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چکیده
جهان شاهد ارتقای سنگاپور از کشوری جهان سومی به کشوری توسعهیافته و صنعتی ،در
طول سه دهه ،بوده است .یافتهها ی این مقاله با تمرکز بر تبیین این انتقال ،نشاااندهنده
عاملیت نخبگان و ائتالف سیاسی مسلط در ظهور دولت توسعهگرا در سنگاپور بوده است.
این نخبگان سیاسی و ائتالف مسلط به قدر کافی محتوای ذهناای و ترجیحاااا و اهااداف
توسعهای داشتهاند که سبب گرایش آنان بهسوی اهداف توسااعهای باایش از هاار گاارایش
دیگری شده و همین پارادایم فکری نخبگان ائتالف سیاسی مسلط ،توضایحدهنده دلیا
ظهور دولت توسعه گرای سنگاپور بوده است و اینکه صنعتی شاادن ساانگاپور نمونااهای از
مداخله دولت با جهتگیری اقتصاد بازار و ایجاد نهادها و زیرساااختهای سااختافزاری و
نرمافزار ی است .این مقاله پس از طرح رهیافتی مفهومی به مساعی تئوریک درباااره انااوا
نخبگان و ائتالفهای توسعهگرا ،رانتجو و غیر توسعهگرا ،به نخبگان و ائتالف مساالط باار
سنگاپور و ظهور دولت توسعهگرا ،به سیاستهای اتخاذشااده و نتااایو و دسااتاوردهای آن
پرداخته و در پایان نتایو و یافتههایی را ارائه کرده است .یافتههای تحقیق نشان داده کااه
محتوای ذهنی و تعهد قوی نخبگان سیاسی مسلط به ارتقای سطح زندگی مااردم ،عاما
کلیدی دستیابی سنگاپور به اقتصادی خالق و پیشرو بوده است.
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مقدمه
سنگاپور از مستعمرات بریتانیا در  ،1959خودگردانی داخلی را به دست آورد؛ اماا
همچنان امور دفاعی و سیاست خارجی دولت آن در کنترل بریتانیا باقی مانده باود
تا اینکه سرانجام در نهم اوت  1965به استقالل دست یافت .در آن هنگام جمعیت
سنگاپور یکمیلیون و  600هزار نفر بود که از گروههای قومی و فرقهای گونااگون
چینیتبارها ،ماالییها و هندوها تشاکی میشاد .اختالفاات و تن هاای قاومی از
طرفی و شیوع فقر و فقدان منابع طبیعی از طرفی دیگر مشکالت بزرگ این کشاور
بود .عالوه بر این سنگاپور هم از طرف همسایه بسیار بزرگتر خود ،مالزی تهدیاد
میشد و هم از طرف چین کمونیست که باه دنباال اشااعه انقاالو کمونیساتی در
دولتهای آسیایی بود .پس از گذشت سه دهه ،سایمای سانگاپور باهطور اساسای
تغیر کرد :نرخ بیکاری «به کمتر از  3درصد» کاه
 581هزار به  719هزار کیلومترمربع افازای

پیادا کارد ،وساعت کشاور از

یافات و همزماان باا افازای

چهاار

برابری جمعیت ،درآمد سرانه سنگاپوریها با درآمد سرانه جوامع پیشارفته همتاراز
شد و در مجموع شاخصهای توسعه اقتصادی و اجتماعی سانگاپور باه کشاوری
توسعهیافته تبدی گشت« .چه عاواملی سابا انتقاال سانگاپور از کشاوری جهاان
سومی به کشوری توسعهیافته شده است؟» این پرس

اصلی مطرح این مقاله باوده

و در پاسخ به آن فرضیه این است که «نخبگان و ائتالف سیاسی مسلط با محتاوای
ذهنی توسعهگرا نق

تعیینکنندهای در ظهور دولت توسعهگرا در سانگاپور داشاته

و توسعهیافتگی سنگاپور نتیجه عملکرد این دولت توسعهگرا بوده است» .در اداماه
نخست مباحث تئوریک الزم درباره نخبگان و ائتالفهاا و دولتهاای توساعهگرا
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مطرح و ساسس نخبگاان و ائاتالف سیاسای مسالط و ظهاور دولات توساعهگرا و
سیاستهای آن و نتایج بهدستآمده در زمینه توساعه اقتصاادی اجتمااعی بررسای
میشود.
 .1رهیافت تحلیلی :ائتالفها و ظهور دولت توسعهگرا
هر دولتی متشک از جمعیتی از افراد و گروههاای انساانی اسات کاه در واقاع در
شک یک ابر ائتالف در قلمروی معین به هام پیوساته هساتند و جهتگیریهاا و
سیاست دولتها در درجه اول بر طبق منافع و ترجیحات ائتالف و رهبران مسالط
تعریف میشود که اهداف رفاهی نیاز از جملاه اهاداف دولتهاا میتواناد باشاد
(گیلسین ،1398 ،صص  .)39-43ائتالفها گروههایی رسمی یا غیررسمی هساتند
که با هم برای نیا باه اهادافی کاه نمیتوانناد باهتنهایی باه دسات بیاورناد وارد
همکاری میشوند .هر جامعهای متشک از ائتالفهای مختلفی است و هر ائتالفای
نخبگان خود را دارد .نخبگان گاروه خیلای کاوچکی از افاراد جامعاه هساتند کاه
موقعیتهای فرماندهی را اشغال کردهاند .این موقعیتها ممکن اسات جایگاههاای
کلیاادی رساامی در مناصااا حکمراناای یااا موقعیتهااایی غیررساامی و خااارا از
نهادهای رسمی حکومت باشند .ائتالف مسلط ائتالفی است که بی

از رقبا قدرت

و نفوذ کسا کرده و نخبگاان آن عاالیترین موقعیتهاای کلیادی فرمانادهی یاا
حکمرانی را اشغال نمودهاند .اینگونه نخبگان نق

بسیار مهمی در سرنوشت کا

کشور دارند ( .)Denney, 2016, pp 4-6حفظ شاه یا فارد حااکم بساتگی باه حفاظ
برتری ائتالف تحت رهبری او بر هماه ائتالفهاای رقیاا دارد .ممکان اسات در
طول زمان نیروها و اقشار گوناگون از ائتالف مسلط ریزش کرده و به ائتالفهاای
رقیا ملحق شوند و رفتهرفته ائتالف مسلط به فروپاشی و سرنگونی شااه یاا فارد
حاکم نزدیک شود (نورث ،والیس و وینگاست ،1395 ،ص .)78
توسعه اقتصادی به معنای صعود دولتهای با درآمد سرانه پایین یا متوسط به
دستهبندی دولتهای با سرانه باال نتیجاه عملکارد دولتهاایی اسات کاه اهاداف
توسعهای را دنبال کردهاناد .عباارت دولات توساعهگرا را نخساتین باار «چاالمرز
جانسون» در  1981به کار برد

(1999

)Johnson,؛ دولتی توسعهگرا است که گرای
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و جهتگیری غالا آن رفاه اقتصادی و اجتماعی است .دولتهاایی کاه نهادهاای
ملیشان به تسخیر نخبگان و ائتالفهایی درآمده است که منافع خود را باه هزیناه
ک کشور تأمین میکنند و تسلط سیاسی را فرصتی برای انباشت ثروت و موقعیت
و مزیت و قدرت خود تلقی میکنند نیز برنامهها و تدابیری برای مناافع و مصاال
اقتصادی جامعه اتخاذ میکنند ،در این باره ائاتالف و نخبگاان ایلخاانی مغاول کاه
بهقصد غارت در برههای از تاریخ بر قلمرو ایران مسلط شده بودناد نیاز تادابیری
برای مصال عمومی داشتند؛ اما اینگونه دولتها را نمیتوان دولتهای توسعهگرا
خواند ،بلکه دولتهای غارتگر محسوو میشوند.
بنابراین دولت توسعهگرا ،دولتی است که توسعهگرایی گرای

غالا آن است

و نخبگان و ائتالف مسلط بر آن اهداف توسعهای را که به نفع ک کشور اسات تاا
دگرگونی عمیق ساختارهای نهادی آن دنبال میکنند .دگرگاونی عمیاق نهاادی باه
معنای استقرار ترتیبات نهادی باثباتی است که بازدهی فعالیت فردی را باه باازدهی
ک /اجتماعی گره بزند و به عبارتی ساماندهی نهادی به شاکلی اسات کاه انگیازه
افراد را به فعالیتهایی سوق دهد که دستاوردهای فردیشان به هزیناه ساازمان یاا
جامعه بزرگتر تأمین نشود (.)North & Tomas, 1973
در طول تاریخ ائتالفهای مسلط اغلا ائتالفهای غارتگر و مبتنی بر توزیاع
انواع ویژه خواریها در بین شبکههای رسمی و غیررسامی طارفداران عاالیترین
نخبگان ائتالف بودهاند .این ائتالفهاا کاه برتارین موقعیتهاای فرمانادهی را باه
کنترل درمیآوردند کمابی

کارکردهای عامالمنفعهای نیز داشاتهاند؛ اماا ماهیات و

وجه غالا آنها بر بهرهکشی و توزیع انواع و اقسام مزیتهای اجتماعی ،سیاسای،
اقتصادی استوار بوده است .رشد فردی در قلمروهایی کاه تحات کنتارل اینگوناه
ائتالفها است ،با محدودیتها و فرصتهایی مواجه میشود که نخبگاان ائاتالف
مسلط نق

تعینکنندهای در تعریف آن دارند و در آن وفاداری به نخبگان و شبکه

رانتجویااان در ائااتالف مساالط باای

از کاااردانی و شایسااتگیهای حرفااهای در

برخورداری افراد از مزیتهای زندگی مؤثر اسات (ناورث ،والایس و وینگاسات،
 ،1395صص )98-90؛ بااه شاایوهای کااه رذیلتهااای اخالقاای از قبی ا تملااق و
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از ف اایلتهای اخالقاای شاایوع پیاادا میکنااد .باارخالف آن در

قلمروهااایی کااه ائتالفهااای توسااعهگرا باار آن مساالط هسااتند ،فرصاات و
محدودیتهایی که برای رشد افراد ایجاد میشود در جهتی اسات کاه افاراد را باه
شایستگیهای حرفهای و تعهد همزمان به مناافع فاردی و مناافع عماومی ترغیاا
مینماید .در طول تاریخ قلمروهای جغرافیایی جوامع مختلف غالباً شاهد ظهاور و
افول اشکالی از ائتالفهای مسلط غارتگر بوده است که ماهیات و کیفیتای مشاابه
داشتهاند .بهطوریکه تاریخ شاهد تسلط ائتالفهای غارتگر جدید باه جاای دیگار
ائتالفهای غارتگر بوده است .بر این اساس چرخه رذیلت همچناان تکارار شاده
است تا اینکه در تطور تحوالت ،در شماری از جوامع ائتالفهایی مسالط شادهاند
که ترجیحاتشان در جهت تغییرات اساسی در ساماندهی نهادی جامعه بوده اسات.
تغییرات نهادی که از تبعیضها کاسته و فرصتها و محدودیتهای رشاد افاراد را
بی

از وفاداری به نخبگان عالی به شایستگیهای حرفهای گره زده است.
دولت توسعهگرا هنگامی ظهور میکناد کاه رهباران و نخبگاان گونااگون در

گستره نهادهای کلیدی حکومتی و اجتماعی قادر شوند ائتالفی باه وجاود بیاورناد
که هم قدرت بیشتری از دیگر ائتالفها داشته باشاد و هام اینکاه بهانادازه کاافی
دارای محتوا و ذهنیتها ،نگرشها و باورهاا و ترجیحاات توساعهگرایانه باشاد و
ترتیبات مشروع و نهادی مناسبی را برای تسهی رشاد شاتابان و باادوام اقتصاادی
فراهم کند .ترتیبات نهادی مناسا رشد شتابان و بادوام نیز به تغییراتی اشااره دارد
که بازیگران را ترغیا به فعالیتهایی کند که رشد فردیشان در همافزایی با رشاد
ک کشور قرار گیرد؛ بنابراین دولتهای توسعهگرا بارخالف سیاساتهای تعادی
ساختاری ،دولتهای حداق نئولیبرال نیستند بلکه دولتهایی هستند کاه مداخلاه
مااؤثری در اقتصاااد دارنااد .جانسااون ایاان دولتهااا را نمااام برنامااهریزی عقالیاای
میخواند که جهتگیری غالا آنها توسعهگرایانه است و هام باا نماام دساتوری
ایاادئولوکیکی شااوروی و هاام نمااام عقالیاای بااازار ایاااالت متحااده فاارق دارنااد
(.)Leftwich, 2013, pp95-96
در واقع ساختارهایی خارا از حوزه اقتصادی وجود دارناد کاه بار عملکارد
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اقتصادی تأثیر میگذارند .این سااختارها ،قواعاد و سااختارهای نهاادی رسامی و
غیررسمی هستند که محدودیتهای وسیع تبعیضآمیزی برای کثیاری از جمعیات
ایجاد کرده و فرصتهای رایگانی را برای رانتجویان به وجاود آورده اسات .باه
شکلی که زمینبازی را به عرصهای شیادار تبادی و قواعاد و مقاررات باه نفاع
اقلیتهای ذینفع نوشته میشود .به این ترتیا چرخاه رذیلات و ناعادالناه شادن
رقابت بر عملکارد اقتصاادی تاأثیرات مخارو و ویرانگاری بار جاای میگاذارد
(.)Acemoglu & Robinson, 2005, pp 386-388
دولتهای توساعهگرا هام باا مداخلاه ،ایان سااختارها و قواعاد و مقاررات
ناعادالنه را تغیر میدهند و تنها در نتیجه آن است کاه دولات از دولات جاناادار
پیشبرد تغییرات توسعهای به داوری بیطرف در رقابت عادالنه بین افراد و بنگاههاا
و کنشگران تحول پیدا میکند .در جوامعی که ائتالفهاای راناتجوی نیرومنادی
دارد کنار کشیدن نهاد دولت از مداخله در اقتصاد در عم به نفع چساولگران تماام
میشود و در ادامه ،اینگونه کشورها به اقتصادی آزاد و رقابتی دسات نمای یابناد
بلکه نوع دیگری از اقتصاد غارتی غلبه مییابد.
بنابراین دولت میبایست نقشی کلیدی در تحول نهاادی ایفاا کناد .فاردری
لیست نیز بر این باور است که کشورهای عقامانده به دولتی نیاز دارند که در یک
بازه زمانی شکاف بین آنها با کشورهای توسعهیافته را پر کند و ایان کشاورها باا
کشورهای توسعهیافته صنعتی همتراز شوند .ظهاور چناین دولتای همانگوناه کاه
توضی داده شده به نخبگان و ائتالفهایی بستگی دارد که محتاوای ذهنیشاان باه
قدر کافی توسعهگرایانه باشد؛ یعنی گرای

رهبران و ائتالف ،گرایشی عم گرایاناه

به توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد .همچنین این ائتالف باید به قدر کافی قادرت
جمع کرده باشد که بتواناد بار ذینفعاان تاداوم توساعهنیافتگی چیاره شاده و آن
ائتالفها را عقا براند یا اقشار مختلفی از ائتالفهای رقیا را به خود جذو کند
تا از توان آنها بکاهد .پس قادرت کاافی و گارای
ائتالفها ،نق

قاوی باه توساعه نخبگاان و

تعین کننده در شاک دادن باه تصامیمات و سیاساتگذاریها در

دولتهای موفاق توساعهگرا دارد ( .)Denney, 2016, p7در هار کشاوری نخبگاان
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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
و ائتالفهایی کاه در داخا هار کشاوری وجاود دارد هرکادام اهادافی از قبیا
آزادیهااای ماادنی ،تعمیااق دموکراساای ،شاافافیت و کاااه

فسااد اداری ،برابااری

جنسیتی را دنبال میکنند ،به لحاظ کارکردی نیز ائتالفها و نخبگان هر ائتالف باه
رانااتجو -غااارتگر ،تااوزیعی و توسااعهای تقس ایمبندی میشااوند .ضاامن اینکااه
گوناگونیهایی نخبگان و ائتالفها در هر کشاوری طبیعای اسات اماا کشاورهایی
قادرند که کشورهای توسعهیافته صنعتی همتراز شوند که گرای

غالا نخبگاان و

ائتالف مسلطشان قویاً توسعهگرایانه به معنای توساعه اقتصاادی باشاد و از لحااظ
کارکردی نیز اهداف توسعهای را دنبال کنند بهگونهای که مناافع ائاتالف مسالط و
نخبگان

به هزینه ک تأمین نشود بلکه در همافزایی با ک باشاد .ایان مسائله در

آغاز ربطی به شک حکومت ندارد برای مثال هند یک کشور دموکراتیک است؛ اما
برای چه ساال نخبگاان و ائاتالف مسالط نهروئیساتی آن توساعهگرا محساوو
نمیشد و ظهور دولت توسعهگرای دموکراتیک در هند متعاقا بیاعتباری ائاتالف
نهروئیستی و عروا توسعهگرایان رخ داد (بهرامی مقدم ،1393 ،ص  .)190دربااره
چین نیز حکومت اقتدارگرا است؛ اما در  27سال اول ،دولتی غیر توساعهگرا باود،
تنها از  1978است که با عروا نخبگان توسعهگرا ،گرای

نخبگان و ائتالف مسلط

در سیاستها و تصمیمات عالی کشور بروز یافته و دولت توسعهگرای اقتدارگرای
چین ظهور یافته اسات .در اداماه باه بررسای تجرباه ظهاور دولات توساعهگرای
سنگاپور و دستاوردهای آن میپردازیم.
 .2نخبگان و ائتالف مسلط سیاسی در سنگاپور
سنگاپور پنج میلیون و  700هزار نفر جمعیات دارد کاه  76درصاد آن چینای15 ،
درصد ماالیی 7 ،درصد هندی تبار است ،به لحاظ زبانی  36درصاد انگلیسایزبان،
 34درصد ماندارین 12 ،درصد ماالیی 10 ،درصد تامی میباشند ،از لحاظ مذهبی،
 33درصد جمعیت بودائی 18 ،درصاد مسایحی 14 ،درصاد مسالمان 10 ،درصاد
تائوئیست و پنج درصد را هندو آیینها تشکی میدهند .عالوه بار اینهاا تبارهاا،
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زبانها و آیینهای دیگری نیز در این کشور وجود دارد .ساختار سیاسای سانگاپور
نیز یک جمهوری پارلمانی است که در آن هر پنج ساال یکباار ماردم نماینادگان
پارلماان را انتخااو کارده ،ساسس نماینادگان نخساتوزیر را تعیاین میکننااد .در
سنگاپور مقام ریاست جمهوری اختیاارات محادودی دارد و مرکاز اصالی قادرت
سیاسی نهاد نخستوزیری است .از آغااز اساتقالل در اوت « ،1965حازو اقادام
مردم» 1در چند انتخابات متوالی ،اکثریت قریا بهاتفاق کرسایهای پارلماان را باه
دست آورده و تا سال « ،1990لی کوان یو» 2و پس از آن «چوک تونگ» 3و از ساال
 2004نیز «لی هساین لوناگ» 4فرزناد کاوان یاو از هماین حازو نخساتوزیری
سنگاپور را بر عهده داشتهاند (.)Chiu, 2018, p12
بی

از بیست حزو دیگر در سنگاپور فعالیت قانونی دارند؛ اما باا توجاه باه

اینکه در طول  60سال گذشته حازو اقادام ماردم بار کشاور مسالط باوده اسات
سنگاپور بهعنوان نمامی با یک حزو مسلط شناسایی میشود .حازو اقادام ماردم
در  1954تأسیس شد ،لی کوان یو از مؤسسین این حزو است .لی پی برده بود که
موفقیت حزو در گرو آن است که بتواند اقشار گوناگون را جاذو کناد ،بار ایان
اساس هدف اولیه حزو را مبارزه با اساتعمار بریتانیاا خواناد ،ایان هادف هادفی
مشترک برای نیروهای گوناگون اجتماعی و سیاسی بود ،لی اینگونه کمونیساتها
را جذو کرد که بتواند ائتالفی به قدر کافی قدرتمند برای پیشبرد اهاداف

ایجااد

کند .در ادامه در سال  ،1961کمونیستهای رادیکاال از حازو اقادام ماردم جادا
شدند و حزو جدیدی به نام «جبهه سوسیالیست» تأسیس کردند؛ جبههای کاه باه
قااویترین مخااالف لاای باادل گشاات .ایاان جبهااه گرای هااا ،باورهااا و تمااایالت
مارکسیستی داشت و ترجی میداد که سنگاپور باه کشاوری سوسیالیساتی تبادی
شود و به آرمانهای «مائو» بسیوندد؛ اما حزو اقدام مردم تحت رهبری لی کوان یو،
جبهه سوسیالیست را عقا راند و تسلط بر نهادهای عالی حکمرانی را حفظ کرد.
1. People’s Action Party
2. Lee Kuan Yew
3. Goh Chok Tong
4. Lee Hsien Loong
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لی کاوان یاو کاه باهعنوان معماار سانگاپور شاناخته میشاود از خاانوادهای
چینیتبار و متمول بود که در قرن  19به سانگاپور مهااجرت کارده بودناد ،لای در
مدرسه اقتصاادی لنادن و دانشاگاه کمباریج تحصای کارده باود ،او عاالیترین و
متنفذترین و الهامبخ ترین نخبه سیاسی در سنگاپور بود و در شک گیری ائتالفی
که به حزو اقدام مردم معروف شد ،نقشی کلیدی ایفا کرد؛ نخبگان و ائتالفای کاه
به لحاظ محتوای ذهنی باورها ،نگرشها و ارزشهایی بهشادت توساعهگرایانه باه
معنای توسعه اقتصادی و اجتماعی و رویکردی عم گرایاناه معطاوف باه نیا باه
اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی سنگاپور داشتند (.)Mauzy & Miln, 2002, p24
 .2-1محتوی ذهنی نخبگان و ائتالف مسلط
 .2-1-1توسعهگرایی

سنگاپور مقارن با دومین دهه رقابتهای عصر جنگ سرد که جهان شاهد منازعات
کمونیسم و سرمایهداری بود به استقالل رسید .لی کوان یو بهعنوان معمار سنگاپور
مدرن بیان کرد که اگر جنب

عدم تعهد به معنای اجتناو از ورود باه رقابتهاای

ایدئولوکیکی است ،کشور ما نیز غیر متعهد است؛ اما در جهانی که همه دولتها از
کشمک

در بین قدرتهای بزرگ تأثیر میپذیرناد ،سانگاپور دگماهاای ذهنای را

کنار میگذارد و منافع ملی خود را دنبال میکند .لی منافع سنگاپور را ارتقاا ساط
زندگی شهروندان بر اساس شااخصهای اقتصاادی ،صانعتی و اجتمااعی جواماع
توسعهیافته صنعتی عنوان کرد .به عبارتی فهمی که حزو اقادام ماردم یاا ائاتالف
غالااا سیاساای از منااافع ساانگاپور داشاات باار اساااس توسااعهیافتگی منطبااق بااا
استانداردهای باالی اقتصادی و اجتماعی کشورهای پیشرو تعریف شد (

& Kwang

.)Fernandez, 2015, p45
در بطن چنین تعریفی از منافع ملی بود که اهادافی از قبیا نیا باه اشاتغال
کام  ،کاه

تورم ،ریشهکنی فقر ،نی به شاخصهای باالی توساعه در آماوزش و

بهداشت همگانی ،همتراز شدن درآمد سرانه سنگاپور با درآماد سارانه کشاورهای
توسعهیافته صنعتی و پیشارو ،باه اهاداف سیاساتگذاریهای داخلای و خاارجی
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حکومتگران تبدی شد .این در حالی بود که قویترین ائتالف مخالف یعنی جبهاه
سوسیالیست درک دیگری داشت این جبهه تحقق اهداف سوسیالیستی را در داخ
کشور و همکاری با بلوک شرق را جزو ترجیحاتی میدانست که باید محقق شاود.
نخبگان جبهه سوسیالیست نمریههای مارکسیساتی را نمریاههایی صاحی تر بارای
شناخت امور و درک مسیر تاریخ قلمداد میکردند و بر این بااور کلای بودناد کاه
الزم است سیاستگذاریها در سنگاپور طبق بایدها و نبایدهای مارکسیسام اتخااذ
شود .برخالف آن ،ائتالف غالا که تحت رهباری لای کاوان یاو نهادهاای اصالی
قدرت سیاسی را در اختیار داشت ،فهمی دیگر از منافع ملی داشتند و ترجیحات و
ارزشها و منافع خودشان نیز در تطابق با توسعه اقتصادی و اجتمااعی کشاور بار
اساس معیارها و محکهای ارزیاابی توساعهیافتگی جهاان پیشارفته صانعتی قارار
داشت (.)Ang, 2013, p 8
بر این اساس این ائتالف مسلط و در رأس آن عالیترین نخبگان
کوان یو اهدافی توساعهای را دنباال میکردناد و گارای

بهویژه لی

باه توساعه اقتصاادی و

اجتماعی سنگاپور داشتند .آنها قب از آنکه به مکتا انتزاعی خاص و دگماهاای
گرای

داشته باشند ،بهشدت متعهد و دلبسته تحقق توسعه اقتصاادی و اجتمااعی

و همردیف شدن سنگاپور با کشورهایی از قبیا ساوئیس بار طباق شااخصهای
اقتصادی و اجتماعی توسعه انسانی بودند ،بر این اساس گرای
و ائتالف مسلط گرای

غالا در نخبگاان

به توسعه بود و آنها را توسعهگرا میخوانیم.

 .2-1-2عملگرایی

از ارزشهای سنگ بنای این حزو

(Values

 ،)Coreانتقال سنگاپور به یک معجازه

مدرن بوده است .در اساسنامه حزو ذکر شده است که ما هرگز باورهای متصالبی
نداریم ،بلکه برای مسائلی که سنگاپور با آنها روبهرو میشاود رهیافات منعطفای
برای راهح هایی بدیع خواهیم یافت .بر این اساس حازو و فراتار از آن ائاتالف
غالا رهیافتی عم گرایانه برای تحول سنگاپور به یک کشور توساعهیافته صانعتی
داشته است .لی عالیترین الیت سیاسی این ائتالف باور داشت که اعتبار مفااهیم و
سیاستها را با توجه به هیچ مکتا یا ایدئولوکی خاصی نباید ارزیابی کارد؛ بلکاه
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بهترین محک برای ارزیابی آنها ،نتایج عملی است .در واقع باور شایع در ائاتالف
غالا این بوده است که هیچ نمریه انتزاعی نمیتواند راهنمای عم باشد؛ بلکه بار
اساس عقالنیت و در راستای نی به توسعهیافتگی راهح های عقالیی را باید برای
ح وفص مسائ اتخاذ کرد .لای کاوان یاو رهیافات حازو را رهیاافتی عقالیای
میخواند ()Ang, 2013, pp26-31؛ رهیافتی که هیچگونه راهحلی را به علت تصالا
و دگماتیسام ذهنای کنااار نمیگاذارد .باارای هماین نهادهااای عاالی حکوماات در
سیاستگذاریهای داخلی و خارجی ،بر اساس نتایج ،بهترین راههاا را بارای حا
مشکالت انتخاو کردهاند؛ راهح هایی که برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور
بهتر باشند نه اینکه با توجه به تصالا و دگماهاای ذهنای برخای از راهح هاا را
پیشاپی

کنار بگذارند .عم گرایی به معنای تعهد قوی به عقالنیت و خرد انساانی

برای نی به اهداف سبا شده است که رهیافت نخبگان سیاسی ائتالف مسالط در
سنگاپور تجربهگرایانه به سیاستها بنگرد و سیاستی را دنبال کناد کاه نتاایج بهتار
اقتصادی و اجتماعی به بار میآورد و سیاساتهایی را کناار بگاذارد کاه در عما
نتایجی قوی برای توسعه صنعتی و رفاه اجتماعی ایجاد نمیکنند.
لی در این باره اذعان داشات کاه ماا بار اسااس محاسابات عقالنای و فاوق
تخصصی سیاستگذاری میکنیم و اگر در جایی متوجه شویم کاه سیاساتهایمان
در هر بخشی از جمله آموزش ،بهداشت ،تولید ،صاادرات ،سارمایهگذاری ،انتقاال
تکنولوکی ،اشتغال ،مسکن نتایج بدی به بار آورده است ،بیتردید ایان سیاساتها
را تغیر میدهیم

(2002, p360

 .)Lysa,در مقاب این رهیافت بهشادت عم گرایاناه

در جهت نی به اهداف توساعه در ردیاف دولتهاای صانعتی ،رهیافتهاایی در
اغلا کشورهای جهان سوم دنبال میشد که انتزاعی و به دگماهای متصلا متعهاد
بودند .برای نمونه در ترکیه کمالیستها با تمام قوا درگیر منازعات زبانی شدند یاا
در مصاار پانعربیساام و تفساایر اخااوانی از شااریعت دغدغااهها و محتااوای ذهناای
الیتهای جریانهای متنفذ فکری را شک داده بود.
 .2-1-3نخبهگرایی

در سنگاپور نخبگان سیاسی مسلط بااور دارناد کاه همیشاه از باین جمعیتهاای
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انسانی تعاداد انادکی هساتند کاه متخصاصتر و دارای قابلیتهاا و دانا

فاوق

تخصصی هستند و این افراد باید برای اداره امور به کار گرفته شوند؛ یعنی کساانی
که از دان

و مهارتهای شایسته فاوق تخصصای برخاوردار هساتند ،در کساا

مسئولیتها در نهادهاا و ساازمانها و ادارههاای حکاومتی بار افارادی باا دانا
تخصصی کمتر اولویت دارند و اص شایستهگزینی اصلی اساسی در نیروی نمامی،
کمسانیها و مؤسسات و نهادهای وابسته باه حکومات اسات؛ درحالیکاه درسات
برخالف این امر ،در بسیاری از کشورهای جهان سوم وفاداری به رهباران سیاسای
شرط تعیینکننده استخدام در نهادها و مؤسسات وابسته به حکومتها است (

Lim

.)& Tan, 2018, p 4
ائتالف غالا در سانگاپور تخصاص و شایساتگیهای حرفاهای ساازمانی را
الزمه نیروی انساانی در نهادهاای مختلاف قلماداد کارده اسات .بار ایان اسااس
بوروکراسی اجرایی و اداری کشور محدودیتهای فرقهای ،آیینی ،قومی یاا زباانی
ایجاد نکرده است؛ بلکه هدف گزین

متخصصترین نیروهای شایساته انساانی را

دنبال میکند .در همین راستا نیروهای انسانی در بخ ها و نهادهاای حکاومتی از
طریق آزمونهای سخت تخصصای ارزیاابی و پذیرفتاه میشاوند .بااور غالاا در
حزو اقدام مردم ،باور به سختکوشی ،صداقت و راستگویی ،درستکاری ،خاود
ان باطی و عط

برای یادگیری بهمثابه ارزشهای آسایایی اسات (

Maitra, 2018,

.)p430
لی رهبر حزو باور داشت که همیشه در بین هزاران نفر ،تعداد معادودی بار
اساس شاخصها و استانداردهای تخصصی ،عالیترینها هستند و حکومات بایاد
اینگونه افراد را جذو نهادهای عالی و ادارات و مؤسسات خود کند و اداره اماور
را به آنها بسسارد .وی در این بااره در ساال  ،2001در کنفارانس ساالیانه حازو،
اظهار کرد« :سال گذشته  45هزار نفر کودک در سنگاپور متولد شاده اسات کاه از
میان آنهاا تعاداد کمای شااید  150تاا  200نفار قاادر خواهناد باود ،بار اسااس
استانداردهای باالی جهانی ،عالی باشند و این واقعیات ساخت زنادگی ماا اسات؛
بنابراین باید سرمایهگذاری در نیروی انسانی را اداماه دهایم و از باین سارمایههای
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انسااانی راه را باارای ورود عااالیترین متخصصااین بااه دسااتگاههای حکوماات باااز
نگهداریم» .لی در همین راستا در طول دوره  31سااله نخساتوزیری خاود ساعی
داشت از یکسو با برگزاری آزمونهای سخت حرفهای مکانیزمهایی صحی بارای
ورود نخبگان به حکومت ایجاد کند و از طرفی با بااال باردن درآماد و حقاوق در
بخ های حکومتی در رقابت با مؤسساات و کمسانیهاای چنادملیتی خصوصای،
برای جذو باهوشترینها و کااردانترین مادیران مشاوقهای قاوی ماالی تعیاین
نماید (.)Yew, 2012, pp 66-75
بهطورکلی افراد در هر جامعهای اهداف و خواساتههایی دارناد کاه باهتنهایی
قادر به برآورده کردنشان نیستند ،آنچه در سنگاپور شک گرفت ،ائتالف افارادی از
اقشار گوناگون اجتماعی بود کاه هساته اصالی آن را حازو اقادام ماردم تشاکی
میداد .این حزو حدود  15هزار ع و دارد؛ اما در واقاع گساتره نفاوذ آن بسایار
بیشتر است؛ بهطوریکه از آغاز استقالل همواره در انتخابات اکثریت قریا بهاتفاق
کرسیها را کسا کرده است؛ بنابراین در واقاع ائتالفای فراتار از اع اای رسامی
حاازو وجااود دارد ائتالفاای نانوشااته و غیررساامی کااه عااالیترین نخبگااان آن
موقعیتهای کلیدی فرماندهی یا قویترین موقعیتها را در ساختار حزو و فراتار
از آن در نهادهای عالی حکمرانی کشور اشغال کردهاند ،این ائاتالف قدرتمنادترین
ائتالف نانوشته سیاسی در سنگاپور بوده است (.)Mauzy. & Milne, 2002, pp5-7
بنابراین به قدر کافی برای پیشبرد اهاداف

قادرت و نفاوذ داشاته اسات ،از

طرفی محتوای ذهنی و باورهاا و ترجیحاات آن توساعهگرایانه اسات ،تحصایالت
دانشگاهی ،سرگذشت فردی و یادگیری از تجارو موفق و ناموفق دیگر رهبران از
عوام شک دهنده پارادایم ذهنی حاکمان سنگاپور بوده است ،تسلط این ائتالف بر
نهادهای حکمرانی سبا ظهور دولت توسعهگرا در سنگاپور شده است و سیاسات
توسعه نتیجه آن بوده است .در ادامه به این سیاستها و سسس به دساتاوردهای آن
پرداخته میشود.
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 .3سیاست عملگرایانه گسترش تولید و صادرات
 .3-1سیاست گسترش تولید و صادرات

مقارن با استقالل سنگاپور ،بسیاری از کشورهای جهان ساوم سیاسات جاایگزینی
واردات و خودکفایی را در پی

گرفته بودند؛ به این معنی که هار آنچاه را کاه از

خارا تهیه میکردند در داخ تولید کنند تا جایی که بینیاز از واردات و در واقاع
خودکفا شوند و هر آنچاه را مصارف میکنناد در کشاور خاود تولیاد کنناد .ایان
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،
ایاان سیاساات باار مجموعااهای از توصاایههای اجماااع واشاانگتن مبتناای بااود کااه
خصوصیسازی ،حذف یارانهها و آزادسازی تجارت خارجی یا به عباارتی دولات
حداق لیبرال را پیشنهاد میکرد (.)Lin, 2012, pp98-103
سیاست تعدی ساختاری یا به عبارتی توصیههای نهادهاای اقتصاادی لیبارال
واشنگتن ،به محملای بارای چسااول داراییهاای ملای توساط نخبگاان غاارتگر و
رانتجو بدل شد و ذی لوای خصوصیسازی در اغلاا کشاورهای جهاان ساوم،
بنگاهها و شرکتهایی که تا پی

از آن دولتی محسوو میشدند به انحاء مختلاف

به تملک نخبگان غارتگر و رانتجو درآمدند و در اداماه مسایر ایان کشاورها باه
اقتصادهای بازار آزاد رقابتی دست نیافتند ،بلکه انواع اقتصادهای فاسد و غاارتی و
انحصاری را شک دادناد

(ads, 2013

 .)Stiglitzسانگاپور هیچیاک از دو رهیافات

جایگزینی واردات خودکفایی و سیاست تعدی ساختاری را در دساتور کاار قارار
نداد ،بلکه رهیافتی عم گرایانه اتخاذ کرد .سنگاپور کشوری فقیر محسوو میشاد،
بر این اساس نخبگان مسلط سیاسی دریافته بودند که این کشور فاقد سرمایه ماالی
کافی برای ایجاد و گسترش صنایع سرمایهبر است ،لی دریافتاه باود کاه سانگاپور
آنقدر پول ندارد تا صنایعی را ایجاد کند؛ چراکه تأمین تجهیزات و زیرساختها و
خطوط تولید نیاز به سرمایه مالی هنگفت دارد و در واقع این یکای از کلیادیترین
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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به انجام هر کاری هستند .نیروی کار ارزان مزیت نسبی بود که سنگاپور در مقایسه
با کشورهای توسعهیافته صنعتی داشت ()Lin, 2013, p190؛ بنابراین سانگاپور بایاد
بهسوی صنایعی تولیدی حرکت میکرد که بی

از سرمایهبر باودن ،کااربر باوده و

نیاز به پول کمتری داشته باشند .بر این اساس سنگاپور از تمرکز بر صنایع سانگین
سرمایهبر اجتناو کرد؛ اما داشتن نیروی کار ارزان کافی نباود و سانگاپور نیااز باه
سرمایه مالی نیز داشت؛ چراکه به حداق هایی از سرمایه مالی بارای ایجااد صانایع
کاربر نیز نیازمند بود .عالوه بر این به تکنولوکی کمسانیهای جهان توسعهیافته هام
نیاز داشت تا بتواند کاالهایی تولید کناد کاه در قیمات و کیفیات تاوان رقابات در
بازارهای جهانی را داشته باشند تا تولیدات
برای شرکتها و مردم

را بتواند صاادر کناد و از ایان طریاق

سود کسا کند .نخبگان ائتالف مسالط ،نقا

تااریخی

برای ح این مسائ ایفا کردند ،این نخبگان بهعنوان عام  ،سیاساتهایی عقالیای
برای ح این مسائ سااختاری در پای

گرفتناد ،در واقاع بادون نقا

کلیادی

حکومت ،افراد و شهروندان سنگاپور توانایی الزم را برای غلبه بار ایان مشاکالت
نداشتند ،آنها فقیر بودند و دولت باید برای رهایی از فقر ،باا تغییار دادن سااختار
کالن ،موانع رشد و شکوفایی را برطرف کرده ،محدودیتهای کاالن سااختاری را
بردارد و فرصتهای رشد را گسترش دهد (.)Yew, 2012, p42
سنگاپور کشوری با مردم فقیر بود که اراضی زراعی نداشت؛ ناه ارز خاارجی
برای وارد کردن تجهیزات و زیرساختهای کارخانهها از خارا داشت و نه دانا
و کارآزمودگی تخصصی و منابع معدنی که بتوان از فروش آن سارمایه اولیاهای را
برای گسترش کساوکارها تهیه کرد .در چناین اوضااعی حکومات بار پیریازی
بخ

کارخانهها بهعنوان بنمایه و اساس اولیه توسعه صنعتی کشور تمرکز نماود؛

اماا باا واقاعبینی و تساهی گساترش شارکتهای کوچاک و متوساط (

& Small

 )Medium Enterprisesرا در دستور کار قرار داد .ایان در برهاهای باود کاه اغلاا
رهبران انقالبی جهان سوم از ایجااد صانایع سانگین سارمایهبر جهات تبلیغاات و
پروپاگانداهای سیاسی استفاده میکردند .رهبران ائتالف مسالط در نهادهاای عاالی
حکومت در سنگاپور دریافته بودند که یکی از مهمترین مسائ  ،نرخ باالی بیکاری
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است و راهح آن را در رشد شتابان کارخانهها میدیدناد .در ایان راساتا در ساال
 ،1961حکومت نهااد هیئات مادیره توساعه اقتصاادی را ایجااد کارد و از جملاه
کارهایی که این نهاد انجام میداد اتخاذ سیاستهایی بارای تساهی سارمایهگذاری
خارجی و تعریف مأموریتهایی برای جستجو در کشورهای توساعهیافته صانعتی
برای ترغیا کمسانیهای خارجی و چندملیتی به سارمایهگذاری در سانگاپور باود
(2019, p5

 .)Oswin,مأموریتهای ویژهای چه بهصورت مساتقیم توساط اع اای

ایاان نهاااد و چااه از طریااق کنسااولگریها و ساافارتخانهها باارای متقاعااد کااردن
کمسانیهااای خاارجی بااه ساارمایهگذاری در ساانگاپور صااورت گرفاات ،قواعااد و
مقرراتی نیز از قبی کاه

بیشاتر مالیاات از شارکتهای اولیاه

مالیاات و کااه

سرمایهگذار و اطمیناندهی و ت مین ریسکهای غیراقتصادی وضع شد .در نتیجاه
این سیاستها شرکتهای خارجی از کشورهای اروپاایی ،ایااالت متحاده و کاپان
شروع باه سارمایهگذاری در سانگاپور کردناد ،متعاقاا آن در طاول دهاه ،1960
میانگین نرخ رشد اقتصادی سنگاپور ش

درصد رقم خورد.

 .3-2سیاست گسترش سرمایه انسانی

در پایان دهه  ،60نرخ بیکاری تا حدی کاه

یافته بود؛ اما هنوز حدود  10درصد

بود .در پی آن در طاول دهاه  ،1970هیئات مادیره توساعه اقتصاادی ،تساهیالت
بیشتری برای جذو سرمایهگذاری خارجی ایجاد کرد؛ از جمله اینکه معافیتهاای
مالیاتی را از پنج سال به ده سال اولیه برای شرکتهای خاارجی گساترش داد؛ تاا
جایی که هزینه نهایی تولید برای این شرکتها ،حدود  30درصد کاه
نتیجه آن سرمایهگذاری خارجی و بخ

یافات .در

کارخاناههای صانعتی در سانگاپور رشاد

یافت و نرخ بیکاری تا اواخر دهه  ،1970به کمتر از  3.5درصد کااه

پیادا کارد

(.)Quan, 2019, p40
در طول این دهه میانگین نرخ رشد اقتصادی سنگاپور  10درصاد باود؛ یعنای
رشد اقتصادی به رشد سرمایه و رشد اشتغال منجار شاده باود و سانگاپور دیگار
کشور فقیر  1965نبود ،کارخانههایی که با سرمایه کمسانیهای خارجی در سنگاپور
استقرار یافته بود ،عالوه بر آنکه به منبعی کلیدی برای اشاتغال ،تولیاد و صاادرات
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بدل شده بودند ،فناوریهای پیشرفتهای را در زمینههای فعالیت خود باه سانگاپور
انتقال میدادند و شرکتهای نوپای سنگاپور که با رشد اقتصادی و افازای

سارانه

ملی جان گرفته بودند ،بدون آنکه هزینههای سنگین تحقیق و توساعه را پرداخات
کنند؛ فناوریها را از کمسانیهای پیشروِ خارجی فرامیگرفتند .سنگاپوریهایی کاه
در این کمسانیها فعالیت میکردند ،اطالعات و تجربههای مفیاد و عملیااتی بارای
تولید و صادرات در بازارهای جهاان کساا میکردناد 15 .ساال پاس از تأسایس
هیئت مدیره توسعه اقتصادی ،دولت توسعه صانایع باا ارزش افازوده بااال (

High

 )Value Added Industriesرا در دستور کار قرار داد .برای تحقاق ایان هادف الزم
بود نیروی کار به نیرویی با مهارتهای تخصصی ،بلکه فوق تخصصی توسعه یاباد
و در واقع نیروی انسانی تنها دارایی اولیهای باود کاه باه سارمایهای بارای توساعه
بخ

کارخانههای صنعتی اولیه با مشارکت کمسانیهای خارجی بدل شده باود .از

اوای دهه  ،1980ارتقای نیروی انسانی و سرمایه انسانی به نیرویی باا مهارتهاای
فوق تخصصی ،متناسا با ارتقای توسعهیافتگی کشور بدل شد؛ که به معناای مهیاا
کردن سرمایه انسانی بارای انتقاال کشاور از زنجیرههاای ارزش افازوده پاایین باه
زنجیرههای با ارزش افزوده باال در اقتصاد سیاسای بینالمللای باود

( Ng, & Yang,

.)2016, p1
 .3-3سیاست گسترش تولید با فناوری باال

دولت در « ،1981هیئت مدیره ملی کامسیوتر» را ایجاد کرد .این نهاد آموزش دانا
و مهارتهای مربوط به کامسیوتر و صنایع مرتبط به «آیتی» را به نیروی کار دنباال
میکرد .دولت از این طریق درصدد بود که با ارتقای دان

فنی و تخصصی نیروی

کار ،صنایع مرتبط به آیتی را به سرمایهگذاری در کشور ترغیا کند و جذباههای
سنگاپور برای شرکتهای خاارجی مولاد در زمیناه نرمافزارهاا و ساختافزارهای
کامسیوتر و آیتی را باال ببرد ،دولت خود نیز شروع به سارمایهگذاریهای هنگفات
در زمینه زیرساختهای آیتای کارد و در واقاع موفقیتهاای اقتصاادی دو دهاه
پیشتر ،درآمد ملی و منابع مالی دولت را افزای

داده بود .در نتیجاه در طاول دهاه

 ،1980دولت سه برابر کمسانیهای خارجی در زیرساختهای آیتی سرمایهگذاری
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کرد ،این سرمایهگذاری هدف بلندپروازانه بزرگی را دنبال میکرد ،هدف گساترش
بخ

خدمات ،اگر در طول دهاه  1960و  ،1970سیاساتهای توساعه بار بخا

صنعتی و تولیدات کارخانههای صنعتی بهمنمور صادرات به جهاان خاارا تمرکاز
یافته بود ،در طول دهه  ،1980به گسترش بخ

خدمات توجاه بیشاتری شاد .در

واقع همه کشورهای توسعهیافته در آغاز از بخا
انتقال مییابند و در ادامه بخ
از آغاز فاقد بخ
توسعه بخ

کشااورزی باه بخا

صانعت

خدمات آنها بزرگتر شده ،رشد میکند .سانگاپور

کشاورزی بود و از توساعه بخا

صانعت باهطور طبیعای باه

خدمات میرسید .در طول دهه  1980میانگین نارخ رشاد اقتصاادی

سانگاپور در نتیجااه سیاسااتهای اقتصااادی  7.3درصاد بااود .ایاان رشااد باای

از

بخ های فرعی دیگر دستاورد رشد آیتی بود که تاا ساال  ،1990ده برابار رشاد
یافت .به این ترتیا سنگاپور به یکی از بزرگترین صادرکنندگان در زمینه نرمافزار
و محصوالت مرتبط به آیتی در جهان تبدی شد (.)Wewalaarachchi, 2019, p 4
در طول دهه  ،1990همانند دهه قبا  ،مهمتارین چاال

اقتصاادی سانگاپور

ایجاد بسترها و ظرفیتهای داخلی مورد نیاز برای اقتباس تکنولوکیهاای پیشارفته
( )High-technologyاز جهااان صاانعتی بااود .در دو دهااه نخساات اتکااای داخلاای
اقتصادی سنگاپور بر نیاروی کاار ارزان کممهاارت

( )Low-skilled laborباود .در

ادامه ،سنگاپور برای ارتقای اقتصادی خاود باه ردههاای بااالی زنجیاره ارزش در
اقتصاد سیاسی بینالمللی ،به نیروی کار با تخصصهای بااال نیااز داشات و هیئات
مدیره ملی کامسیوتر برای این امر از  1991تا  ،1995دو میلیاارد دالر و از  1996تاا
 ،2000چهار میلیارد دالر در طرحهای تکنولوکی باال ،سرمایهگذاری کرد (

Oswin,

.)2019, p12
تأسیس دانشگاه ملی سنگاپور ،دانشگاه تکنولاوکی «نانیاناگ» ،مؤسساه علاوم
سیستمها و پارکهای فناوری باهعنوان مکانیزمهاایی بارای انتقاال تکنولوکیهاای
بهروز از کشورهای پیشرفته تأسیس شدند .در  ،1991حکومت «هیئت مدیره علوم
و تکنولوکی ملی» 1را ایجاد کرد .هدف از ایجاد این نهاد پیشبرد تساهی تحقیاق و
1. National Science and Technology Board
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از آن در سااالهای نخساات پااس از

استقالل ،سنگاپور به شرکتهای خارجی اجازه داده بود که برای آماوزش نیاروی
کار آموزشگاههای فنی تأسیس کنند .نمام رسامی آموزشای کشاور نیاز گساترش
یادگیری زبان انگلیسی را بهویژه برای ماالییها و چینیتبارها در دستور کاار قارار
داده بود تا به انتقال دان

و مهارت از شرکتهای خاارجی باه نیاروی انساانی و

شرکتهای نوپای ملی کمک کند .در ادامه تا دهه  ،1990شرکتهای سانگاپور در
زمینه فعالیت خود عقاماندگیهای تکنولوکیکی را برطارف کارده و باه مرزهاای
نوآوری نزدیک شده بودند.
بنابراین برای انتقال آخرین فناوریهای فاوق پیشارفته باه سانگاپور نیااز باه
مساعی جدیدی در این راستا بود که حکومت ،مؤسسههایی از قبی مؤسسه آلماان
سنگاپور را برای تولیاد تکنولاوکی ،مؤسساه کاپان سانگاپور را بارای تکنولاوکی
نرمافزار و مؤسسه فرانساه سانگاپور را بارای تکنولاوکی الکتریکای باا مشاارکت
کشورهای پیشارو ایجااد کارد .ایان امار بارای تاداوم رشاد اقتصاادی ضارورتی
اجتناوناپذیر بود .سنگاپور اگر میخواست به تولید و صادرات به بازارهای رقابتی
خارجی ادامه دهد یا اینکه در بخ

خدمات با رقبای خارجی رقابت کند ،بایساتی

شکاف عقاماندگی تکنولاوکیکی را پار میکارد .ایان کشاور ابتادا باا یاادگیری
فناوریها از کشورهای پیشرو این شاکاف را بادون پرداخات هزیناههای سانگین
تحقیق و توسعه تا حدی پر کارده باود و در دهاه  1990کاه باه سارحد ناوآوری
نزدیک میشد به ناگزیر تدابیری برای تسهی تحقیاق و توساعه در فنااوری اتخااذ
کرد و در ادامه از دهه  ،2000اقتصاد دان بنیان توجه دولات را جلاا نماوده کاه
پیامد طبیعای آن ،یعنای پار شادن عقامانادگیهای تکنولاوکیکی رخ داده اسات
(.)Quan, 2019, p143
از طرفی برخالف دهههای اولیه ،با وفور سرمایه و پسانادازهای انباشتهشاده
در اثر رشاد اقتصاادی ،سارمایهگذاری در بخ هاای صانعتی و ساسس خادمات
افزای

یافته بود؛ تا جایی که سنگاپور به اشتغال کام دست یافتاه و نیاروی کاار

داخلی جوابگوی توسعه بیشتر نبوده و فراوانی سارمایهگذاریها نسابت باه تعاداد
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نیروی کار ،بر طبق قانون عرضه و تقاضا موجا گرانتر شدن نیروی کار شده باود
و دستمزدها باال رفته و فراوانی سرمایه ماالی نیاز موجاا کااه
مؤسسات مالی گشته بود .دولت برای غلبه بر این چاال
پی

نارخ بهاره وام

راهح هاای عقالیای در

گرفت؛ از جمله تسهی ورود نیروی کاار از همساایگان و دیگار کشاورها و

تسهی سرمایهگذاری شارکتهای سانگاپوری در کشاورهای دیگار کاه در واقاع
تکتک این چال های جدید نشانههای قاطع توسعهیافتگی سنگاپور بود.
به این ترتیا کشوری را که تنها دارایایاش نیاروی کاار ارزان و فقیار و کام
مهارت بود و نه اراضی کشاورزی داشت که ماردم فقار آن کشااورزی کنناد و ناه
پولی داشت که تجهیزات و زیرساختها را از خارا خریداری و کارخانه تأسایس
نمایند و نه فناوری و دان

تخصصی داشت که در صاورت تأسایس کارخانجاات

ملی ،بتوانند کاالهایی باکیفیت و ارزان برای صادرات در بازارهای بهشدت رقاابتی
جهان تولید کنند ،ائتالفی توسعهگرا به رهبری لی کوان یو به شیوهای تغیار داد کاه
تا سال  2000به یکی از مرفهترین کشورهای جهان با حجم و نسابت چشامگیری
از منابع مالی برای سرمایهگذاری در خارا تبدی شد .لای کاوان یاو در ایان بااره
اظهار داشات کاه موفقیات شارکتها و مؤسسااتمان در سارمایهگذاری خاارجی
بهمراتا دشوارتر از امر بسایار ساخت جاذو سارمایههای خاارجی در دهاههای
نخست استقالل سنگاپور است (.)Okposin, 2019, p61
 .4نتایج و دستاوردهای سیاست توسعه
 .4-1توسعهیافتگی صنعتی

در سال  1965که سنگاپور به استقالل رسید ،بی

از دوساوم جمعیات زاغهنشاین

بودند ،سرانه تولید ناخالص داخلی نیز کمتر از  320دالر در سال بود ،نرخ بیکاری
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
وزارت صنعت و تجارت کانون استراتژیها و برناماهریزیهای عقالیای بلندمادت
توسعه اقتصادی در سنگاپور بوده است و در هر برهه زمانی با توجه به امکاناات و
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ظرفیتهااا و چال هااا تاادابیر و سیاسااتهای مناسااا و عقالیاای بااه دور از
پروپاگاندای تبلیغاتی ،برای پیشبرد توسعه اقتصادی اتخاذ کرده است (

Yeo, 2019,

.)p5
سنگاپور در طول دهه  ،1960با اولویت دادن به صنایع کاربر با ارزش افازوده
اندک ،باا سارمایه سارمایهگذاران خاارجی زیرسااختهای کارخانجاات تولیادی
متناسا را وارد کرد و در دهه  ،1970با تأکید بر جهتگیری تولید برای صاادرات،
بر تسهی توسعه کارخانههای صنعتی با ارزش افزوده متوساط تمرکاز نماود و در
نتیجه آن نرخ رشد اقتصادی شتاو گرفت؛ تا پایان دهه  1970که به اشاتغال کاما
دست یافت .در دهه  ،1980با توجه باه دگرگونیهاای اقتصاادی و اجتمااعی 15
سال پیشتر ،گسترش صنایع و خدمات با ارزش افزوده و مهارت باال و تکنولاوکی
قوی بهعنوان سیاست هیئت مدیره توسعه اقتصادی در دستور کار قرار گرفات .در
ادامه در طول دهه  1990و پس از آن ،توساعه خادمات و صانایع باا فناوریهاا و
ارزش افزوده بسیار باال و خدمات و کارخانجات دان بنیان با مهارتهاای عمادتاً
فوق تخصصی به استراتژی هیئت مدیره توسعه اقتصادی و نهادهای دیگاری بادل
گشته که در پیوند با آن تأسیس شده است.
بهعنوان مصادیق عینی عمده تولیدات سانگاپور در دهاه  ،60شاکر ،صاابون،
آبجو ،سایر نوشیدنیها ،تلویزیون ،پاالی

روغن ،ماواد شایمیایی اساسای ،مونتااک

خودرو ،سیمان و فوالد ساختمانی باود .در دهاه  70لاوازم الکترونیکای مصارفی،
مونتاک نیمههادی ،نساجی و پوشاک ،تجهیزات و خدمات میدان نفتی باه تولیادات
دهااه قبلاای اضااافه شاادند .در دهااه  ،80تولیاادات جدیاادی از جملااه تجهیاازات
الکترونیک صنعتی ،رایانهها و لوازم جانبی ،تست مدار مجتمع  ،ICخودرو ،هواف ا
و سایر اجزای مهندسی دقیق ،مواد شیمیایی عالی ،پتروشیمیها ،داروهای پزشاکی
و تجهیزات پزشکی بهعنوان صنایعی سودآورتر و در عین حال نیازمند نیروی کاار
متخصص و سرمایه و فناوریهای باال گسترش داده شد .از اوای دهه  ،90صانایع
نیازمند به نیروی انسانی متخصص و بلکه فوق تخصصی از قبی طراحای ایسای،
بیوتکنولوکی ،تحقیق و توسعه برای دستیابی به فناوریهایی فراتار از دانا

رایاج
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بشری در جوامع توسعهیافته ،مرکز صنایع پیچیده پتروشیمی (جزیاره جوروناگ)،
ارتباطات پزشکی و خدمات پزشکی رسانهها ،لجساتیک ،آماوزش رو باه رشاد و
توسعه گذاشته است (.)Oswin, 2019, p8
در نتیجه سیاست توسعه ائتالف و نخبگان مسلط در فاصاله  1965تاا ،2019
اقتصاد سنگاپور با میانگین  7.6درصد رشد کرده است .در این بازه زمانی میاانگین
نرخ تورم نیز کمتر از  2.6درصد بوده است .متعاقا نرخ رشد اقتصادی باال ،تولید
ناخالص داخلی کشور نیز از دو میلیارد دالر در سال استقالل باه  362میلیاارد دالر
در  2019افزای

پیدا کرده است .حجم صادرات و واردات سنگاپور نیز در ،2018

به ترتیا  412میلیارد دالر و  370میلیاارد دالر باوده اسات .عمادهترین صانایع و
خاادمات صااادراتی ساانگاپور در  2019بااه ایاان شاارح بااوده اساات :تجهیاازات و
ماشینآالت برقی 120 ،میلیارد دالر ،ماشینآالت از جملاه رایاناه  59میلیاارد دالر،
سااوختهای معاادنی شااام تصاافیه و پاااالی

نفاات وارداتاای  48میلیااارد دالر،

دستگاههای لیازری ،فنای ،پزشاکی  21میلیاارد دالر ،سانگهای قیمتای و فلازات
گرانبها 17 ،میلیارد دالر ،پالستیک و محصوالت پالستیکی  14میلیاارد دالر ،ماواد
شیمیایی آلی  13میلیارد دالر ،عطار و لاوازم آرایشای  10میلیاارد و ماواد دارویای
پزشکی  8میلیاارد دالر ،تجهیازات و قطعاات هواپیماا و ف ااپیما  8میلیاارد دالر
(.)Okposin, 2019
عالوه بر این باید به درآمدهای بخ

خدمات در زمینههای توریسم ،بنادرها،

فرودگاهها و ارائه خدمات مالی نیاز توجاه شاود .نگااه مقایساهای باه درک بهتار
دستاوردهای سنگاپور کمک میکند؛ برای مثال در سال  1396کاه ایاران قاادر باه
فروش روزانه حدود دو میلیون بشکه نفت بود ،مجموع صاادرات آن حادود 105
میلیارد دالر بوده است ،میانگین نرخ رشد اقتصاادی ایاران نیاز در طاول  40ساال
گذشته حدود دو درصد بوده است؛ اما درحالیکه وسعت کشاور سانگاپور معاادل
نصف جزیره قشم است ،با افزای
بی

تولید ناخاالص داخلای از دو میلیاارد دالر باه

از  360میلیارد دالر که نتیجه رشد شاتابان و باادوام اقتصاادی اسات ،درآماد

سرانه ملی از  320دالر در ساال  ،1965باه  64هازار دالر در ساال  2018افازای
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یافته است .برای مقایسه باید گفت در  ،2018درآمد سرانه ملی ایران معاادل 5400
دالر در سال بوده است .در واقع سنگاپور تا دهه  ،1990به کشوری صنعتی تبادی
شده و به جمع معجزههای آسیایی پیوسته بود ،در اوای دهه  ،1990درآماد سارانه
در سنگاپور با سبقت گرفتن از کره جنوبی ،تایوان و هنگکناگ ،پاس از کاپان در
دومین رتبه در آسیا قرار گرفت (.)Oswin, 2019, pp65-73
 .4-2ارتقای توسعهیافتگی در استانداردهای بینالمللی

بودجه نمامی سالیانه سنگاپور در ساال  ،2018معاادل  12میلیاارد دالر و ظرفیات
دفاعی آن در میان  10کشور جنوو شرقی آسیا به پیشرفتهترین سالحها با باالترین
تکنولوکیها مجهز است که پیامد طبیعی توسعهیافتگی صنعتی در جهانی آنارشیک
است .همچناین بار اسااس دیگار شااخصهای اقتصاادی ،سانگاپور آزادتارین و
رقابتپذیرترین اقتصاد جهان را دارد و به لحاظ سالمت اقتصادی ،سومین اقتصااد
غیر فاسد جهان محسوو میشود .سنگاپور همچنین جزء چند کشاور نخسات در
زمینه محیط مطلوو کساوکار است .دربااره توساعه انساانی ،بار طباق گازارش
سازمان مل متحد ،سنگاپور در سال  2019از بین  189کشور و قلمارو ،رتباه  9را
کسا کرده است .شاخصهای توسعه انسانی از جمله شاام آماوزش ،بهداشات،
تغذیه ،مسکن ،فرصت ازدواا ،برابریهای جنسیتی و فقادان تبعیضهاای غیار از
انسانیت ،امنیت شغلی است .در زمیناه فقادان جارم و جنایتهاای اجتمااعی نیاز
سنگاپور به رتبههای نخست در جهان دست یافته است.
دولت برای بی

از  90درصد جمعیت کشور ،مساکن تهیاه کارده اسات .در

واقااع نخبگااان سیاساای باارخالف دولتهااای رفاااهی در اسااکاندیناوی سیاساات
حمایتهای اجتماعی به شیوه اقتصاد رفاهی را آنگوناه کاه مرساوم اسات اتخااذ
نکردهاند ،تأمین مسکن شهروندان سیاستی بدیع در سنگاپور بوده است کاه از ایان
طریق به استمرار تسلط رهبران سیاسای و ائاتالف مسالط در رقابتهاای سیاسای
کمک کرده است ،سیاست تأمین یارانهای مسکن برای همه شهروندان به لی کاوان
یو کمک کرد که بتواند در قدرت سیاسی باقی بماند تا اهداف توساعهای را دنباال
کند (.)Quan, 2019, p143
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وسعت قلمرو کشور با تدابیر دولت به حدود  720هزار کیلومترمربع افازای
یافته است؛ اما کمتر از یک درصد آن قابلیت کشاورزی دارد ،بنابراین بارای تاأمین
امنیت غذایی ،دولت واردات از  170کشور مختلف را در زمینه مواد غاذایی را باه
اجرا گذاشته است که از طریق تناوع مناابع ،ایمنای دسترسای باه ماواد غاذایی را
ت مین کند .همچنین ذی برنامه نقشه انتقال زراعت ،مزارع محادود موجاود را باا
تکنولوکیهای باالی زراعت مجهز کرده است که بهارهوری و ساالمت غاذایی را
بااال ببارد از طرفاای نسابتی از ساارمایهگذاریهای خاارجی ساانگاپور باه زراعاات
تخصیص یافته است .از جمله حوزه غذایی چین و سنگاپور در «جیلیان» کاه چناد
صد هکتار اراضای را جهات تولیادات محصاوالت کشااورزی ذیا پوشا های
سرمایهگذاری و بهرهبرداری مشترک قرار دادهاند .در زمینه صنعت گردشاگری ،در
سال  19 ،2019میلیون و  100هازار نفار توریسات خاارجی از سانگاپور بازدیاد
کردهاند و درآماد ارزی سانگاپور از صانعت توریسام در ساال  ،2018حادود 20
میلیارد دالر بوده است.
در بخ های خدمات حم ونقا  ،فرودگااه «چاانگی» در طاول هفات ساال
گذشته ،بر اساس رتبهبندیهای جهانی ،هر سال رتبه نخست را کسا کرده اسات.
این فرودگاه یکی از بزرگترین فرودگاههای سنگاپور اسات؛ بهطوریکاه در ساال
 ،2018حدود  62میلیون نفر از طریق آن جابهجا شدهاند.
بر اساس گزارشهای سازمان بینالمللی دریاایی ،بنادر سانگاپور نخساتین و
بندر هامبورگ دومین بندر در عرصه حم ونق دریایی و اقتصاد دریایی هستند که
آمااار بیشااترین قااوانین و بنااادر و فناوریهااای دریااایی استفادهشااده را بااه خااود
اختصاص دادهاند .هماکنون بندر سانگاپور باا  600بنادر در جهاان ارتبااط دارد و
شلوغترین بندر دنیا در زمینه حم ونق محصوالت است .یکچهارم از کانتینرهای
حم شده در جهان زیرپوش

بندر سنگاپور قرار دارند (.)Zhang, 2019, p290

بر مبنای شاخصهای تجارت جهانی ،سنگاپور چهاردهمین صادرکننده بزرگ
و پااانزدهمین واردکننااده در دنیااا اساات .ایاان کشااور بااا بهرهگی اری از بناادرهای
توسعهیافته خود باالترین نرخ تجارت خارجی را نسبت به تولید ناخاالص داخلای

نخبگان و ائتالف سیاسی مسلط و ظهور دولت توسعهگرای سنگاپور :نتایج و دستاوردها

185

در دنیا دارد .مناطق آزاد «جورونگ» و فرودگاه «چانگی» از بزرگترین منااطق آزاد
سنگاپور هستند .بندر جورونگ ساالنه  15هزار کشتی را مدیریت میکند .این بندر
یکی از بزرگترین بندرهای چندمنموره جهان است که تعداد زیاادی انباار و یاک
ترمینال سیمان نیز دارد .فرودگاه چانگی نیز باه حم ونقا کااال از طریاق آسامان
اختصاص دارد .این کشاور دارای مناابع نفتای نیسات؛ اماا ساومین مرکاز بازرگ
پاالیشگاهی جهان است .در زمینه آموزشی دانشگاه ملی سنگاپور در رتبهبندیهای
جهانی جزء صد دانشگاه برتر جهان به شامار مایرود و در حالات کلای جایگااه
پانزدهم را در ردهبندی معتبرترین دانشگاههای دنیا و در رشتههای فنی و مهندسای
رتبه هفتم جهان را دارد .دانشگاه ملی سنگاپور همچنین یکی از  10دانشاگاه برتار
در زمینه علوم اجتماعی و مدیریت است .دانشگاه تکنولاوکی «نانیاناگ» سانگاپور
جایگاه یازدهم را در رتبهبندی بینالمللی و سوم را در آسیا را دارد .رشته مهندسی
عمران در این دانشگاه شهرت جهانی و اعتبار بسیار باالیی دارد .این دستاوردها که
نشاندهنده توسعهیافتگی سنگاپور است

(2019

 ،)Yeo,نتیجه سیاستهای حاکماان

بهشدت متعهد و متنفذترین آنان لی کوان یو باوده اسات کاه از حمایات ائتالفای
نیرومند برخوردار بوده است.
نتیجهگیری
در طول نیمه دوم قرن بیستم سنگاپور جزء  13کشوری بود که بای

از  25ساال،

متوسط نرخ رشد اقتصادی باالی هفات درصاد داشاتهاند و اکناون در نتیجاه ایان
تالشها و تغییرات ،سنگاپور از کشوری عقامانده باه جماع کشاورهای صانعتی
پیوسته است .این انتقال در نتیجه سیاستهای حکومات توساعهگرای ایان کشاور
محقق شده است .همانگونه که تبیین شاد ظهاور دولات توساعهگرا در سانگاپور
نتیجه تسلط ائتالف و حکومتگران با محتوای ذهنی و گرای

به اهداف توساعهای

بوده است .بر اساس یافتههای این مقاله ،دولتهای توساعه در کشاورهایی ظهاور
پیدا میکنند که الیت و ائتالفهای سیاسای دارای محتاوای ذهنای باه قادر کاافی
توسعهای وجود داشته باشند و این نخبگاان و ائتالفهاا بهقادری قادرت و نفاوذ
جمع کرده باشند که بتوانند دیگر نخبگان و ائتالفهای راناتجو و غیرتوساعهگرا
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را به عقا برانند و سیاستهای با اهداف توسعهای به معناای توساعه اقتصاادی و
اجتماعی و دگرگونیهای عمیق نهادی را پی

ببرند.

بنابراین طبیعی است ،در کشوری که غالا نخبگان سیاسی متنفاذ آن گارای
به اهداف توسعهای نداشته باشند توسعه محقق نشود .برای درک محتوای ذهنای و
گرای هاای غالاا حاکماان ،نخبگااان و ائتالفهاای مسالط در جواماع مختلااف
میشود بهصورت روشامند روزناماهها ،ساخنرانیها و محتاوای رساانهای و آثاار
مکتوو متنفذترین نخبگان سیاسی آن ائتالف را تحلی محتوا کرد و اگار نخبگاان
سیاسی متنفذ جامعهای در ک باه مع االتی از قبیا بیکااری و اشاتغال کاما و
ریشهکنی مسائ اجتماعی همچون روسسیگری ،زبالاهگردی ،مساتأجری و صادها
مصداق دیگر توسعهنیافتگی اقتصاادی و اجتمااعی تعهادی قاوی نداشاته باشاند،
غیرممکن است چنین کشوری به اهداف توساعهای دسات یاباد؛ مگار آنکاه ایان
نخبگان و ائتالف مسلط توسط ائتالفی توسعهگرا به چال
اجتماعی یا حتی نخبگان

گرفته شوند و نیروهای

توسط این ائتالف چالشگر توسعهگرا جذو شاوند تاا

در نهایت به قدر کاافی قادرت و نفاوذ و تسالط

از دسات بارود و باا ائتالفای

توسعهگرا جایگزین شود ،یا اینکه محتاوای ذهنای و گرای هاای غالاا نخبگاان
بیتعهد به ریشهکنی مع الت اقتصادی و اجتماعیاش در اثار تحاوالت دگرگاون
شود و پارادایم ذهنی غالا دچار شیفت به اهداف توسعهای شود؛ شابیه باه آنچاه
در چین پس از  1978و در هند پس از  1991رخ داده است .در واقع هیئت مدیره
توسعه اقتصادی بهعنوان نهادی حکومتی کانون برنامهریزی برای توساعه اقتصاادی
سنگاپور بوده است .بهطوریکه بای

از  40درصاد سارمایهگذاریهای داخلای و

کمسانیهای خاارجی در سانگاپور ذیا برناماهها و تساهیالت مساتقیم ایان نهااد
حکومتی تحقق یافته است .همچنین درباره شرکتهای دولتی و خصوصی ،اقتصاد
رقابتی نق

مهمی در بهبود عملکرد اقتصادی داشته است؛ اما باید توجه داشت که

بسیاری از شرکتها و مؤسسات اقتصادی سنگاپور شرکتها و مؤسساات وابساته
بااه حکوماات هسااتند و در عااین حااال جاازء موفقترینهااا در کااالس جهانیانااد.
بهطورکلی از تبیین انتقال سنگاپور از جهان سوم باه جهاان اول اینگوناه اساتنتاا
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میشود که عاملیت یا کلیدیترین علتی که تحقق توسعه این کشور را میسار کارده
است ،گرای

رهبران سیاسی و ائتالف مسلط به قدر کافی قدرتمند این کشاور باه

اهداف توسعهای است.
در همااین راسااتا نمااام برنامااهریزی توسااعه در ایاان کشااور باار عقالنیاات و
عم گرایی مبتنی بوده اسات .ایان ناوع برناماهریزی باا برناماهریزی اقتصاادی در
شااوروی سااابق و چااین دوره مااائو و همچنااین بااا سیاسااتهای فاجعااهبار و
ایاادئولوکیزده تعاادی ساااختاری تفاااوت دارد .حکوماات توسااعهگرای ساانگاپور
بهشاادت ب ار نی ا بااه اقتصاااد رقااابتی متعهااد بااوده و در نتیجااه آن ساانگاپور بااه
رقابتپذیرترین اقتصاد تبدی شده است؛ اما باید توجه داشت که این هدف توسط
حکومتی با مداخلهگری شدید تحقق یافته است .این در حالی است که شاماری از
کشورهای عقامانده پس از شکست سیاستهای پرطمطراق خودکفایی اقتصادی،
سیاستهای تعدی ساختاری را به اجرا گذاشتند .نتیجه این سیاسات از جملاه در
کشورهای روسیه ،مصر و  ،...تحقق اقتصادهای سالم و رقابتی نبوده ،بلکاه پدیادار
شدن اشکال گوناگونی از سرمایهداری رفاقتی و اقتصاادهای غاارتی و انحصاارات
بوده است .در واقع سیاست تعدی ساختاری در این جوامع پوش

و محملی بوده

کااه تااداوم چساااول و غااارت را توسااط نخبگااان و افااراد رانااتجو و شاابکههای
چاکرپروری و حامیپروری به شیوهای دیگر مشروعیت بخشیده است .باه عباارتی
بر اساس تجربه سنگاپور اینگونه استنتاا میشود که شک گیری نخبگان و ائتالف
توسعهگرا و دستکم تسلط نسابی آنهاا بار بخشای از نهادهاای کلیادی و مهام
حکمرانی بر تغییرات اقتصادی اولویت دارد.
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