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 چکیده 
و صنعتی، در    افتهیتوسعهجهان شاهد ارتقای سنگاپور از کشوری جهان سومی به کشوری  

  دهندهنشااانی این مقاله با تمرکز بر تبیین این انتقال،  هاافتهطول سه دهه، بوده است. ی

در سنگاپور بوده است.   گراتوسعهعاملیت نخبگان و ائتالف سیاسی مسلط در ظهور دولت 

این نخبگان سیاسی و ائتالف مسلط به قدر کافی محتوای ذهناای و ترجیحاااا و اهااداف  

ی باایش از هاار گاارایش  اسااعهتواهداف   یسوبهاند که سبب گرایش آنان  ای داشتهتوسعه

دلیاا     دهندهحیتوضاا دیگری شده و همین پارادایم فکری نخبگان ائتالف سیاسی مسلط،  

ی از  انمونااهگرای سنگاپور بوده است و اینکه صنعتی شاادن ساانگاپور  ظهور دولت توسعه

ی و  افزارسااختی هارساااختیزی اقتصاد بازار و ایجاد نهادها و ریگجهتمداخله دولت با  

ی است. این مقاله پس از طرح رهیافتی مفهومی به مساعی تئوریک درباااره انااوا   افزارنرم

گرا، به نخبگان و ائتالف مساالط باار  جو و غیر توسعه، رانتگراتوسعهی هاائتالفنخبگان و 

و نتااایو و دسااتاوردهای آن   اتخاذشاادهی هااستیس، به گراتوسعهسنگاپور و ظهور دولت 

ی تحقیق نشان داده کااه  هاافتهیی را ارائه کرده است. یهاافتهتایو و یپرداخته و در پایان ن

محتوای ذهنی و تعهد قوی نخبگان سیاسی مسلط به ارتقای سطح زندگی مااردم، عاماا   

 کلیدی دستیابی سنگاپور به اقتصادی خالق و پیشرو بوده است.
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 مقدمه 

، خودگردانی داخلی را به دست آورد؛ اماا 1959سنگاپور از مستعمرات بریتانیا در  
دولت آن در کنترل بریتانیا باقی مانده باود   یخارجی و سیاست  امور دفاعهمچنان  

استقالل دست یافت. در آن هنگام جمعیت   به  1965  اوتسرانجام در نهم    نکهیاتا  
ای گونااگون ی قومی و فرقههاگروهکه از    هزار نفر بود  600و    ونیلیمکسنگاپور ی

هاای قاومی از شاد. اختالفاات و تن ها و هندوها تشاکی  می، ماالییتبارهاینیچ
طرفی و شیوع فقر و فقدان منابع طبیعی از طرفی دیگر مشکالت بزرگ این کشاور 

خود، مالزی تهدیاد  تربزرگبود. عالوه بر این سنگاپور هم از طرف همسایه بسیار 
شد و هم از طرف چین کمونیست که باه دنباال اشااعه انقاالو کمونیساتی در می

اساسای   طورباههای آسیایی بود. پس از گذشت سه دهه، سایمای سانگاپور  دولت
دا کارد، وساعت کشاور از درصد« کاه  پیا  3تغیر کرد: نرخ بیکاری »به کمتر از  

باا افازای  چهاار   زماانهمافازای  یافات و    لومترمربعیکهزار    719هزار به    581
 تارازهمها با درآمد سرانه جوامع پیشارفته برابری جمعیت، درآمد سرانه سنگاپوری

های توسعه اقتصادی و اجتماعی سانگاپور باه کشاوری شد و در مجموع شاخص
عاواملی سابا انتقاال سانگاپور از کشاوری جهاان  تبدی  گشت. »چه  افتهیتوسعه

شده است؟« این پرس  اصلی مطرح این مقاله باوده   افتهیتوسعهسومی به کشوری  
و در پاسخ به آن فرضیه این است که »نخبگان و ائتالف سیاسی مسلط با محتاوای 

در سانگاپور داشاته  گراتوسعهی در ظهور دولت  اکنندهنییتعنق     گراتوسعهذهنی  
در اداماه   بوده است«.  گراتوسعهی سنگاپور نتیجه عملکرد این دولت  افتگیتوسعهو  

 گراتوساعههاای  هاا و دولتنخست مباحث تئوریک الزم درباره نخبگان و ائتالف
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و  گراتوساعهمطرح و ساسس نخبگاان و ائاتالف سیاسای مسالط و ظهاور دولات 
قتصاادی اجتمااعی بررسای در زمینه توساعه ا آمدهدستبههای آن و نتایج سیاست

 شود.می

 گرا توسعهها و ظهور دولت  رهیافت تحلیلی: ائتالف. 1

ی انساانی اسات کاه در واقاع در هااگروههر دولتی متشک  از جمعیتی از افراد و  
و   هاایریگجهتشک  یک ابر ائتالف در قلمروی معین به هام پیوساته هساتند و  

و ترجیحات ائتالف و رهبران مسالط ها در درجه اول بر طبق منافع  سیاست دولت
باشاد د  تواناهاا میشود که اهداف رفاهی نیاز از جملاه اهاداف دولتتعریف می

یی رسمی یا غیررسمی هساتند هاگروهها  (. ائتالف39-43ص  ، ص1398گیلسین،  )
یی باه دسات بیاورناد وارد تنهاباه تواننادینمکه با هم برای نیا  باه اهادافی کاه  

های مختلفی است و هر ائتالفای ای متشک  از ائتالفشوند. هر جامعههمکاری می
نخبگان خود را دارد. نخبگان گاروه خیلای کاوچکی از افاراد جامعاه هساتند کاه 

هاای ها ممکن اسات جایگاه. این موقعیتاندکردههای فرماندهی را اشغال  موقعیت
ی و خااارا از ررساامیغهااایی کمراناای یااا موقعیتکلیاادی رساامی در مناصااا ح

نهادهای رسمی حکومت باشند. ائتالف مسلط ائتالفی است که بی  از رقبا قدرت 
هاای کلیادی فرمانادهی یاا موقعیت  نیتریعاالو نفوذ کسا کرده و نخبگاان آن  

نخبگان نق  بسیار مهمی در سرنوشت کا    گونهنیا.  انددهحکمرانی را اشغال نمو
(. حفظ شاه یا فارد حااکم بساتگی باه حفاظ Denney, 2016, pp 4-6رند )داکشور 

هاای رقیاا دارد. ممکان اسات در برتری ائتالف تحت رهبری او بر هماه ائتالف
هاای طول زمان نیروها و اقشار گوناگون از ائتالف مسلط ریزش کرده و به ائتالف

گونی شااه یاا فارد ائتالف مسلط به فروپاشی و سرن  رفتهرفتهرقیا ملحق شوند و  
 (.78، ص  1395و وینگاست،    نورث، والیسشود )حاکم نزدیک  

های با درآمد سرانه پایین یا متوسط به توسعه اقتصادی به معنای صعود دولت
هاایی اسات کاه اهاداف های با سرانه باال نتیجاه عملکارد دولتی دولتبنددسته
را نخساتین باار »چاالمرز   گراتوساعه. عباارت دولات  انادکردهای را دنبال  توسعه

که گرای   ستا گراتوسعه(؛ دولتی Johnson, 1999به کار برد ) 1981جانسون« در 
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هاایی کاه نهادهاای ی غالا آن رفاه اقتصادی و اجتماعی است. دولتریگجهتو  
هایی درآمده است که منافع خود را باه هزیناه به تسخیر نخبگان و ائتالف  شانیمل

ند و تسلط سیاسی را فرصتی برای انباشت ثروت و موقعیت کنمی  نیتأمک  کشور  
ها و تدابیری برای مناافع و مصاال  کنند نیز برنامهو مزیت و قدرت خود تلقی می

کنند، در این باره ائاتالف و نخبگاان ایلخاانی مغاول کاه اقتصادی جامعه اتخاذ می
دناد نیاز تادابیری ای از تاریخ بر قلمرو ایران مسلط شده بوغارت در برهه  قصدبه

 گراتوسعههای  دولت  توانینمها را  دولت  گونهنیااما    ؛برای مصال  عمومی داشتند
 شوند.های غارتگر محسوو میبلکه دولت  ،خواند

یی گرای  غالا آن است گراتوسعه، دولتی است که  گراتوسعهدولت  بنابراین  
تاا  اسات کشور به نفع ک ای را که و نخبگان و ائتالف مسلط بر آن اهداف توسعه

د. دگرگاونی عمیاق نهاادی باه کنندنبال می  نآدگرگونی عمیق ساختارهای نهادی  
که بازدهی فعالیت فردی را باه باازدهی است معنای استقرار ترتیبات نهادی باثباتی 

کاه انگیازه اسات  ی نهادی به شاکلی  دهسامانبه عبارتی    و  ک /اجتماعی گره بزند
هزیناه ساازمان یاا  هب شانیفردایی سوق دهد که دستاوردهای هافراد را به فعالیت

 (.North & Tomas, 1973نشود )  نیتأم  تربزرگجامعه  
های غارتگر و مبتنی بر توزیاع های مسلط اغلا ائتالفدر طول تاریخ ائتالف

 نیتریعاالان دارطارفی ررسامیغهای رسمی و ها در بین شبکهانواع ویژه خواری
هاای فرمانادهی را باه موقعیت نیتاربرهاا کاه  . این ائتالفاندبودهنخبگان ائتالف  

اماا ماهیات و   ؛اندداشاتهی نیز  االمنفعهعامکمابی  کارکردهای    آوردندیدرمکنترل  
های اجتماعی، سیاسای، ی و توزیع انواع و اقسام مزیتکشبهرهبر    هاآنوجه غالا  

 گوناهنیای کاه تحات کنتارل  اقتصادی استوار بوده است. رشد فردی در قلمروهای
شود که نخبگاان ائاتالف هایی مواجه میها و فرصتها است، با محدودیتائتالف

ای در تعریف آن دارند و در آن وفاداری به نخبگان و شبکه کنندهنمسلط نق  تعی
ای در های حرفااهجویااان در ائااتالف مساالط باای  از کاااردانی و شایسااتگیرانت

و وینگاسات،   ناورث، والایساسات )  مؤثرهای زندگی  برخورداری افراد از مزیت
هااای اخالقاای از قبیاا  تملااق و ای کااه رذیلتبااه شاایوه ؛(98-90 ص، ص1395
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کنااد. باارخالف آن در های اخالقاای شاایوع پیاادا میریاکاااری باای  از ف اایلت
باار آن مساالط هسااتند، فرصاات و  گراتوسااعههااای لمروهااایی کااه ائتالفق

شود در جهتی اسات کاه افاراد را باه هایی که برای رشد افراد ایجاد میمحدودیت
به مناافع فاردی و مناافع عماومی ترغیاا   زمانهمای و تعهد  های حرفهشایستگی

شاهد ظهاور و   اًغالبد. در طول تاریخ قلمروهای جغرافیایی جوامع مختلف  ماینمی
های مسلط غارتگر بوده است که ماهیات و کیفیتای مشاابه افول اشکالی از ائتالف

های غارتگر جدید باه جاای دیگار تاریخ شاهد تسلط ائتالف  کهیطوربه.  اندداشته
چناان تکارار شاده این اساس چرخه رذیلت همبر  غارتگر بوده است.  های  ائتالف
 اندشادههایی مسالط در شماری از جوامع ائتالفدر تطور تحوالت،  نکهیااست تا 

ی نهادی جامعه بوده اسات. دهساماناساسی در    راتییتغکه ترجیحاتشان در جهت  
های رشاد افاراد را ها و محدودیتها کاسته و فرصتنهادی که از تبعیض  راتییتغ

 ای گره زده است.های حرفهبی  از وفاداری به نخبگان عالی به شایستگی
کناد کاه رهباران و نخبگاان گونااگون در هنگامی ظهور می  گراتوسعهدولت  

گستره نهادهای کلیدی حکومتی و اجتماعی قادر شوند ائتالفی باه وجاود بیاورناد 
کاافی   انادازهبه  نکاهیاها داشته باشاد و هام  قدرت بیشتری از دیگر ائتالفهم  که  

 و  گرایانه باشادساعهو باورهاا و ترجیحاات توها  نگرش،  هاتیذهندارای محتوا و  
ترتیبات مشروع و نهادی مناسبی را برای تسهی  رشاد شاتابان و باادوام اقتصاادی 

ی اشااره دارد رات ییتغنیز به    بادوامفراهم کند. ترتیبات نهادی مناسا رشد شتابان و  
یی با رشاد افزاهمدر    شانیفردهایی کند که رشد  که بازیگران را ترغیا به فعالیت

های تعادی  بارخالف سیاسات  گراتوسعههای  بنابراین دولت؛  قرار گیردک  کشور  
هایی هستند کاه مداخلاه های حداق  نئولیبرال نیستند بلکه دولتساختاری، دولت

ی عقالیاای زیربرنامااههااا را نمااام ی در اقتصاااد دارنااد. جانسااون ایاان دولتمااؤثر
م باا نماام دساتوری گرایانه است و هاتوسعه  هاآنی غالا  ریگجهت  که  خواندمی

دارنااد ایاادئولوکیکی شااوروی و هاام نمااام عقالیاای بااازار ایاااالت متحااده فاارق 
(Leftwich, 2013, pp95-96.) 

در واقع ساختارهایی خارا از حوزه اقتصادی وجود دارناد کاه بار عملکارد 
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. این سااختارها، قواعاد و سااختارهای نهاادی رسامی و گذارندیم  ریتأثاقتصادی  
ی برای کثیاری از جمعیات زیآمضیتبعهای وسیع  که محدودیتی هستند  ررسمیغ

یان به وجاود آورده اسات. باه جورانتبرای    رایگانی را  هایایجاد کرده و فرصت
باه نفاع   مقارراتتبادی  و قواعاد و    دارایشای  ی را به عرصهبازنیزمشکلی که  

ناه شادن ین ترتیا چرخاه رذیلات و ناعادال ه اشود. بنوشته می  نفعیذهای  اقلیت
گاذارد ی بار جاای میرانگاریومخارو و    راتیتاأثرقابت بر عملکارد اقتصاادی  

(Acemoglu & Robinson, 2005, pp 386-388). 
 مقارراتباا مداخلاه، ایان سااختارها و قواعاد و  هام    گراتوساعههای  دولت

 دارجاناااز دولات  تنها در نتیجه آن است کاه دولات    و  دهندناعادالنه را تغیر می
هاا طرف در رقابت عادالنه بین افراد و بنگاهبی  یای به داورتوسعه  راتییتغبرد  پیش

جوی نیرومنادی هاای راناتکند. در جوامعی که ائتالفو کنشگران تحول پیدا می
تماام   ساولگرانچدارد کنار کشیدن نهاد دولت از مداخله در اقتصاد در عم  به نفع  

گونه کشورها به اقتصادی آزاد و رقابتی دسات نمای یابناد شود و در ادامه، اینمی
 یابد.بلکه نوع دیگری از اقتصاد غارتی غلبه می

بایست نقشی کلیدی در تحول نهاادی ایفاا کناد. فاردری  بنابراین دولت می
ز دارند که در یک به دولتی نیا  ماندهعقالیست نیز بر این باور است که کشورهای  

را پر کند و ایان کشاورها باا   افتهیتوسعهبا کشورهای    هاآنبازه زمانی شکاف بین  
کاه   گوناههمانشوند. ظهاور چناین دولتای    ترازهمصنعتی    افتهیتوسعهکشورهای  

باه  شاانیذهنهایی بستگی دارد که محتاوای توضی  داده شده به نخبگان و ائتالف
 اناهیگراعم باشد؛ یعنی گرای  رهبران و ائتالف، گرایشی گرایانه  قدر کافی توسعه

به توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد. همچنین این ائتالف باید به قدر کافی قادرت 
ی چیاره شاده و آن افتگینتوساعهتاداوم    نفعاانیذجمع کرده باشد که بتواناد بار  

به خود جذو کند   های رقیا راها را عقا براند یا اقشار مختلفی از ائتالفائتالف
بکاهد. پس قادرت کاافی و گارای  قاوی باه توساعه نخبگاان و   هاآنتا از توان  
در   هایگذاراساتیس، نق  تعین کننده در شاک  دادن باه تصامیمات و  هاائتالف
(. در هار کشاوری نخبگاان Denney, 2016, p7دارد ) گراتوساعههای موفاق دولت
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گوناگونی وجود دارد از جمله نخبگان روشنفکری، نخبگان مذهبی، نخبگان متنفاذ 
محلی، نخبگان نمامی، نخبگان دانشگاهی، نخبگان قومی، نخبگان هنری و فرهنگی 

اهادافی از قبیا    هرکادامهایی کاه در داخا  هار کشاوری وجاود دارد  و ائتالف
اد اداری، برابااری ساای، شاافافیت و کاااه  فساادموکراهااای ماادنی، تعمیااق آزادی

ها و نخبگان هر ائتالف باه کنند، به لحاظ کارکردی نیز ائتالفجنسیتی را دنبال می
 نکااهیاشااوند. ضاامن ی میبندمیتقساای اتوسااعهغااارتگر، تااوزیعی و  -جوراناات

ها در هر کشاوری طبیعای اسات اماا کشاورهایی هایی نخبگان و ائتالفگوناگونی
شوند که گرای  غالا نخبگاان و   ترازهمصنعتی    افتهیتوسعهقادرند که کشورهای  

گرایانه به معنای توساعه اقتصاادی باشاد و از لحااظ توسعه  اًیقو  مسلطشانائتالف  
ی که مناافع ائاتالف مسالط و اگونهبهای را دنبال کنند  کارکردی نیز اهداف توسعه

در   مسائلهیی با ک  باشاد. ایان  افزاهمنشود بلکه در    نیتأمنخبگان  به هزینه ک   
اما   ؛تیک استدموکراآغاز ربطی به شک  حکومت ندارد برای مثال هند یک کشور  
محساوو   گراتوساعهبرای چه  ساال نخبگاان و ائاتالف مسالط نهروئیساتی آن  

ی ائاتالف اعتباریبتیک در هند متعاقا  دموکرای  گراتوسعهو ظهور دولت    شدینم
(. دربااره 190  ، ص1393می مقدم،  بهراداد )رخ    انیگراتوسعهنهروئیستی و عروا  

باود،   گراتوساعهسال اول، دولتی غیر    27چین نیز حکومت اقتدارگرا است؛ اما در  
، گرای  نخبگان و ائتالف مسلط گراتوسعهاست که با عروا نخبگان    1978تنها از  

ی اقتدارگرای گراتوسعهعالی کشور بروز یافته و دولت    ماتیتصمها و  در سیاست
ی گراتوساعهباه بررسای تجرباه ظهاور دولات    در اداماهیافته اسات.    چین ظهور

 پردازیم.سنگاپور و دستاوردهای آن می

 نخبگان و ائتالف مسلط سیاسی در سنگاپور .2

 15درصاد آن چینای،    76کاه    هزار نفر جمعیات دارد  700سنگاپور پنج میلیون و  
، زبانیسایانگلدرصاد    36تبار است، به لحاظ زبانی    درصد هندی  7درصد ماالیی،  

باشند، از لحاظ مذهبی، درصد تامی  می  10ماالیی،    درصد  12درصد ماندارین،    34
درصاد   10درصاد مسالمان،    14مسایحی،    درصاد  18درصد جمعیت بودائی،    33

هاا تبارهاا، عالوه بار این  .دهندتشکی  می  هانییهندو آتائوئیست و پنج درصد را  
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های دیگری نیز در این کشور وجود دارد. ساختار سیاسای سانگاپور ها و آیینبانز
ماردم نماینادگان   باارکنیز یک جمهوری پارلمانی است که در آن هر پنج ساال ی

در  .کنناادمی را تعیاین ریوزنخساتساسس نماینادگان  کارده،انتخااو را پارلماان 
و مرکاز اصالی قادرت  دارد یسنگاپور مقام ریاست جمهوری اختیاارات محادود

حازو اقادام »،  1965  اوتی است. از آغااز اساتقالل در  ریوزنهاد نخستسیاسی  
های پارلماان را باه کرسای  اتفاقبهانتخابات متوالی، اکثریت قریا  چند    در  1«مردم
و از ساال  3و پس از آن »چوک تونگ« 2، »لی کوان یو«1990تا سال  آورده ودست  
ی ریوزنخساتفرزناد کاوان یاو از هماین حازو    4نیز »لی هساین لوناگ«  2004

 (.Chiu, 2018, p12اند )داشتهسنگاپور را بر عهده  

باه  باا توجاهاما  ؛بی  از بیست حزو دیگر در سنگاپور فعالیت قانونی دارند
سال گذشته حازو اقادام ماردم بار کشاور مسالط باوده اسات   60در طول    نکهیا

شود. حازو اقادام ماردم نمامی با یک حزو مسلط شناسایی می  عنوانبهسنگاپور  
این حزو است. لی پی برده بود که   نیمؤسسشد، لی کوان یو از    تأسیس  1954در  

موفقیت حزو در گرو آن است که بتواند اقشار گوناگون را جاذو کناد، بار ایان 
ساس هدف اولیه حزو را مبارزه با اساتعمار بریتانیاا خواناد، ایان هادف هادفی ا

ها کمونیسات  گونهنیامشترک برای نیروهای گوناگون اجتماعی و سیاسی بود، لی  
اهاداف  ایجااد   پیشبردرا جذو کرد که بتواند ائتالفی به قدر کافی قدرتمند برای  

کاال از حازو اقادام ماردم جادا های رادی، کمونیست1961کند. در ادامه در سال  
ای کاه باه جبهه؛  کردند  تأسیس  «جبهه سوسیالیست»و حزو جدیدی به نام    ندشد
، باورهااا و تمااایالت هااا یگرا. ایاان جبهااه گشااتباادل مخااالف لاای  نیتریقااو

داد که سنگاپور باه کشاوری سوسیالیساتی تبادی  مارکسیستی داشت و ترجی  می
یو،   اما حزو اقدام مردم تحت رهبری لی کوان؛  دبسیوند  «مائو»های  د و به آرمانوش

 هادهای عالی حکمرانی را حفظ کرد.و تسلط بر ن  جبهه سوسیالیست را عقا راند
 

1  . People’s Action Party 

2  . Lee Kuan Yew 
3  . Goh Chok Tong 
4  . Lee Hsien Loong 
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ای شاود از خاانوادهعنوان معماار سانگاپور شاناخته میلی کاوان یاو کاه باه
به سانگاپور مهااجرت کارده بودناد، لای در  19که در قرن  و متمول بود  تبارینیچ

و  نیتریعاالمدرسه اقتصاادی لنادن و دانشاگاه کمباریج تحصای  کارده باود، او 
ی ی ائتالفریگشک در    نخبه سیاسی در سنگاپور بود و  نیتربخ الهاممتنفذترین و  

نخبگان و ائتالفای کاه   ایفا کرد؛  کلیدی  ینقشمعروف شد،  حزو اقدام مردم    که به
گرایانه باه توساعهشادت  بههایی  ها و ارزشاظ محتوای ذهنی باورها، نگرشبه لح

معطاوف باه نیا  باه   اناهیگراعم رویکردی  و  معنای توسعه اقتصادی و اجتماعی  
 (.Mauzy & Miln, 2002, p24)  نداهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی سنگاپور داشت

 نخبگان و ائتالف مسلط  محتوی ذهنی  .2-1

 یی گراتوسعه . 2-1-1

که جهان شاهد منازعات   های عصر جنگ سردسنگاپور مقارن با دومین دهه رقابت
عنوان معمار سنگاپور لی کوان یو به  .ی بود به استقالل رسیددارهیسرماکمونیسم و  
هاای که اگر جنب  عدم تعهد به معنای اجتناو از ورود باه رقابت  کردمدرن بیان  

ها از اما در جهانی که همه دولت  ؛یر متعهد استکشور ما نیز غ  ،ایدئولوکیکی است
پذیرناد، سانگاپور دگماهاای ذهنای را می ریتأثهای بزرگ کشمک  در بین قدرت

لی منافع سنگاپور را ارتقاا ساط    .کندگذارد و منافع ملی خود را دنبال میکنار می
های اقتصاادی، صانعتی و اجتمااعی جواماع زندگی شهروندان بر اساس شااخص

صنعتی عنوان کرد. به عبارتی فهمی که حزو اقادام ماردم یاا ائاتالف   افتهیعهتوس
ی منطبااق بااا افتگیتوسااعهغالااا سیاساای از منااافع ساانگاپور داشاات باار اساااس 

 & Kwangشد )استانداردهای باالی اقتصادی و اجتماعی کشورهای پیشرو تعریف 

Fernandez, 2015, p45.) 

در بطن چنین تعریفی از منافع ملی بود که اهادافی از قبیا  نیا  باه اشاتغال 
های باالی توساعه در آماوزش و ی فقر، نی  به شاخصکنشهیرکام ، کاه  تورم،  
شدن درآمد سرانه سنگاپور با درآماد سارانه کشاورهای   ترازهمبهداشت همگانی،  

ی داخلای و خاارجی هایگذاراساتیسصنعتی و پیشارو، باه اهاداف    افتهیتوسعه
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ائتالف مخالف یعنی جبهاه   نیتریقوحکومتگران تبدی  شد. این در حالی بود که  
خ  سوسیالیست درک دیگری داشت این جبهه تحقق اهداف سوسیالیستی را در دا

محقق شاود.  دبایدانست که کشور و همکاری با بلوک شرق را جزو ترجیحاتی می
بارای   تر یصاحهایی  های مارکسیساتی را نمریاهنخبگان جبهه سوسیالیست نمریه

کردند و بر این بااور کلای بودناد کاه شناخت امور و درک مسیر تاریخ قلمداد می
ها و نبایدهای مارکسیسام اتخااذ طبق باید  در سنگاپور  هایگذاراستیس  الزم است

شود. برخالف آن، ائتالف غالا که تحت رهباری لای کاوان یاو نهادهاای اصالی 
و   حاتیترجفهمی دیگر از منافع ملی داشتند و    ،قدرت سیاسی را در اختیار داشت

ها و منافع خودشان نیز در تطابق با توسعه اقتصادی و اجتمااعی کشاور بار ارزش
ی جهاان پیشارفته صانعتی قارار افتگیتوساعههای ارزیاابی  اساس معیارها و محک

 (.Ang, 2013, p 8داشت )
لی   ژهیوبهنخبگان     نیتریعالآن    رأسبر این اساس این ائتالف مسلط و در  

کردناد و گارای  باه توساعه اقتصاادی و ی را دنباال میاتوساعهکوان یو اهدافی  
به مکتا انتزاعی خاص و دگماهاای   آنکهقب  از    هاآن  .اجتماعی سنگاپور داشتند

تحقق توسعه اقتصاادی و اجتمااعی   بستهدل متعهد و    شدتبه  ،گرای  داشته باشند
های شدن سنگاپور با کشورهایی از قبیا  ساوئیس بار طباق شااخص  فیردهمو  

ی توسعه انسانی بودند، بر این اساس گرای  غالا در نخبگاان و اجتماعاقتصادی  
 خوانیم.می  گراتوسعهرا  هاآن و   به توسعه بودو ائتالف مسلط گرای

 یی گراعمل  . 2-1-2

(، انتقال سنگاپور به یک معجازه Core Valuesحزو )های سنگ بنای این از ارزش
که ما هرگز باورهای متصالبی   است  شده  ذکرمدرن بوده است. در اساسنامه حزو  

شاود رهیافات منعطفای می  روروبه  هاآنبلکه برای مسائلی که سنگاپور با    ،نداریم
حازو و فراتار از آن ائاتالف   خواهیم یافت. بر این اساسبدیع    ییهاح راهبرای  

صانعتی   افتهیتوساعهبرای تحول سنگاپور به یک کشور    انهیگراعم غالا رهیافتی  
الیت سیاسی این ائتالف باور داشت که اعتبار مفااهیم و   نیتریعالداشته است. لی  

بلکاه   ؛به هیچ مکتا یا ایدئولوکی خاصی نباید ارزیابی کارد  توجهبا  ها را  سیاست
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، نتایج عملی است. در واقع باور شایع در ائاتالف هاآنبهترین محک برای ارزیابی  
بلکه بار   ؛راهنمای عم  باشد  تواندینمغالا این بوده است که هیچ نمریه انتزاعی  

ی عقالیی را باید برای هاح راهی  افتگیتوسعهاساس عقالنیت و در راستای نی  به  
قالیای مسائ  اتخاذ کرد. لای کاوان یاو رهیافات حازو را رهیاافتی ع  وفص ح 
تصالا  علتی را به حلراه گونهچیهرهیافتی که  ؛(Ang, 2013, pp26-31خواند )می

نهادهااای عاالی حکوماات در  باارای هماین. گاذاردینمو دگماتیسام ذهنای کنااار 
را بارای حا    هااراهبهترین    ی داخلی و خارجی، بر اساس نتایج،هایگذاراستیس

ای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور یی که برهاح راه  ؛اندکردهمشکالت انتخاو  
را   هااح راهبه تصالا و دگماهاای ذهنای برخای از    با توجه  نکهیابهتر باشند نه  

یی به معنای تعهد قوی به عقالنیت و خرد انساانی گراعم پیشاپی  کنار بگذارند.  
برای نی  به اهداف سبا شده است که رهیافت نخبگان سیاسی ائتالف مسالط در 

ها بنگرد و سیاستی را دنبال کناد کاه نتاایج بهتار گرایانه به سیاستربهسنگاپور تج
د کاه در عما  کناار بگاذارهایی را آورد و سیاساتاقتصادی و اجتماعی به بار می

 .کنندقوی برای توسعه صنعتی و رفاه اجتماعی ایجاد نمی  ینتایج
 لی در این باره اذعان داشات کاه ماا بار اسااس محاسابات عقالنای و فاوق

 مانیهااساتیسیم کاه  کنیم و اگر در جایی متوجه شوگذاری میتخصصی سیاست
ی، انتقاال گذارهیسارمادر هر بخشی از جمله آموزش، بهداشت، تولید، صاادرات،  

ها ایان سیاسات  دیتردیب  ،تکنولوکی، اشتغال، مسکن نتایج بدی به بار آورده است
 اناهیگراعم  شادتبه(. در مقاب  این رهیافت Lysa, 2002, p360) میدهرا تغیر می

هاایی در هاای صانعتی، رهیافتدر جهت نی  به اهداف توساعه در ردیاف دولت
شد که انتزاعی و به دگماهای متصلا متعهاد اغلا کشورهای جهان سوم دنبال می
درگیر منازعات زبانی شدند یاا با تمام قوا  ها  بودند. برای نمونه در ترکیه کمالیست

ها و محتااوای ذهناای و تفساایر اخااوانی از شااریعت دغدغااه ساامیعربپانر مصاار د
 های متنفذ فکری را شک  داده بود.های جریانالیت

 یی گرانخبه . 2-1-3

هاای در سنگاپور نخبگان سیاسی مسلط بااور دارناد کاه همیشاه از باین جمعیت
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فاوق   و دانا   هااتیقابلدارای    و  ترمتخصاصانسانی تعاداد انادکی هساتند کاه  
یعنی کساانی   ؛شوند  کار گرفتهتخصصی هستند و این افراد باید برای اداره امور به  

در کساا   هساتند،  های شایسته فاوق تخصصای برخاوردارکه از دان  و مهارت
دانا  باا  هاای حکاومتی بار افارادی  ها و ادارهها در نهادهاا و ساازمانمسئولیت

اصلی اساسی در نیروی نمامی، گزینی  اص  شایسته  و  تخصصی کمتر اولویت دارند
کاه درسات ؛ درحالیو نهادهای وابسته باه حکومات اسات  مؤسساتها و  کمسانی

در بسیاری از کشورهای جهان سوم وفاداری به رهباران سیاسای   برخالف این امر،
 Limاست )ها وابسته به حکومت مؤسساتاستخدام در نهادها و  کنندهنییتعشرط 

& Tan, 2018, p 4.) 

ای ساازمانی را های حرفاهائتالف غالا در سانگاپور تخصاص و شایساتگی
الزمه نیروی انساانی در نهادهاای مختلاف قلماداد کارده اسات. بار ایان اسااس 

ی، آیینی، قومی یاا زباانی افرقههای  روکراسی اجرایی و اداری کشور محدودیتوب
انساانی را نیروهای شایساته    نیترمتخصصبلکه هدف گزین     ؛ایجاد نکرده است

و نهادهاای حکاومتی از   هابخ کند. در همین راستا نیروهای انسانی در  دنبال می
شاوند. بااور غالاا در های سخت تخصصای ارزیاابی و پذیرفتاه میطریق آزمون

یی، درستکاری، خاود گوراستی، صداقت و  کوشسختحزو اقدام مردم، باور به  
 ,Maitra, 2018اسات )های آسایایی ارزش مثابهبهی و عط  برای یادگیری ان باط

p430.) 

تعداد معادودی بار   ،بین هزاران نفر  درلی رهبر حزو باور داشت که همیشه  
 بایادهستند و حکومات    هانیتریعالها و استانداردهای تخصصی،  اساس شاخص

و اداره اماور خود کند    مؤسساتافراد را جذو نهادهای عالی و ادارات و    گونهنیا
، در کنفارانس ساالیانه حازو، 2001بسسارد. وی در این بااره در ساال    هاآنرا به  

هزار نفر کودک در سنگاپور متولد شاده اسات کاه از   45سال گذشته  »  اظهار کرد:
بار اسااس   ،نفار قاادر خواهناد باود  200  تاا  150تعاداد کمای شااید    هااآنمیان  

 ؛ماا اساتاستانداردهای باالی جهانی، عالی باشند و این واقعیات ساخت زنادگی 
های ی در نیروی انسانی را اداماه دهایم و از باین سارمایهگذارهیسرما  بایدبنابراین  
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ی حکوماات باااز هادسااتگاهمتخصصااین بااه  نیتریعااالانسااانی راه را باارای ورود 
ساعی   خاود  یریوزنخساتسااله    31. لی در همین راستا در طول دوره  «میدارنگه

هایی صحی  بارای ای مکانیزمهای سخت حرفهآزمونبا برگزاری    سوکاز یداشت  
در   حقاوقورود نخبگان به حکومت ایجاد کند و از طرفی با بااال باردن درآماد و  

هاای چنادملیتی خصوصای، و کمسانی  مؤسسااتهای حکومتی در رقابت با  بخ 
تعیاین های قاوی ماالی مادیران مشاوق نیترکااردانو  هانیترباهوشبرای جذو 

 (.Yew, 2012, pp 66-75)  نماید
یی تنهاباههایی دارناد کاه  ی اهداف و خواساتهاهر جامعهی افراد در  طورکلبه

ائتالف افارادی از  ،قادر به برآورده کردنشان نیستند، آنچه در سنگاپور شک  گرفت
اقشار گوناگون اجتماعی بود کاه هساته اصالی آن را حازو اقادام ماردم تشاکی  

اما در واقاع گساتره نفاوذ آن بسایار   ؛ار ع و داردهز  15  حدوداین حزو    .دادمی
 اتفاقبهاز آغاز استقالل همواره در انتخابات اکثریت قریا    کهیطوربه  ؛بیشتر است

بنابراین در واقاع ائتالفای فراتار از اع اای رسامی ؛  ها را کسا کرده استکرسی
نخبگااان آن  نیتریعااالی کااه ررساامیغحاازو وجااود دارد ائتالفاای نانوشااته و 

ها را در ساختار حزو و فراتار موقعیت  نیتریقوهای کلیدی فرماندهی یا  موقعیت
، این ائاتالف قدرتمنادترین اندکردهاز آن در نهادهای عالی حکمرانی کشور اشغال 

 (.Mauzy. & Milne, 2002, pp5-7است )ائتالف نانوشته سیاسی در سنگاپور بوده 

اهاداف  قادرت و نفاوذ داشاته اسات، از   پیشبردبنابراین به قدر کافی برای  
گرایانه اسات، تحصایالت طرفی محتوای ذهنی و باورهاا و ترجیحاات آن توساعه

دانشگاهی، سرگذشت فردی و یادگیری از تجارو موفق و ناموفق دیگر رهبران از 
تسلط این ائتالف بر   ن سنگاپور بوده است،اکماپارادایم ذهنی ح  دهندهشک عوام   

در سنگاپور شده است و سیاسات   گراتوسعهنهادهای حکمرانی سبا ظهور دولت  
ها و سسس به دساتاوردهای آن در ادامه به این سیاست  .توسعه نتیجه آن بوده است

 شود.پرداخته می
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 گسترش تولید و صادرات  انهیگراعملسیاست  .3

 سیاست گسترش تولید و صادرات .3-1

مقارن با استقالل سنگاپور، بسیاری از کشورهای جهان ساوم سیاسات جاایگزینی 
را کاه از   هار آنچاهبه این معنی که    ند؛واردات و خودکفایی را در پی  گرفته بود

از واردات و در واقاع   ازینیبکردند در داخ  تولید کنند تا جایی که  خارا تهیه می
ناد. ایان نکشاور خاود تولیاد ک درکنناد د و هر آنچاه را مصارف میخودکفا شون

سیاست در هر کشوری که اتخاذ شد نتاایج بادی بار جاای گذاشات. پاس از آن، 
اغلا کشورهای جهان سوم سیاست تعدی  ساختاری را در دستور کار قرار دادند، 

های اجماااع واشاانگتن مبتناای بااود کااه ای از توصاایهایاان سیاساات باار مجموعااه
ی تجارت خارجی یا به عباارتی دولات آزادسازو    هاارانهی، حذف یسازیصخصو

 (.Lin, 2012, pp98-103کرد )حداق  لیبرال را پیشنهاد می
های نهادهاای اقتصاادی لیبارال سیاست تعدی  ساختاری یا به عبارتی توصیه

هاای ملای توساط نخبگاان غاارتگر و واشنگتن، به محملای بارای چسااول دارایی
ی در اغلاا کشاورهای جهاان ساوم، سازیخصوصبدل شد و ذی  لوای   جورانت
مختلاف   ءشدند به انحاهایی که تا پی  از آن دولتی محسوو میو شرکت  هابنگاه

درآمدند و در اداماه مسایر ایان کشاورها باه   جورانتبه تملک نخبگان غارتگر و  
اقتصادهای فاسد و غاارتی و   ، بلکه انواعاقتصادهای بازار آزاد رقابتی دست نیافتند

از دو رهیافات  کیاچیه(. سانگاپور Stiglitz ads, 2013دادناد )انحصاری را شک  
خودکفایی و سیاست تعدی  ساختاری را در دساتور کاار قارار  جایگزینی واردات

شاد، اتخاذ کرد. سنگاپور کشوری فقیر محسوو می انهیگراعم داد، بلکه رهیافتی ن
بر این اساس نخبگان مسلط سیاسی دریافته بودند که این کشور فاقد سرمایه ماالی 

بر است، لی دریافتاه باود کاه سانگاپور کافی برای ایجاد و گسترش صنایع سرمایه
ها و تجهیزات و زیرساخت  نیتأم؛ چراکه  صنایعی را ایجاد کندتا    پول ندارد  قدرآن

ترین در واقع این یکای از کلیادیو  خطوط تولید نیاز به سرمایه مالی هنگفت دارد
 .اشتباهات کشورهای جهان سوم ذی  سیاست جایگزینی واردات و خودکفایی بود
 لی دریافته بود که مردم فقیر سنگاپور با حقوق و دستمزدهای ناچیزی حاضار
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. نیروی کار ارزان مزیت نسبی بود که سنگاپور در مقایسه ی هستندکار  هربه انجام  
 بایادبنابراین سانگاپور ؛ (Lin, 2013, p190داشت )صنعتی  افتهیتوسعهبا کشورهای 

 باوده وکااربر    ودن،بر باد که بی  از سرمایهرکمیتولیدی حرکت    یی صنایعسوبه
سنگاپور از تمرکز بر صنایع سانگین بر این اساس    .نیاز به پول کمتری داشته باشند

سانگاپور نیااز باه   و  ارزان کافی نباود  اما داشتن نیروی کار  ؛اجتناو کرد  برسرمایه
هایی از سرمایه مالی بارای ایجااد صانایع به حداق   چراکهسرمایه مالی نیز داشت؛  
 هام  یافتههای جهان توسعهبه تکنولوکی کمسانی  عالوه بر این  .کاربر نیز نیازمند بود

تا بتواند کاالهایی تولید کناد کاه در قیمات و کیفیات تاوان رقابات در  نیاز داشت
طریاق ایان ناد و از داشته باشند تا تولیدات  را بتواند صاادر ک  ی رابازارهای جهان
ها و مردم  سود کسا کند. نخبگان ائتالف مسالط، نقا  تااریخی برای شرکت

هایی عقالیای عنوان عام ، سیاساتبرای ح  این مسائ  ایفا کردند، این نخبگان به
برای ح  این مسائ  سااختاری در پای  گرفتناد، در واقاع بادون نقا  کلیادی 

برای غلبه بار ایان مشاکالت را  ایی الزم  حکومت، افراد و شهروندان سنگاپور توان
سااختار   دادن  رییاتغبرای رهایی از فقر، باا    بایدفقیر بودند و دولت    هاآنند،  نداشت

های کاالن سااختاری را محدودیت  کرده،کالن، موانع رشد و شکوفایی را برطرف  
 (.Yew, 2012, p42دهد )های رشد را گسترش  بردارد و فرصت
ناه ارز خاارجی   ؛اراضی زراعی نداشت  بود که  فقیر  مکشوری با مرد  سنگاپور

نه دانا   و  از خارا داشت  هاکارخانههای  برای وارد کردن تجهیزات و زیرساخت
 ای رااز فروش آن سارمایه اولیاه  و منابع معدنی که بتوان  و کارآزمودگی تخصصی

ی زیاریپدر چناین اوضااعی حکومات بار    .درتهیه ک  وکارهاکساگسترش    برای
 نماود؛و اساس اولیه توسعه صنعتی کشور تمرکز    هیمابنعنوان  به  هاکارخانه  بخ 
 & Smallمتوساط )های کوچاک و ی و تساهی  گساترش شارکتنیبواقاعاماا باا 

Medium Enterprisesای باود کاه اغلاا ( را در دستور کار قرار داد. ایان در برهاه
جهات تبلیغاات و   برسارمایهرهبران انقالبی جهان سوم از ایجااد صانایع سانگین  

کردند. رهبران ائتالف مسالط در نهادهاای عاالی های سیاسی استفاده میپروپاگاندا
رخ باالی بیکاری مسائ ، ن  نیترمهمحکومت در سنگاپور دریافته بودند که یکی از  
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دیدناد. در ایان راساتا در ساال می  هاکارخانهرا در رشد شتابان    آن  ح راهاست و  
از جملاه  و  توساعه اقتصاادی را ایجااد کارد  ، حکومت نهااد هیئات مادیره1961

ی گذارهیسارماهایی بارای تساهی   داد اتخاذ سیاستکارهایی که این نهاد انجام می
صانعتی   افتهیتوساعهبرای جستجو در کشورهای  یی  هاتیمأمورخارجی و تعریف  
باود ی در سانگاپور  گذارهیسارمای به  تیچندملهای خارجی و  برای ترغیا کمسانی

(Oswin, 2019, p5 .)مساتقیم توساط اع اای  صورتبهای چه ی ویژههاتیمأمور
ها باارای متقاعااد کااردن ها و ساافارتخانهگریریااق کنسااولایاان نهاااد و چااه از ط

ی در ساانگاپور صااورت گرفاات، قواعااد و گذارهیساارماارجی بااه هااای خااکمسانی
های اولیاه ی نیز از قبی  کاه  مالیاات و کااه  بیشاتر مالیاات از شارکتمقررات 
ی وضع شد. در نتیجاه راقتصادیغهای  دهی و ت مین ریسکو اطمینان  گذارهیسرما

اپان های خارجی از کشورهای اروپاایی، ایااالت متحاده و کها شرکتاین سیاست
، 1960ی در سانگاپور کردناد، متعاقاا آن در طاول دهاه  گذارهیسارماشروع باه  

 میانگین نرخ رشد اقتصادی سنگاپور ش  درصد رقم خورد.

 سیاست گسترش سرمایه انسانی  .3-2

درصد   10هنوز حدود    ؛ اماکاه  یافته بود  تا حدی  ، نرخ بیکاری60در پایان دهه  
توساعه اقتصاادی، تساهیالت   ، هیئات مادیره1970بود. در پی آن در طاول دهاه  
هاای معافیت  نکهیااز جمله    ؛گذاری خارجی ایجاد کردبیشتری برای جذو سرمایه

تاا ؛  های خاارجی گساترش دادمالیاتی را از پنج سال به ده سال اولیه برای شرکت
درصد کاه  یافات. در  30، حدود هاشرکتجایی که هزینه نهایی تولید برای این 

صانعتی در سانگاپور رشاد  یهاکارخاناهگذاری خارجی و بخ  نتیجه آن سرمایه
کارد درصد کااه  پیادا    3.5، به کمتر از  1970و نرخ بیکاری تا اواخر دهه    یافت

(Quan, 2019, p40.) 

 ؛ یعنایدرصاد باود 10در طول این دهه میانگین نرخ رشد اقتصادی سنگاپور 
دیگار قتصادی به رشد سرمایه و رشد اشتغال منجار شاده باود و سانگاپور  رشد ا

های خارجی در سنگاپور یی که با سرمایه کمسانیهاکارخانهنبود،    1965کشور فقیر  
به منبعی کلیدی برای اشاتغال، تولیاد و صاادرات   آنکهعالوه بر    ،استقرار یافته بود
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های فعالیت خود باه سانگاپور زمینهرا در    ایهای پیشرفتهبدل شده بودند، فناوری
های نوپای سنگاپور که با رشد اقتصادی و افازای  سارانه و شرکت  دادندانتقال می

های سنگین تحقیق و توساعه را پرداخات بدون آنکه هزینه  ،ملی جان گرفته بودند
هایی کاه سنگاپوری  .گرفتندیفرامهای پیشروِ خارجی  ها را از کمسانیفناوری  ؛کنند
های مفیاد و عملیااتی بارای اطالعات و تجربه  ،کردندها فعالیت میاین کمسانی  در

 تأسایسساال پاس از  15. کردنادتولید و صادرات در بازارهای جهاان کساا می
 Highتوسعه اقتصادی، دولت توسعه صانایع باا ارزش افازوده بااال ) هیئت مدیره

Value Added Industries .الزمبرای تحقاق ایان هادف ( را در دستور کار قرار داد 
 بلکه فوق تخصصی توسعه یاباد ،های تخصصینیروی کار به نیرویی با مهارت  بود
ای بارای توساعه ای باود کاه باه سارمایهدر واقع نیروی انسانی تنها دارایی اولیه  و

های خارجی بدل شده باود. از ی صنعتی اولیه با مشارکت کمسانیهاکارخانهبخ   
هاای نیروی انسانی و سرمایه انسانی به نیرویی باا مهارت  ی، ارتقا1980اوای  دهه  

به معناای مهیاا  ؛ کهی کشور بدل شدافتگیتوسعهفوق تخصصی، متناسا با ارتقای  
هاای ارزش افازوده پاایین باه کردن سرمایه انسانی بارای انتقاال کشاور از زنجیره

 ,Ng, & Yangباود )المللای نهای با ارزش افزوده باال در اقتصاد سیاسای بیزنجیره

2016, p1.) 

 سیاست گسترش تولید با فناوری باال .3-3

این نهاد آموزش دانا   .را ایجاد کرد  «ملی کامسیوتر  هیئت مدیره»،  1981دولت در  
تی« را به نیروی کار دنباال های مربوط به کامسیوتر و صنایع مرتبط به »آیو مهارت

دان  فنی و تخصصی نیروی   یبود که با ارتقا  درصددکرد. دولت از این طریق  می
های گذاری در کشور ترغیا کند و جذباهتی را به سرمایهآی  کار، صنایع مرتبط به
ی افزارهاساختو  افزارهاانرمهای خاارجی مولاد در زمیناه سنگاپور برای شرکت

فات های هنگگذاریتی را باال ببرد، دولت خود نیز شروع به سارمایهکامسیوتر و آی
هاای اقتصاادی دو دهاه در واقاع موفقیت  و  تای کاردآیی  هارساختیزدر زمینه  

در نتیجاه در طاول دهاه  .پیشتر، درآمد ملی و منابع مالی دولت را افزای  داده بود
گذاری تی سرمایهی آیهارساختیزهای خارجی در  ، دولت سه برابر کمسانی1980
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کرد، هدف گساترش زرگی را دنبال میگذاری هدف بلندپروازانه بکرد، این سرمایه
های توساعه بار بخا  ، سیاسات1970و  1960بخ  خدمات، اگر در طول دهاه 

صادرات به جهاان خاارا تمرکاز   منموربهی صنعتی  هاکارخانهصنعتی و تولیدات  
. در شاد  گسترش بخ  خدمات توجاه بیشاتریبه  ،  1980یافته بود، در طول دهه  
در آغاز از بخا  کشااورزی باه بخا  صانعت   هافتیتوسعهواقع همه کشورهای  

سانگاپور  .کندرشد می ،شده تربزرگ هاآنیابند و در ادامه بخ  خدمات انتقال می
طبیعای باه   طورباهو از توساعه بخا  صانعت    از آغاز فاقد بخ  کشاورزی بود

میانگین نارخ رشاد اقتصاادی   1980در طول دهه    .رسیدتوسعه بخ  خدمات می
درصاد بااود. ایاان رشااد باای  از  7.3 های اقتصااادیسانگاپور در نتیجااه سیاساات

، ده برابار رشاد 1990تاا ساال   تی بود کههای فرعی دیگر دستاورد رشد آیبخ 
 افزارنرمدر زمینه    صادرکنندگان  نیتربزرگسنگاپور به یکی از    ترتیاین  ه اب  یافت.

 .(Wewalaarachchi, 2019, p 4شد )تی در جهان تبدی   و محصوالت مرتبط به آی
چاال  اقتصاادی سانگاپور   نیتارمهم، همانند دهه قبا ،  1990در طول دهه  

 شارفتهیپهاای های داخلی مورد نیاز برای اقتباس تکنولوکیایجاد بسترها و ظرفیت
(High-technology از جهااان صاانعتی بااود. در دو دهااه نخساات اتکااای داخلاای )

( باود. در Low-skilled laborمهاارت  )کمارزان اقتصادی سنگاپور بر نیاروی کاار 
هاای بااالی زنجیاره ارزش در اقتصادی خاود باه رده  یادامه، سنگاپور برای ارتقا

هیئات  و های بااال نیااز داشاتالمللی، به نیروی کار با تخصصاقتصاد سیاسی بین
تاا  1996 ، دو میلیاارد دالر و از1995تا    1991از    برای این امرملی کامسیوتر    مدیره
 ,Oswinکرد )گذاری های تکنولوکی باال، سرمایه، چهار میلیارد دالر در طرح2000

2019, p12.) 
، مؤسساه علاوم «نانیاناگ»تأسیس دانشگاه ملی سنگاپور، دانشگاه تکنولاوکی 

هاای هاایی بارای انتقاال تکنولوکیعنوان مکانیزمهای فناوری باهها و پارکسیستم
علوم   هیئت مدیره»، حکومت  1991شرفته تأسیس شدند. در  از کشورهای پی  روزهب

تساهی  تحقیاق و   پیشبردهدف از ایجاد این نهاد    .را ایجاد کرد  1«و تکنولوکی ملی

 

1  . National Science and Technology Board 



 179      گرای سنگاپور: نتایج و دستاوردهانخبگان و ائتالف سیاسی مسلط و ظهور دولت توسعه

ی نخساات پااس از هاسااال هااای پیشاارفته بااود، پاای  از آن در توسااعه در فناوری
های خارجی اجازه داده بود که برای آماوزش نیاروی استقالل، سنگاپور به شرکت

نمام رسامی آموزشای کشاور نیاز گساترش   .ی فنی تأسیس کنندهاآموزشگاهکار  
در دستور کاار قارار   تبارهاینیچها و  برای ماالیی  ژهیوبهیادگیری زبان انگلیسی را  

های خاارجی باه نیاروی انساانی و مهارت از شرکتداده بود تا به انتقال دان  و  
های سانگاپور در ، شرکت1990های نوپای ملی کمک کند. در ادامه تا دهه  شرکت

ی تکنولوکیکی را برطارف کارده و باه مرزهاای هایماندگعقازمینه فعالیت خود  
 .نوآوری نزدیک شده بودند

نیااز باه ه سانگاپور  باهای فاوق پیشارفته  بنابراین برای انتقال آخرین فناوری
هایی از قبی  مؤسسه آلماان مؤسسه  مساعی جدیدی در این راستا بود که حکومت،

بارای تکنولاوکی را    برای تولیاد تکنولاوکی، مؤسساه کاپان سانگاپوررا  سنگاپور  
باا مشاارکت   و مؤسسه فرانساه سانگاپور را بارای تکنولاوکی الکتریکایافزار  نرم

ر بارای تاداوم رشاد اقتصاادی ضارورتی ایان اما  .کشورهای پیشارو ایجااد کارد
خواست به تولید و صادرات به بازارهای رقابتی سنگاپور اگر می  .بود  ریناپذ اجتناو

 بایساتیدر بخ  خدمات با رقبای خارجی رقابت کند،   نکهیاخارجی ادامه دهد یا  
باا یاادگیری   ابتادا  کارد. ایان کشاورمیی تکنولاوکیکی را پار  ماندگعقاشکاف  
های سانگین از کشورهای پیشرو این شاکاف را بادون پرداخات هزیناه  هافناوری

 کاه باه سارحد ناوآوری 1990پر کارده باود و در دهاه تا حدی  تحقیق و توسعه  
شد به ناگزیر تدابیری برای تسهی  تحقیاق و توساعه در فنااوری اتخااذ نزدیک می

کاه ده نماو توجه دولات را جلاا انیبندان ، اقتصاد 2000و در ادامه از دهه  کرد
ی تکنولاوکیکی رخ داده اسات هایمانادگعقا  پار شادنیعنای  آن،  پیامد طبیعای  

(Quan, 2019, p143.) 
شاده هانادازهای انباشتهای اولیه، با وفور سرمایه و پساز طرفی برخالف دهه

 هاای صانعتی و ساسس خادماتگذاری در بخ رشاد اقتصاادی، سارمایه  اثردر  
تا جایی که سنگاپور به اشتغال کام  دست یافتاه و نیاروی کاار   ؛ای  یافته بودافز

ها نسابت باه تعاداد گذاریداخلی جوابگوی توسعه بیشتر نبوده و فراوانی سارمایه
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نیروی کار شده باود شدن  ترگراننیروی کار، بر طبق قانون عرضه و تقاضا موجا 
و دستمزدها باال رفته و فراوانی سرمایه ماالی نیاز موجاا کااه  نارخ بهاره وام 

هاای عقالیای در ح مؤسسات مالی گشته بود. دولت برای غلبه بر این چاال  راه
و   از جمله تسهی  ورود نیروی کاار از همساایگان و دیگار کشاورها  ؛پی  گرفت

در واقاع   کاه  اپوری در کشاورهای دیگارهای سانگگذاری شارکتتسهی  سرمایه
 .ی سنگاپور بودافتگیتوسعههای قاطع  های جدید نشانهاین چال تک  تک

نیاروی کاار ارزان و فقیار و کام  اشیایداراکه تنها را کشوری به این ترتیا 
ناه  و کشااورزی کننادماردم فقار آن مهارت بود و نه اراضی کشاورزی داشت که 

ها را از خارا خریداری و کارخانه تأسایس زیرساختپولی داشت که تجهیزات و  
نه فناوری و دان  تخصصی داشت که در صاورت تأسایس کارخانجاات  و  ندنمای

شدت رقاابتی هو ارزان برای صادرات در بازارهای ب  تیفیباکملی، بتوانند کاالهایی  
داد کاه  ای تغیاربه رهبری لی کوان یو به شیوه  گراتوسعهجهان تولید کنند، ائتالفی  

کشورهای جهان با حجم و نسابت چشامگیری   نیترمرفهبه یکی از    2000تا سال  
گذاری در خارا تبدی  شد. لای کاوان یاو در ایان بااره از منابع مالی برای سرمایه

گذاری خاارجی در سارمایه  مؤسسااتمانها و  اظهار داشات کاه موفقیات شارکت
های خاارجی در دهاه  هایدشوارتر از امر بسایار ساخت جاذو سارمایه  مراتابه

 (.Okposin, 2019, p61است )استقالل سنگاپور    نخست

 نتایج و دستاوردهای سیاست توسعه  .4

 ی صنعتیافتگیتوسعه .4-1

 نینشازاغهجمعیات    دوساومکه سنگاپور به استقالل رسید، بی  از    1965در سال  
دالر در سال بود، نرخ بیکاری   320بودند، سرانه تولید ناخالص داخلی نیز کمتر از  

در حال افزای  بود، در این شرایط بود که حکومتگران تحت رهبری لی کوان یاو، 
نهاد هیئت مدیره توسعه اقتصادی را ایجاد کردند، ایان هیئات مادیره در پیوناد باا 

 بلندمادتی عقالیای هایزیربرناماها و هوزارت صنعت و تجارت کانون استراتژی
توسعه اقتصادی در سنگاپور بوده است و در هر برهه زمانی با توجه به امکاناات و 
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های مناسااا و عقالیاای بااه دور از هااا تاادابیر و سیاسااتهااا و چال ظرفیت
 ,Yeo, 2019پروپاگاندای تبلیغاتی، برای پیشبرد توسعه اقتصادی اتخاذ کرده است )

p5.) 

، با اولویت دادن به صنایع کاربر با ارزش افازوده 1960پور در طول دهه  سنگا
های کارخانجاات تولیادی گذاران خاارجی زیرسااخت، باا سارمایه سارمایهاندک

ی تولید برای صاادرات، ریگجهتبر  دیتأک، با 1970متناسا را وارد کرد و در دهه 
ساط تمرکاز نماود و در ی صنعتی با ارزش افزوده متوهاکارخانهبر تسهی  توسعه  

که به اشاتغال کاما   1970تا پایان دهه  ؛نتیجه آن نرخ رشد اقتصادی شتاو گرفت
 15هاای اقتصاادی و اجتمااعی  باه دگرگونی  با توجه،  1980دست یافت. در دهه  

سال پیشتر، گسترش صنایع و خدمات با ارزش افزوده و مهارت باال و تکنولاوکی 
ه توسعه اقتصادی در دستور کار قرار گرفات. در عنوان سیاست هیئت مدیرقوی به

هاا و و پس از آن، توساعه خادمات و صانایع باا فناوری  1990ادامه در طول دهه  
هاای عمادتاً بنیان با مهارتارزش افزوده بسیار باال و خدمات و کارخانجات دان 

فوق تخصصی به استراتژی هیئت مدیره توسعه اقتصادی و نهادهای دیگاری بادل 
 ه که در پیوند با آن تأسیس شده است.گشت

، شاکر، صاابون، 60عنوان مصادیق عینی عمده تولیدات سانگاپور در دهاه  به
، تلویزیون، پاالی  روغن، ماواد شایمیایی اساسای، مونتااک هایدنینوشآبجو، سایر  

لاوازم الکترونیکای مصارفی،   70خودرو، سیمان و فوالد ساختمانی باود. در دهاه  
ی، نساجی و پوشاک، تجهیزات و خدمات میدان نفتی باه تولیادات دهامهینمونتاک  

، تولیاادات جدیاادی از جملااه تجهیاازات 80دهااه قبلاای اضااافه شاادند. در دهااه 
، خودرو، هواف ا ICها و لوازم جانبی، تست مدار مجتمع  الکترونیک صنعتی، رایانه

های پزشاکی ها، داروو سایر اجزای مهندسی دقیق، مواد شیمیایی عالی، پتروشیمی
عنوان صنایعی سودآورتر و در عین حال نیازمند نیروی کاار تجهیزات پزشکی به  و

، صانایع 90های باال گسترش داده شد. از اوای  دهه  متخصص و سرمایه و فناوری
سای، اینیروی انسانی متخصص و بلکه فوق تخصصی از قبی  طراحای  به  نیازمند  

هایی فراتار از دانا  رایاج بیوتکنولوکی، تحقیق و توسعه برای دستیابی به فناوری
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یافته، مرکز صنایع پیچیده پتروشیمی )جزیاره جوروناگ(، بشری در جوامع توسعه
، لجساتیک، آماوزش رو باه رشاد و هارسانهارتباطات پزشکی و خدمات پزشکی  

 (.Oswin, 2019, p8است )توسعه گذاشته  
، 2019تاا    1965ه سیاست توسعه ائتالف و نخبگان مسلط در فاصاله  در نتیج

در این بازه زمانی میاانگین   .درصد رشد کرده است  7.6اقتصاد سنگاپور با میانگین  
درصد بوده است. متعاقا نرخ رشد اقتصادی باال، تولید   2.6نرخ تورم نیز کمتر از  

میلیاارد دالر  362استقالل باه ناخالص داخلی کشور نیز از دو میلیارد دالر در سال 
، 2018افزای  پیدا کرده است. حجم صادرات و واردات سنگاپور نیز در    2019در  

صانایع و  نیترعمادهمیلیاارد دالر باوده اسات.   370میلیارد دالر و    412به ترتیا  
شاارح بااوده اساات: تجهیاازات و ایاان بااه  2019خاادمات صااادراتی ساانگاپور در 

میلیاارد دالر،   59از جملاه رایاناه    آالتنیماشلیارد دالر،  می  120برقی،    آالتنیماش
میلیااارد دالر،  48ی معاادنی شااام  تصاافیه و پاااالی  نفاات وارداتاای هاسااوخت
فلازات   و  ی قیمتایهاسانگدالر،    اردیالیم  21ی لیازری، فنای، پزشاکی  هادستگاه
، ماواد میلیاارد دالر  14و محصوالت پالستیکی    میلیارد دالر، پالستیک  17  ،بهاگران

ماواد دارویای  ومیلیاارد  10میلیارد دالر، عطار و لاوازم آرایشای   13شیمیایی آلی  
 میلیاارد دالر  8تجهیازات و قطعاات هواپیماا و ف ااپیما    ،میلیاارد دالر  8پزشکی  

(Okposin, 2019.) 
، بنادرهاهای توریسم، به درآمدهای بخ  خدمات در زمینه  باید  عالوه بر این

ای باه درک بهتار . نگااه مقایساهشاودخدمات مالی نیاز توجاه  و ارائه    هافرودگاه
کاه ایاران قاادر باه   1396برای مثال در سال    ؛کنددستاوردهای سنگاپور کمک می

 105حادود    آن  صاادراتمیلیون بشکه نفت بود، مجموع    دوفروش روزانه حدود  
ساال   40میلیارد دالر بوده است، میانگین نرخ رشد اقتصاادی ایاران نیاز در طاول  

که وسعت کشاور سانگاپور معاادل ؛ اما درحالیدرصد بوده است  دوگذشته حدود  
میلیاارد دالر باه دو  با افزای  تولید ناخاالص داخلای از    ،نصف جزیره قشم است

تابان و باادوام اقتصاادی اسات، درآماد میلیارد دالر که نتیجه رشد شا  360بی  از  
افازای   2018هازار دالر در ساال  64، باه 1965دالر در ساال   320سرانه ملی از  
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 5400، درآمد سرانه ملی ایران معاادل  2018در    باید گفت  مقایسه  . براییافته است
، به کشوری صنعتی تبادی  1990دهه  دالر در سال بوده است. در واقع سنگاپور تا  

، درآماد سارانه 1990های آسیایی پیوسته بود، در اوای  دهه  به جمع معجزهشده و  
پاس از کاپان در   ،کناگهنگاز کره جنوبی، تایوان و    سبقت گرفتن  با  در سنگاپور

 (.Oswin, 2019, pp65-73گرفت )دومین رتبه در آسیا قرار  

 المللیی در استانداردهای بینافتگیتوسعه  یارتقا  .4-2

میلیاارد دالر و ظرفیات   12، معاادل  2018بودجه نمامی سالیانه سنگاپور در ساال  
ها با باالترین سالح  نیترشرفتهیپشرقی آسیا به    کشور جنوو  10دفاعی آن در میان  

ی صنعتی در جهانی آنارشیک افتگیتوسعهها مجهز است که پیامد طبیعی  تکنولوکی
صاادی، سانگاپور آزادتارین و های اقتهمچناین بار اسااس دیگار شااخص  است.
اقتصاد جهان را دارد و به لحاظ سالمت اقتصادی، سومین اقتصااد   نیرتریپذ رقابت

شود. سنگاپور همچنین جزء چند کشاور نخسات در غیر فاسد جهان محسوو می
توساعه انساانی، بار طباق گازارش   باارهدر  .است  وکارکسازمینه محیط مطلوو  

را   9کشور و قلمارو، رتباه    189از بین    2019ال  سازمان مل  متحد، سنگاپور در س
های توسعه انسانی از جمله شاام  آماوزش، بهداشات، شاخص  .کسا کرده است

هاای غیار از های جنسیتی و فقادان تبعیضتغذیه، مسکن، فرصت ازدواا، برابری
هاای اجتمااعی نیاز فقادان جارم و جنایت  انسانیت، امنیت شغلی است. در زمیناه

 نخست در جهان دست یافته است.های  تبهسنگاپور به ر
درصد جمعیت کشور، مساکن تهیاه کارده اسات. در   90دولت برای بی  از  

هااای رفاااهی در اسااکاندیناوی سیاساات واقااع نخبگااان سیاساای باارخالف دولت
کاه مرساوم اسات اتخااذ   گوناهآنهای اجتماعی به شیوه اقتصاد رفاهی را  حمایت
مسکن شهروندان سیاستی بدیع در سنگاپور بوده است کاه از ایان   نیتأم،  اندنکرده

هاای سیاسای رار تسلط رهبران سیاسای و ائاتالف مسالط در رقابتطریق به استم
ای مسکن برای همه شهروندان به لی کاوان یارانه  نیتأمکمک کرده است، سیاست  

ی را دنباال اتوساعهیو کمک کرد که بتواند در قدرت سیاسی باقی بماند تا اهداف  
 (.Quan, 2019, p143کند )
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افازای    لومترمربعیکهزار    720حدود  وسعت قلمرو کشور با تدابیر دولت به  
 نیتاأماما کمتر از یک درصد آن قابلیت کشاورزی دارد، بنابراین بارای   ؛یافته است

کشور مختلف را در زمینه مواد غاذایی را باه   170امنیت غذایی، دولت واردات از  
اجرا گذاشته است که از طریق تناوع مناابع، ایمنای دسترسای باه ماواد غاذایی را 

همچنین ذی  برنامه نقشه انتقال زراعت، مزارع محادود موجاود را باا  .ندت مین ک
ی و ساالمت غاذایی را وربهارههای باالی زراعت مجهز کرده است که  تکنولوکی

های خاارجی ساانگاپور باه زراعاات گذاریبااال ببارد از طرفاای نسابتی از ساارمایه
کاه چناد  «لیانجی»تخصیص یافته است. از جمله حوزه غذایی چین و سنگاپور در 

های صد هکتار اراضای را جهات تولیادات محصاوالت کشااورزی ذیا  پوشا 
در زمینه صنعت گردشاگری، در   .انددادهی مشترک قرار  برداربهرهگذاری و  سرمایه
هازار نفار توریسات خاارجی از سانگاپور بازدیاد   100میلیون و    19،  2019سال  
 20حادود  ،  2018در ساال    و درآماد ارزی سانگاپور از صانعت توریسام  اندکرده

 میلیارد دالر بوده است.

در طاول هفات ساال  «چاانگی»، فرودگااه ونقا حم های خدمات در بخ 
 .ی جهانی، هر سال رتبه نخست را کسا کرده اساتهایبندرتبهگذشته، بر اساس  

در ساال   کاهیطوربه  ؛اسات  ی سنگاپورهافرودگاه  نیتربزرگاین فرودگاه یکی از  
 .اندشدهجا میلیون نفر از طریق آن جابه  62، حدود 2018

بنادر سانگاپور نخساتین و   ،المللی دریااییهای سازمان بینبر اساس گزارش
ونق  دریایی و اقتصاد دریایی هستند که بندر هامبورگ دومین بندر در عرصه حم 
شااده را بااه خااود هااای دریااایی استفادهآمااار بیشااترین قااوانین و بنااادر و فناوری

بنادر در جهاان ارتبااط دارد و   600اکنون بندر سانگاپور باا  هم  .انداختصاص داده
چهارم از کانتینرهای یک.  ونق  محصوالت استترین بندر دنیا در زمینه حم شلوغ
 (.Zhang, 2019, p290شده در جهان زیرپوش  بندر سنگاپور قرار دارند )حم 

، سنگاپور چهاردهمین صادرکننده بزرگ انیهای تجارت جهبر مبنای شاخص
 یبناادرهااز  یریااگبااا بهره ایاان کشااورساات. ا و پااانزدهمین واردکننااده در دنیااا

 نسبت به تولید ناخاالص داخلای  را  خود باالترین نرخ تجارت خارجی  افتهیتوسعه
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منااطق آزاد  نیتراز بزرگ  «چانگی»و فرودگاه    «جورونگ»مناطق آزاد  دارد.  در دنیا  
کند. این بندر هزار کشتی را مدیریت می  15بندر جورونگ ساالنه  .  ندهست  سنگاپور

جهان است که تعداد زیاادی انباار و یاک   چندمنموره  یبندرها  نیتریکی از بزرگ
ونقا  کااال از طریاق آسامان نیز باه حم   چانگی. فرودگاه  داردترمینال سیمان نیز  
اماا ساومین مرکاز بازرگ   ؛نفتای نیساتاین کشاور دارای مناابع    .اختصاص دارد

ی هایبندرتبهدر زمینه آموزشی دانشگاه ملی سنگاپور در    پاالیشگاهی جهان است.
در حالات کلای جایگااه رود و  دانشگاه برتر جهان به شامار مای  صد  ءجهانی جز

های فنی و مهندسای های دنیا و در رشتهبندی معتبرترین دانشگاهپانزدهم را در رده
دانشاگاه برتار   10فتم جهان را دارد. دانشگاه ملی سنگاپور همچنین یکی از  رتبه ه

دانشگاه تکنولاوکی »نانیاناگ« سانگاپور   .در زمینه علوم اجتماعی و مدیریت است
. رشته مهندسی را داردالمللی و سوم را در آسیا  بین  بندیرتبهجایگاه یازدهم را در  
دستاوردها که   نیا  .ار بسیار باالیی دارداعتب  و  جهانی  شهرتعمران در این دانشگاه  

 حاکماان های(، نتیجه سیاستYeo, 2019است )ی سنگاپور افتگیتوسعه دهندهنشان
شدت متعهد و متنفذترین آنان لی کوان یو باوده اسات کاه از حمایات ائتالفای به

 نیرومند برخوردار بوده است.

 ی ریگجه ینت

 ،ساال   25کشوری بود که بای  از    13  ءجز  در طول نیمه دوم قرن بیستم سنگاپور
ایان  در نتیجاه اند و اکناونهمتوسط نرخ رشد اقتصادی باالی هفات درصاد داشات

باه جماع کشاورهای صانعتی   ماندهعقاسنگاپور از کشوری  و تغییرات،    هاتالش
ی ایان کشاور گراتوساعههای حکومات  پیوسته است. این انتقال در نتیجه سیاست

در سانگاپور   گراتوساعهکه تبیین شاد ظهاور دولات    نهگوهمانمحقق شده است.  
ی اتوساعهنتیجه تسلط ائتالف و حکومتگران با محتوای ذهنی و گرای  به اهداف  

های توساعه در کشاورهایی ظهاور دولت  ،های این مقالهیافته  . بر اساسبوده است
ی های سیاسای دارای محتاوای ذهنای باه قادر کاافکنند که الیت و ائتالفپیدا می
قادرت و نفاوذ  یقادربههاا ی وجود داشته باشند و این نخبگاان و ائتالفاتوسعه

 گراتوساعهریغو    جوراناتهای  دیگر نخبگان و ائتالف  بتوانندجمع کرده باشند که  
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ی به معناای توساعه اقتصاادی و اتوسعههای با اهداف  را به عقا برانند و سیاست
 .پی  ببرندهای عمیق نهادی را  اجتماعی و دگرگونی

در کشوری که غالا نخبگان سیاسی متنفاذ آن گارای    ،بنابراین طبیعی است
ای نداشته باشند توسعه محقق نشود. برای درک محتوای ذهنای و به اهداف توسعه

هاای مسالط در جواماع مختلااف ، نخبگااان و ائتالفحاکماانهاای غالاا گرای 
ای و آثاار محتاوای رساانه  ها و، ساخنرانیهاروزناماهروشامند    صورتبهشود  می

کرد و اگار نخبگاان   امکتوو متنفذترین نخبگان سیاسی آن ائتالف را تحلی  محتو
 و  ای در ک  باه مع االتی از قبیا  بیکااری و اشاتغال کاما سیاسی متنفذ جامعه

صادها   و  یمساتأجر  گردی،، زبالاهیگریروسس   مسائ  اجتماعی همچون  یکنشهیر
 ،اقتصاادی و اجتمااعی تعهادی قاوی نداشاته باشاندی  افتگینتوسعهمصداق دیگر  

مگار آنکاه ایان   ؛ای دسات یاباداست چنین کشوری به اهداف توساعه  رممکنیغ
د و نیروهای نبه چال  گرفته شو  گراتوسعهنخبگان و ائتالف مسلط توسط ائتالفی  

جذو شاوند تاا   گراتوسعهاجتماعی یا حتی نخبگان  توسط این ائتالف چالشگر  
به قدر کاافی قادرت و نفاوذ و تسالط  از دسات بارود و باا ائتالفای در نهایت  
هاای غالاا نخبگاان محتاوای ذهنای و گرای   نکهیاجایگزین شود، یا    گراتوسعه
در اثار تحاوالت دگرگاون   اشیاجتماعاقتصادی و    مع التی  کنشهیرتعهد به  بی

شابیه باه آنچاه   ؛ی شوداتوسعهشود و پارادایم ذهنی غالا دچار شیفت به اهداف  
رخ داده است. در واقع هیئت مدیره   1991و در هند پس از    1978در چین پس از  

ی برای توساعه اقتصاادی زیربرنامهعنوان نهادی حکومتی کانون توسعه اقتصادی به
های داخلای و گذاریدرصاد سارمایه  40بای  از    کهیطوربهسنگاپور بوده است.  

ها و تساهیالت مساتقیم ایان نهااد   برناماههای خاارجی در سانگاپور ذیاکمسانی
های دولتی و خصوصی، اقتصاد حکومتی تحقق یافته است. همچنین درباره شرکت

رقابتی نق  مهمی در بهبود عملکرد اقتصادی داشته است؛ اما باید توجه داشت که 
و مؤسساات وابساته   هاشرکتها و مؤسسات اقتصادی سنگاپور  بسیاری از شرکت
 .اناادیجهاندر کااالس  هااانیترموفق ءسااتند و در عااین حااال جاازبااه حکوماات ه

اساتنتاا   گوناهنیای از تبیین انتقال سنگاپور از جهان سوم باه جهاان اول  طورکلبه
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ترین علتی که تحقق توسعه این کشور را میسار کارده شود که عاملیت یا کلیدیمی
ند این کشاور باه گرای  رهبران سیاسی و ائتالف مسلط به قدر کافی قدرتم  ،است

 است.  یاتوسعهاهداف  
ی توسااعه در ایاان کشااور باار عقالنیاات و زیربرنامااهدر همااین راسااتا نمااام 

ی اقتصاادی در زیربرناماهی باا زیربرناماهیی مبتنی بوده اسات. ایان ناوع  گراعم 
و  بارفاجعااههای بااا سیاساات نیو همچناا بق و چااین دوره مااائوشااوروی سااا
ی ساانگاپور گراتوسااعهی تفاااوت دارد. حکوماات زده تعاادی  ساااختارایاادئولوکی

نیاا  بااه اقتصاااد رقااابتی متعهااد بااوده و در نتیجااه آن ساانگاپور بااه  ربااشاادت به
اقتصاد تبدی  شده است؛ اما باید توجه داشت که این هدف توسط   نیرتریپذ رقابت

شاماری از که  تحقق یافته است. این در حالی است    ی شدیدگرمداخله  باحکومتی  
خودکفایی اقتصادی،   های پرطمطراقپس از شکست سیاست  ماندهعقاکشورهای  
 نتیجه این سیاسات از جملاه در  .های تعدی  ساختاری را به اجرا گذاشتندسیاست

بلکاه پدیادار ه، ، تحقق اقتصادهای سالم و رقابتی نبود...روسیه، مصر و   کشورهای
غاارتی و انحصاارات ی رفاقتی و اقتصاادهای  دارهیسرماشدن اشکال گوناگونی از  

بوده است. در واقع سیاست تعدی  ساختاری در این جوامع پوش  و محملی بوده 
های و شاابکه جورانااتکااه تااداوم چساااول و غااارت را توسااط نخبگااان و افااراد 

ای دیگر مشروعیت بخشیده است. باه عباارتی پروری به شیوهی و حامیچاکرپرور
ی نخبگان و ائتالف ریگشک شود که  ا میاستنتا  گونهنیابر اساس تجربه سنگاپور  

از نهادهاای کلیادی و مهام   خشایبار ب  هااتسلط نسابی آن  کمدستو    گراتوسعه
 اقتصادی اولویت دارد.  راتییتغحکمرانی بر 
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