تئوري دولت توسعه

گرا) بـر تمرکـز نقـش ایـن دولـت در رشـد هاي مربوط بـه دولـت توسـعهها (تئوريتئوري

 تـرمهمنقش این دولـت را » گسترش توانایی«کرد ملاحظه توسعه به مثابه می تأکیداقتصادي 

 کـه آنگونـه– 90و  1980هاي تـر از مـدل دهـه این دولت بسیار متفاوت. تر کردو محوري

  . )Evans,2012:8باشد(می -دهدویچ توضیح می لفت

) و Embedded autonomy( »استقلال متکی بـه جامعـه«گرا داراي دو بعد دولت توسعه

از ویژگـی  کـه اسـت دولتـی، کارآمد دولت که معتقدند راچ و ایوانز. جامعه مدنی است

 و منسـجم دیوانسـالاري بـه اینجـا اسـتقلال در. باشـد برخوردار» جامعه به متکی استقلال«

، دارد مـدنی یـا ي اجتمـاعیهـاگروه و جامعـه بـا اي که دولـترابطه به، جامعه به اتکاي
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  . ) Evans& Ruch,2000: 44( گرددبرمی

 بالـاترین به یافتن دست «خود  ي خاصهاویژگی ترکیب با دیوانسالاري، وبر نظر از

داده  زیـادي اهمیـت شایسـته سـالاري بـه وبر اندیشه در. »سازدممکن می را کارآیی حد

 داوطلـب میزان تحصیلات که مدرکی با یا و آزمون طریق از ها یاصلاحیت این. شودمی

 میـان در را طبقاتی همگنی نوعی شروط تحصیلی این و شودمی تعیین، دهدمی نشان را

 از یغمـاگر تعبیري یا به و ماندهعقب کشورهاي در کند ولیمی سازمان ایجاد کارمندان

، وبـري آرمانی گونه به مداوم طوربه کشورهاي توسعه یافته. نیست خبري شایسته سالاري

نظـارت  و مشـارکت، رقابـت زمینـه ایجـاد هماننـد، هاي نـوینشیوه و با شوندمی نزدیک

  . افزایدکارآیی می حداکثر به، مقررات و قوانین بیشتر حاکمیت، مردم

 آسـیا شـرق در منسـجم به دیوانسالاري اشاره با جهانی بانک 1993گزارش سال  در

 کارهـاي و کسـب و همکـاري جلب براي گراتوسعه تقلاي دولت که کندمی یادآوري

 :world Bank,1993( مانـد خواهد ناکام خوشنام و کارآمد اداري دستگاه بزرگ بدون

 زمـانی مـؤثر، صـنعت از دولت هايحمایت که است معتقد نیز )Amsdenآمسدن(. )18

. باشـد مبتنـی کامـل اجرایی و استانداردهاي منسجم اداري دستگاه یک پایه بر که است

 کشورهاي کره میان این در که است متفاوت دیگر کشور به از کشوري استانداردها این

 غنـی هـايتجارت نظـم بـراي ایجـاد در قـدرت داشـتن خـاطر به تایوان و ژاپن، جنوبی

  . )Amsden ,1990: 24اند(توسعه بوده حال در کشورهاي بقیه از مؤثرتر

جامعـه  بـه متکی بلکه استقلال کندکفایت نمی تنهاییبه وبري آرمانی دیوانسالاري اما

، دیگـر عبـارت به. باشد جامعه به متکی باید نیز دیوانسالاري این از برآمده استقلال یعنی

 جامعـه بـه را دولـت اجتماعی کـه روابط اي ازمجموعه براي اي مناسبزمینه است لازم

جـدایی  از اي اسـتجامعـه آمیـزه به متکی رو خودگردانی این از. شود فراهم، زند پیوند

 در کـه اجتمـاعی با ساختار آن استوار پیوند و آن وبري مفهوم به جامعه از دیوانسالاري

 تـاریخی ماهیت به ترکیب این چگونگی البته. شودمی تعریف اجتماعی يهاگروه انواع

 ترکیب هلندي این محقق هافستد. دارد بستگی اجتماعی ساختار و سرشت دولت دستگاه

 مـابین موجـود فاصـله، شـکاف قـدرت. دهـدمی توضـیح »قـدرت شکاف«عبارت  در را

ي هـاویژگی، شکاف این بودن زیاد یا کم. است اجتماعی(مردم) قدرت و سیاسی قدرت

 را آنهـا و حقـوق قـدرت، جامعـه درون مراتـب سلسله، استقلال و نابرابري افراد همچون

  . )62: 1389، کند(حبیبیمی آشکار




