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Abstract
The purpose of this study is to compare the economic performance of Mahathir Bin
Mohamad’s government in Malaysia and Seyyed Mohammad Khatami’s in the Islamic
Republic of Iran based on “Adrian Leftwich's” theory of the role of political structure and
government in the economic growth and development of countries. The present study’s
research method is library research and descriptive analytical research. Considering the
common points in the thoughts of Seyyed Mohammad Khatami and Mahathir Bin
Mohamad on economic development, this study examines the reasons behind the weaker
performance of Seyyed Mohammad Khatami compared with his counterpart in Malaysia.
The findings suggest that, despite Khatami's and Mahatir Bin Mohammad's similar
economic views, Khatami was unable to fully implement his economic plans due to the
lack of authority and power of the president in determining the economic policies of Iran.
While the political structure and compliance of other Malaysian political institutions from
Mahathir Bin Mohamad led him to move Malaysia towards economic development using
his economic plans. Therefore, Iran's economic development requires a national consensus
and support for established economic policies. In sum, economic development requires a
calm and low-tension environment, the internal solidarity among the elite of the
community, political and religious pluralism, political stability, and a culture of collective
efforts.
Keywords: Adrian Leftwic theory, Development, Economic Development, Iran, Malaysia,
Mohammad Khatami Mahathir Bin Mohamad, Political Structure.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی عملکرد اقتصادی دولت ماهاتیر محمد در مالزی و سیدمحمد خااتمی در مموایری اسا می انارا
براساس نظرنه «آدرنا لفت ونچ» مبنی بر نقش ساختار سیاسی و دولت در رشد و تیسعه اقتصادی کشیرها اسات .روش انا پاژوهش
مطالعه کتابخانهای و از نیع تیصیفی  -تحلیلی است .با تیمه به نقاط مشترک در اندنشه سید محمد خااتمی و ماهااتیر محماد پیرامای
تیسعه اقتصادی در ان پژوهش دالنل عملکرد ضعیفتر محمد خاتمی نسبت به همتای خید در مالزی بررسی شد .نافتهها حااکی از آ
است که با ومید دندگاههای اقتصادی مشابه خاتمی و ماهاتیر محمد به دلیل عدم اقتدار و قدرت رئیس ممویر در تعیای سیاساتهاای
اقتصادی کشیر انرا خاتمی نتیانست برنامههای اقتصادی خید را به طیر کامل امرا کند .در حالی کاه سااختار سیاسای و تبعیات ساانر
نوادهای سیاسی مالزی از ماهاتیر محمد باعث شد تا او مالزی را به سمت تیسعه اقتصادی با بهکارگیری برنامههای اقتصادی خید سیق
دهد .بنابران تیسعه اقتصادی انرا مستلزم امماع ملی و حمانت از سیاستهای اقتصادی تعیی شده میباشد .در مجمایع باناد گفات
تیسعه اقتصادی نیازمند محیطی آرام و کمتنش انسجام درونی نخبگا مامعه تکثرگرانی سیاسی و ماههبی بباات سیاسای و فرهنا
ت ش ممعی است.
واژگان کلیدی :انرا نظرنه آدرنا لفت ونچ تیسعه اقتصادی تیسعهنافتگی ساختار سیاسی مالزی ماهاتیرمحمد محمد خاتمی.
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مقدمه
کشور مالزی کشوری اسالمی است و جزء کشورهایی است که توانسته بهتازگی به توسعه
اقتصادی دست مییابد .در این میان ،ماهاتیر محمد نقش مؤثری در رسیدن مالزی به توسعه
اقتصادی داشته است ،بهطوری که به او لقب پدر نوسازی مالزی را دادهاند .ماهاتیر محمد با
استفاده از برنامههای اقتصادی خود این کشور را در جهت توسعه اقتصادی پیش راند و توانست
مالزی را از بحران مالی  7991میالدی نجات دهد .نخستوزیر سابق مالزی که از سال  7997تا
سال  3002نخستوزیر این کشور اسالمی بود ،توانست با اقدامات اساسی در زمینههای اقتصاد،
حتی سیاست جایگاه این کشور را به طور چشمگیری ارتقا بخشد .با اقداماتی که وی در زمان
نخستوزیری خود انجام داده است ،هماکنون مازاد صادراتی این کشور بیش از  20میلیارد دالر
است .بر اساس اقدامات اصالحی ماهاتیر محمد ،از سال  7990تا  3002رشد اقتصادی مالزی به
طور متوسط حدود  70درصد بوده ،در حالی که تورم به طور متوسط تکرقمی بوده است.
همچنین ،از سال  3000میالدی تاکنون این کشور تورم متوسط کمتر از  2درصد را تجربه کرده و
تولید ناخالص داخلی این کشور از  32میلیارد دالر درسال  7990به حدود  300میلیارد دالر در
سال  3002رسیده است .تا پیش از سال  7990بیش از  20درصد مردم مالزی زیر خط فقر قرار
داشتند ،در حالی که بنا بر آمار رسمی دولت مالزی ،هماکنون کمتر از چهار درصد مردم زیر خط
فقر هستند .همه این متغیرها در شرایطی به وجود آمده است ،که تا قبل از سال  7992میالدی
دولت واحدی به نام مالزی وجود نداشته است و از این سال به بعد دولت در این کشور شکل
میگیرد و ایالتهای گوناگون تحت یک حکومت مرکزی قرار داشتند .همچنین ،رشد اقتصادی
مالزی در طی دو دهه اخیر  9درصد بوده است که بعد از کشور چین از این حیث در رتبه دوم
قرار گرفته است (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،7297 ،ص .)3
نگاهی به آرا و برنامههای اقتصادی محمد خاتمی نیز نشان میدهد او هم به برنامههایی توجه
داشت که ماهاتیر محمد از آن استفاده کرده است .مثالً تکمیل طرحهای اقتصادی نیمهتمام دوره
قبلی ،بازپرداخت بدهیها ،برقراری انضباط مالی بیشتر ،تکنرخیکردن ارز در سال  7297شمسی،
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کوچککردن دولت و کاهش حجم دستگاه اداری و اجرایی ،واگذاری بیشتر کارها به دست مردم،
ارائه برنامه پنجساله سوم  92ـ  7219با تأکید بر ترویج حاکمیت قانون ،صادرات غیرنفتی،
خصوصیسازی ،مالیاتگیری از فراریان مالیاتی ،کاهش وابستگی به نفت و آزادسازی بیشتر نرخ
ارز در هماهنگی با نرخ بازار بینالمللی.
میان گین رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی کشور در این دوره  2/9درصد و در سالهای -2
 3000میالدی حدود  9درصد بود ،اگرچه میانگین رشد اقتصادی ایران در طول برنامه پنجساله
سوم معادل  9درصد تعیین شده بود ،اما با کنترل نرخ تورم و نوعی ثبات به اقتصاد ایران ،متوسط
نرخ تورم از  32/2درصد سالهای 12ـ 7299به  72/1درصد در سالهای 92ـ 7219کاهش یافت
(موثقی ،7292 ،صص399ـ.)392
ولی بهطور کلی خاتمی عملکرد اقتصادی ضعیفتری در مقایسه با ماهاتیر محمد داشته ،و
خاتمی نتوانسته است ایران را به توسعه اقتصادی برساند ،زیرا روحانیت حاکم یا بازاریان متحد
آنها اکثر این اصالحات را تضعیف میکردند .حدود شصت درصد اقتصاد هنوز تحت کنترل و
برنامه ریزی دولت است و ده تا بیست درصد دیگر را پنج بنیاد بزرگ در اختیار دارند که به رهبری
وابستهاند .آنها دسترسی ترجیحی به اعتبارات ،ارز خارجی ،امتیازها و مقاطعهها را دارند ،که
رقابت را برای دیگران دشوار میکند( .نیکی کدی ،7292 ،ص.)99
با بررسی شباهتها و تفاوتهای فردی ماهاتیر محمد و محمد خاتمی به نظر میرسد که
ناکامی خاتمی در توسعه اقتصادی کشور ایران به تفاوت شخصی این دو نفر یا جهتگیریهای
اقتصادی آن دو مربوط نمیشود ،بلکه طبق فرضیه این تحقیق تفاوت ساختارهای سیاسی این دو
کشور ،مهمترین عامل در عملکرد اقتصادی ضعیفتر خاتمی است .نظریه بهکارگرفتهشده در مقاله
حاضر نظریه «آدریان لفت ویچ» 7در زمینه نقش دولتها در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای
توسعهنیافته است که در کتاب دموکراسی و توسعه آن را بیان کرده است؛ طبق این نظریه ،نتایج
1. Adrian Leftwich
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موفقیتآمیزبودن توسعه در کشورهای مختلف به عواملی مانند ثبات داخلی از نوع دموکراتیک،
پذیرش در بازارهای اقتصادی و سیاسی بینالمللی ،رابطه حسنه با اقتصادهای مسلط ،استقالل
نسبی دولت در سیاستهای دموکراتیک و غیردموکراتیک و حداقل توازن در بین گروهها درباره
اهداف رشد و توسعه به همراه قوانین مربوط به آن است (مصلینژاد ،7292 ،صص772ـ.)702
به عقیده «ویچ» ،توسعه نیازمند دولت قوی و ساختار قدرت کنترلکننده است« .ویچ» وجود
نخبگان توسعهگرا را یکی از شرایط دولتهای توسعهگرا میداند ،ولی در کنار آن شرایط دیگری
مانند «استقالل نسبی دولت» و «داشتن قدرت بوروکراتیک قوی» را هم به عنوان شرطهای مهم
توسعه میآورد .به طور کلی« ،ویچ» دولت توسعهای را دولتی میداند که نخبگان بوروکراتیک و
سیاسی آن به استقالل نسبی از نیروهای سیاسی ـ اجتماعی دست یافتهاند و از این وضعیت برای
پیشبرد رشد سریع اقتصادی استفاده میکنند« .ویچ» مهمترین و اصلیترین نقش تعیینکننده را در
شکلگیری توسعه به وجود دولت توسعهای و چگونگی تمرکز سیاستها در دولت و میزان نقش
دولتها در سیاست میدهد (ویچ ،7292 ،صص22ـ.)72
یکی از مهمترین علل توسعه در مالزی نبود شرایط استبداد مطلقه است ،این کشور به دالیل
بیرونی ـ درونی استبداد مطلقه را تجربه نکرده است .این نوع استبداد که در فرهنگ توسعه سیاسی
به «استبداد شرقی» معروف است ،از دیدگاه بسیاری از دانشمندان توسعه سیاسی ،عامل اصلی
واپسماندگی و پیشرفتنکردن قاره آسیا بوده است .از طرف دیگر ،اکثر کشورهای خاورمیانه،
بهویژه کشورهای عضو اوپک علیرغم درآمدهای کالن نفت به علت فقدان انسجام داخلی توسعه
نیافتهاند و درآمدهای نفتی آنان عموماً در راه مصرف ،هزینه شده است (سریعالقلم،7290 ،
ص.)23
دولت مالزی توانست در کمتر از دو دهه اقتصاد وابسته مالزی را به یک اقتصاد صنعتی و
درحال رشد تبدیل کند و درآمد سرانه این کشور را از  200دالر به  200دالر افزایش دهد .اما در
 .7برای اطالع بیشتر از «استبداد شرقی» ر.ک .به کتاب استبداد شرقی اثر کارل آوگوست ویتفوگل ،ترجمه محسن ثالثی
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ایران با توجه به اولویت مقاصد سیاسی ،امنیتی و ایدئولوژیک ،اهداف توسعهای و اقتصادی درجه
کمتر از اهمیت را در برنامههای بلندمدت و مستمر به خود اختصاص داده است و همین مسئله
زمینه عدم پیگیری متحد یک سیاست توسعهای واحد از طرف دولت را فراهم کرده است (مرادی
حقیقی ،7297 ،صص.)2-2
مطالعات انجامگرفته پیرامون نقش انسان در رشد و توسعه اقتصادی به شروع علم اقتصاد و
دیدگاه «آدام اسمیت» برمیگردد ،تفکری که بعدها توسط «آمارتیاسن» و «محبوبالحق» پیگیری
شد و تأکید شد که رابطهای بسیار قوی بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی وجود دارد (حیدری و
کرمی ،7292 ،ص .)73اصوالً نخبگان در فرایند پیشرفت جامعه بسیار مؤثرند و این امر از طریق
اجماع درباره هنجارهای حاکم بر امور حکومتی و قواعد بازی حاصل میشود ،این اجماع بسیار
اهمیت دارد .زیرا حیات سیاسی در گرو تفاهم نخبگان است.
مدل تبیین در مقاله حاضر ،مدل تبیین ساختاری ـ کارکردی است که با استفاده از این مدل به
دنبال بررسی کارویژههای ریاست جمهوری در ایران و نخستوزیری در مالزی که به عنوان
رؤسای قوه مجریه این دو کشور ،میباشیم و به نظر میرسد کارویژه این دو متفاوت بوده و
نخستوزیری در مالزی از اختیارات بیشتری نسبت به ریاست جمهوری در ایران برخوردار است.
تشابهات دیدگاه اقتصادی ماهاتیر محمد و محمد خاتمی
صلحگرایی

یکی از مهم ترین خصوصیات افرادی که خواهان دستیابی به توسعه از جمله توسعه اقتصادی
هستند ،صلحگرایی یا به عبارتی ،سیاست تنشزایی آنها با دیگر کشورها است .این مسئله را
میتوان در مواضع و اعمال ماهاتیر محمد و محمد خاتمی مشاهده کرد.
1. Adam Smith
2. Amartya Sen
3. Mahbub ul Hag
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با شروع دوران نخستوزیری ماهاتیر محمد در مالزی ( ،)7997این کشور سعی کرد اختالفات
خود را با کشورهای همسایه و همچنین ،کشورهای غربی برطرف کند ،حتی برای رفع ابهام سعی
کرد تصویر نادرست غربیها را از اسالم عوض کند ،ماهاتیر طی سخنرانیهای خود همواره به
صلح و تأکید اسالم بر صلح توجه ویژهای داشته است .در سالهای پس از دهه  ،7910مالزی در
جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به سیاست خارجی به عنوان ابزاری بهمراتب مهمتر برای
گسترش روابط اقتصادی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی توجه کرد .همچنین ،محمد
خاتمی هم بر رفع تنش میان کشورها تأکید ویژهای کرده است و مهمترین جلوه این مسئله در
نظریه گفتوگوی تمدنها که از سوی ایشان مطرح شد ،قابل رؤیت است .در واقع ،خاتمی
سیاست تنشزدایی را یکی از محوریترین برنامههای سیاست خارجی خود میدانست .او
میگوید« :هرچه تنش را میان کشورها کاهش دهیم ،زمینه برای پیشرفت علمی ،اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی این جامعه را بیشتر فراهم میآوریم» (خاتمی ،7219 ،ص.)720
خاتمی به دنبال طرح جرج بوش مبنی بر «ائتالف برای جنگ» برای مبارزه با تروریسم ،اندیشه
و ایده «ائتالف برای صلح» را مطرح کرد .در حقیقت ،محمد خاتمی نیز مانند ماهاتیر محمد با
طرح گفتوگوی تمدنها و سیاست تنشزدایی ،منادی دعوت جهان به صلح مبتنی بر عدالت،
تساوی و حذف زور در روابط بینالمللی بود .بر این اساس ،عادیسازی روابط با سایر کشورها که
از دوران سازندگی آغاز شده بود ،با شدت و سرعت بیشتری پیگیری شد (دهقانی فیروزآبادی،
 ،7297صص221ـ.)222
بنابراین ،بر اساس نظریه «لفت ویچ» یکی از عوامل موفقیتآمیزبودن توسعه در کشورها،
پذیرش در بازارهای اقتصادی بینالمللی است ،هدف سیاست تنشزدایی در دولت محمد خاتمی
و گسترش روابط با غرب در دولت ماهاتیر محمد ،در راستای توسعه و تثبیت منافع دو کشور
برای توسعه سیاسی ـ اقتصادی و صلح و امنیت بینالمللی است.
خصوصیسازی

خصوصی سازی به عنوان موتور محرکه و اولیه رشد اقتصادی مالزی عنوان شده است .اولین گام
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برنامه خصوصیسازی این کشور از سال  7992در واکنش به شوکهای خارجی که بحرانهای
مالی و بدهی را در مالزی شدت بخشید ،ایجاد شد .در چنین شرایطی مؤسسات اقتصادی
زیاندیده ،موجب اتالف منابع دولت شدند و خصوصیسازی به عنوان بهترین پاسخ به این
مشکالت تبلیغ شد ( .)Baner Jee, 2010, p.108در سالهای  7990و  7990بخش دولتی به ترتیب
 27و 22/2درصد از تولید ناخالص ملی را شامل میشد .دولت در اوایل دهه  7990شرکتهای
دولتی را به منظور ایجاد صنایع سنگین تأسیس کرد ولی با بحران  7992و کارکرد ضعیف این
شرکتها و سود کم و هزینههای باال و قروض آنها ،دولت مردان به سوی خصوصیسازی سوق
یافتند و سطح دخالت دولت را در حد ایجاد فضای مناسب برای فعالیتهای اقتصادی بخش
خصوصی محدود کردند .در این زمینه ،دولت با تأکید بر نقش خود به عنوان واضع قانون و
مقررات (با توجه به اختیارات وسیعی که دولت در مالزی بر خالف ایران دارد) به افزایش
مهارتهای مدیریتی و شرکتی ،تصویب سیاستهای بازار سرمایه و مالی در جهت
خصوصیسازی پرداخت .در این زمینه ،دولت مالزی برای سرمایه گذارانی که در پژوهشهای
زیربنایی نظیر حمل و نقل ،مخابرات ،فرودگاهها ،نیروگاهها ،بندرگاهها ،و به طور کلی ،طرحهایی
که موجب ارتقای کیفیت خدمات مردم شود ،سرمایهگذاری کنند ،تسهیالت ویژهای اعطا میکند
(مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،7297 ،ص.)79
فهرستهای پایان سال  7992نشان میدهد خصوصیسازی کمک کرد تا بازار مبادالت سهام
کواالالمپور ( )KLSEبزرگ ترین بازار سرمایه در جنوب شرق آسیا و چهارمین در آسیا شود
(فاضلی و محمودیان ،7292 ،ص ،)720در حالی که سیستم فدرال مرکزی دارای بخش عمدهای از
منابع و مسئولیتها به مرکز است ،مدیران دولتی درباره اکثر مسائل اختیاری ندارند ،یعنی
دولتهای ایالتی به عنوان شرکای حیاتی در اجرای برنامههای توسعهای و منطقهای دیده میشوند
(.)Hutchinson, 2016, p.9
محمد خاتمی نیز به اجرای برنامه خصوصی سازی برای توسعه اقتصادی ایران توجه خاصی را
مبذول داشته است و در طی سخنرانیهای خود این نکته را بهخوبی بیان کرده است« :درباره بخش
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خصوصی به ذکر همین نکته اکتفا میکنم که برنامه اساسی این دولت فراهمآوردن زمینههای
فعالیت فراوان و پویایی بخش خصوصی و هدایت سرمایههای موجود به سوی تولید و کارآفرینی
است» (خاتمی ،7219 ،صص 332ـ  .)332همچنین ،مسعود نیلی که در دولت محمد خاتمی
مجری طرح تدوین استراتژی صنعتی کشور است ،میگوید« :بخشی از تصدهای مدیریت
شرکتهای مهم در وزارت صنایع و شرکتهای تابعه به بخش خصوصی واگذار شده است ،که
این امر یکی از اقدامات مهم و اساسی در هشت سال گذشته بوده است» (مؤسسه فرهنگی ـ
مطبوعاتی روزنامه ایران ،7292 ،ص.)323
محمد خاتمی نیز میگفت« :برای سالمسازی اقتصاد باید بخش قابلتوجهی از انحصارات
دولتی و انحصارهایی که موازی با دولت کار میکنند ،کم شود تا زمینه برای فعالیت پویا و با نشاط
جامعه فراهم شود (علیزاده و رضوی ،7219 ،ص .)29در تحقیقی که نیلی او اقتصاد بین سالهای
 7229تا  7297را تحلیل کردهاند ،به این نتیجه رسیدهاند که گرچه حضور دولت در عرصههای
مختلف اقتصادی اجتنابناپذیر است ،گسترش فعالیتهای دولت ،رشد اقتصادی را کاهش میدهد
(نیلی ،7299 ،ص .)392از سوی دیگر ،مطالعات نشان داده است رشد اقتصادی نمیتواند از
تغییرات تکنولوژیکی جدا شود و به نوبه خود ،بستگی به سرمایه انسانی دارد .مالزی که در بین
سالهای 7992ـ 7992میالدی در بین  77کشور توسعهیافته دنیا در رتبه سوم قرار گرفت توسعه
فناوری را از نظر مشارکت پرسنل ،در تحقیق و توسعه سنجید (.)Halimah, 2004, p.242
سرمایهگذاری خارجی

از دیگر مواردی که طی دوران نخستوزیری ماهاتیر محمد باعث توسعه اقتصادی کشور مالزی
شده ،استفاده این کشور از منابع مالی و سرمایهگذاران خارجی در اقتصاد مالزی است .در واقع،
نظام اقتصادی مالزی یک نظام اقتصاد بازار آزاد است و کشورهای زیادی مانند آمریکا ،آلمان،
ژاپن ،سنگاپور ،تایوان و سوئد سرمایهگذاری زیادی را در این کشور کردهاند و به واسطه این
سرمایهگذاریها مالزی توانسته است یکی از سریعترین رشدهای اقتصادی را در جهان پیشرفته
امروز شکل بدهد (فالحزاده ،7292 ،صص27ـ 20و.)21

 941

سپهر سیاست ،سال  ،5شماره  ،71پاییز 7311

شخص ماهاتیر محمد هم در این زمینه نقش مؤثری داشته است .همانطور که خود او
میگوید« :ما برای اجرای برنامههای خود از سرمایههای خارجی کمک میگیریم و آنقدر به این
کار ادامه میدهیم تا مهارتهای الزم را کسب کنیم» (ماهاتیر ،7293 ،ص .)79مثأل در مالزی قانون
«توسعه سرمایهگذاری با امتیازات خاص» تصویب شد که به خارجیانی که در مالزی سرمایهگذاری
میکردند ،حقوقی همپایه مالزیاییها میداد .این قانون مشروط به آن بود که  20درصد تولیدات
خود را صادر و بیش از  220مالزیایی را تماموقت در استخدام خود داشته باشند .در پی چنین
سیاستی ،میزان سرمایهگذاری از  929میلیون دالر در سال  7929به  71/939میلیارد دالر در سال
 7990افزایش یافت (توکلی ،7292 ،ص .)792ماهاتیر محمد میگوید« :برای رشد و توسعه صنایع
غیرزیربنایی کامالً نیازمند معلومات و تجربیات کشورهای دیگر هستیم ،تا فوت و فن کار را یاد
بگیریم ،ما برای کسب دانش فنی نیازمند شرکتهای خارجی به خصوص کشورهای سرمایهدار
هستیم ،باید تکنولوژی و دانش صحیح تولید را به هر قیمتی شده به دست آورد ،هرچند هزینه
گزافی هم داشته باشد» (ماهاتیر محمد ،7219 ،ص .) 209در مالزی تشویق سرمایهگذاران خارجی
برای ایجاد تکنولوژی ،تولید و تکمیل کاالهایی بود ،که قبالً از کشورهای دیگر وارد میشدند به
همین خاطر دولت به شکل مستقیم و غیرمستقیم هم از کارخانههای جدید و هم از بازار داخلی
خود حمایت کرد (.)K. S,, 2002, pp.18 & 19
محمد خاتمی نیز بر لزوم استفاده از سرمایههای خارجی برای رشد و توسعه اقتصای ایران
تأکید داشته و اجرای سیاست تنشزدایی را برای استفاده از این سرمایهگذاری ها الزم میدانست.
همچنین ،با تصویب اجازه تأسیس شعب یا نمایندگی شرکتهای خارجی در شهریور  7219سعی
در بهبود جلب سرمایهگذاری خارجی داشته است (جنانصفت ،7219 ،ص .)39خاتمی همچنین،
با اجرای نظام تکنرخیشدن ارز و اصالح قانون مالیاتها و تصویب قانون سرمایهگذاری خارجی
گام مثبتی برای بهبود فضای کسب و کار و تولید در کشور برداشته است .از سوی دیگر
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سرمایهگذاران خارجی موقعی اقدام به سرمایهگذاری در کشوری میکنند که امنیت سرمایهشان
تضمین شود .به گفته داگالس نورث  :افراد و بنگاهها وقتی سرمایهگذاری خواهند کرد که به
بازگشت سرمایه خود اعتماد داشته باشند (نیلی ،7299 ،ص .)332همچنین ،به توصیه بانک
جهانی ،تأمین محیطی سودمند برای رشد از طریق تضمین زیرساختهای مناسب و یک سیاست
مناسب برای سرمایهگذاری در کشور تأکید میشود (.)Hutchinson, 2016, p.7
صنعت و صادرات

موتور اصلی رشد و توسعه ،صنعتیشدن است و نوسازی بدون صنعتیشدن به توسعه و ایجاد
جامعه مدرن و توسعهیافته نمیانجامد ،کیچینگ میگوید« :اگر میخواهید توسعه یابید ،باید
صنعتی شوید» (موثقی ،7299 ،ص.)7099
مالزی یکی از موفق ترین کشورهای غیرغربی است که توانسته طی دو دهه گذشته پیشرفت
سریعی در حوزه صنعتیشدن داشته باشد .این کشور که تا اواخر دهه  7990تأمینکننده منابع خام
محصوالت کشورهای صنعتی بود در اواخر دهه  7990با سرمایهگذاری در بخش صنایع نساجی،
برق و الکترونیک ،چوب و کائوچو توانست به یکی از کشورهای صادرکننده محصوالت مصنوع
در حوزههای فوق تبدیل شود و بخش عمدهای از معیارهای کشورهای تازهصنعتیشده را به دست
آورد ( 20درصد صادرات این کشور شامل کاالهای مصنوع است) که البته در این میان ماهاتیر
محمد نقش بسزایی داشته است و با شروع دوران نخستوزیری خود به سرمایهگذاری در صنایع
سنگین و صادرات توجه خاصی داشته است (فالحزاده ،7292 ،ص.)22
خاتمی مانند ماهاتیر محمد برای سرمایهگذاری در صنایع و افزایش صادرات تأکید کرده و آن
را یکی از راههای رسیدن به توسعه اقتصادی میداند .خاتمی با اشاره به اقتصاد بدون نفت و
ساخت کاالهای با ارزش افزوده و صدور این کاالها بهجای مواد خام به نقش صنعت و صادرات
1. Douglass North
2. Kichinge
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در نظام اقتصادی مورد نظر خود اشاره میکند (خاتمی ،7219 ،ص .)309وی با اولویتدادن به
صنعت نسبت به کشاورزی برای توسعه اقتصادی شرط پیشرفت در عرصه کشاورزی را هم
صنعتیشدن کشاورزی عنوان میکند (خاتمی ،7219 ،ص .)722رشد صنعت از سال  7219تا
 7293معادل  79/9درصد بوده است (مؤسسه فرهنگی ـ مطبوعاتی روزنامه ایران ،7292 ،ص،)29
راهاندازی بورس فلزات ،اصالح قانون مالیاتهای مستقیم ،قانون تجمیع عوارض ،اصالح قانون
کار ،تجدید ارزیابی داراییها ،تسهیل در واردات بدون انتقال ارز ،نوسازی صنایع کشور ،اصالح
ساختاری ،توسعه سرمایهگذاری ،آزادسازی تدریجی اقتصاد ،سرمایهگذاریهای سنگین در بخش
سیمان و فوالد و حوادث و اتفاقات حوزههای مختلف صنعت موجب شده بود همواره رشد
صنعت کشور دورقمی باشد (مؤسسه فرهنگی ـ مطبوعاتی روزنامه ایران ،7292 ،صص  20-22و
ص ،)322به طور خالصه ،می توان این گونه استدالل کرد که با توجه به اینکه شعار دولت خاتمی
توسعه سیاسی و جامعه مدنی بوده در رشد یا عدم رشد اقتصادی بیتأثیر نبوده است و به قول
هانتینگتون  ،یک نظام سیاسی برای آنکه از عهده نوسازی با موفقیت برآید ،نخست باید سیاستی را
بدعت گذارد تا بر پایه آن ،اصالح اجتماعی و اقتصادی را با عمل دولتی پیش ببرد (هانتینگتون،
 ،7210ص .)302او میگوید :رشد سیاسی و اقتصادی مستلزم ایجاد و نهادمند ساختن مصالح
همگانی است( .هانتینگتون ،7210 ،ص .)227به این ترتیب ،خاتمی هم برای صنعتیشدن و
افزایش صادرات از طریق صنعتیشدن ،مانند ماهاتیر محمد اهمیت خاصی را قائل میشد ،اما
شرایط به گونه ای دیگری پیش رفت ،طوری که به موجب برآوردهای واحد اقتصادی اکونومیست
 ،ایران در طی سالهای  7999تا  3003در میان  90کشور در حال توسعه ،رتبه  29را احراز کرده
است و محی ط کسب و کار در ایران بازدارنده تشخیص داده شده است (فاضلی و محمودیان،
 ،7229ص.)729

1. Huntington
)2. Economist Intelligence unit (EIU
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صنعت و گردشگری

یکی از منابع درآمدی کشورها ،امروزه استفاده از صنعت توریسم است که مالزی در این مورد از
کشورهای موفق است و در سال  3002بیش از  2میلیارد دالر از صنعت جهانگردی درآمد کسب
کرده است (فالحزاده ،7292 ،ص .)29درآمد گردشگری سهم بسزایی در رشد اقتصادی مالزی
داشته است .در این زمینه ،ماهاتیر محمد در طول زمامداری خود با تشکیل وزارت هنر و امور
جهانگردی در سال  7993و تصویب قانون پیشبرد صنعت جهانگردی در سال  7993به این مقوله
توجه خاصی داشته است ،به طوری که اکنون کواالالمپور ششمین شهر گردشگری جهان است
(شیرزادی ،7299 ،ص.)799
خاتمی هم در برنامههای اقتصادی خود صنعت توریسم را مد نظر داشته است .ایشان با توجه
به درآمد سایر کشورها از صنعت توریسم ،کسب درآمد اندک ایران را مورد انتقاد قرار داده است و
ضرورت استفاده از صنعت توریسم را بیان میکند .وی همچنین با تأکید بر ضرورت تدوین
استراتژی و سیاست راهبردی برای گردشگری در توسعه اقتصادی میگوید« :امروز بیش از
یک سوم درآمد خدمات در دنیا حاصل توریسم است و متأسفانه سهم ایران در گردشگری بسیار
ناچیز است» (علیزاده و رضوی ،7219 ،ص.)399
برنامههای اقتصادی

از سال  7910سه برنامه بلندمدت توسعه در مالزی به اجرا درآمده است .7 :سیاست اقتصادی
نوین ( 7990ـ )7917؛  .3سیاست توسعه نوین ( 3000ـ )7997؛  .2چشمانداز 20ساله یا
چشمانداز  3030( 3030ـ  .)7997سیاست اقتصادی نوین سه هدف کالن داشت ،زدودن فقر،
هماهنگی اقتصادی میان اقوام ،توسعه اقتصادی بر اساس الگوی جایگزینی واردات و در نهایت،
صنعتیشدن در پنج سال آخر برنامه .سیاست اقتصادی نوین در اصل یک برنامه سیاسی به منظور
)1. New Economic policy (NEP
2. New Development policy
3. Vision 2020
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پرهیز از تکرار تنشهای قومی بود کهدر نهایت ،در سال  7919پس از یک برنامه پنجساله ،میزان
فقر از  29/2درصد به  22/7درصد کاهش یافت (توکلی ،7292 ،ص .)729به طوری که سیاست
جدید اقتصادی در سال  7910برای رفع تنشهای اجتماعی ناشی از شکاف اقتصادی بین اقوام
تدوین شد و برنامه توسعه بلندمدت 30ساله با هدف «ریشهکنی فقر از طریق بازسازی اقتصادی ـ
اجتماعی و بدون توجه به نژاد بود» ( .)Wood, 2015, p.15دومین برنامه توسعه کشور با عنوان
«سیاست توسعه نوین» در سال  7997اجرا شد که هدف آن برنامه ،ایجاد زیرساختهای برنامه
برای رسیدن به افق  3030بود ،سالی که قرار است مالزی به صورت یک کشور کامالً توسعهیافته
از لحاظ اقتصادی ،عدالت اجتماعی ،ثبات سیاسی ،نظام حکومتی ،کیفیت زندگی ،غرور ملی و
استواری درآید؛ ویژگی کالن سیاست توسعه نوین تأکید بر صنعتیشدن و افزایش صادرات و
خصوصیسازی بود .در پایان ،سیاست اقتصادی نوین فقر به  72درصد رسیده بود و در این
سیاست اقتصادی تازه ،قرار بود به  1/3درصد کاهش یابد (توکلی ،7292 ،ص .)12در سال 7997
ماهاتیر چشمانداز توسعه  3030را مطرح کرد که در آن قرار است مالزی همان گونه که بیان شد،
در این سال به یک کشور توسعهیافته در همه ابعاد تبدیل شود.
در مالزی تصمیمگیرنده نهایی درباره سیاستهای اقتصادی و اجتماعی ،شورای برنامهریزی
ملی ( )NPCبه عنوان بازوی اقتصادی هیئت وزیران است ،اعضای این شورا را وزرای
وزارتخانههای اصلی اقتصادی مانند وزارت مالیه ،تجارت بینالمللی و صنایع بازرگانی داخلی،
توسعه کارآفرینی ،کاالها و کشاورزی تشکیل میدهند .عالوه بر این ،دو شورای دیگر متشکل از
وزرا در ساختار دولت مالزی وجود دارد؛ یکی از این شوراها ،شورای توسعه ملی است ()NDC
که وظیفه آن بررسی پروژهها و برنامههای توسعه است و شورای دیگر ،شورای امنیت ملی
( 2)NSCاست که با مسائل امنیتی کشور و بالهای طبیعی سروکار دارد .ریاست هر سه شورا بر
1. National planning council
2. National Development council
3. National security council
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عهده نخستوزیر است .شبیه این برنامههای توسعه اقتصادی در ایران (در کلیت وزارتخانهها)
وجود دارد ،اما مشاهده میکنیم که در دهه  7990میالدی شاخص توسعه در شرق آسیا و مشخصاً
مالزی  13/2درصد است ولی در ایران  9/1درصد است (فاضلی و محمودیان ،7292 ،ص ،)779که
این رشدنکردن ایران نسبت به مالزی طبق نظریه «لفت ویچ» وابستگی نسبی دولت از گروهها و
دیگر نهادهای سیاسی است .به طوری که در اقتصاد ،راه اصالحات اساسی پس از پیروزی محمد
خاتمی در سال  7219بهطور عمده ،مسدود باقی ماند .نخبگان حاکم ،که معرف اتحاد بین
بورژوازی تجاری بازار و روحانیون محافظهکارند ،حاضر نیستند از امتیازات اقتصادی خود دست
بکشند ،همانطور که حاضر به ازدستدادن امتیازات سیاسی خود نیستند .محدودیتهای قانون
اساسی هنوز هم سرمایهگذاری خارجیان را در بنگاههای ایرانی دشوار میکند ،هرچند برخی
تغییرات در این قوانین شروع شده است .قانون اساسی خارجیان را از گرفتن امتیاز ،اداره صنایع
نفتی ،یا ورود به قراردادهای تولید مشترک منع میکند .تقریباً همه شرکتهای نفتی بزرگ
بینالمللی در ایران حضور دارند ،اما آنها به موانع ناشی از قانون اساسی ایران معترضند (نیکی
کدی ،7292 ،ص.)99
توسعهیافتگی در ایران و مالزی

توسعه مفهومی است که به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و ظهور ملل تازه استقاللیافته و مسائل
آنان رواج یافت .شاید جامعترین تعریف را «لوسین پای» 7ارائه داده که سه متغیر «برابری»،
«انفکاک» و «ظرفیت» را در تعریف توسعه به کار برده است (موثقی ،7292 ،ص .)29تعریفهای
جامعتری از توسعه نیز بیان شده است که انواع مشخصههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،حتی
روانشناختی در آنها گنجانده شده است .مثالً «مایکل تودارو» توسعه را جریانی چندبعدی
میداند که مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی ،طرز تلقی مردم ،نهادههای ملی و نیز
1. Lucian Pye
2. Michael todaro
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تسریع رشد اقتصادی ،کاهش نابرابری و ریشهکنکردن فقر مطلق است (ساعی ،7211 ،ص.)32
تالکوت پارسونز 7نیز مفهوم متغیرهای الگویی را برای نوسازی به کار میبرد و منظورش این است
که در جریان نوسازی گونهای از رفتارها یا وضعیتها به گونه ای دیگر تبدیل شود (ساعی،7211 ،
ص .)31دیوید مککللند 3نیز نوسازی و توسعه را براساس ویژگیهای فردی و شخصیتی در افراد
جامعه توضیح میدهد و «انگیزه پیشرفت» را عامل و نشانه نوسازی میداند (ساعی،7211 ،
ص .)39همچنین بسیاری از نویسندگان توسعه را مترادف با صنعتیشدن میدانند (موثقی،7292 ،
ص .)29اما وابسته کردن توسعه صرفاً به اقتصاد ،یک نوع نارسایی است و همواره یک وابستگی
متقابل ساختاری بین سطوح مختلف فرهنگی یا سیاسی وجود دارد .دولت و سیاستها و ترکیبات
نهادی آن نقش کلیدی در گذار توسعهای در کشورهای آسیای شرقی داشتهاند ،حکومتها و
سیاستگذاران محیطی برای کارکرد خوب بنگاههای اقتصادی خصوصی و اقتصاد بازار در این
روند فراهم کردهاند.
دادلی سیرز )7999( 2توسعه را به این شرح تعریف میکند :اگر بیکاری ،فقر و بیعدالتی از
جامعه از بین برود ،بیشک میتوان انتظار داشت آن جامعه در آستانه توسعهیافتگی است .شاید
والت روستو 2نیز که تا اندازهای از عقاید کینز تأثیر پذیرفته است ،کاملترین تعریف را از توسعه او
ارائه کرده است که مورد قبول سازمان ملل متحد نیز قرار گرفت .رستو توسعه را به پنج مرحله
تقسیم میکند .7 :مرحله سنتی و درآمد سرانه پایین و راکد؛  .3مرحله انتقالی که پیششرطهای
رشد در آن مطرح میشود؛  .2مرحله خیز که نشاندهنده شروع فرایند رشد اقتصادی است؛
 .2مرحله صنعتیشدن؛  .2مرحله تولید و مصرف انبوه (شیاماچاران ،7211 ،صص93ـ .) 90
برنامهریزی توسعه در مالزی یک فرایند دوطرفه بین  2EPUاز یکسو ،و نهادها و وزارتخانهها
1. Talcott parsons
2. D.Mccleland
3. Dudley seers
4. Walt Rostow
5. Economic Planning Unit
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از سوی دیگر است .این ارتباط دوطرفه باعث میشود همه زیرمجموعهها حتی در سطح ایالت نیز
از استراتژیها و سیاستهای ملی مطلع شوند و خود را درآن شریک بدانند .شکل  7نمودار فرایند
برنامهریزی توسعه در مالزی را نشان میدهد.
مجلس
هیئت وزیران
شورای امنیت ملی

شورای برنامهریزی ملی
خطمشی

واحد هماهنگی و اجرا

پیشنویس

کمیته ملی برنامهریزی توسعه
پیشنویس

شورای ملی امنیت اقتصادی

دبیرخانه

)(NEAC

واحد برنامهریزی اقتصادی
مذاکرات بخش خصوصی

گروه برنامهریزی میان
مشورتها

بخش خصوصی

پیشنهاد

بخشنامهها

دولتهای ایالتی

پیشنهاد

بخشنامهها

وزارتخانهها و کارگزاران فدرال

شکل  .1فرایند برنامهریزی توسعه در مالزی (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،1931 ،ص)11

برنامههای میانمدت پنجساله در مالزی بر اساس چارچوب برنامه چشمانداز تعیین میشود.
برنامههای پنجساله در حقیقت ،برنامه کاری مکتوب برای اجرای برنامههای توسعه مورد نظر
دولت است .یکی دیگر از ابزارهای برنامهریزی در مالزی ،بررسی نیمه اول برنامههای پنجساله
است .با این بررسی میتوان متوجه شد آیا برنامه پنجساله مطابق با اهداف دولت بوده و پیشرفت
زمانیاش مطابق با پیشبینی است یا خیر .در صورتی که پاسخ منفی باشد ،آنگاه باید به ترمیم
استراتژیها پرداخت و روند را اندکی تغییر داد.
به طور کلی ،سه عامل مهم در موفقیت مالزی در فرایند توسعه نقش اساسی دارد (مرکز
پژوهشهای مجلس ،7297 ،صص72ـ:)2
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 .7برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی عالمانه و منطقی و باثبات؛
 .3سیستم برنامهریزی ،نظارت و ارزیابی؛
 .2دستگاه اداری نوین و حساس به رهبری سیاسی و نیازهای مردمی.
در ایران نیز برنامههای پنجساله توسعه از سال  7299شروع شد و در دوره محمد خاتمی
برنامههای سوم و چهارم توسعه تدوین شد ،اما همانطور که «لفت ویچ» میگوید :توسعه اقتصادی
فقط در دولتهای دموکراتیک توسعهگرا امکانپذیر است (لفت ویچ ،7219 ،ص.)299
«ویچ» دولت توسعهگرا را این چنین تعریف میکند« :دولتی که سیاستهای داخلی و روابط
خارجی آن در جهت کسب قدرت ،اقتدار ،استقالل ،توانمندی و ظرفیتی است که از طریق ایجاد و
ارتقای شرایط رشد اقتصادی یا سازمان دهی مستقیم رشد اقتصادی ،یا ترکیبی از این دو ،تعیین،
تعقیب و تشویق دستیابی به اهداف آشکار توسعهای را امکانپذیر میکند» (لفت ویچ،7219 ،
ص .)291متأسفانه نظام سیاسی در کشورهای در حال توسعه نفتی ،توسعهنیافته است ،به بیان
دیگر ،توسعه اقتصادی نیازمند دولتی توسعهگرا ،مقتدر و قانونمند است که خود مستلزم وجود
نهادهای توسعهیافته در حوزههای فرهنگی ،قانونگذاری ،سیاست و اقتصاد است که معموالً در
کشورهای در حال توسعه موجود نیست .صادقی تهرانی در کتاب اقتصاد سیاسی میگوید« :قانون
اساسی ما مرز اختیارات و مسئولیت ارکان دولت را چنان مشخص نمیکند که اجزای دولت
بتوانند بر اساس ضابطه تعریفشدهای کنار هم قرار بگیرند .حوزه اختیارات و دامنه مسئولیتهای
قوای مقننه ،مجریه و قضائیه هیچ کدام آنقدر مشخص نیست که بتوان آنها را در مرز خودشان
مقید کرد و مورد سؤال قرار داد» .از سوی دیگر ،به نظر ایشان ،جایگاه شورای نگهبان در تفسیر
قانون اساسی و نقشی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در نقص قانون اساسی ایفا میکند ،سهم
بسزایی در نظمناپذیری اقتصاد ایران و در فراهمنشدن زمینههای الزم برای اجرای برنامههای
توسعه اقتصادی در طوالنی مدت دارد (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،7297 ،
صص39ـ .)32برای مثال «انگ» و «مککیبین» در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که
آزادسازی مالی به رشد اقتصادی میانجامد و رشد اقتصادی هم آزادسازی مالی را در پی خواهد
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داشت ،که با توجه به آزادیهای اقتصادی و به تبع آن رشد مالی در مالزی تأکیدی بر این تحقیق
است

7

(& Mckibbin, 2005, p.76

 .)Angاما در ایران با این سیاست به عنوان سیاستهای

اقتصادی لیبرالیسم که از غرب وارد شده است ،مبارزه میشود.
تفاوتهای ماهاتیر محمد و محمد خاتمی ،و دو کشور ایران و مالزی
این تفاوتها به شرح زیرند.
روانشناسی شخصیتی ماهاتیر محمد و محمد خاتمی

نظریههای روانشناسی در مسائل سیاسی به دهه  7920میالدی بازمیگردد و بیشتر برای توجیه
رفتارهای نازیها که با هیچ منطقی سازگار نبود ،آغاز میشود .در این زمینه ،در بین نظریههای
روانشناسی فردی ،آرای فروید با اشاره به سرکوب غرایز و عقده ادیپ که خشونت ،قدرتطلبی
و سلطهجویی را از آثار آن میداند ،از جذابیت خاصی برخوردار است .از نظر «دانیل لرنر» 3سه
ویژگی« ،همدلی»« ،تحرک» و «مشارکت وسیع» هسته اصلی شخصیت نو را تشکیل میدهد ،یعنی
بدون وجود شخصیتهای دارای تحرک ،همدلی و مشارکت عمالً روند توسعه با مشکل مواجه
خواهد شد (شیماچاران ،7211 ،ص.)27
از دیگر نظریههای روانشناسی فردی نظریه آدلر 2است .آدلر عقیده دارد انسانهایی که از نقص
جسمانی رنج میبرند ،به خودکامگی گرایش مییابند ،مانند هیتلر ،موسولنی ،استالین و فرانکو که
کوتاهقد بودند .پیشگامان روانشناسی سیاسی اعتقاد دارند قدرتطلبی ناشی از احساس بیکفایتی
و حقارت و آرزویی است که در خانواده برآورده نشده است و خرسندی خود را در جامعه
 .7شاخصهای مورد نظر در بررسیهای آزادی اقتصادی  70نوع است که عبارتاند از آزادی مالی ،آزادی پول ،آزادی
تجاری ،آزادی کار ،درصد تولید ناخالصی داخلی ،نرخ تورم ،آزادی از حک ومت ،آزادی از فساد ،حق مالکیت و آزادی
سرمایهگذاری.
2. Daniel Lerner
3. Adler

 911

سپهر سیاست ،سال  ،5شماره  ،71پاییز 7311

جستوجو میکند (بشیریه ،7293 ،ص .)23ولی به طور کلی ،با نگرشی اجمالی به زندگی خاتمی
و ماهاتیر محمد ،هیچیک از این شاخصهای روانشناختی در شخصیت این دو نفر دیده نمیشود
و نمیتوان دلیل شکست خاتمی را نسبت به ماهاتیر محمد در تفاوت شخصیتی این دو نفر و در
آثاری مانند عقده ادیپ ،نقص جسمانی و یا قدرتطلبی دانست؛ زیرا چنین مشکالت
روانشناختی و ضعف شخصیتی در هیچیک از این دو ،حداقل بهوضوح دیده نمیشود.
اجماع نظر ،وفاق و همکاری

اجماع نظر ،وفاق ،یا همرأیی عبارت است از اتفاق نظر بین اعضای یک گروه به صورت تلویحی،
نهان یا آشکار .بیگمان اگر اعضای گروه از لحاظ افکار و امیال و رسوم و جز اینها به حد کفایت
هماهنگ نباشد ،گروه به یگانگی دست نخواهد یافت .بررسی کشورهای توسعهیافته مانند مالزی
نشان میدهد وفاق ،اجماع نظر و همبستگی شایان توجهی میان نخبگان سیاسی آنان است ،که در
قالب یک بوروکراسی منظم که وفاق و همبستگی را بر تقابل و کشمکش ترجیح میدهند ،تحقق
یافته است (رحمانی و همکاران ،7292 ،صص29ـ)22؛ اما در دوره اول ریاست جمهوری محمد
خاتمی حوادثی مانند قتلهای زنجیرهای ،حوادث کوی دانشگاه ،ترور سعید حجاریان ،محاکمه
غالمحسین کرباسچی شهردار اصالحطلب تهران ،استیضاح عبداله نوری وزیر کشور خاتمی توسط
محافظهکاران مجلس ،بستن روزنامههای اصالحطلب و بازداشت مدیر مسئوالن توسط قوه قضاییه،
باعث فاصلهافتادن بین نیروهای سیاسی شد و نهتنها اجماع نظر و وفاق در میان نخبگان سیاسی
درون حاکمیت به وجود نیامد ،بلکه منازعه ،خصومت و کشمکشهای مخرب برای بیرونکردن
رقیب به وفور دیده شد (رحمانی و همکاران ،7292 ،صص10ـ .)92محمد خاتمی میگوید :امنیت
اقتصادی در گرو عملکرد مجموعه نظام است (علیزاده و رضوی ،7219 ،ص .)329او در قانون
اساسی نیز دچار محدودیتهایی شد .مثالً در مهرماه  7297رئیس جمهور دو الیحه تبیین
اختیارات ریاست جمهوری و اصالح قانون انتخابات را تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد .خاتمی
معتقد بود رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی از حداقل امکانات برخوردار است .الیحه تبیین
اختیارات ریاست جمهوری شامل چهار ماده و سه تبصره بود و به رئیس جمهور حق میداد نسبت
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به اجرای اصول قانون اساسی جز موارد مربوط به رهبری به باالترین مقامات و مسئوالن هر یک از
نهادهای دولتی و حکومتی ،و قوای سهگانه اخطار و تذکر دهد .این الیحه با آنکه در مجلس ششم
تصویب شد ،در مجلس شورای نگهبان تأیید نشده ،و عودت داده شد .بنابراین ،تا زمانی که میان
نخبگان ،ائتالف و اجماع نظر روشی و کیفی وجود نداشته باشد ،امکان توسعه فراهم نمیشود .در
کشورهایی مانند مالزی ،چین و کره جنوبی نخبگان سیاسی ،ائتالفی میان خود و نخبگان فکری به
وجود میآورند که بستر توسعه را فراهم میکند (سریعالقلم ،7290 ،ص .)22ارگانسکی و بسیاری
از نظریه پردازان توسعه اقتصادی اعتقاد دارند تا زمانی که یک وحدت عمومی و ملی ،پیرامون
اهداف کالن یک جامعه (مثالً توسعه اقتصادی و بسیج عمومی) پدید نیاید ،توسعه در ارکان
گوناگون آن جامعه محقق نخواهد شد.
ساختار سیاسی ایران و مالزی
 .7ساختار سیاسی مالزی

نظام سیاسی فدراسیون مالزی پادشاهی مشروطه است که در این میان پادشاه بیشتر یک نقش
تشریفاتی دارد و قدرت اصلی در این کشور بر عهده نخستوزیر است که رئیس قوه مجریه
محسوب میشود و با نظر موافق پادشاه و با رأی اکثریت مجلس نمایندگان انتخاب میشود و
وظیفه اصلی او تدوین سیاستهای کالن کشور و نظارت بر حسن اجرای آنها است .از سوی
دیگر ،قوه مقننه هم از دو مجلس سفلی یا مجلس نمایندگان و مجلس علیا یا مجلس سنا ،تشکیل
شده است و طریقه انتخابات مجلس نمایندگان هر پنج سال یکبار از طریق رأی گیری عمومی
است و انتخابات مجلس سنا که  10عضو دارد به این صورت 32 ،نفر از اعضای آن توسط پادشاه
و بر اساس پیشنهاد نخستوزیر منصوب میشوند و مابقی اعضا هم از سوی قانونگذاران ایالتها
برای هر ایالت دو نفر به مدت سه سال است .درباره قوه قضاییه کشور مالزی هم شایان ذکر است

1. Organski
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که قضات دادگاههای فدرال و دادگاههای عالی این کشور با پیشنهاد نخستوزیر و تصویب پادشاه
صورت میگیرد (فالحزاده ،7292 ،صص22ـ.)23
 .2ساختار سیاسی ایران

طبق اصل اول قانون اساسی ایران ،حکومت ایران جمهوری اسالمی است .یعنی در واقع مردم با
استفاده از حق انتخاب در تعیین سرنوشت خود تصمیمگیری میکنند (معنای جمهوری)؛ در عین
حال ،اساساً مشروعیت نظام و حکومت در شکلگیری و تطابق مقررات آن با موازین اسالم است
(معنای اسالمی)؛ و والیت فقیه مظهری برای این امر تلقی میشود ،بنابراین ،نظام سیاسی ایران
دارای نهادهای گوناگونی میشود که به شرح ذیل است:
 .1رهبری :مقام رهبری مهمترین رکن حکومت جمهوری اسالمی ایران است زیرا طبق اصل
 21قانون اساسی رهبر در نظام اسالمی دارای همه مسئولیتهای اداره و رهبری و سعادت جامعه
به سوی کمال ،سعادت ،حفظ امنیت و استقالل کشور امت اسالمی است و همه قوای عالیه
مملکت زیر نظر ایشان فعالیت میکنند.
 .2قوه مجریه :ریاست قوه مجریه بر عهده رئیس جمهور است ،که با اکثریت مطلق آرای
شرکتکنندگان در انتخابات و پس از حکم ریاست جمهوری او توسط رهبر برای مدت چهار سال
انتخاب میشود ،رئیس جمهور مسئول امور اجرایی کشور است و باید از قوانین عادی و قانون
اساسی اطاعت کند.
 .3قوه مقننه :شامل دو مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان است« ،مجلس شورای
اسالمی مهمترین رکن تصمیمگیری در نظام اسالمی است» ،که مهمترین وظیفه آن قانونگذاری
است .اعضای شورای نگهبان نیز از دو گروه تشکیل شدهاند .گروه اول فقهای شورای نگهبان
هستند که تعداد آنها شش نفر است و به طور مستقیم ،از جانب رهبر تعیین میشود و گروه دوم
حقوقدانان شورای نگهبان که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و با تصویب نمایندگان مجلس صورت
مهمترین وظیفه شورای نگهبان پاسداری از قانون اساسی ،تأیید مصوبات مجلس و
میپذیرد ،
تفسیر قانون اساسی است.

مقایسه نقش نخبگان در فرایند توسعه اقتصادی ایران و مالزی با تأکید بر نظریه «آدریان لفت ویچ» (دوره ...

911

 .4قوه قضایه :قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای سهگانه در قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران مشخص شده است و رئیس آن از سوی رهبر تعیین میشود .
 .5مجمع تشخیص مصلحت نظام :مهمترین کار این مجمع که اعضای آن از سوی رهبر تعیین
میشود ،عبارت است از تصویب مصوبات مورد اختالف بین مجلس شورای اسالمی و شورای
نگهبان و مشاوره در اموری که رهبر به مجمع ارجاع میدهد.
مقایسه ساختار سیاسی ایران و مالزی

برای دستیابی به توسعه همهجانبه هیئت حاکمه نقش بسزایی در آن کشور بازی خواهد کرد،
سریعالقلم هفت اصل ثابت برای توسعه برمی شمارد که اولین اصل آن این است که هیئت حاکمه
یک کشور در مدیریت اصول توسعه نقش اساسی دارد و بقیه اصول در ذیل آن قرار میگیرد
(سریعالقلم ،7290 ،ص .)219برای نمونه دوگانگی بین رئیس جمهور و نخستوزیر در دهه
شصت که در بازنگری قانون اساسی اصالح شده بود ،در اواخر دوره اول خاتمی جای خود را به
دوگانگی میان رهبر و رئیس جمهور داد و رقابت ،تعارض و ناهماهنگی میان نهادها و مسئوالن
انتصابی و انتخابی را به دنبال داشت که نوعی حاکمیت دوگانه با تضعیف شدید دولت رسمی و
قانونی را باعث شده بود.
در ساختار سیاسی مالزی نخستوزیر باالترین قدرت اجرائی را در کشور در اختیار دارد،
هرچند نظام سیاسی مالزی طبق قانون اساسی آن پادشاهی مشروطه است ،پادشاه نقشی تشریفاتی
دارد ،حتی مدت تصدیگری پادشاهی هم محدود است و پادشاه از میان  9ایالت سلطاننشین به
مدت پنج سال به این سمت برگزیده میشود .بنابراین ،قدرت اجرایی نخستوزیر از سوی پادشاه
با محدودیت خاصی روبهرو نیست و پادشاه عمالً نمیتواند مانعی برای نخستوزیر قرار بگیرد
(مسائلی ،7213 ،ص .)799اما درباره ایران این گونه نیست و رئیس جمهور با محدودیتهای
خاصی روبهرو است ،محمد خاتمی به طور علنی ابراز داشته بود که حتی قادر نیست اختیاراتی که
قانون اساسی به او داده است ،اعمال کند (نیکی کدی ،7292 ،ص .)19بدین ترتیب ،نخستوزیر
در ساختار و نظام سیاسی مالزی باالترین مقام محسوب میگردد و از پشتیبانی کامل درون قوه
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مجریه و قوای مقننه و قضائیه برخوردار است و با توجه به اینکه تدوین و تنظیم سیاست کالن
کشور بر عهده نخستوزیر است .نخستوزیر میتواند رأساً تصمیمگیری کرده و تصمیمها را اجرا
میکند .همچنین نداشتن محدودیتی برای تصدیگری پست نخستوزیری ،که یک نفر میتواند
چندین سال این پست را در اختیار داشته باشد .همانطور که ماهاتیر محمد از سال  7997تا سال
 3002بر مسند نخستوزیری مالزی نشسته بود و در نهایت هم خود او از این مقام کناره گرفت،
اما مدت ریاست جمهوری در ایران طوری است که مثالً برنامه چهارم توسعه در زمان محمد
خاتمی در اوضاع و احوالی تهیه میشد که تهیهکنندگان آن یعنی اصالحطلبان و دولت اصالحطلب
مأیوساند و به روند اصالحات امیدوار نیستند و راهی پیش رو نمیبینند .این برنامه توسط دولتی
ارائه میشود که در آینده مجری و ناظر آن نخواهد بود ،بنابراین ،این پرسش مطرح میشود که این
برنامه چگونه برنامهای خواهد شد؟ چه کسانی قرار است مجری آن باشند و تا چه حد پشتوانه
اراده ملی خواهد داشت و این نیازمند عقالنیت محاسبهگری است که ماکس وبر به آن اشاره کرده
است و مالزی از آن بهرهبرداری کرده است ،اما در ایران همانطور که محسن کدیور میگوید:
«شیوههای اداره جامعه باید عقالنی باشد ،به شرطی که با ارزشهای دینی و هویتی منافاتی نداشته
باشد ،متأسفانه در اداره جامعه به خصوص در دهه اخیر به جایگاه ویژه عقالنیت توجه نداشتیم و
بیشتر سالیق شخصی و مصلحتبینیهای مقطعی منظور شده است» (نجاتی ،7219 ،ص.)379
شایان ذکر است دولتهایی که افق زمانی کوتاه تری دارند و مدت توقف خود را در قدرت ،کم
ارزیابی میکنند ،انگیزه زیادی برای سرمایهگذاری ندارند ،بنابراین ،افزایش احتمالی ازدستدادن و
واگذاری دولت به رقیب سیاسی ،جاذبه سرمایه گذاری عمومی را کاهش داده و رشد اقتصادی را
کند میکند (نیلی ،7299 ،ص.)97
اما در بررسی ساختار و نظام سیاسی در ایران ،چنین جایگاه و مرتبهای را برای مقام ریاست
جمهوری نمیبینیم .به طور کلی ،به نظر میرسد در ایران هیئت حاکمه یا مردم سیاست را بیشتر به
1. Max Weber
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معنای چگونگی از میان به در بردن رقبا و مخالفان میدانند تا به معنای چگونگی جلب همکاری و
ایجاد آشتی و سازش برای حسن اداره امور جامعه (بشیریه ،7290 ،ص .)23تا جایی که
اصولگرایان معتقد بودند که غرب برای براندازی نظامهای اسالمی از روش کودتای مدنی استفاده
کرده و این پروژه را با عناوینی مانند جامعه مدنی استتار میکند ـ اصولگرایان ادعا میکردند غرب
از طریق محمد خاتمی برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند ،آنها برای خاتمی همان نقشی را
قائل بودند که برای گورباچف در شوروی قائل بودند و تا جایی پیش رفتند که اصالحطلبان را
برانداز معرفی کردند که این نشاندهنده ضعف اعتماد سیاسی است ،اعتماد سیاسی شرایطی است
که در آن فرد در حیات مدنی خویش ،تعاون ،مدارا و همکاری با دیگران را الگوی خویش قرار
میدهد (متقی ،7299 ،ص ،)202که این پروژه باعث غفلت از برنامههای اقتصادی شد ،فرایندی
که هیچگاه در دوره ماهاتیر محمد رخ نداد .درباره قوه مقننه هم این مسئله وجود دارد ،در حالی
که قوه مقننه به طور کلی ،برتری نسبی بر قوه مجریه دارد و میتواند از تصویب قوانین مورد نظر
دولت جلوگیری کند .بر فرض همرأی بودن رئیس جمهور با مجلس شورای اسالمی و حمایت آن
مجلس از رئیس جمهور ،باز هم وجود شورای نگهبان میتواند از دامنه نفوذ رئیس جمهوری
بکاهد ،زیرا اعضای شورای نگهبان به طور مستقیم و غیرمستقیم از سوی رهبر انتخاب میشوند و
رئیس جمهور برتری خاصی نسبت به آنها ندارد.
در قوه قضائیه هم رئیس جمهوری هیچ دخالتی ندارد؛ چون رئیس این قوه نیز توسط رهبری
انتخاب میشود .در واقع ،مقام رئیس جمهوری در ایران از آزادی عمل زیادی برخوردار نیست،
حتی در تشریح وظایف و اختیارات رئیس جمهوری دیده میشود که مسئولیتهای رئیس
جمهوری بیشتر در حکم وظیفه است تا اختیار و رئیس جمهور بیشتر یک مقام اجرایی است که
باید قوانین تصویبشده را اجرا کند ،که همین باعث بروز اختالف نظرها و اختالف سلیقهها شده
است ،محمد خاتمی در یکی از سخنرانیهای خود میگوید« :اصل توسعه این است که با هم
اختالف نظر داشته باشیم (که امری طبیعی است) ولی با هم دعوا نکنیم» (حنفی ،7219 ،ص.)322
البته اگر اختالف و درگیریهای سیاسی در حد سیاستگذاری باشد ،خیلی مفید است ،اما اگر
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وسیعتر از سیاستگذاری باشد ،یعنی در حد مسائل کالن فکری و مفهومی و فلسفی باشد ،عاقبتی
نخواهد داشت.
از طرفی ،در چارچوب نگرش توسعهای ،سیاست ائتالف نخبگان در مالزی ،مهمترین ابزار
برای پیشرفت سیاسی و اقتصادی است ،سیاست ائتالف سبب شده است گروههای مختلف سیاسی
و نژادی با تعهد به رویههای مردم ساالر ،اجازه دهند اختالفات سیاسی پایان بگیرند.
«لفت ویچ» میگوید« :دولتهای غربی اگرچه شکل دموکراسی یا ترتیبات نهادی آن را مشخص
نکردهاند ،ولی مشخص است سیاستهای دموکراتیک از نظر آنها باید حداقل این ویژگیها را
داشته باشد :سیستمهای حزبی رقابتی ،انتخابات منظم و عادالنه ،دستگاه قضائی مستقل ،مطبوعات
آزاد و حمایت از حقوق بشر» (لفت ویچ ،7219 ،ص« .)79ویچ» مالزی را به عنوان دولت
توسعهگرا معرفی میکند که در آن بیشتر ویژگیهای دموکراسی سیاسی به چشم میخورد ،به طور
کلی ،حکومت در این کشور در برابر نهادهای سیاسی و مردم پاسخگو است و اکثر مردم به
حاکمیت قانون احترام میگذارند (لفت ویچ ،7219 ،ص .)202به طور کلی ،جایگاه نخستوزیری
و رئیس جمهوری به عنوان رؤسای قوه مجریه در دو کشور مالزی و ایران از تفاوتهای فراوانی
برخوردار است ،که در واقع ،همین عامل باعث شده است ماهاتیر محمد با استفاده از این جایگاه
بتواند برنامههای اقتصادی خود را در مالزی اجرا کند؛ ولی محمد خاتمی به دلیل ضعف جایگاه
رئیس جمهوری در ساختار و نظام سیاسی ایران در جمهوری اسالمی ایران نتواند برنامههای
اقتصادی خود را اجرا کند و در حالی که ثبات سیاسی حاکم در کشور مالزی باعث رشد و توسعه
اقتصادی این کشور شده است ،تعارضات و اختالفات سیاسی در ایران به خصوص تقابل دو جناح
چپ مدرن و راست سنتی با آرا و افکار متفاوت که باعث ایجاد دوگانگی ،حتی چندگانگی
حاکمیت در ایران میشود ،باعث شد خاتمی موفق به اجرای برنامههای اقتصادی خود نشود.
(ظریفینیا ،7219 ،صص329ـ .)772وجود قوانین و مقررات و کیفیت توانمندی این قوانین و
مجریان آنها از عوامل مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است ،امروزه این اعتقاد مشترک در
اقتصاددانان رشد و توسعه وجود دارد که «حاکمیت خوب» در رشد اقتصادی به تدریج از دهه 90
و 90میالدی در کنار سایر عوامل تعیینکننده رشد مطرح شده است (نیلی ،7299 ،ص.)332
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محمد خاتمی مانند «ادوارد شیلز» و «آمارتیاسن» معتقد است بدون توسعه سیاسی ،توسعه
اقتصادی غیر ممکن است .او میگوید« :فکر توسعه اقتصادی بدون توسعه علمی ،تکنیکی،
فرهنگی و سیاسی سرابی بیش نیست  ...مگر ممکن است که در یک جامعه که از نظر علمی و
فناوری عقبافتاده است ،ما رشد و توسعه اقتصادی داشته باشیم» (حنفی ،7219 ،ص.)321
بنابراین ،بیثباتی سیاسی «دولت» در نظام سیاسی ایران به عنوان تفاوت آشکار با دولت مقتدر
ماهاتیر محمد در نظام سیاسی مالزی به عنوان مهمترین عامل در عدم توسعه اقتصادی ایران
مشاهدهپذیر است.
نتیجهگیری
صرف وجود نخبگان توسعهگرا برای دستیابی به توسعه اقتصادی کفایت نمیکند ،باید زمینههای
الزم برای توسعه اقتصادی در یک کشور وجود داشته باشد تا کارایی نخبگان توسعهگرا را فراهم
کند و همانطوری که بیان شد ،با وجود تشابه دیدگاههای اقتصادی خاتمی و ماهاتیر محمد ،به
دلیل بیاقتداری و بیقدرتی رئیس جمهور در تعیین سیاستهای اقتصادی کشور ایران به صورت
دلخواه ،خاتمی نتوانست برنامههای اقتصادی خود را به طور کامل اجرا کند و ایران را به سمت
جهتگیریهای اقتصادی مورد نظر خود سوق دهد ،ولی ساختار سیاسی در کشور مالزی به
ماهاتیر محمد اجازه داد تا برنامههای توسعه را پیش ببرد ،همچنین ،تبعیت سایر نهادهای سیاسی از
او باعث شد ،ماهاتیر محمد ،مالزی را به سمت توسعه اقتصادی با استفاده از برنامههای اقتصادی
خود سوق دهد.
البته هدف از بیان مطالب بیانشده این نیست که ایران هم باید ساختاری شبیه ساختار سیاسی
کشور مالزی داشته باشد ،زیرا که نظام سیاسی در کشور مالزی یک نظام بسته سیاسی است و
حزب «آمنو» در این کشور بیش از  20سال است که نظام سیاسی را قبضه کرده است و با مخالفان
خود برخوردهای مناسبی ندارد ،بلکه منظور از بیان این مطالب این بود که باید ساختارهای سیاسی
1. Edward shils
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در ایران با اجماع ملی بر سر سیاستهای اقتصادی تعیینشده به حمایت و پشتیبانی از برنامههای
توسعه اقتصادی بپردازند و اختالفات و تضاد منافع را کنار بگذارند ،برای نمونه ،مهمترین مشخصه
اقتصادی ایران در زمان خاتمی ،وجود ویژگیهای دوگانه آن بود .به عبارت دیگر ،بخشی از حیات
اقتصادی که در اختیار دولت بود با اقتصاد جدید جهانی (سرمایهداری صنعتی) همراه شده بود،
ولی بخش دیگر آن که نیروی بیشتری هم در دست داشت (محافظهکاران) ،معتقد به اقتصاد سنتی
ما قبل سرمایهداری بود .به عبارت دیگر ،حتی اگر رئیس جمهور هم اقتدار کاملی برای تعیین
سیاستهای اقتصادی ندارد ،باید سیاستهای اقتصادی بلندمدت برای توسعه از سوی نهادهای
مربوطه تعیین شود و بعد از تعیین آن برای همه نهادهای نظام سیاسی و جامعه الزماالجرا باشد .در
ترسیم جهتگیریهای آینده اقتصاد کشور دولت نقش اصلی را دارد ،با این حال ،نباید در
فعالیتهای اقتصادی وارد شود و بخش خصوصی را از میدان بیرون کند .همچنین ،بیثباتی،
بالتکلیفی و نوسانات سیاسی ـ فکری و ضعف و ناکارآمدی دولت و فشار خارجی در روند
جهانیشدن ،مانع تحقق توسعه و دموکراسی پایدار در ایران میشود ،مگر اینکه نخبگان فکری،
اقتصادی و سیاسی با اجماع بر سر مؤلفههای کلیدی توسعه به دنبال تحقق اهداف ملی و توسعهای
باشند؛ در غیر این صورت و تا زمانی که برنامههای اقتصادی کوتاهمدت ،در حال تغییر و با
تعارض دیدگاههای گروههای مختلف همراه باشد و در اجرای سیاست ها کارشکنی از سوی
گروههای مخالف صورت پذیرد ،رسیدن به توسعه اقتصادی و اجرای برنامههای اقتصادی توسعه
یک آرزو خواهد ماند.
بنابراین ،در مقاله حاضر این نتیجه حاصل شد که یکی از شرایط رسیدن به یک اقتصاد پویا و
بالنده ،داشتن ساختار سیاسی مناسب است ،یعنی توسعه اقتصادی نیازمند محیطی آرام و کمتنش،
انسجام درونی نخبگان جامعه ،تکثرگرایی سیاسی و مذهبی ،ثبات سیاسی و فرهنگ تالش جمعی
است .بنابراین ،اگر قرار است قبل از برنامه توسعه ،کاری انجام گیرد ،نهادهایی که مجری برنامه
هستند ،بسیار اهمیت دارند ،اگر آن نهادهای سیاسی ،حتی اقتصادی متناسب با برنامههای دولت
نباشند ،هرقدر هم که برنامه سالم ،دقیق و خوب باشد ،قابلیت اجرا ندارد.
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