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عبور از بحران اقتصادی به مدد سیاست های رفاهی

کــه به ویــژه در  »در وضعیــت حســاس بحــران کنونــی چــاره ای نیســت جــز انقبــاض بودجــه و کاهــش هزینه هــای عمومــی«. ایــن ادعایی ســت 
ح می شــود و مدعیــان می کوشــند آن را همچــون اصلــی »علمــی و کارشناســانه« جــا بزننــد یــا بــا گزاره هــای ایدئولوژیکــی  فصــول بودجه بنــدی مطــر
ــه اواًل ایــن ادعــا در واقعیــت چیــزی نیســت جــز برداشــتن  ــور از بحــران« توجیــه کننــد. حــال آن ک ــرای عب ماننــد »ضــرورت همــت و کمــک مــردم ب
کمیــت و طبقــات بــاال و انتقــال آن صرفــًا بــه دوش مــردم از طبقــات متوســط و فرودســت و در نتیجــه فقیرتــر  ســنگینِی بــاِر بحــران از دوش حا
شــدن آن هــا به لحــاظ اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی؛ و ثانیــًا این کــه تجربــه عینی-تاریخــی خــاف ایــن ادعــا را نشــان می دهــد. مقالــه »چگونــه 
سیاســت های رفاهــی و مبــارزه بــا فســاد بــه کمــک عبــور از بحــران اقتصــادی آمــده اســت؟« بــه تجربــه ســه کشــور اندونــزی، مالــزی و کــره جنوبــی در 

ع می کنــد تــا ادعــای مذکــور را بــه چالــش بطلبــد. مواجهــه بــا بحــران مالــی آســیا در ســال 1997 رجــو

مقدمه 

کــه ریشــه  کــه از سیاســت های نادرســت و زیان بــار داخلــی نشــأت گرفته انــد و چــه آن هایــی  در مواجهــه بــا بحران هــای اقتصــادی، چــه آن دســته 
در اقتصــاد بین الملــل و روندهــای جهانــی دارنــد، دولت هــا همــواره دو الگــوی سیاســتی را پیــِش روی خــود می بیننــد: اولــی پیگیــری نوعــی از 
ج و مســئولیت های دولــت در زمینــۀ حمایت هــای اجتماعــی و رفــاه عمومــی را  کــه بودجــه انقباضــی و کاهــش مخــار سیاســت های ریاضتــی اســت 
کــه هــدف از آن هــا حمایــت از اقشــار فرودســت جامعــه و گروه هــای آســیب پذیر،  در پــی دارد. و دومــی اتخــاذ سیاســت های رفاهــی گســترده تر اســت 
اشــتغال زایی و مبــارزه بــا فقــر اســت. این کــه سیاســت گذاران و تصمیم گیــران کدام یــک از ایــن دو راه را برمی گزیننــد، بــه عوامــل مختلفــی همچــون 
کشــور، ترجیحــات و نظــام فکــری آن هــا، فشــارهای نهادهــای بین المللــی و نیــز فشــار نیروهــای داخلــی اعــم از  شــرایط اقتصادی-سیاســی 

گروه هــای صاحــب قــدرت و فعــاالن جامعــه مدنــی بســتگی دارد.

مواجهه معجزه های شرق آسیا با بحران

در دهه هــای منتهــی بــه دهــۀ 1990، توســعۀ اقتصادی-اجتماعــی کشــورهای آســیای شــرقی نظــر بســیاری را بــه خــوب جلــب کــرده و حتی بــا عنوان 
ح شــده بــود. امــا بحــران مالــی آســیایی در  »معجــزۀ شــرق آســیا« بــه مثابــۀ الگویــی بــرای توســعۀ اقتصــادی ســایر کشــورهای در حــال توســعه مطــر
نیمــۀ دوم ســال 19971 بســیاری از ایــن کشــورها را بــا شــرایط ســخت و دشــواری روبــه رو ســاخت و تردیدهــای زیــادی نســبت بــه اســتحکام مبانــی و 

الگــوی توســعه در ایــن کشــورها برانگیخــت. 
خ رشــد اقتصــادی و پاییــن آمــدن درآمدهــای ملــی مواجــه شــدند.  در نتیجــۀ بحــران ســال 1997، کشــورهای ایــن منطقــه بــا کاهــش قابــل توجــه نــر
خ بیــکاری در ایــن کشــورها به شــدت  ــر ــزی 7 درصــد کوچــک شــد. ن کــره جنوبــی و مال ــه اقتصــاد کشــور اندونــزی 13 درصــد و اقتصــاد  ــرای نمون ب
کــت در بیــن مــردم  افزایــش یافــت، قیمــت اقــام مصرفــی و مــواد غذایــی به ویــژه در اندونــزی بــا تــورم شــدیدی روبــه رو شــد، و در نتیجــه فقــر و فا
کــره جنوبــی از 9.6 بــه 19.2 درصــد و  خ فقــر بیــن ســال های 1996 و 1998، در کشــور اندونــزی از 11.3 بــه 20.3 درصــد، در  کــرد. به عــاوه نــر رشــد 

در مالــزی نیــز از 8.2 درصــد بــه 10.4 درصــد رســید.2
کــره جنوبــی در اواخــر دهــۀ 90، به رغــم مواجهــه بــا بحــران و کاهــش نســبی درآمدهــای  بــا این حــال، دولت هــای کشــورهای اندونــزی، مالــزی و 
ج عمومی شــان را افزایــش دادنــد. در حقیقــت بــا درگیــری بیشــتِر مــردم بــا تبعــات ســوء بحــران اقتصــادی، تقاضــای آن هــا بــرای همراهی  خــود، مخــار
و پشــتیبانی اجتماعــی و در نتیجــه فشــار بــه دولــت بــرای بــرآوردن ایــن تقاضــا افزایــش یافــت و دولت هــای کشــورهای مذکــور بــر ســر دو راهــِی بودجــه 
ج عمومــی دولــت و افزایــش فشــار بــر مــردِم درگیــِر بحــران، هزینه هــای دولــت در  انقباضــی یــا انبســاطی قــرار گرفتنــد. آن هــا به جــای کاهــش مخــار

1.  https://en.wikipedia.org/wiki/1997_Asian_financial_crisis 
کره   .2 کشورهای اندونزی، مالزی و  کمک عبور از بحران اقتصادی آمده است؟ )بررسی تجربۀ  کنید به: متن اصلی یادداشت »چگونه سیاست های رفاهی و مبارزه با فساد به   رجوع 
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ــی و  ــای تحصیل ــد، کمک هزینه ه ــتقیم کردن ــای مس ــیب پذیر کمک ه ــد و آس ــار نیازمن ــه اقش ــد، ب ــاال بردن ــی را ب ــات عموم ــا و خدم ــوزه حمایت ه ح
درمانــی را افزایــش دادنــد، بــرای برنامه هــای اشــتغال زایی و افزایــش درآمــد خانوارهــا ســرمایه گذاری کردنــد و نیــز در جهــت جلــب اعتمــاد عمومــی، 

تاش هایــی جــدی بــرای اصــاح ســاختارهای اداری و اقتصــادی در جهــت کاهــش فســاد انجــام دادنــد.
ایــن کشــورها بــا چــه اهــداف و چــه مکانیســم هایی دســت بــه اجــرای سیاســت های رفاهــی و مبــارزه بــا فســاد زدنــد تــا بــه ســامت از بحــران عبــور 
کننــد؟ در ایــن کشــورها، دولــت در نتیجــه فشــار چــه نیروهایــی و بــر پایــه چــه زمینه هــای اجتماعــی و اقتصــادی، بــه ســمت گســترش سیاســت های 
کــره  گــزارش پیــش رو، پرســش هایی از ایــن دســت را دربــاره تجربــه ســه کشــور اندونــزی، مالــزی و  رفاهــی ســوق می یابــد یــا ســوق داده می شــوند؟ 

ح می کننــد و ســعی دارنــد بــه آن هــا پاســخ دهنــد. جنوبــی مطــر

ریاضت و فروپاشی در برابر رفاه و انسجام اجتماعی

کــه الگــوی ریاضتــی را انتخــاب می کننــد و بــار اصلــی بحــران اقتصــادی را بــر دوش مــردم می گذارنــد، اغلــب بــا تکیــه بــر  کلــی در کشــورهایی  به طــور 
»دکتریــن شــوک«، سیاســت های ریاضتــی بــا سیاســت های تعدیــل ســاختاری همــراه می شــود و طبقاتــی کــه متأثــر از تبعــات ســوء بحــران اقتصــادی 
ماننــد بیــکاری و فقــر هســتند، حمایت هــای حداقلــی دولــت را نیــز از دســت می دهنــد و بیــش از پیــش تحــت فشــار قــرار می گیرنــد. بــه همیــن دلیــل 
در چنیــن شــرایطی شــاهد افزایــش جمعیــت ناراضیــان اقتصــادی و بــه دنبــال آن ظهــور اعتراضــات فرودســتان و کارگــران و شــورش های شــهری 
هســتیم و وقتــی ایــن نارضایتــی اقتصــادی بــا نارضایتــی فرهنگــی و سیاســی نیــز تاقــی پیــدا کنــد، اعتراضــات جنبــۀ اساســی تری بــه خــود می گیــرد 

و بســته بــه زمینه هــای اجتماعــی، ممکــن اســت حتــی بــه فروپاشــی اجتماعــی و سیاســی بیانجامــد.
ــد، لزومــًا تنهــا به دنبــال  ــه گســترش و تقویــت سیاســت های رفاهــی می گیرن کــه در شــرایط بحرانــی، تصمیــم ب در مقابــل، بســیاری از کشــورهایی 
حمایــت از اقشــار آســیب پذیر نیســتند بلکــه اهــداف اقتصــادی و سیاســی مهــم دیگــری هــم دارنــد؛ آن هــا از یــک ســو می کوشــند با اتخاذ سیاســت های 
اشــتغال زا و تقویــت طــرف تقاضــا، از تعمیــِق هــر چــه بیشــتِر بحــران پیش گیــری و آن را حــل کننــد، و از ســوی دیگــر جلــوی بــروز شــورش و فروپاشــی را 
بگیرنــد و انســجام اجتماعــی و اعتمــاد بــه نظــام سیاســی را حفــظ کننــد. حتــی می تــوان در تجربــه برخــی از ایــن کشــورها همچنــان رد پــای برخــی از 
سیاســت های تعدیــل ســاختاری را هــم دیــد و دریافــت کــه از نظــر برخــی دولتمــردان سیاســت های رفاهــی و حمایتــی همچــون ابــزاری بــرای کنتــرل 

کــه مســیر را بــرای تعدیــل ســاختارِی هــر چــه بیشــتر هموارتــر می کنــد. اجتماعــی اســت 
گســترده در مواجهــه بــا بحــران  کشــور پیــش از اتخــاذ سیاســت های رفاهــی  کــره جنوبــی هــم، هــر ســه  کشــور اندونــزی، مالــزی و  دربــاره ســه 
مذکــور، ســابقه دوره کوتاهــی از اجــرای سیاســت های ریاضتــی و تعدیــل ســاختاری را هــم دارنــد. در واقــع ابتــدا آن هــا الگــوی ضــد رفاهــی را در 
پیــش می گیرنــد امــا وقتــی بــا تشــدید بحــران و بــروز تنش هــای اجتماعــی مواجــه شــدند، تصمیــم گرفتنــد بــرای حفــظ انســجام اجتماعــی و اعتمــاد 
کــه در مــواردی، همزمــان بــا سیاســت های رفاهــی، سیاســت های تعدیــل ســاختاری در  عمومــی بــه سیاســت های رفاهــی روی آورنــد. هرچنــد 
کــره جنوبــی از یــک ســو سیاســت های رفاهــی  حوزه هایــی ماننــد حقــوق کار و خصوصی ســازی نیــز همچنــان ادامــه داشــته اســت؛ بــرای مثــال در 
کارخانه هــا تغییــر می کــرد یــا در  کارگــران از  کار و تســهیل اخــراج  کار در جهــت موقتی ســازی نیروهــای  پیــاده می شــدند و از ســوی دیگــر حقــوق 

گــذار بــه بــازار آزاد را نیــز ایفــا می کردنــد. اندونــزی سیاســت های رفاهــی نقــش تســهیل گر 
بااین حــال، یکــی از مســائل مهــم در ایــن بیــن، نقــش نیروهــای جامعــۀ مدنــی و مقاومــت آن هــا در برابــر سیاســت های ریاضتــی و حمایت شــان از 
سیاســت های رفاهــی اســت و این کــه آن هــا در تثبیــت دســتاوردهای اجتماعی-رفاهــی و در بازدارندگــی از سیاســت های دست راســتِی فقرآفریــن 
کــه در نتیجه گیــری یادداشــت مذکــور نیــز  چــه میــزان می تواننــد تأثیــر بگذارنــد یــا ســاختارهای سیاســی کان را تحــت فشــار بگذارنــد. همان طــور 
ــب در  ــی اغل ــت های ریاضت ــد سیاس ــان می ده ــادی نش ــران اقتص ــا بح ــه ب ــون در مواجه گ ــورهای گونا ــۀ کش ع تجرب ــو ــت، در مجم ــده اس ــد ش کی تأ
کــه فاصلــۀ محسوســی بیــن دولــت و احــزاب و جامعــۀ مدنــی وجــود دارد و دولــت ممکــن اســت تحــت نفــوذ گروه هــای  شــرایطی اعمــال می شــود 
کــه حتــی در شــرایط بحــران اقتصــادی بــه دنبــال بیشینه ســازی منافــع خــود هســتند، یــا بــا فشــارهای جهانی ســازی و نهادهــای  گیــرد  قدرتــی قــرار 
کــه اجــرای دســتورالعمل های نئولیبــرال و تعدیــل ســاختاری را تشــویق می کننــد. در مقابــل، امــا سیاســت های  مالــی بین المللــی ای مواجــه شــود 
کــه بخــش رســمی نظــام سیاســی پیونــد جدی تــری بــا ســازمان های سیاســی بخــش  رفاهــی بیشــتر در شــرایطی بــرای دولــت اولویــت پیــدا می کننــد 
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غیررســمی و جامعــۀ مدنــی دارد و یــا در صــورت نداشــتن پیونــد قابــل اتــکاء، قــدرت اعمــال فشــار و تأثیرگــذاری ســازمان های بخــش غیررســمی و 
نیروهــای جامعــۀ مدنــی بــر دولــت و سیاســت گذاران بــاال اســت.

کــه 1( »برخــاف ادعــای مدافعــان  کــره جنوبــی نشــان می دهــد  در نهایــت، یادداشــت مذکــور ضمــن بررســی تجربــه ســه کشــور اندونــزی، مالــزی و 
سیاســت های بازارمحــور، نه تنهــا اعمــال سیاســت های ریاضتــی، انجــام اصاحــات بازارمحــور در بخــش عمومــی و کاهــش هزینه هــای عمومــی 
گریزناپذیــر نیســت«، 2( »انتخــاب میــان سیاســت های ریاضتــی و سیاســت های رفاهــی تابــع  در شــرایط بحــران اقتصــادی امــری ضــروری و 
ع ارتبــاط آن بــا نیروهــای اجتماعــی اســت« و 3( »حفاظــت از سیاســت های اجتماعــی و ارتقــای سیاســت های  اقتضائــات ســاختار سیاســی و نــو
ــا  ــا بیــکاری در شــرایط بحــران اقتصــادی در معــرض آســیب بیشــتری قــرار می گیرنــد، و نیــز مبــارزه ب کــه مــردم بــه دلیــل فقــر ی رفاهــی در شــرایطی 
کــم و تصمیمــات آن کمــک  فســاد بــه جــای نفــی مداخــات دولــت، می توانــد بــه حفــظ انســجام اجتماعــی و پشــتیبانی مــردم از نظــام سیاســی حا

کنــد.« قابل توجهــی 
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چگونه سیاست های رفاهی و مبارزه با فساد به کمك عبور از بحران اقتصادی آمده است؟ 
)بررسی تجربۀ کشورهای اندونزی، مالزی و کره جنوبی(

مقدمه

بحران هــای اقتصــادی جدیــد قدمتــی بــه تاریــخ شــکل گیری انقــاب صنعتــی و بازارهــای تجــاری و اســتقرار نظــام ســرمایه داری دارنــد. ایــن 
خ داده انــد. بــه خصــوص بــا رونــد جهانی شــدن و ظهــور شــرکت های چندملیتــی  گاه در ســطح جهانــی ر گاه ابعــاد محلــی داشــته، و  بحران هــا 
کــه بحران هــای  کشــوری را نتــوان یافــت  کرده انــد. شــاید هیــچ  کاهــش اختیــارات دولت هــا، بحران هــای اقتصــادی ابعــاد وســیع تری پیــدا  و 
کــه اغلــب هــم ریشــه های داخلــی داشــته اند و هــم تحــت  گــون تجربــه نکــرده باشــد، بحران هایــی  اقتصــادی متعــددی را بــا شــدت و ضعــف گونا
تأثیــر عوامــل بیرونــی ماننــد ناپایداری هــای اقتصــاد جهانــی بــوده و گاه بــه حوزه هــای اجتماعــی و سیاســی نیــز بســط پیــدا کرده انــد. بــا ایــن حــال، 

ــه هیــچ وجــه یکســان نبــوده اســت. ــه ایــن بحران هــا ب کنــش دولت هــا ب وا
کلــی می تــوان دو الگــوی سیاســتی متفــاوت  بــا بررســی تجربه هــای مختلــف بحران هــای اقتصــادی، بــه خصــوص در یــک قــرن گذشــته، بــه طــور 
گــون برخــی دولت هــا  کــه دولت هــا در مواجهــه بــا وضعیــت بحرانــی در پیــش گرفته انــد. از یــک طــرف در برهه هــای تاریخــی گونا کــرد  را مشــاهده 
ج عمومــی  در مواجهــه بــا بحران هــای اقتصــادی، در چارچــوب پیگیــری نوعــی از سیاســت های ریاضتــی بــه بودجــه انقباضــی و کاهــش مخــار
ج و مســئولیت های دولــت در زمینــۀ حمایت هــای اجتماعــی و رفــاه  کاهــش مخــار کاهــش درآمدهــا، اقــدام بــه  رو آوردنــد و بــا برجسته ســازی 
کیــد  کــه بــا تأ عمومــی کردنــد. در اغلــب ایــن تجربه هــا، سیاســت های ریاضتــی بــا نوعــی اصاحــات ســاختاری در نظــام اقتصــادی همــراه می شــد 
کارآمــدی بنیــادی و بی کفایتــی دولــت در ادارۀ اقتصــاد، اجــرای دســتورالعمل های اقتصــادی نئولیبــرال از قبیــل خصوصی ســازی،  بــر فســاد و نا
کار قــرار مــی داد. در حقیقــت، تهدیــد بحران هــای  مقررات زدایــی، کوچک ســازی دولــت و تضعیــف نهادهــا و سیاســت های حمایتــی را در دســتور 
کــه آن هــا در چنیــن  اقتصــادی از نظــر مدافعــان افراطــی بــازار آزاد اتفاقــًا بهتریــن فرصــت بــرای اجــرای سیاســت های تعدیــل ســاختاری بــود، چــرا 
ــد و هــم جامعــه  ــه دلیــل فشــارهای ناشــی از کمبــود درآمدهــا، آمــادۀ عقب نشــینی از مســئولیت های خــود می دیدن ــت را ب وضعیت هایــی هــم دول
ع بحــران، مســتعد پذیــرش شــرایط اقتصــادی دشــوار می دانســتند. همــراه شــدن سیاســت های  گاهــی عمومــی نســبت بــه وقــو را بــه دلیــل وجــود آ
ــاد می شــود. در  کــه در اقتصــاد سیاســی از آن تحــت عنــوان »دکتریــن شــوک« ی ــا سیاســت های تعدیــل ســاختاری همــان چیــزی اســت  ریاضتــی ب
کــه گروه هــای اجتماعــی مختلــف بــه خصــوص اقشــار حاشــیه ای و فرودســت جامعــه بــا تبعــات بحــران اقتصــادی ماننــد بیــکاری و فقــر  شــرایطی 
دســت و پنجــه نــرم می کننــد، اجــرای ایــن سیاســت ها بــه از دســت رفتــن حمایت هــای حداقلــی دولــت و وخیم تــر شــدن وضعیــت زندگــی ایــن 
گروه هــا می انجامــد. بــه همیــن دلیــل سیاســت های ریاضتــی اغلــب بــه افزایــش جمعیــت ناراضیــان اقتصــادی و بــه دنبــال آن ظهــور اعتراضــات 
ــی  ــی و سیاس ــی فرهنگ ــا نارضایت ــادی ب ــی اقتص ــه نارضایت ک ــرایطی  ــن در ش ــود. همچنی ــر می ش ــهری منج ــورش های ش ــران و ش ــتان و کارگ فرودس
تاقــی پیــدا کنــد، اعتراضــات جنبــۀ اساســی تری بــه خــود می گیــرد و بســته بــه زمینه هــای اجتماعــی، ممکــن اســت حتــی بــه فروپاشــی اجتماعــی و 

سیاســی بیانجامــد.
کــه  در مقابــل، برخــی دیگــر از دولت هــا در شــرایط ظهــور بحــران اقتصــادی نــه تنهــا از حمایت هــای اجتماعــی عقــب ننشســتند، بلکــه تــاش کردنــد 
به رغــم همــۀ دشــواری های ناشــی از کاهــش درآمدهــا، در چارچــوب نوعــی از سیاســت های رفاهــی بــا اتــکاء بــه برنامه ریــزی هدفمنــد بــه مبــارزه بــا 
فقــر و آســیب های ناشــی از بحــران اقتصــادی و حمایــت از اقشــار فرودســت جامعــه و گروه هــای آســیب پذیر رو آورنــد. در حقیقــت ایــن دولت هــا بــا 
کــه تحــت تأثیــر بحــران اقتصــادی، در معــرض ســقوط بــه فقــر  اجــرای سیاســت های رفاهــی بــه دنبــال حمایــت از بخش هایــی از جمعیــت بودنــد 
مطلــق و ناتوانــی در برآورده ســازی نیازهــای بنیــادی و حداقلی شــان بودنــد. مدافعــان سیاســت های رفاهــی در ایــن کشــورها، حمایــت از گروه هــای 
گــذر از دوران بحــران ضــروری می دانســتند. آن هــا همچنیــن بــه جــای  آســیب پذیر را بــرای حفــظ انســجام اجتماعــی و اعتمــاد بــه نظــام سیاســی و 
نفــی بنیــادی مداخــات دولــت بــه بهانــۀ فســاد، تــاش کردنــد نهادهــا و مکانیســم هایی بــرای مبــارزه بــا فســاد طراحــی کننــد و بــرای کاهــش فســاد و 
پیشــگیری از آن، دســت بــه اصاحــات اداری و قانونــی بزننــد. در واقــع مبــارزه بــا فســاد هم زمــان بــه عنــوان راه حلــی بــرای کنتــرل بحــران اقتصــادی 
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و عاملــی بــرای جلــب اعتمــاد عمومــی در نظــر گرفتــه می شــد. هــر چنــد در بســیاری از کشــورهایی کــه الگــوی دوم را در شــرایط بحــران اتخــاذ کرده انــد 
کــه در قالــب  گــذار بــه اقتصــاد بــازار آزاد را نیــز شــاهد بــود  نیــز می تــوان همچنــان رد پــای برخــی از سیاســت های تعدیــل ســاختاری و تــاش بــرای 
کار و کاهــش مداخــات دولــت در اقتصــاد پیــاده می شــدند و سیاســت های رفاهــی و  خصوصی ســازی، موقتی ســازی نیــروی کار، افزایــش ســاعات 
حمایتــی دولــت صرفــًا بــه مثابــۀ ابــزاری بوده انــد بــرای کاهــش فشــارهای ناشــی از بحــران و نیــز ناشــی از تعدیــات ســاختاری بــر روی دوش مــردم تــا 

مقاومت هــا و شــورش های احتمالــی از ســوی گروه هــا و اقشــار مختلــف در مســیر رســیدن بــه اقتصــاد بــازار آزاد را کاهــش دهنــد. 
در گــزارش پیــش رو ســعی خواهیــم کــرد تجربــۀ ســه کشــور اندونــزی، مالــزی و کــره جنوبــی و چگونگــی مواجهــۀ آن هــا بــا بحــران مالــی آســیا در ســال 
1997 را کــه بــه الگــوی دوم ذکــر شــده در بــاال نزدیــک اســت، مــورد بررســی قــرار دهیــم و  ببینیــم کــه ایــن کشــورها در متــن بحــران مالــی و اقتصــادی 

آســیایی بــا چــه اهــداف و چــه مکانیســم هایی دســت بــه اجــرای سیاســت های رفاهــی و مبــارزه بــا فســاد زدنــد تــا بــه ســامت از بحــران عبــور کننــد. 
در دهه هــای منتهــی بــه دهــۀ 1990، توســعۀ اقتصادی-اجتماعــی کشــورهای آســیای شــرقی از جملــه ســه کشــور مذکــور، نظــر بســیاری را بــه خــوب 
ح شــده بــود.  کــرده و حتــی بــا عنــوان »معجــزۀ شــرق آســیا« بــه مثابــۀ الگویــی بــرای توســعۀ اقتصــادی ســایر کشــورهای در حــال توســعه مطــر جلــب 
امــا بحــران مالــی آســیایی در نیمــۀ دوم ســال 1997 ایــن ســه کشــور را بــا شــرایط ســخت و دشــواری روبــه رو ســاخت و تردیدهــای زیــادی نســبت بــه 
اســتحکام مبانــی و الگــوی توســعه در ایــن کشــورها برانگیخــت. در نتیجــۀ بحــران ســال 1997، کشــورهای ایــن منطقــه بــا کاهــش قابــل توجــه 
کــه طبــق آمــار و ارقــام رســمی، اقتصــاد کشــور اندونــزی 13 درصــد و  خ رشــد اقتصــادی و پاییــن آمــدن درآمدهــای ملــی مواجــه شــدند، بــه طــوری  نــر
خ بیــکاری در ایــن کشــورها به شــدت افزایــش یافــت، قیمــت اقــام مصرفــی و مــواد غذایــی  کــره جنوبــی و مالــزی 7 درصــد کوچــک شــد. نــر اقتصــاد 
خ فقــر بیــن ســال های  کــرد. طبــق آمــار موجــود، نــر کــت در بیــن مــردم رشــد  به ویــژه در اندونــزی بــا تــورم شــدیدی روبــه رو شــد، و در نتیجــه فقــر و فا
ــزی نیــز از 8.2 درصــد بــه 10.4 درصــد  کــره جنوبــی از 9.6 بــه 19.2 درصــد و در مال 1996 و 1998، در کشــور اندونــزی از 11.3 بــه 20.3 درصــد، در 

رســید. 
ج دولتــی بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش یافــت. بــا ایــن حــال، بــا توجــه بــه اینکــه انــدازۀ خــود تولیــد  کلــی درآمدهــا و مخــار خ  در ایــن کشــورها نــر
کلــی آن هــا شــدید  خ  ج دولتــی بــه عنــوان ســهمی از GDP بــه انــدازۀ نــر خ درآمدهــا و مخــار ناخالــص داخلــی )GDP( کوچــک شــده بــود، کاهــش نــر
نبــود. در واقــع در ســال 1998 ســهم درآمدهــای عمومــی از GDP در کشــورهای مالــزی و اندونــزی کاهــش یافتــه امــا در کــره جنوبــی تغییــر نکــرده، و 
کــره  ج عمومــی از GDP نیــز در هــر ســۀ ایــن کشــورها افزایــش یافتــه اســت. بــه عبــارت دیگــر دولت هــای کشــورهای اندونــزی، مالــزی و  ســهم مخــار
ج عمومی شــان را افزایــش داده انــد. در حقیقــت  ــا بحــران و کاهــش نســبی درآمدهــای خــود، مخــار جنوبــی در اواخــر دهــۀ 90، به رغــم مواجهــه ب
ــت  ــه دول ــرای همراهــی و پشــتیبانی اجتماعــی و در نتیجــه فشــار ب ــا تبعــات ســوء بحــران اقتصــادی، تقاضــای آن هــا ب ــا درگیــری بیشــتر مــردم ب ب
ج  بــرای بــرآوردن ایــن تقاضــا افزایــش یافــت و دولت هــای کشــورهای مذکــور، بــه جــای اتخــاذ سیاســت های اقتصــادی ریاضتــی و کاهــش مخــار
عمومــی دولــت و افزایــش فشــار بــر مــردِم درگیــِر بحــران، حمایت هــا و خدمــات عمومــی را تــا حــد قابــل ماحظــه ای در طــور ســال های بحــران و پــس 
از آن افزایــش دادنــد. می تــوان گفــت بخــش اعظــم بودجــۀ دولتــی در ایــن کشــورها در دو زمینــه صــرف شــد، نخســت در زمینــۀ خدمــات رفاهــی و 
کــه  اجتماعــی در قالــب کمــک بــه اقشــار نیازمنــد و آســیب پذیر، و کمک هزینه هــای تحصیلــی و درمانــی و دوم در زمینــۀ برنامه هــای اشــتغال زایی 
امیــد می رفــت بــه افزایــش درآمــد خانوارهــا و در نتیجــه کاهــش فقــر کمــک کنــد. همچنیــن در جهــت جلــب اعتمــاد عمومــی، تاش هایــی جــدی 

بــرای کاهــش فســاد در ایــن دولت هــا صــورت گرفــت.
کــره جنوبــی در جریــان بحــران مالــی آســیایی  در ادامــه تــاش می کنیــم تــا بــه طــور مختصــر، از خــال بررســی تجربــۀ ســه کشــور اندونــزی، مالــزی و 
ســال 1997 بــه پرســش از زمینه هــای اجتماعــی و چگونگــی پیــروی از سیاســت های رفاهــی و دســتاوردهای آن در مواجهــه بــا بحــران اقتصــادی 

کــرد. کــره جنوبــی در زمینــۀ مبــارزه بــا فســاد را به اختصــار بررســی خواهیــم  بپردازیــم. بعــاوه بــه طــور خــاص تجربــۀ کشــور 
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اندونزی



از ســال 1967 تــا 1998، ژنــرال ســوهارتو در صــدر قــدرت سیاســی کشــور اندونــزی قــرار داشــت و طــی ایــن ســال ها اصاحــات سیاســی-اقتصادی 
گســترده ای را پیــاده کــرد. او توانســت بــا قــدرت نظامــی و ارعــاب، میــان ملــِت چنــد قومیتــی ایــن کشــور نوعــی وحــدت سیاســی ایجــاد کنــد و تا ســال 96، 
خ بیــکاری را بــه حــدود 4 درصــد، و درآمــد ســرانه کشــور را از 75 دالر در ســال 67 بــه 1200  موفــق شــد رشــد GDP در ایــن کشــور را بــه حــدودًا 8 درصــد، نــر
دالر در ســال 96 برســاند. طــی ایــن ســال ها اندونــزی از اقتصــادی مبتنــی بــر کشــاورزی بــه ســمت اقتصــاد صنعتــی و خدماتــی گام برداشــت و در نهایــت 

ایــن کشــور بــه بخشــی از »معجــزۀ اقتصــادی آســیای شــرقی« و »اقتصادهــای تــازه صنعتی شــده« بــدل گردیــد.
امــا در ســال 1997 وقتــی بحــران اقتصــادی از کشــور تایلنــد آغــاز شــد و بــه دیگــر کشــورهای منطقــه بســط پیــدا کــرد، اندونــزی یکــی از کشــورهایی بــود 
کــه شــدیدترین ضربه هــا را از آن بحــران متحمــل شــدند. بحــران اقتصــادی ســبب ســقوط 85 درصــدی ارزش روپیــه )واحــد پــول اندونــزی( در برابــر 
ج شــدند و همزمــان ســرمایه داران داخلــی سرمایه شــان را بــه دالر تبدیــل کردنــد و همیــن موجــب  دالر گردیــد. ســرمایه گذاران خارجــی از اندونــزی خــار
تشــدید مشــکل ارزش روپیــه شــد. بخش هــای مالــی، صنعتــی، تجــاری و خدماتــی کشــور بــا مشــکات جــدی ای مواجــه شــدند، بســیاری از شــرکت ها 
خ بیــکاری بــه بیــش از 6 درصــد در ســال 99 رســید کــه همــۀ این هــا موجــب افزایــش بی ســابقۀ فقــر در ایــن کشــور  بــه ورطــۀ ورشکســتگی افتادنــد و نــر
خ فقــر از 11.3 درصــد در ســال 96 بــه 20.3 درصــد در ســال 98 رســید. تــورم تــا 78 درصــد افزایــش داشــت و رشــد اقتصــادی ایــن  شــد، بــه طــوری کــه نــر
کشــور از حــدود 8 درصــد در ســال 1996 بــه 13- درصــد در ســال 1998 ســقوط کــرد کــه کمتــر کشــوری را در جهــان می تــوان یافــت کــه چنیــن ســقوط 

کی را تجربــه کــرده باشــد.  وحشــتنا
پیمایش هــای انجــام شــده در زمینــۀ تبعــات بحــران نشــان مــی داد کــه بــا افزایــش هزینه هــای درمانــی و فقــر مــردم، آن بخــش از درآمــد خانوارهــا کــه 
کــز درمانــی بــرای دریافــت خدمــات به شــدت کاهــش یافتــه بــود. بــرای نمونــه تعــداد  صــرف بهداشــت و درمــان می شــد و نیــز آمــار مراجعــه مــردم بــه مرا
کودکانــی کــه بــه خانه هــای بهداشــت رجــوع می کردنــد از 47 درصــد بــه 28 درصــد رســیده بــود. همچنیــن بســیاری از خانواده هــا بــه دلیــل مشــکات 
ج تحصیلــی فرزندانشــان، از فرســتادن آن هــا بــه مدرســه خــودداری می کردنــد و تعــداد دانش آمــوزان مــدارس بــا  اقتصــادی و ناتوانــی در تأمیــن مخــار
کاهــش قابــل ماحظــه ای روبــه رو شــده بــود. تبعــات اجتماعی-اقتصــادی بحــران بســیار شــدیدتر و گســترده تر از آن بــود کــه تنهــا دامن گیــر فقــرا باشــد. 
بــرای نمونــه در ایــن برهــه، نســبت خانوارهــای طبقــۀ متوســط کــه در خطــر ســقوط بــه زیــر خــط فقــر بودنــد نیــز از 6.8 درصــد در ســال 96 بــه 18.4 درصــد 

در ســال 99 رســیده بــود. 
یکــی از مســائلی کــه اندونــزی را در برابــر بحــران شــکننده تر می کــرد، بدهــی زیــاد دولــت ایــن کشــور و بســیاری از بانک هــا و شــرکت های اندونزیایــی بــه 
بانک هــای خارجــی بــود. وقتــی ایــن بدهــکاران نتوانســتند بدهی هــای خــود را پرداخــت کننــد و سیاســت های ارزی دولــت نیــز مشــکل آن هــا را حــل 
نکــرد، دولــت ایــن کشــور از صنــدوق بین المللــی پــول درخواســت کمــک کــرد و صنــدوق نیــز بــر اســاس ایــن بــاور کــه ولخرجــی دولــت یکــی از دالیــل مهــم 
کیــد بــر اجــرای سیاســت های ریاضــت اقتصــادی داشــت. در واقــع ایــن ســازمان بین المللــی اعطــای وام بــه دولــت  بحــران اقتصــادی اندونــزی اســت، تأ
اندونــزی را منــوط بــه پیاده ســازی برنامه هــای تعدیــل ســاختاری از ســوی ایــن دولــت کــرد کــه آزادســازی قیمت هــا، خصوصی ســازی، اصــاح نظــام 
بانکــداری، و تمرکززدایــی سیاســی و انتقــال قــدرت سیاســی از دولــت مرکــزی بــه دولت هــای محلــی را شــامل می شــد. برنامه هــای تعدیــل ســاختاری 
دو فــاز داشــت کــه هــر دو طبــق گزارش هــای بانــک جهانــی در ســال 1999 و 2003، موفقیت آمیــز نبودنــد. بســیاری از سیاســت مداران اندونزیایــی نیــز 
صنــدوق بین المللــی پــول را بابــت سیاســت هایش و فشــاری کــه بــه کشــور وارد کــرد به شــدت مــورد نقــد و نکوهــش قــرار دادنــد. آن هــا ایــن ســازمان 
بین المللــی را مســئول بخشــی از مشــکاتی کــه کشــور طــی ســال های بحــران و پــس از آن تجربــه کــرد، می دانســتند و معتقــد بودنــد ایــن ســازمان ده هــا 
میلیــارد دالر بــه دولــت ســوهارتو وام داد امــا همزمــان بــه آن دســتور مــی داد بــه دلیــل کمبــود پــول، بایــد یارانه هــای فقیرتریــن افــراد را هــم قطــع کنــد و 
حتــی وقتــی بیــکاری و فقــر بــه اوج خــود رســید، کاری بــرای جلوگیــری از ســقوط افــراد بیشــتر و حمایــت از فقــرا نکــرد، و بــه همیــن دلیــل ایــن ســازمان در 

گســترش فقــر و تبعــات اجتماعــی ناشــی از بحــران نقــش داشــته اســت.
فــاز نخســت سیاســت های تعدیــل ســاختاری صنــدوق بین المللــی پــول در ســال 98-1997 اجــرا شــد و قــرار بــود ثبــات اقتصــاد خــرد و افزایــش کارآمدی 
بخش هــای عمومــی و خصوصــی را در پــی داشــته باشــد، امــا در نهایــت نتوانســت شــرایط اقتصــادی کشــور را بهبــود ببخشــد، چــون طبق گــزارش بانک 
کافــی بــود. دولــت ســوهارتو شــرایط صنــدوق بین المللــی پــول  جهانــی، بــر مبنــای فرضیــات غلــط بنــا شــده و سیاســت های آن هــا بــرای مهــار بحــران نا
بــرای پرداخــت وام 43 میلیــارد دالری را پذیرفــت و اقــدام بــه اجــرای سیاســت های ریاضتــی مــورد نظــر ایــن ســازمان کــرد. بــرای نمونــه دولــت بــرای 
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ج خــود طبــق دســتور صنــدوق بین المللــی پــول یارانه هــای ســوخت و مــواد غذایــی را قطــع کــرد کــه منجــر بــه افزایــش 70 درصــدی قیمــت  کاهــش مخــار
ســوخت شــد. در ایــن شــرایط دولــت اندونــزی بــا اعتراضــات شــدید مــردم و بحــران سیاســی مواجــه گردیــد کــه بــه کشــته شــدن صدهــا نفــر انجامیــد. 
دولــت آمریــکا و ســازمان های بین المللــی نیــز کــه جایــگاه خــود در ایــن کشــور را در خطــر دیدنــد، از حمایــت از ســوهارتو دســت برداشــتند و در نهایــت او 

مجبــور شــد در 21 مــی 1998 اســتعفا دهــد و قائــم مقامــش، جانشــین او شــد تــا اینکــه در ســال 1999 انتخابــات برگــزار گردیــد. 
در ایــن زمــان، صنــدوق بین المللــی پــول، بانــک جهانــی و بانــک توســعۀ آســیا )ADB( کم کــم متوجــه ابعــاد وســیع بحــران و تبعــات شــوم اجتماعــی 
آن شــده بودنــد و در بســته های کمکــی خــود بــه اندونــزی اقــدام بــه تأمیــن منابعــی بــا هــدف ایجــاد ثبــات در حــوزۀ آمــوزش و بهداشــت فقــرا کردنــد. 
ح »تــور ایمنــی اجتماعــی« )SSN( بــا وام هــای بین المللــی  بنابرایــن برنامــۀ تعدیــل ســاختاری از ســال 1998 تــا 2004 وارد فــاز دوم شــد کــه ذیــل آن طــر
ح شــامل برنــج یارانــه ای و بیمــۀ ســامت بــرای فقــرا و کمک هزینه هایــی بــرای گروه هــای آســیب پذیر می شــد کــه بــه تدریــج بــا دو  آغــاز گردیــد. ایــن طــر
ح مذکــور از یــک ســو قصــد داشــت از ایــن قشــر از مــردم در برابــر  برنامــۀ دیگــر در زمینــۀ اشــتغال زایی و کمک هزینــۀ تحصیلــی بــرای فقــرا تکمیــل شــد. طــر
بحــران حمایــت کنــد، امــا از ســوی دیگــر ایــن هــدف را دنبــال می کــرد کــه اندکــی از آالم آن هــا در نتیجــۀ برنامــۀ تعدیــل ســاختاری بکاهــد و همانطــور کــه 
بانــک جهانــی در گــزارش خــود در ســال 1999 اعــام کــرد، از مقاومت هــا و شــورش های احتمالــِی ناشــی از افزایــش بیــکاری و کاهــش درآمــد جلوگیــری 

کنــد تــا دورۀ گــذار بــه اقتصــاد بــازار آزاد بــا مخالفــت و موانــع کمتــری طــی شــود.
بدیــن ترتیــب دولــت اندونــزی، بــا کمک هــای ایــن ســازمان های بین المللــی، در جــوالی 1998 حــدودًا 3.9 تریلیــون روپیــه از بودجــۀ 14.2 تریلیــون 
ح »تــور ایمنــی اجتماعــی« اختصــاص داد کــه ایــن رقــم بودجــه بــرای حمایــت اجتماعــی در تاریــخ ایــن کشــور بی ســابقه بــود. در  روپیــه ای خــود را بــه طــر
ح SSN اختصــاص یافــت کــه از کل آن، 26 درصــد بــه آمــوزش،  ج عمومــی بــه برنامه هــای طــر بودجــۀ ســال 99-1998 دولــت، 30 درصــد از کل مخــار

17 درصــد بــه توســعۀ منطقــه ای، 12 درصــد بــه بهداشــت و ســامت، و 8 درصــد بــه زیرســاخت های حمــل و نقــل مربــوط بــود. 
ح SSN برنامه هایــی در حــوزۀ بهداشــت و درمــان ارائــه شــد کــه هــدف از آن هــا از یــک ســو افزایــش کیفیــت و دسترســی پذیری خدمــات درمانــی  ذیــل طــر
و بهداشــتی بــود و از ســوی دیگــر کمــک بــه خانوارهــای فقیــر بــرای اینکــه بتواننــد هزینه هــای بــاالی ایــن خدمــات را پرداخــت کننــد. یکــی از خدمــات 
ارائــه شــده در ایــن زمینــه، اعطــای کارت ســامت بــه خانوارهــای دچــار فقــر بــود کــه بــا آن کارت آن هــا می توانســتند در کلینیک هــای دولتــی، از خدمــات 
درمانــی رایــگان بهره منــد شــوند. در فوریــۀ 1999، تقریبــًا 22 میلیــون خانــوار اندونزیایــی دســت کــم یــک کارت ســامت داشــتند. همچنیــن دولــت در 
کــز بهداشــت روســتایی نیــز کمک هزینه هایــی را در زمینــۀ خدمــات بهداشــت و ســامت و حمایــت تغذیــه ای بــرای مــادران و نــوزادان پرداخــت می کــرد. مرا
ح تــور ایمنــی اجتماعــی بــه حــوزۀ آمــوزش اختصــاص داشــت کــه بــر اســاس آن، دولــت اندونــزی در ســال 99-1998 تقریبــًا  بخشــی از برنامه هــای طــر
1 تریلیــون روپیــه صــرف مــدارس، بورس هــا و برنامه هــای آموزشــی مدرســه-محور کــرد. در ایــن ســال تحصیلــی دولــت ماهانــه حــدودًا 60 هــزار روپیــه 
بابــت کمک هزینه هایــی بــرای تحصیــل کــودکاِن فقیــر و به ویــژه کودکانــی کــه در خطــر تــرک تحصیــل بودنــد، اختصــاص داد. همچنیــن در آن زمــان، 
دولــت ســعی داشــت بــا اســتفاده از کمپین هــای رســانه ای و محلــه ای مختلــف کــودکان را بــه تحصیــل تشــویق کنــد و والدینشــان را نســبت بــه تبعــات 

تــرک تحصیــل کــودکان هشــیار ســازد.
کــه برنــج مهم تریــن مــادۀ غذایــی اندونزیایی هــا بــود و تقریبــًا  ح ارائــه می شــد نیــز از اهمیــت باالیــی برخــودار بــود چرا یارانــۀ برنجــی کــه ذیــل ایــن طــر
ج ماهانــۀ 20 درصــد از فقیرتریــن خانوارهــای ایــن کشــور صــرف آن می شــد. در طــول ســال های بعــد از رســیدن اندونــزی بــه ثبــات  یک چهــارم مخــار
ح هــای حمایــت اجتماعــی دولــت باقــی مانــد امــا  نحــوۀ اجــرای آن اندکــی  ح همچنــان بــه عنــوان یکــی از گســترده ترین طر نســبی در اقتصــاد، ایــن طــر

اصــاح شــد تــا یارانــه بــا دقــت بیشــتری بــه دســت خانوارهــای هــدف برســد.
کــه از ســرمایه گذاری در پروژه هــای  ح مختلــف بــرای اشــتغال زایی عمومــی معرفــی و اجــرا شــدند،  همچنیــن در ســال های 98 و 99، شــانزده طــر
ح های اشــتغال زایی  ح »غــذا در برابــر کار« را کــه توســط ســازمان ها و NGOهــای بین المللــی ارائــه می شــدند، در بــر می گیــرد. طر زیرســاختی گرفتــه تــا طــر
ح »توانمندســازی مناطــق  ــا اجــرای طــر ــرای 400 هــزار نفــر شــغل ایجــاد کــرد. همچنیــن ب ــا صــرف هزینــه ای معــادل 10 تریلیــون روپیــه، ب عمومــی ب
بــرای غلبــه بــر تبعــات بحــران اقتصــادی«، کــه اشــتغال زایی بــا ابتــکاراِت مبتنــی بــر اعتبــارات خــرد را شــامل می شــد، منابــع مالــی و اعتبــارات الزم بــه 

گروه هــای فقیــر و بیــکار اعطــا گردیــد تــا در پروژه هــای عمرانــی و زیرســاخت ها مشــغول بــه کار شــوند.
ــرای کاهــش  ــور ایمنــی اجتماعــی را بــه طرحــی ب ح ت بعدهــا در ســال 2005 وقتــی دولــت اندونــزی بدهی هــای بین المللــی خــود را پرداخــت کــرد، طــر
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ح بــه ســه دســتۀ عمــدۀ حمایــت اجتماعــی )ماننــد یارانــۀ نقــدی مشــروط و  فقــر بــدل کــرد کــه هــدف آن هــم حمایــت اجتماعــی از فقــرا بــود. ایــن طــر
غیرمشــروط، برنــج یارانــه ای بــرای فقــرا و کمک هزینــۀ تحصیلــی بــرای دانش آمــوزان فقیــر(، توســعۀ محلــی و تأمیــن اعتبــارات خــرد تقســیم می شــد که 
بــا بخش نامه هــای رییــس جمهــور در تمــام وزارتخانه هــا الزم االجــرا بــود. مهم تریــن منبــع مالــی ایــن برنامه هــا، کمک هــای مالــی دولــت اســترالیا بــود 

کــه از ژوئیــۀ 2011 تــا 2015، 114.7 میلیــون دالر اســترالیا و بــرای ســال های 2016 تــا 2019، 44 میلیــون دالر اســترالیا بــه اندونــزی کمــک کــرد.
ج دولــت در حــوزۀ حمایــت و  ح عمــدۀ اعطــای پــول نقــد غیرمشــروط، یارانــۀ برنــج و بیمــۀ ســامت فقــرا ســهم زیــادی از مخــار در ســال های بعــد ســه طــر
خدمــات اجتماعــی را بــه خــود اختصــاص داده کــه طبــق گــزارش بانــک جهانــی، ایــن ســهم ها در ســال 2008 بــه ترتیــب، 40 درصــد، 34 درصــد و 13 درصــد 
بــوده اســت. جامعــۀ هــدف هــر ســه خانوارهــای فقیــر و خانوارهــای در معــرض خطــر فقــر بــوده کــه 22 درصــد از کل خانوارهــای کشــور در ســال 2009 را 
تشــکیل می دادنــد و در کل نســبت خانوارهــای دریافت کننــدۀ خدمــات ســه برنامــۀ مذکــور بــه ترتیــب عبــارت بودنــد از 27 درصــد، 52 درصــد و 28 درصــد. 
ــرای حمایــت از گروه هــای فقیــر و آســیب پذیر تدویــن می شــود،  ــا برنامه هایــی کــه تنهــا ب ح هــای کاهــش فقــر ی امــا اقدامــات دولــت اندونــزی بــه طر
خاصــه نمی گــردد. بــرای مثــال در مــاه مــارس 2005 دولــت طرحــی جدیــد در زمینــۀ آمــوزش ارائــه کــرد کــه بــر اســاس آن حــدودًا 5.1 تریلیــون روپیــه بــه 
تمــام مــدارس دولتــی و خصوصــی کشــور اعطــا شــد تــا زمینــۀ آمــوزش رایــگان حــدود 40 میلیــون دانش آمــوز و تحقــق 9 ســال آمــوزش اجبــاری بــرای 
همــگان فراهم تــر شــود. همچنیــن در ســال 2014، دولــت اندونــزی حمایــت اجتماعــی »بــرای همــه« را در قالــب بیمــۀ ســامت ملــی و تحــت قانــون 
ح یکســان بیمۀ ســامت  »نظــام تأمیــن اجتماعــی ملــی« بــه طــور جــدی در دســتور کار قــرار داد و تمــام کارگــران دولتــی، خصوصــی و غیررســمی را ذیــل طر
ح بازتــاب »پوشــش ســامت همگانــی« )UHC( اســت کــه هــدف ســازمان بهداشــت جهانــی، بانــک جهانــی و دیگــر  گنجانــد. دولــت معتقــد بــود ایــن طــر
ســازمان های بین المللــی بــرای بســط خدمــات ســامت همگانــی را محقــق می ســازد. در واقــع دولــت بیمــۀ ســامت ملــی را بــرای تأمیــن دسترســی آزاد و 

رایــگان همــۀ شــهروندان و رســیدن بــه UHC بین المللــی طراحــی و اجــرا کــرد. 
ح »تــور ایمنــی اجتماعــی«، در دورۀ عبدالرحمــان وحیــد  البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه »نظــام تأمیــن اجتماعــی ملــی« از ابتکاراتــی بــود کــه همزمــان بــا طــر
ح شــد و توســط جانشــین آن مگاواتــی )2001-2004( بــه صــورت قانــون تأمیــن اجتماعــی ملــی درآمــد. امــا ســر بــاز زدن دولــت بعــدی  )1999-2001( مطــر
از اجــرای آن، منجــر بــه اعتراضــات و فشــارهای زیــادی از ســوی انجمن هــا و اتحادیه هــای کارگــری و نیــز ســازمان های جامعــۀ مدنــی در ســال 2010 
ح کردنــد. اتحادیه هــای کارگــری و  شــد کــه  شــکایتی مدنــی را علیــه رییــس جمهــور اندونــزی، قائــم مقــام او، رییــس پارلمــان و هشــت وزیــر مربوطــه مطــر
ســازمان های مدنــی در نهایــت در ژوئیــه 2011 موفــق شــدند مقامــات دولــت و پارلمــان خــود را مجبــور بــه اجــرای قانــون نظــام تأمیــن اجتماعــی ملــی کننــد. 
ح هایــی خدماتــی کــه شــامل همــۀ شــهروندان  در حقیقــت می تــوان گفــت بســط سیســتم رفاهــی کشــور اندونــزی، از صرفــًا برنامه هــای فقرزدایــی بــه طر
می شــود، ناشــی از نیــروی پیش برنــده ای بــود کــه در دو ســطح بین المللــی و داخلــی بــه دولــت اندونــزی وارد می شــد. در ســطح بین المللــی، به ویــژه 
کــه هــدف از آن، مشــارکت تمــام ملت هــا در  ح هایــی همچــون UHC بودنــد  بانــک جهانــی و ســازمان بهداشــت جهانــی بــه دنبــال اجــرای طر
»عمومی ســازی« بیمــۀ ســامت بــود. در ســطح داخلــی کــه اهمیــت بیشــتری نیــز دارد، اتحادیه هــای کارگــری و ســازمان های جامعــۀ مدنــی، دولــت 
ــر این هــا سیاســت مداران و سیاســت گذاران اندونــزی  ــد. عــاوه ب ــرای همــگان ســوق دادن را بــه ســمت اجــرای قانــون نظــام تأمیــن اجتماعــی ملــی ب
اجــرا و پیگیــری خدمــات اجتماعــی و رفاهــی را بــه عنــوان عاملــی مؤثــر در افزایــش محبوبیــت سیاســی خــود و ســرمایه گذاری بــرای جمــع آوری رأی در 

ــد.  انتخابــات سیاســی آینــده می دیدن
سیاســت گذاران و دولــت اندونــزی بــا درســی کــه از ســال های بحــران و پــس از آن گرفتنــد، طــی ســال های گذشــته همــواره در صــدد خلــق یــک نظــام 
باثبــات، منســجم و مؤثــر در زمینــۀ حمایــت اجتماعــی بوده انــد. هــدف دولــت اندونــزی از ایــن نظــام رفاهــی و حمایتــی منســجم و باثبــات، صرفــًا مبارزه 
بــا فقــر یــا دســتیابی بــه مکانیزم هایــی بــرای مقابلــه بــا بحران هــای احتمالــی در آینــده نیســت بلکــه آن هــا قصــد دارنــد برنامه هایــی را در جهــت توســعۀ 
اقتصادی-اجتماعــی پایــدار بــه اجــرا بگذارنــد تــا نه تنهــا نســل های بعــدی را از ســقوط بــه ورطــۀ فقــر بــاز دارنــد و فقــرای بیشــتری را از آن ورطــه نجــات 

دهنــد، بلکــه کیفیــت زندگــی همــۀ شــهروندان آتــی خــود را نیــز تضمیــن کننــد. 

بررسی تجربۀ کشورهای اندونزی، مالزی و کره جنوبی چگونه سیاست های رفاهی و مبارزه با فساد به کمک عبور از بحران اقتصادی آمده است؟  14
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مالزی



کشــور مالــزی از دهــۀ 1970 تــا دهــۀ 1990 رونــدی رو بــه رشــد را طــی کــرد و بــه تدریــج از یــک کشــور متکــی بــه کشــاورزی و معــادن طبیعــی و مهم تــر از 
همــه نفــت، بــه یــک کشــور صنعتــی بــدل شــد و بــه جــای وابســتگی بــه نفــت، بــر صــادرات محصــوالت الکتریکــی و الکترونیکــی تمرکــز کــرد. در دهــۀ 

خ رشــد و اشــتغال بــاال و تــورِم ســاالنۀ 3 تــا 4 درصــدی، بــه یکــی از کشــورهای »معجــزۀ اقتصــادی آســیای شــرقی« بــدل شــد. 90 ایــن کشــور بــا نــر
بحــران اقتصــادی ســال 1997 دامــان مالــزی را نیــز گرفــت امــا مالــزی در مقایســه بــا کشــورهای همســایه اش وضعیــت اقتصــادی و ذخیــرۀ مالــی 
گرفتــن وام هــای خارجــی  کمتــری بــرای  به مراتــب بهتــری داشــت، از بخــش مالــی توســعه یافته تری برخــوردار بــود و درنتیجــه تحــت فشــار 
خ فقــر آن بــه  خ بیــکاری اش بــه 5.2 درصــد و نــر ــا ایــن حــال اقتصــاد مالــزی پــس از بحــران، 7 درصــد کوچــک شــد، نــر کوتاه مــدت قــرار گرفــت. ب
بیــش از 10 درصــد افزایــش پیــدا کــرد. رینگیــت )واحــد پــول مالــزی( 40 درصــد و بــازار ســهام ایــن کشــور در عــرض یــک ســال، 63 درصــد افــت ارزش 

داشــتند.
کــه پیــش از بحــران، بــرای ســرمایه گذاران خارجــی بســیار جــذاب بــود، بــا خــروج شــدید ســرمایۀ خارجــی از 2.18 درصــد در ژوئــن 1997 بــه  مالــزی 
4.08 درصــد در دســامبر همــان ســال مواجــه شــد. در نتیجــۀ ایــن وضعیــت شــرکت ها و کارخانجــات داخلــی زیــادی در معــرض خطــر ورشکســتگی 
قــرار گرفتنــد. بــا افزایــش تــورم و بیــکاری در کشــور، مــردم مالــزی در تأمیــن معیشــت روزمــرۀ خــود دچــار مشــکل شــدند و دستیابی شــان بــه خدمــات 
ع بحــران نظــام آمــوزش مالــزی بــا 18 درصــد کاهــش بودجــۀ  بهداشــتی و درمانــی و نیــز آموزشــی بســیار دشــوار و محــدود  شــد. بافاصلــه بعــد از وقــو
دولتــی مواجــه گردیــد و طبــق بررســی های بانــک توســعۀ آســیا )ADB(  نظــام ســامت عمومــی ایــن کشــور می بایســت بتوانــد 18 درصــد بیمــاران 

کــه در شــرایط جدیــد، تمکــن الزم بــرای بهره منــدی از خدمــات ســامت خصوصــی را نداشــتند، تحــت پوشــش قــرار دهــد. بیشــتری را 
در ایــن شــرایط صنــدوق بین المللــی پــول، بــه مالــزی پیشــنهاد کمــک داد امــا دولــت مالــزی آن را رد کــرد، نخســت بــه ایــن دلیــل که به سیاســت های 
ایــن ســازمان بی اعتمــاد بــود و ســپس بــه ایــن خاطــر کــه طــی دهــۀ 80 و 90، مالــزی وضعیــت بســیار خوبــی از نظــر ذخایــر و تأسیســات نفتــی و گازی، 
ــرای اســتقال مــی داد. رقــم کل  ــه نفــس بیشــتری ب ــت احســاس امنیــت و اعتمــاد ب ــه دول ــز صــادرات صنعتــی و نفــت داشــت و همیــن امــر، ب و نی
کــه تــا ســال 95 بــه  صــادرات صنعتــی مالــزی و ســهم آن از تولیــد ناخالــص داخلــی در دهــۀ 70، بــه ترتیــب حــدودًا 6.5 درصــد و 13.4 درصــد بــود 
کــه  ترتیــب بــه 40.5 درصــد و 35.7 درصــد رســیده بــود. ایــن کشــور همچنیــن ســود عظیــم و مطمئنــی از صــادرات روغــن خرمــا بــه دســت مــی آورد 

حتــی در موقــع نوســات بــازار نفــت و گاز، منبــع قابــل اتــکای خوبــی بــرای درآمدهــای اقتصــادی ایــن کشــور بشــمار می رفــت.
کنشــش بــه بحــران اقتصــادی، رویکــردی  گرچــه مالــزی کمک هــای مشــروط صنــدوق بین المللــی پــول را نپذیرفــت امــا در طــول مراحــل اولیــۀ وا
ج دولــت را تــا 18 درصــد کاهــش  کــه مخــار کــرد  بســیار نزدیــک بــا رویکــرد ایــن ســازمان و سیاســت های انقباضــی آن داشــت. دولــت مالــزی اعــام 
خ بهــره بانکــی را بــاال بــرد تــا ســرمایه گذارانی  می دهــد و برخــی از پروژه هــای زیرســاختی را لغــو می کنــد یــا بــه تعویــق می انــدازد. همچنیــن دولــت نــر
را کــه بــه دنبــال ســود بیشــتر بودنــد راضــی نگــه دارد. بعــاوه بــا برخــی سیاســت های مالیاتــی تــاش کــرد صــادرات را تشــویق کنــد و واردات را کاهــش 
خ تــورم،  ج دولــت، کاهــش تقاضــا و ســپس افزایــش بیــکاری را در پــی داشــت. همــۀ این هــا همــراه بــا بــاال رفتــن مجــدد نــر دهــد. امــا کاهــش مخــار
کــه نمی توانســت ضروریــات حیــات روزمــره و هزینه هــای آمــوزش و بهداشــت خــود را تأمیــن کنــد. از  ســبب افزایــش فقــر و پیدایــش طبقــه ای شــد 
خ بهــره بــاال بــود، شــرکت ها و صنایــع داخلــِی در معــرض بحــران قــادر نبودنــد وام بگیرنــد و بســیاری از آن هــا دچــار ورشکســتگی و بــه  کــه نــر آنجایــی 
حــراج گذاشــتن سرمایه هایشــان بــرای ســرمایه گذاران خارجــی شــدند. در ایــن زمــان دولــت مالــزی، پیــش از آنکــه ماننــد دولــت اندونــزی مجبــور 
ــده  ــل از بحــران بی فای ــر و معضــات اجتماعــِی حاص ــش فق ــرای کاه ــا ب ــه، نه تنه ــش گرفت ــه در پی ک ــت هایی  ــد سیاس ــود، متوجــه ش ــه اســتعفا ش ب
اســت، بلکــه همچنیــن تأثیــری بــر راه انــدازی مجــدد و رونــق اقتصــاد کشــور نــدارد و حتــی وضعیــت اقتصــادی کان را نیــز بدتــر کــرده اســت، بنابرایــن 

تصمیــم بــه تغییــر سیاســت هایش گرفــت.
ــرای  ــه تنهایــی پاســخی درخــور ب کــه همچنــان بــه دنبــال دریافــت کمــک از صنــدوق بین المللــی پــول نیســت و خــود ب کــرد  ــزی اعــام  دولــت مال
ــا مشــارکت نخســت وزیر بــه  کــرد. بنابرایــن در ژانویــۀ 1998، شــورای عملیاتــی اقتصــاد ملــی )NEAC( را ب بحــران اقتصــادی کشــور پیــدا خواهــد 
عنــوان رییــس آن، تشــکیل داد کــه کــه وظیفــۀ اصلــی اش تدویــن طرحــی مناســب بــرای پاســخ بــه مســائل ناشــی از بحــران بــود. ایــن شــورا در نتیجــۀ 
کــرد و در ژوئیــۀ همــان  کــه بیشــتر بــر ایجــاد ثبــات بخــش مالــی کشــور متمرکــز بــود، آمــاده  ح بهبــود اقتصــاد ملــی را  جلســات تقریبــًا روزانــه اش طــر

ســال بــه اجــرا گذاشــت. 
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ج دولــت بــرای حمایــت از صنایــع مهــم کشــور و  در نتیجــۀ تصمیمــات شــورا و دولــت، بســته ای بــه ارزش 7 میلیــارد رینگیــت ارائــه شــد و مخــار
کــرد. در ایــن برهــه مقــررات بخــش مالــی، بانک هــا و ســرمایه های مالــی داخلــی و خارجــی نیــز بیشــتر شــد. بــرای  تحریــک اقتصــاد افزایــش پیــدا 
ج شــده بــه کشــور بازگــردد. دولــت مالــزی همچنیــن تصمیــم  کــه ســبب شــد ســرمایه های خار خ مبادلــه بــود  نمونــه یکــی از ایــن مقــررات تثبیــت نــر
کــه دچــار مشــکل شــده بودنــد، بــا یکدیگــر ادغــام و در تأمیــن ســرمایه بــه آن هــا کمــک کنــد. بعــاوه دولــت مقــررات  گرفــت برخــی از بانک هایــی را 
الن از آن بــرای ایجــاد  کــه دال کــرد تــا از خریــد و فروش هــای ســریع و کمتــر از یــک ســاِل ســهام ها  جدیــدی بــرای افزایــش شــفافیت بــازار ســهام وضــع 
التهــاب و حبــاب در بــازار و بــه جیــب زدن ســودهای کان سوءاســتفاده می کردنــد، جلوگیــری کنــد. همچنیــن بــرای افزایــش شــفافیت بــازار بــورس، 
دولــت مالــزی دســتور داد از ایــن پــس بــه جــای ثبــت ســهام ها بــه نــام چنــد شــرکت حقوقــی معــدود، ســهام ها بایــد بــه نــام افــراد حقیقــِی ذینفــع ثبــت 
کار بازارهــای ســهام غیرقانونــی و در نتیجــه بازیابــی ارزش ســهام های واقعــی و قانونــی شــد. دولــت امــا در  کــه همیــن قانــون ســبب توقــف  شــود 
کــرد. بــا بهتــر شــدن اوضــاع در نتیجــۀ ایــن سیاســت ها، کنتــرل دولــت بــر بــازار ارز و ســهام،  عــوض مقــررات ســرمایه گذاری های بلندمــدت را آســان تر 
خ  کــرد. در چنیــن شــرایطی دولــت فرصــت یافــت بــاز هــم نــر و نیــز شــفافیت عملکــرد در بخش هــای مختلــف مالــی افزایــش و فســاد کاهــش پیــدا 

بهــره را کاهــش دهــد و مشــوق های بیشــتری بــرای کمــک مالــی بــه شــرکت های بحــران زده ارائــه کنــد. 
اقدامــات و مقرراتــی شــبیه نمونه هــای ذکــر شــده، ســبب شــد مالــزی بتوانــد در ســال 1999 ثبــات نســبی خــود را بازیابــد و نه تنهــا به ســرعت از کاهــش 
ج شــد،  تولیــد ناخالــص داخلــی اش جلوگیــری کنــد بلکــه همچنیــن در ســال 1999، بــه رشــد مثبــت نیــز دســت یابــد. اقتصــاد بــه تدریــج از رکــود خــار
صــادرات روغــن خرمــا و دیگــر کاالهــای صنعتــی افزایــش و تقاضــا بــرای واردات کاهــش یافــت. ایــن عوامــل باعــث گردیــد مــازاد تــراز تجــاری مالــزی 
خ  بــه 46.7 میلیــارد رینگیــت در ســال برســد. همــۀ این هــا ســبب شــد مالــزی بتوانــد آســیب های ناشــی از بحــران را کاهــش دهــد، و بــا افزایــش نــر
کــه حتــی نســبت بــه 6.1 درصــد در ابتــدای ســال  رشــد اقتصــادی، تــورم و بیــکاری را کنتــرل کنــد و فقــر را بــه 5.5 درصــد در ســال 2000 کاهــش دهــد 

97 و پیــش از بحــران اقتصــادی رقــم کمتــری بــود.
ــزی طــی ایــن مــدت اقداماتــی در زمینــۀ رفــاه و حمایــت اجتماعــی نیــز انجــام داد، هرچنــد سیاســت مداران و سیاســت گذاران مالزیایــی  دولــت مال
بــر روی حفــظ اشــتغال،  کنتــرل بحــران و معضــات ناشــی از آن  چنــدان اعتقــادی بــه حمایــت اجتماعــی نداشــتند و تمرکــز سیاســت های 
اشــتغال آفرینی و کمک هــای بــه بــازار کار، شــرکت های بــزرگ و فعــاالن ُخــرد در بخــش غیررســمی بــود. بــا ایــن حــال تجربــۀ دولــت مالــزی در زمینــۀ 
فعالیت هــای ضدفقــر به ویــژه در میــان فقــرای مناطــق روســتایی در دهــۀ 1970، بــه ایــن کشــور کمــک بســیاری بــرای کاهــش فقــر کــرد. بــرای نمونــه 
ح اقتصــادی  کــه هــدف اصلــی آن حمایــت از کارگــران و کارمنــدان بــود. طــر کــرده بــود  در ســال 1971 مالــزی ســازمان تأمیــن اجتماعــی را تأســیس 
کــه  ح بــر توســعۀ مناطــق روســتایی بــود  جدیــد )NEP( در همــان ســال نیــز تأثیــری مهــم در رشــد تأمیــن اجتماعــی در مالــزی داشــت. تمرکــز ایــن طــر
70 درصــد از جمعیــت فقــرای کشــور را در خــود جــای داده بودنــد. پیــش از بحــران 1997، دولــت مالــزی هزینــۀ زیــادی بــرای بهبــود زیرســاخت ها، 
ح هــای توســعه را بــه  ج خــود در طر ــا 31 درصــد از مخــار کــرده و 27 ت توســعۀ منابــع انســانی و تأمیــن مســکن و خدمــات بهداشــتی و پزشــکی بهتــر 

ــود.  برنامه هــای کاهــش فقــر اختصــاص داده ب
کــه حتــی در بحــران هــم همچنــان بــه ارائــۀ خدمــات رایــگان ادامــه دادنــد، نقشــی مهــم در کنتــرل تبعــات  بعــاوه بیمارســتان ها و مــدارس عمومــی 
ح هــای خــود در دهه هــای80 و 90 در مــورد  ســوء بحــران ســال 97 بــرای مــردم داشــتند. در واقــع خوشــبختانه دولــت مالــزی موفــق نشــده بــود طر
گــر ایــن اتفــاق افتــاده بــود، در دوران بحــران مــردم بــا  کــه ا کنــد،  خصوصی ســازی را در بیمارســتان ها و خدمــات درمانــی بــه طــور کامــل پیــاده 
مشــکات بســیار جدی تــری روبــه رو می شــدند. امــا بــا کمــک برنامه هــای مختلــف در زمینــۀ ارائــۀ خدمــات دولتــی بــه ویــژه در دو حــوزۀ آمــوزش و 
بهداشــت، مــردم مالــزی به رغــم افزایــش فقــِر ناشــی از بحــران اقتصــادی، بــا افــت محسوســی در ســطح تحصیــل و وضعیــت بهداشــت و سامتشــان 

روبــه رو نشــدند. 
کــه بیــش از دو میلیــارد رینگیــت بــه یارانه هــای ســوخت  از جملــه اقدامــات دولــت مالــزی در زمینــۀ سیاســت اجتماعــی در زمــان بحــران ایــن بــود 
ــوز  ــزار دانش آم ــرای 24 ه ــی ب ــۀ تحصیل ــک و کمک هزین ــای کوچ ــرای کارگاه ه ــرد ب ــارات خ ــتمری ها، اعتب ــغلی، مس ــوزی ش ــی، بازآم ــواد غذای و م
کــه قــرار بــود  ح توســعه بــرای فقیرترین هــا )PPRT( اعطــا شــد  اختصــاص داد. در ســال 1998 همچنیــن مبلغــی حــدود 100 میلیــون رینگیــت بــه طــر
از طریــق آن بــه فقــرای روســتایی در زمینــۀ کارهــای کشــاورزی، دامــداری و ماهیگیــری حمایت هــای اقتصــادی ارائــه کنــد. بعــاوه پنــج میلیــارد 

17مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



ــدات و  ــش تعه ــۀ افزای ــت. در نتیج ــاص یاف ــادی اختص ــت اقتص ــش فعالی ــتغال آفرینی و افزای ــت اش ــاختی در جه ــای زیرس ــرای پروژه ه ــت ب رینگی
ج دولــت، کســری بودجــۀ آن بــه 5.5 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 2000 افزایــش پیــدا کــرد کــه بــا توجــه بــه تجربــۀ مالــزی از مــازاد  مخــار
کــه پیــش از بحــران داشــت، رقمــی ســنگین می شــد. امــا در کل سیاســت های دولــت ســبب تحریــک مالــی در اقتصــاد، کاهــش فشــار  بودجــه ای 

بیــکاری و جلوگیــری از بدتــر شــدن شــرایط اقتصــادی شــد.
ج دولــت در زمینــۀ خدمــات اجتماعــی، آمــوزش، ســامت، مســکن و غیــره از تولیــد ناخالــص داخلــی  ع بــه آمــار و ارقــام مربــوط بــه ســهم مخــار بــا رجــو
کــه ایــن رونــد کاهنــده ناشــی از سیاســت های آن  کــه رقــم مربوطــه رو بــه کاهــش بــوده اســت  از دهــۀ 1970 تــا پیــش از اواســط دهــۀ 1990 می بینیــم 
 GDP کــه از 7.6 درصــد از دورۀ دولــت در جهــت خصوصی ســازی در ایــن زمینــه اســت. امــا ایــن رقــم در ســال های بعــد افزایــش یافــت، بــه طــوری 

در ســال 1997 بــه بیــش از 11 درصــد در ســال  2001 رســید. 
ج دولــت مالــزی هیــچ گاه ثابــت  ســهم هــر یــک از حوزه هــای خدمــات رفاهــی اعــم از مســکن، ســامت، آمــوزش و خدمــات اجتماعــی دیگــر از مخــار
کیــد را روی آمــوزش و ســامت داشــته اند. بــرای نمونــه  نبــوده اســت امــا سیاســت گذاران دوره هــای مختلــف ایــن کشــور، همــواره بیشــترین تأ
ج خــود در زمینــۀ خدمــات رفاهــی را اینگونــه هزینــه کــرده اســت: 54.3 درصــد  می تــوان گفــت طبــق آمــار بانــک مرکــزی مالــزی، در دهــۀ 1970 مخــار
آمــوزش24.7 درصــد ســامت، 13.5 درصــد مســکن، و 7.5 درصــد خدمــات اجتماعــی. حــال اینکــه ایــن ارقــام در دهــۀ 90 بــه ترتیــب 62.4 درصــد، 
17.6 درصــد، 1.6 درصــد و 18.3 درصــد و 18.3 درصــد، 1.6 درصــد، 17.6 درصــد و 62.4 درصــد و در دهــۀ 2000 بــه ترتیــب 64.1 درصــد، 11.5 

درصــد، 10.8 درصــد و 13.6 درصــد بــوده اســت. 
کــه هزینــۀ زیــادی در زمینــۀ آمــوزش و ســامت می کنــد. می تــوان گفــت ایــن کشــور در  مالــزی یکــی از معــدود کشــورهای در حــال توســعه اســت 
کیــد فراوانــی بــر  کــه مالــزی ســنتًا تأ بیــن کشــورهای منطقــه، یکــی از باالتریــن بودجه هــای آمــوزش را حتــی در زمــان بحــران مالــی داشــته اســت چرا
آمــوزش داشــته و در آن، نظــام آمــوزش رایــگان بــرای همــه قابــل دسترســی اســت. خدمــات درمانــی دولــت مالــزی نیــز یکــی از ســرآمدان در کل جهــان 
بــه شــمار مــی رود و نظــام ســامت و درمــان آن از ســوی برنامــۀ توســعۀ ســازمان ملــل بــه عنــوان »الگویــی بــرای دیگــر کشــورهای در حــال توســعه« 
کــه بــا  کــه در بخــش عمومــی  معرفــی شــده اســت. در حــال حاضــر نظــام ســامت و پزشــکی در مالــزی شــامل دو بخــش عمومــی و خصوصــی اســت 

بودجــۀ دولتــی اداره می شــود، همــۀ شــهروندان ایــن کشــور می تواننــد تقریبــًا رایــگان از خدمــات پزشــکی و درمانــی اســتفاده کننــد. 
ح مســتمری بازنشســتگی  ح تأمیــن اجتماعــی رســمی در مالــزی وجــود دارد کــه البتــه پوشــش آن هــا ملــی نیســت. بــرای نمونــه طــر همچنیــن چنــد طــر
کــه تنهــا جمعیــِت بســیار محــدوِد کارمنــدان و کارگــران بخــش بســیار کوچک شــدۀ دولتــی از آن بهره منــد هســتند  کــرد  ایــن کشــور را می تــوان ذکــر 
کارمنــدان«،  کارگــراِن بخــش خصوصــِی بســیار وســیع، بایــد بــه طــور فــردی در طرحــی موســوم بــه »صنــدوق آینده نگــری  کارمنــدان و  و بقیــۀ 
ــرگ  ــوادث و م ــۀ ح ــه بیم ــوان ب ــمی می ت ــی رس ــن اجتماع ــات تأمی ــر خدم ــد. از دیگ ــرمایه گذاری کنن ــان س ــود در سالمندی ش ــتگی خ ــرای بازنشس ب
بــرای کارگــران کم درآمــد، مرخصی هــای دورۀ زایمــان، مزایــای اعطایــی در زمــان مصدومیــت و معلولیــت ناشــی از کار و دورۀ کهولــت، مســتمری 

کــه همگــی مختــِص کارمنــدان و کارگــران بخــش دولتــی اســت.  کــرد  بازمانــدگان و غیــره اشــاره 
کــه  ج اجتماعــی خــود از جملــه در حیطــۀ تأمیــن اجتماعــی رســمی را از طریــق درآمــد مالیاتــی اش تأمیــن می کنــد کــه عادالنــه نیســت چرا دولــت مخــار
کــه اساســًا تحــت  کارمنــدان بخــش خصوصــی پرداخــت می کننــد  کارگــران و  بخــش عمــدۀ ایــن مالیات هــا را گروه هــای کم درآمــدی همچــون 
ح هــای تأمیــن اجتماعــی قــرار نمی گیرنــد. کارگــران و کارمنــدان بخــش خصوصــِی گســتردۀ مالــزی بــرای دریافــت اینگونــه خدمــات،  پوشــش ایــن طر
ح هــای بیمــه ای خصوصــی و صندوق هایــی چــون  »صنــدوق آینده نگــری  نــه بــه ســازمان ها و نهادهــای دولتــی و عمومــی، بلکــه بایــد بــه طر

کــه اســاس آن بــر پایــۀ حســاب ها و ذخایــر فــردی اســت.  کارمنــدان« مراجعــه کننــد 
کشــور مالــزی، دولت هــا خدمــات رفاهــی و اجتماعــی را از فعالیت هــای حمایــت اجتماعــی جــدا دســته بندی می کننــد. در حالیکــه پوشــش  در 
کافــی بــوده، حمایت هــای اجتماعــی غیررســمی در قالب هایــی چــون کمک هــای  نظــام حمایــت اجتماعــی رســمی در مالــزی همــواره بســیار نا
درون خانوادگــی، پرداخــت وجوهــی چــون »زکات« بــه افــراد نیازمنــد و نیــز تعاونی هــای مردمــی در ایــن کشــور بــه ویــژه در مواقــع بحران هــای مالــی 
بســیار گســترده بــوده اســت. بــا ایــن حــال رشــد شهرنشــینی و صنعتی ســازی و نیــز تحــرک اجتماعــی حاصــل از مدرنیزاســیون جامعــه طــی ســال های 
کــه در چنیــن شــرایطی،  گذشــته موجــب کاهــش همبســتگی اجتماعــی و از هــم پاشــیدن فرم هــای ســنتی حمایــت اجتماعــی شــده اســت. بــا ایــن 

بررسی تجربۀ کشورهای اندونزی، مالزی و کره جنوبی چگونه سیاست های رفاهی و مبارزه با فساد به کمک عبور از بحران اقتصادی آمده است؟  18



ضــرورت شــکل گیری نهادهــای رســمی بــرای ارائــۀ اینگونــه خدمــات اجتماعــی افزایــش یافتــه اســت و می تــوان بــا اســتفاده از سیاســت هایی چــون 
کــرد، امــا در عصــر جهانی ســازی و آزادســازی اقتصــاد، دولت هــای بســیاری از چنیــن  مالیات هــای عادالنــه هزینه هــای ایــن خدمــات را تأمیــن 

ــزی یکــی از آن هاســت. ــاز می زننــد و دولــت مال سیاســت ها و اقداماتــی ســر ب
کــه آن هــا را از بســیاری از  در واقــع سیاســت مداراِن و سیاســت گذاران مالزیایــی بــه لحــاظ تاریخــی درگیــر نوعــی ایدئولــوژی چپ ســتیز بوده انــد 
اقدامــات در زمینــۀ حمایــت اجتماعــی بــاز می داشــته اســت. آن هــا هنــوز هــم خدمــات مربــوط بــه تــور ایمنــی و حمایــت اجتماعــی را بــه عنــوان امــوری 
ــع انســانی و  ــازار، رشــد مناب ــزی در دهه هــای گذشــته، شــاخص های ب ــرای دولــت مال کــه ســبب رخــوت و تنبلــی مــردم می شــود. ب تعبیــر می کننــد 
کار بــه معنــای شــاخص های رفاهــی بــوده و اهمیــت بیشــتری داشــته اســت، بــه همیــن دلیــل در سیاســت های مالــزی بیشــتر روی  انعطــاف بــازار 
کــه وظیفــۀ حمایــت  کیــد شــده و ســعی بــر ایــن بــوده اســت  حمایــت از بخــش خصوصــی، اســتراتژی های طــرف عرضــه، بهبــود آمــوزش و ســامت تأ
گــذار شــود و فعالیــت دولــت در زمینــۀ حمایــت اجتماعــی، در  اجتماعــی بیشــتر بــه بخــش غیررســمی و نهادهــای ســنتی و مذهبــی در جامعــه وا

گــردد. بهتریــن حالــت بــه اقدامــات فقرزدایــی خاصــه 
ــد از طریــق  ــراه داشــته اند امــا ســعی کرده ان ک ــا ایــن حــال طــی ســال های گذشــته، سیاســت گذاران مالزیایــی هرچنــد از ارائــۀ حمایــت اجتماعــی ا ب
آمــوزش و اشــتغال آفرینی بــه همــۀ شــهروندان از جملــه افــراد نیازمنــد کمــک کننــد و تنهــا افــراد جامانــده از بــازار کار را کــه زیــر خــط فقــر هســتند، تحــت 
ج اجتماعــی دولــت مالــزی بیشــتر در قالــب تأمیــن امکانــاِت الزم در حــوزۀ آمــوزش  حمایــت اجتماعــی مســتقیم قــرار دهنــد. بــه عبــارت دیگــر مخــار
و بهداشــت و ســامت صــورت می گیــرد و اعطــای کمک هــای اجتماعــی مســتقیم انــدک و تنهــا در قالــب اقدامــات فقرزدایــی و شــامل حــال کســانی 

کــه به شــدت نیازمنــد کمــک هســتند. می شــود 
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کره جنوبی



کــره جنوبــی از دهــۀ 1960 و بــه ویــژه در دهه هــای 70 و 80، رشــد اقتصــادی قابــل توجهــی بــه دســت آورد. امــا  دهــۀ 1980 در ایــن کشــور مجموعه ای 
کــه مهم تریــن آن هــا آزادســازی و مقررات زدایــی از بــازار مالــی کشــور بــود. ایــن سیاســت ها بــه تضعیــف صنعــت  از سیاســت های اقتصــادی اجــرا شــد 
کــره در ســال 1993 بــه منفــی 8 میلیــارد دالر  کــه تــراز تجــاری  کــره منجــر گردیــد و اقتصــاد کشــور را بــه مــرز ورشکســتگی و بحــران کشــید، بــه طــوری 
کامــی دولــت در حــل ایــن مســئله و فــرار ســرمایه های خارجــی از کــره، بحــران اقتصــادی آســیایی نیــز ســال 1997 آغــاز  ســقوط کــرد. در متــن تــداوم نا

شــد و بــه کــره رســید. 
در چنیــن شــرایطی کــره جنوبــی تنهــا کشــور در بیــن 4 ببــر آســیایی )هنگ کنــگ، ســنگاپور، کــره جنوبــی و تایــوان( بــود کــه شــدیدترین ضربه هــا را از 
خ ارز ایــن کشــور از نســبت 700 بــه یــک دالر بــه 1700 بــه یــک دالر ســقوط کــرد، تولیــد ناخالــص داخلــی  بحــران اقتصــادی ســال 97 متحمــل شــد. نــر
خ بیــکاری اش بــه 6.8 درصــد و بیشــترین میــزان در ســی ســال گذشــته اش  آن بــه حــدود 7 درصــد کاهــش یافــت، تــورم بــه 75 درصــد رســید، نــر

کــه نســبت بــه ســال قبــل ســه برابــر شــده بــود.  خ فقــر در آن بــه 19.2 درصــد رســید  کــرد، و نــر افزایــش پیــدا 
بحــران اقتصــادی زمانــی دامــان کــره جنوبــی را گرفــت کــه ایــن کشــور عمیقــًا دچــار عــدم ثبــات سیاســی بــود. یــک مــاه بعــد از آغــاز بحــران، انتخابــات 
ریاســت جمهــوری بــود و تــا فوریــۀ 1998 کــه کیــم دای جونــگ بــه عنــوان رییــس جمهــور ایــن کشــور ســوگند یــاد کــرد، کــره جنوبــی از داشــتن دولتــی 
ــد  گــروه و رییــس جمهــور جدی ــان رفــاه« برآمــد. سیاســتگذاراِن ایــن  ــه »آرمان گرای ــود. کیــم دای جونــگ از دل گروهــی موســوم ب معتبــر بی بهــره ب
برنامــه ای رفاهــی بــرای عبــور کشــور از بحــران اقتصــادی را عرضــه کردنــد کــه مشــتمل بــود بــر اصاحاتــی در بخــش درمــان و اســتفاده از بیمــه درمانــی 
گیــر، در بخــش اشــتغال و بســط اشــتغال تضمین شــده عمومــی و در نهایــت ایجــاد حداقــل اســتاندارد درآمــدی بــرای جلوگیــری از فقــر. ایــن  فرا

اصاحــات رفاهــی همچنیــن بــا بازســازی گســترده و عمیــق نظام هــای بانکــی و صنعتــی ایــن کشــور همــراه بــود.
ــی  ح هــای حمایــت اجتماعــی در دولت هــای قبل ــه نخســتین طر ــی از جمل ــره جنوب ک البتــه بســیای از سیاســت های توســعۀ اجتماعی-اقتصــادی 
کــه هــدف از آن هــا عــاوه بــر تــاش بــرای افزایــش مشــروعیت سیاســی و تثبیــت دموکراســی در ایــن کشــور، ایجــاد اشــتغال  ح و اجــرا شــده بــود  مطــر
ح هــای حمایــت از معیشــت شــامل تأمیــن  کــره پیــش از بحــران 1997 عبــارت بودنــد از: طر ح هــای حمایــت اجتماعــی  پایــدار بــود. برخــی از طر
ح پشــتیبانی  کــه در ســال 1961 تصویــب شــد، طــر معیشــت ابتدایــی، مراقبت هــای پزشــکی و خدمــات نهــادی بــرای ســالمندان، معلولیــن و فقــرا 
کــه از ســال  ح مســتمری ملــی و حمایــت عمومــی و خدمــات رفــاه اجتماعــی  درآمــدی بــرای فقــرا، قانــون بیمــۀ ســامت تک پایــه ای واحــد، طــر
کــه بــا رشــد  ح هــا جایگزینــی بودنــد بــرای آن دســته از حمایت هــای اجتماعــی ســنتی  1973 بــرای فقــرا و محرومــان بنیــان گذاشــته شــد. ایــن طر
کــره در پاســخ بــه افزایــش تقاضــای عمومــی بــرای خدمــات و  شهرنشــینی، صنعتی ســازی و تحــرک اجتماعــی، کم رنــگ شــده بودنــد و دولت هــای 
ح کردنــد، هرچنــد اجــرای آن هــا را بــه بهانه هــای مختلــف از جملــه افزایــش قیمــت نفــت یــا بــاال رفتــن  رفــاه اجتماعــی رســمی و قانونــی آن هــا را مطــر

ــًا لغــو می کردنــد. ــا موقت تــورم بــه تعویــق می انداختنــد ی
ح هــای زیــادی در زمینــۀ حمایــت و رفــاه اجتماعــی داشــت و در مقایســه با دیگر کشــورهای بحــران زده،  بــه هــر حــال، کــره جنوبــی پیــش از بحــران طر
از نظــام حمایــت اجتماعــی قوی تــری برخــوردار بــود، امــا بــاز هــم نظــام موجــود کفــاف شــدت و گســتردگی تبعــات بحــران را نمــی داد و الزم بــود دولــت 
جدیــد بــا توجــه بــه شــرایط ویــژۀ پیش آمــده، خصوصــًا بــرای کنتــرل فقــر و بهبــود معیشــت مــردم، آن هــا را اصــاح و تقویــت کنــد. اصاحــات دولــت 
کــره در ایــن زمینــه حــول ســه محــور اتفــاق افتــاد، نخســت حــول اشــتغال، دوم حــول مســتمری ملــی بــرای تأمیــن حمایــت درآمــدی و ســوم  جدیــد 
حــول بیمــۀ ســامت ملــی بــرای کاهــش اثــرات ســوء بحــران اقتصــادی. در زمینــۀ اشــتغال دولــت هزینه هــای زیــادی بــرای اشــتغال آفرینی، یارانــۀ 

کار بودنــد، در نظــر گرفــت.  کــه بــه دنبــال  کــرد و نیــز کمک هزینه هایــی موقتــی بــرای کم درآمدهــا و کســانی  کار  اشــتغال و آمــوزش 
کــه حمایــت از بیــکاران را از پیــش در برنامه هــای دولتــی خــود گنجانــده  کــره جنوبــی تنهــا کشــور منطقــه بــود  وقتــی بحــران اقتصــادی روی داد، 
ح هــا را بــه ســرعت افزایــش داد  کــره، پوشــش ایــن طر کــه تنهــا تعــداد محــدودی از کارگــران را شــامل می شــد. در ســال 1998 دولــت  بــود، هرچنــد 
کــرد.  و همچنیــن دورۀ مشــارکِت مــورد نیــاز بــرای رســیدن بــه شایســتگی دریافــت ایــن حمایــت را کوتاه تــر و دورۀ بهره منــدی از مســتمری را بلندتــر 
کارگــر در ابتــدای ســال 1998 بــه 8.7 میلیــون نفــر در انتهــای آن ســال  در نتیجــه تعــداد دریافت کننــدگان بیمــۀ بیــکاری بــه ســرعت از 5.7 میلیــون 

رســید، باایــن حــال بــه دلیــل دشــواری شــرایط احــزار شایســتگی، همچنــان بســیاری از بیــکاران در ســال 1999 از ایــن کمک هــا بی بهــره بودنــد. 
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ــاه  ــول 10 م ــه در ط ک ــرد  ک ــاده  ــی را پی ــتغال زایی عموم ــای اش ــی 1998 برنامه ه ــت در م ــکاری، دول ــۀ بی ــروم از بیم ــکاران مح ــته از بی ــرای آن دس ب
اجــرای آن، 437 هــزار شــغل موقــت بــرای 650 هــزار متقاضــی کار ایجــاد شــد و در مقایســه بــا بیمــۀ بیــکاری، حــدودًا 2.5 برابــر افــراد بیشــتری را تحت 
کــره جنوبــی( هزینــه  کــه حــدودًا 2 میلیــارد ُون )واحــد پــول  کــره بــود  ح هــای حمایــت اجتماعــی  ح یکــی از گران تریــن طر پوشــش قــرار داد. ایــن طــر
ح نتوانســت کمــک چندانــی بــه کارگــران یقــه ســفید بکنــد کــه اغلــب مهــارت و انگیــزۀ شــرکت در کارهــای یــدِی  در پــی داشــت. بــا ایــن حــال ایــن طــر
ح، دچــار آشــفتگی و ناهماهنگــی زیــادی بــود.  ح هــای اشــتغال زایی عمومــی را نداشــتند. بعــاوه اجــرا و پرداختی هــای پروژه هــای ذیــل ایــن طــر طر
کــرد تــا از  کارخانه هــای در آســتانۀ ورشکســتگی، یارانه هایــی را اعطــا  دولــت همچنیــن بــه منظــور حفــظ اشــتغال های موجــود بــه شــرکت ها و 
افزایــش بیــکاری جلوگیــری کنــد. ایــن یارانه هــا در صــورت اثبــات عــدم توانایــی شــرکت در پرداخــت دســتمزدها، یــک ســوم تــا دو ســوم از دســتمزد 
ح کــه بعــدًا بســط بیشــتری یافــت، تــا پایــان ســال 1999، 800 هــزار کارگــر را تحــت پوشــش قــرار داده و از 22 درصــد  کارگــران را دربرمی گرفــت. ایــن طــر
از شــغل هایی را کــه احتمــال از بیــن رفتنشــان می رفــت، نجــات داده بــود. دولــت همچنیــن صنــدوق ضمانــت دســتمزد را راه انــدازی کــرد تــا تضمیــن 

کــرد. کــه کارگــران در صــورت ورشکســتگی شــرکِت محــل کارشــان، دســتمزد و مســتمری بازنشســتگی دریافــت خواهنــد  کنــد 
کــه 1.2 میلیــون نفــر را پوشــش مــی داد امــا بعــد از  کــره جنوبــی پیــش از بحــران، نظــام حمایــت عمومــی ای داشــت بــا عنــوان حمایــت از معیشــت 
کافــی بــود و بــه دلیــل  بحــران، بــرای پوشــش جمعیــت عظیــم کارگرانــی کــه نــه بیمــۀ بیــکاری می گرفتنــد و نــه بــه اشــتغال عمومــی دســت یافتنــد،  نا
کــره جنوبــی در ســال 1998  ــه ایــن معضــل، دولــت  ــد را در برمی گرفــت. در پاســخ ب شــرایط دشــوار احــراز شایســتگی، تنهــا 7 درصــد از فقــرای جدی
کــه 310 هــزار نفــر بیشــتر را پوشــش مــی داد و شــامل 79 هــزار وون )70 دالر( یارانــۀ  کــرد  طرحــی دیگــر بــا عنــوان حمایــت موقــت از معیشــت را پیــاده 
کــودکان مدرســه اِی افــراد بیــکار، و 50 درصــد تخفیــف بــرای حــق بیمــۀ درمانــی خانــواده در یــک ســال  نقــدی در مــاه، کمک هزینــۀ تحصیــل بــرای 
کتبــر 2000 نیــز  ح تقریبــًا 2 تریلیــون ون در ســال 1999 بــود کــه حــدودًا 0.44 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی می شــد. در ا می شــد. بودجــۀ ایــن دو طــر

ح هــای قبلــی بــود.  کــه مکمــل طر ح جدیــدی بــرای تضمیــن حداقــل اســتاندارد زندگــی بــرای همــگان را بــه اجــرا گذاشــت  دولــت طــر
ح هایــی را بــرای بیمــۀ بیــکاری و مســتمریِ  پایــه بــرای ســالمندان و بیمــۀ مراقبــِت بلندمــدت  کــره پــس از بحــران اقتصــادی، طر همچنیــن دولــت 
ح مســتمری و درآمــد پایــه( زیــر خــط فقــر زندگــی می کردنــد  تدویــن کــرد کــه جامعــۀ هــدف آن هــا عمدتــًا معلولیــن و افــراد ســالمندی بودنــد کــه )در طــر
کــه توســط دولــت تضمیــن  ح درآمــد پایــه را  ح بیمــۀ مراقبــت بلندمــدت( خاستگاهشــان طبقــۀ متوســط بــود. همچنیــن ایــن کشــور طــر یــا )در طــر
کــه بــرای تمــام کارمنــدان  ح مســتمری ملــی نیــز از ســال 1988 بــه اجــرا درآمــد  کــرد. طــر می شــود بــه عنــوان طرحــی بــرای حمایــت اجتماعــی ارائــه 

رســمی اجبــاری و بــرای بقیــه اختیــاری بــود. 
ــۀ آمــوزش و مراقبت هــای بهداشــت و  ــدی در زمین ح جدی ــه ایــن کشــور بعــد از بحــران، طــر ک ــی ایــن اســت  ــره جنوب ک ــل توجــه در مــورد  نکتــۀ قاب
ــرای ارائــۀ خدمــات درمانــی رایــگان بــود.  ح هایــی ب کــه ایــن کشــور از قبــل دارای نظــام آمــوزش ابتدایــی رایــگان و طر ســامت معرفــی نکــرد، چرا
کــه در ســال 1963 پایه گــذاری شــد، بــرای همــۀ شــهروندان قابــل دســترس بــود. افــراد یــا بــه صــورت خویش فرمــا  بــرای نمونــه بیمــۀ ســامت ملــی 
ح در ســال های بحــران  ح وارد شــوند. ایــن طــر کارگــر، کارفرمــا و دولــت می توانســتند بــه ایــن طــر یــا در چارچــوب شــرکت محــل کارشــان بــا مشــارکت 
کــه 98 درصــد جمعیــت ایــن کشــور را تشــکیل می دادنــد،  و پــس از آن هــم تــداوم داشــته و تــا پایــان ســال 2004 حــدودًا 47.4 میلیــون از کره ای هــا 
ح کمــک درمانــی )MAP(، طرحــی غیرمشــارکتی بــرای  تحــت پوشــش بیمــۀ ســامت ملــی قــرار گرفتــه بودنــد. دو درصــد بقیــه نیــز تحــت پوشــش طــر
کــه پــس از بحــران اقتصــادی  کــه بخشــی از نظــام تأمیــن معیشــت ابتدایــی بــه شــمار می رفــت. ایــن همــان طرحــی بــود  افــراد زیــر خــط فقــر بودنــد 
ح از ســال 2004 بــه بعــد،  کــه موقتــًا دچــار فقــر شــده بودنــد، پوشــش داد. ایــن طــر کــره ای را  در ســال 1999 بیــش از یــک میلیــون و ششــصد هــزار 
کــه بــه بیمــاری صعب العــاج دچارنــد و بــه دلیــل هزینه هــای بــاالی درمــان در خطــر فقرنــد، شــامل می شــود. غیــر از افــراد زیــر خــط فقــر، افــرادی را 
بــه طــور کلــی دولــت کــره جنوبــی از اوایــل دهــۀ 1970 همــواره بودجــۀ زیــادی را صــرف حمایــت و تأمیــن اجتماعــی کــرده، و از ســال 1972 تــا 2012 بــه 
کــدام  طــور متوســط ســاالنه 49 میلیــارد را بــه حوزه هــای آمــوزش، ســامت، مســکن و خدمــات اجتماعــی اختصــاص داده اســت. ســهم تقریبــی هــر 
کــره جنوبــی در دهــۀ 1970 عبــارت بــود از 15 درصــد بــه خدمــات اجتماعــی، 20 درصــد بــه مســکن، 4 درصــد بــه  ج دولــت  از ایــن حوزه هــا از از مخــار
ســامت و 61 درصــد بــه آمــوزش. ایــن ارقــام در دهــۀ 90 بــه ترتیــب 26.5 درصــد، 10 درصــد، 17.5 درصــد و 46 درصــد و در دهــۀ 2000 بــه ترتیــب 29 

درصــد، 11 درصــد، 20 درصــد و 40 درصــد بــوده اســت.
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گروه هــای آســیب پذیر را مدیــون رقابت هــای  کاهــش فقــر و بیــکاری و حمایــت از  کــره جنوبــی تــداوم و موفقیــت خــود در  برنامه هــای رفاهــی 
کیــد  کــه ناشــی از تأ گروه هــای سیاســی و اجتماعــی رســمی و غیررســمی بــود  دموکراتیــِک تثبیت شــده و پیوندهــای قدرتمنــد میــان دولــت و 
کــره جنوبــی تقریبــًا تمــام  رفاه گرایــان و دولــِت برآمــده از آن هــا بــر اهمیــت انســجام و همبســتگی اجتماعــی و حفــظ رضایــت عمومــی اســت. در 
کــه بــا »ائتاف هــای حمایتــی« نیرومنــدی  کردنــد  گیــر و اصلــی را آن دســته از سیاســت گذاران اصاح طلــب معرفــی  سیاســت های اجتماعــِی فرا
متشــکل از گروه هــای جامعــۀ مدنــِی حامــی سیاســت های رفاهــی هم پیمــان بودنــد. در واقــع رشــد نیروهــاِی حامــِی رفــاه اجتماعــی در جامعــۀ 
کــره جنوبــی دقیقــًا همزمــان بــود بــا رشــد انســجام و پیونــِد میــان حــوزۀ نهــادی رســمی بــا نهادهــای غیررســمی. بنــا بــر همیــن پیوندهــای  مدنــِی 
کــه ســریعًا ســازمان ها و  کــرد  کــره جنوبــی در اواســط دهــۀ 1990 بــه ایــن ســمت ســوق پیــدا  کــه اقدامــات رفاهــی و حمایتــِی  سیاســی-اجتماعی بــود 

ح هــای پیشــنهادی آن هــا بهــره بگیرنــد.  کننــد و از طر گروه هــا را رســمی و نهادینــه  دســتورالعمل های جنبش هــا و 
ح درآمــد پایــۀ تضمین شــدۀ دولتــی کــه بــه عنــوان  نمونه هایــی از تأثیــر مثبــت ایــن پیوندهــای پیش برنــده جالــب توجه انــد. بــرای مثــال معرفــِی طــر
کــره  کــه نهادهــای جامعــۀ مدنــی  تضمیــن حداقــل اســتاندارد زندگــی شــناخته می شــود، آن دســته از اصاحــات در سیاســت های رفاهــی اســت 
ح بــه جــای اینکــه تنهــا نوعــی حمایــِت غیراجبــاری از افــراد  ح کردنــد و احــزاب و دولــت را بــه اجــرای آن ترغیــب ســاختند. ایــن طــر جنوبــی آن را مطــر
کــه بــه عنــوان طرحــی  نیازمنــد باشــد، بــه عنــوان نوعــی حــق اساســِی شــهروندی مــورد تصریــح قــرار گرفــت. همچنیــن برنامــۀ مســتمری ســالمندی 
تک ُرکنــی معرفــی شــد و مؤلفه هــای قدرتمنــدی بــرای انتقــال بازتوزیعانــۀ درآمــد از کارمنــدان شــرکت های بخــش رســمی بــه شــهروندان بیــکار یــا 
خوداشــتغال در بخش هــای غیررســمِی روســتایی و شــهری داشــت، ابتــدا حتــی از ســوی بخش هایــی از اتحادیه هــای کارگــری و ســازمان های 
ِح  کــه به تازگــی انتخابــات را بــرده بــود، توانســت ایــن طــر غیردولتــِی )NGO( طبقــۀ متوســط بــا مخالفــت روبــه رو شــد، امــا دولــت اصاح طلبــی 

تک رکنــِی پیشــرو را بــا حمایــت قــوِی عواملــی پیشــرو در اتحادیه هــا و گروه هــای جامعــۀ مدنــی اجــرا کنــد.
یکــی از تأثیرهــای قابــل توجــه دموکراســی تثبیت شــده و پیوندهــای میــان دولــت و جامعــۀ مدنــی، شــکل گیری ضــرورت مبــارزه بــا فســاد در کشــور 
کــره جنوبــی بــا تــاش بــرای حــل  کیــد جامعــۀ مدنــی و توجــه دولت مــردان بــه حــل ایــن معضــل اقتصادی-اجتماعــی بــود. مبــارزه بــا فســاد در  و تأ
ــی و اقتصــادی، و پیاده ســازی سیاســت های رفاهــی تقریبــًا همزمــان بــود. در آن برهــه، از یــک ســو زد و بنــد میــان  معضــات ناشــی از بحــران مال
ــادی تلقــی می شــد. از ســوی  ــذار در شــکل گیری بحــران اقتص ــل تأثیرگ ــوان یکــی از عوام ــه عن ــش خصوصــی خــود ب ــا بخ ــای دولتــی ب بوروکرات ه
دیگــر وجــود فســاد در میــان سیاســتمداران و مقامــات رســمی بــرای ســالیان دراز باعــث ایجــاد جــو خشــم و نفــرت، ناامیــدی و بی اعتمــادی در میــان 
کــره شــده بــود. در نتیجــه، مبــارزه بــا فســاد می توانســت هم زمــان راهــکاری بــرای کنتــرل بحــران اقتصــادی و نیــز جلــب اعتمــاد عمومــی و  مــردم 

افزایــش انســجام اجتماعــی باشــد.
ــد  کی ــم تأ ــر مه ــن ام ــر ای ــی ب ــره جنوب ک ــف در  ــای مختل ــه دولت ه ــن ده ــرای چندی ــی دارد و ب ــی طوالن ــی قدمت ــره جنوب ک ــاد در  ــا فس ــارزه ب ــعار مب ش
کرده انــد. بــا ایــن حــال بــرای دولت هــای اقتدارگــرای پیــش از دهــۀ 90  اقدامــات ضــد فســاد ماهیتــی سیاســی داشــت و صرفــًا بــه عنــوان ابــزاری بــرای 
کــردن خشــم عمومــی نســبت بــه بی عدالتــی و فســاد مقامــات رســمی تلقــی می شــد. امــا از اوایــل دهــۀ 90 فســاد بــه عنــوان یکــی از موانــع جــدی  آرام 

توســعه بازشناســی شــد و مبــارزه بــا آن شــکلی جدی تــر بــه خــود گرفــت. 
ــه هــدف آن  ک ــوری رئیس جمهــور اجرایــی شــد  ــا دســتور ف ــام حقیقــی« ب ــا ن ــی ب ــادالت مال ــام مب ــام )1993-1998( »نظ ــۀ کیــم یونــگ س در کابین
کاربــرد حســاب های بی نــام بــود. ایــن دســتور بعدتــر در ســال 1997 بــا رفــع برخــی نواقــص، از جملــه ظهــور  ایجــاد شــفافیت مالــی و ممانعــت از 
دشــواری هایی در مبــادالت مالــی در اثــر فراینــد تأییــد نام هــای حقیقــی، و نیــز ظهــور نگرانی هایــی در مــورد حسابرســی مالیاتــی، بــه شــکل »قانــون 
مبــادالت مالــی بــا نــام حقیقــی و تضمیــن رازداری« درآمــد. کیــم یونــگ ســام همچنیــن نقــش »هیئــت حسابرســی و بازرســی« )BAI( را بــه عنــوان 
ــا  ــارزه ب ــرای رئیــس آن هیئــت در مب ــازوی مشــورتی ب ــه عنــوان ب نهــاد قضایــی ضــد فســاد افزایــش داد و »کمیتــۀ پیشــگیری از فســاد« )CPC( را ب
کــرد از طریــق »کمیتــۀ اصاحــات اداری« اصاحاتــی را در زمینــۀ مقــررات اداری ایجــاد کنــد. بــا ایــن حــال،  کــرد. او همچنیــن تــاش  فســاد تأســیس 
ــکل  ــًا ش ــام عمدت ــگ س ــم یون ــط کی ــده توس ــام ش ــات اداری انج ــوص اصاح ــه خص ــود. ب ــنده نب ــدان بس ــاد چن ــا فس ــارزه ب ــات در راه مب ــن اقدام ای
مقررات زدایــی بــه خــود گرفــت و گرچــه توانســت زمینــۀ برخــی ســاخت و پاخت هــا میــان بوروکرات هــای دولــت و بخــش خصوصــی را کاهــش دهــد، 
کــه خــود در ایجــاد ناپایــداری بــازار و ظهــور بحــران اقتصــادی مؤثــر بــود. کــرد  امــا همزمــان ابزارهــای نظارتــی دولــت را در حــوزۀ اقتصــاد تضعیــف 
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امــا در کابینــۀ کیــم دای جونــگ، کــه بعــد از بحــران اقتصــادی بــه ریاســت جمهــوری کــره جنوبــی رســید، تحــوالت بارزتــری در زمینــۀ مبــارزه بــا فســاد 
کــه هــدف از  خ داد. کیــم دای جونــگ »کمیتــۀ اصــاح مقــررات« )RRC( را بــر مبنــای »قانــون پایــه ای مقــررات اداری« در ســال 1998 شــکل داد  ر
آن بررســی دقیــق و رصــد مقــررات موجــود و حــذف مقــررات غیــر ضــروری یــا تنظیــم مقــررات جدیــد الزم بــود. در نتیجــه اصــاح مقــررات نیــز از قالــب 
کــرد. در متــن بحــران اقتصــادی، کیــم دای جونــگ بــا هــدف کنتــرل بحــران و جلــب  ج شــد و شــکل تنظیمــی نیــز پیــدا  مقررات زدایــی صــرف خــار
کــه برنامه هــای ضدفســاد نظام مندتــری طراحــی کنــد. در ســال 1999، دفتــر نخســت وزیری  اعتمــاد عمومــی بــه دفتــر نخســت وزیری دســتور داد 
ــاد؛  ــگیری از فس ــه ای پیش ــون پای ــام قان ــاد؛ 2( اع ــا فس ــارزه ب ــوص مب ــۀ مخص ــیس کمیت ــرد: 1( تأس ک ــام  ــور اع ــج مح ــامل پن ــی را ش ــۀ جامع برنام
گاهــی عمومــی در مــورد فســاد؛ 4( توســعۀ کمپینــی بــرای تشــویق مشــارکت شــهروندان در کشــف فســاد؛ و 5( انجــام  3( شــکل دهی بــه کمپیــن آ
کــردن فســاد بــود. کیــم دای جونــگ کمیتــۀ مخصــوص ضــد  اصاحــات اداری در حوزه هــای فســادخیز. ایــن برنامــه گام بزرگــی در جهــت ریشــه کن 
ــب  ــًا در قال ــه ایــن کمیتــه صرف ک ــا از آن جایــی  ــرد. ام ک ــا فســاد تأســیس  ــارزه ب ــرای اجــرای اقدامــات الزم در جهــت مب فســاد )SCAC( را در 1999 ب
نوعــی هیئــت مشــورتی بــرای رئیــس جمهــور شــکل گرفــت و فاقــد قــدرت اجرایــی و ســازمان اداری الزم بــرای مبــارزه بــا فســاد بــود، و تمــام اعضــای 
آن اعضــای غیــر ثابــت بودنــد، هم چنــان نابســنده دانســته شــد و تشــکیل نهــادی ویــژه بــا اختیــارات بیشــتر و وضــع قوانیــن جدیــد بــرای مبــارزه بــا 

فســاد هــم در دولــت و هــم در جامعــه بــه عنــوان یــک مطالبــۀ جــدی پــا برجــا مانــد.
ــا اتحــاد 38 ســازمان غیردولتــی  بــه همیــن دلیــل در همــان اوایــل ســال 2000 »ائتــاف شــهروندان بــرای حمایــت از قانــون پیشــگیری از فســاد« ب
کثریــت  تشــکیل شــد و از مجلــس ملــی و احــزاب سیاســی اصلــی خواســت تــا قانونــی جدیــد بــرای پیشــگیری از فســاد وضــع کننــد. پــس از آن احــزاب ا
و اقلیــت طرحــی بــرای مبــارزه بــا فســاد آمــاده کردنــد و در نهایــت در ســال 2001 »قانــون ضــد فســاد« را تصویــب نمودنــد. هــدف از ایــن قانــون ایجــاد 
ــود. در همــان ســال  ــر ضــد اعمــال مفســدانه ب کارآمــد ب ک و شــفاف در خدمــات دولتــی از طریــق پیشــگیری از فســاد و تنظیــم قوانیــن  ــا فضایــی پ
»قانــون پیشــگیری از پول شــویی« نیــز بــرای کمــک بــه تحقــق همیــن هــدف تصویــب شــد. در ادامــه در ســال 2003 نیــز »دســتورالعمل حفــظ 
درســتکاری کارمنــدان دولــت« توســط دولــت مصــوب شــد. در نتیجــه می تــوان گفــت کــه زیرســاخت مبــارزه بــا فســاد در کــره جنوبــی عمدتــًا در زمــان 

کابینــۀ کیــم دای جونــگ شــکل گرفــت.
کــره« )KICAC( در ســال 2002 بــر مبنــای  در ایــن میــان مهمتریــن اقــدام در جهــت مبــارزه بــا فســاد تأســیس »کمیســیون مســتقل مبــارزه بــا فســاد 
کــه در ذیــل ریاســت جمهــوری و بــرای ارتقــای  مــادۀ 10 قانــون ضــد فســاد مصــوِب ســال 2001 بــود. ایــن کمیســیون ســازمان دولتــی مســتقلی اســت 
کــه بــه  قوانیــن و نهادهــای پیشــگیری از فســاد و طراحــی و پیاده ســازی سیاســت های ضــد فســاد تشــکیل شــده اســت. تأســیس چنیــن ســازمانی 
کــره جنوبــی بــرای مبــارزه بــا فســاد بــه عنــوان یکــی  طــور ویــژه مســئولیت اقدامــات ضــد فســاد را بــر عهــده دارد، نشــان دهندۀ اراده و آمادگــی دولــت 
از اولویت هــای اصلــی توســعۀ ملــی و مبــارزه بــا بحــران اقتصــادی اســت. مهمتریــن اقدامــات عمــدۀ ضــد فســاد ایــن کمیســیون شــامل ایــن مــوارد 
گران؛ 4( ارزیابــی  می شــود: 1( ارتقــای نهــادی بــرای پیشــگیری از فســاد؛ 2( رســیدگی بــه گزارش هــای فســاد؛ 3( حفــظ مصونیــت و تشــویق افشــا
گاهــی عمومــی دربــارۀ فســاد از طریــق دســتورالعمل رفتــار کارمنــدان اداری و آموزش هــای ضــد فســاد. در  فعالیت هــای ضــد فســاد؛ و 5( افزایــش آ
ایــن چارچــوب، اقدامــات مشــخصی از قبیــل بازنگــری مقــررات فســادزا، افزایــش شــفافیت در روال هــای اداری، تشــویق مشــارکت عمومــی، ایجــاد 
کــره جنوبــی توانســت طــی چنــد  کار قــرار گرفــت. بــا چنیــن اقداماتــی،  محیــط خالــی از فســاد و اطمینــان از کشــف و مجــازات مفســدین در دســتور 
ســال بــه میــزان قابــل توجهــی شــاخص های فســاد و شــفافیت خــود را بهبــود بخشــد، اعتمــاد عمومــی را افزایــش دهــد و انســجام اجتماعــی را در 

شــرایط بحــران اقتصــادی حفــظ کنــد.
کــه دولــت تنهــا بازیگــر ایــن عرصــه نبــود و قوانیــن و اقدامــات ضــد فســاد تــا حــد زیــادی تحــت تأثیــر فشــار جامعــۀ مدنــی و  امــا بایــد در نظــر داشــت 
کــرد. در 1990  کــره جنوبــی جنبــش شــهروندان از اواخــر 1980 بــه طــور خودانگیختــه رشــد  بــا مشــارکت گروه هــای اجتماعــی امکان پذیــر شــد. در 
بــا توســعۀ دموکراســی و اســتقال محلــی، گروه هــای مدنــی رشــد ســریعی را هــم بــه لحــاظ انــدازه و هــم بــه لحــاظ کیفیــت تجربــه کردنــد و برخــی از 
آن هــا بــه موفقیت هــای قابــل توجهــی دســت یافتنــد. بــه طــور مشــخص ســه ســازمان مردم نهــاد »ائتــاف شــهروندان بــرای عدالــت اقتصــادی«، 
»همبســتگی مــردم بــرای دموکراســی مشــارکتی« و »ســازمان شــفافیت بین الملــل- کــره« نقــش مهمــی در مبــارزه بــا فســاد در کــره جنوبــی ایفــا کردنــد. 
ســازمان »ائتــاف شــهروندان بــرای عدالــت اقتصــادی« )CCEJ( در ســال 1989 تأســیس شــد و توانســت در اســتقرار »نظــام اســامی حقیقــی« بــرای 
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ــه در ســال 1994  ک  )PSPD( »ــرای دموکراســی مشــارکتی ــا کنــد. ســازمان »همبســتگی مــردم ب ــی و ثبــت دارایی هــا نقــش مهمــی ایف ــادالت مال مب
کــردن فســاد توســعه داد و از زمــان  تأســیس شــد، جنبشــی را بــرای اصــاح شــرکت های خوشــه ای )چایبــول(، اصاحــات سیاســی و ریشــه کن 
تأســیس خــود بــه عنــوان دیده بــان پیشــرو بــر ضــد سوءاســتفاده از قــدرت عمــل کــرده اســت. ســازمان شــفافیت بین الملــل نیــز در ســال 1999 از خــال 
ک ســازی فســاد گســترده در جامعــه، و مشــارکت در ســاخت  گاهــی مــردم، پا کــه هــدف آن هــا اصــاح آ ائتــاف چندیــن ســازمان مدنــی تأســیس شــد 
عادالنــۀ جامعــه از طریــق جنبش هــای ضــد فســاد بــود. ایــن گروه هــای مدنــی نــه تنهــا سیاســت های عملــی آلترناتیــوی را بــرای حــل معضــل فســاد 
و ســوء مدیریــت ارائــه دادنــد، بلکــه بــه عنــوان بازیگــران عمــده در تصویــب قوانیــن ضــد فســاد، از جملــه قانــون ضــد فســاد و قانــون پیشــگیری از 

پول شــویی، نقــش ایفــا کردنــد. 
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نتیجه گیری



اندونــزی در ســال 1997 در مواجهــه بــا بحــران اقتصــادی در ابتــدا تحــت فشــار صنــدوق بین المللــی پــول اقــدام بــه اجــرای سیاســت های ریاضتــی 
کــه بــه کشــته شــدن صدهــا نفــر انجامیــد  کــرد. در نتیجــۀ ایــن سیاســت ها دولــت ســوهارتو بــا اعتراضــات شــدید مــردم و بحــران سیاســی مواجــه شــد 
ح »تــور ایمنــی  کــرد و طــر و در نهایــت ســوهارتو در 1998 اســتعفا داد. پــس از آن جهت گیــری سیاســت ها بــه ســوی سیاســت های رفاهــی تغییــر 
اجتماعــی« بــرای حفاظــت از مــردم در برابــر بحــران اقتصــادی اجــرا شــد کــه چنــد ســال بعــد بــه طرحــی بــرای کاهــش فقــر، حمایــت اجتماعــی از فقــرا 
و توســعۀ محلــی بــدل شــد و مقدمــۀ پیاده ســازی نظــام تأمیــن اجتماعــی ملــی و پوشــش ســامت همگانــی را بــه عنــوان عناصــری از نظــام رفاهــی 

کــرد. جامــع اندونــزی فراهــم 
مالــزی نیــز گرچــه بــه دلیــل زیرســاخت اقتصــادی مســتحکم تر خــود کمک هــای صنــدوق بین المللــی پــول را نپذیرفــت، ماننــد اندونــزی در ابتــدا 
در برابــر بحــران اقتصــادی دســت بــه اعمــال سیاســت های ریاضتــی زد. امــا بــا تشــدید مشــکات اقتصــادی و نارضایتی هــا، خیلــی زود بــا تشــکیل 
شــورای عملیاتــی اقتصــاد ملــی در 1998 سیاســت های خــود را تغییــر داد و بــا اتــکاء بــه تجربــۀ خــود در زمینــۀ فعالیت هــای ضــد فقــر در میــان فقــرای 
کــه از فرایندهــای خصوصی ســازی در ســال های قبــل از آن در امــان  روســتایی در دهــۀ 1970 و بــا اتــکاء بــه نظــام بهداشــت و آمــوزش عمومــی خــود 
مانــده بودنــد، توانســت سیاســت های رفاهــی مناســبی را در زمینــۀ آمــوزش، بهداشــت، مســتمری ها و ارائــۀ یارانه هــای ســوخت و مــواد غذایــی بــه 

کــرد. گــذر از دوران بحــران  کــه کمــک قابــل توجهــی بــه ایــن کشــور بــرای  اجــرا درآورد 
کــره جنوبــی از دهــۀ 1960 و بــه ویــژه در دهه هــای 70 و 80، رشــد اقتصــادی قابــل توجهــی بــه دســت آورد. امــا  دهــۀ 1980 در ایــن کشــور مجموعه ای 
کــه مهم تریــن آن هــا آزادســازی و مقررات زدایــی از بــازار مالــی کشــور بــود. ایــن سیاســت ها بــه تضعیــف صنعــت  از سیاســت های اقتصــادی اجــرا شــد 
کــره در ســال 1993 بــه منفــی 8 میلیــارد دالر  کــه تــراز تجــاری  کــره منجــر گردیــد و اقتصــاد کشــور را بــه مــرز ورشکســتگی و بحــران کشــید، بــه طــوری 
کامــی دولــت در حــل ایــن مســئله و فــرار ســرمایه های خارجــی از کــره، بحــران اقتصــادی آســیایی نیــز ســال 1997 آغــاز  ســقوط کــرد. در متــن تــداوم نا

شــد و بــه کــره رســید. 
کــه در دهــۀ 80 و 90 سیاســت های اقتصــادی تعدیــل ســاختاری، به ویــژه آزادســازی و مقررات زدایــی از بــازار مالــی را پیــاده  کــره جنوبــی  همچنیــن 
ــود، بعــد از بحــران  ــرده ب ک ــه  ــروز بحــران اقتصــادی آســیا در ســال 1997، پیامدهــای ســوء ایــن دســته از سیاســت ها را تجرب ــا ب ــرده و همزمــان ب ک
کیــم دای  درصــدد تصویــب و پیاده ســازی سیاســت های اجتماعــی مبتنــی بــر خدمــات رفاهــی و حمایــت اجتماعــی برآمــد. دولــت اصاح طلــب 
کار آمــد، توانســت در دوران  کــه از متــن گروهــی موســوم بــه آرمان گرایــان رفــاه و بــا حمایــت گروه هــای جامعــۀ مدنــی در ســال 1997 روی  جونــگ 
بحــران اصاحاتــی را در بخــش بهداشــت و درمــان و برنامــۀ رفاهــی گســترده ای را بــرای حمایــت اجتماعــی از بیــکاران و فقــرا و ایجــاد حداقــل 
اســتاندارد درآمــدی اجــرا کنــد. همچنیــن دولــت کــره بــا همراهــی مجلــس ملــی و نیروهــای مدنــی کمیســیون مســتقل مبــارزه بــا فســاد کــره را تأســیس 
ح هــای قابل توجهــی بــرای مبــارزه بــا فســاد بــه اجــرا درآورد. در نتیجــۀ ایــن سیاســت های رفاهــی و مبــارزه بــا فســاد، دولــت و نهادهــای  کــرد و طر
کــره جنوبــی تعهــدات  کنــار یکدیگــر انســجام اجتماعــی و اعتمــاد عمومــی را در دوران بحــران حفــظ نماینــد. در واقــع در  جامعــۀ مدنــی توانســتند در 
آشــکار احــزاب اصاح طلــب یــا انجمن هــای مدنــی پیشــرو نســبت بــه تضمیــن رفــاه عمومــی و شــرایط زندگــی شــهروندان در برابــر رقابت هــای ویرانگــر 
بــازار در طــول زمــان تقویــت شــده اســت و همــۀ آن هــا بــر پایــۀ پیوندهــای ســازمانی در درون بخــش رســمی و نیــز بیــن حوزه هــای مدنــی غیررســمی و 
کــه ضمــن برخــورداری از پیوندهــای منســجم، ریشــه های عمیقــی  رســمی در ایــن کشــور بنــا شــده اند. رهبــران ســازمان های رســمِی )کارگرمحــور( 
کارگــر،  در حــوزۀ مدنــی غیررســمی دارنــد، بــا پشــتکار فــراوان مطالبــات موجــود از ســوی اجتماعــات و طبقــات گســترده تر از جملــه طبقــات متوســط و 

ــر را هدایــت می کرده انــد. گیرت نســبت بــه حمایت هــای اجتماعــی ســخاوتمندانه و فرا
ــاه از سیاســت های ریاضتــی و تعدیــل ســاختاری بــه تشــدید بحــران و بــروز تنش هــای اجتماعــی  در نتیجــه در هــر ســه کشــور اجــرای دوره ای کوت
منجــر شــده اســت. گرچــه وجــود زیرســاخت اقتصــادی مســتحکم تر و ســاختار رفاهــی از پیــش موجــود در کشــور مالــزی و تثبیــت دموکراســی و پیونــد 
بخــش رســمی و بخــش غیــر رســمی در کــره جنوبــی موجــب شــده اســت کــه در قیــاس بــا اندونــزی بــه تنش هــای کم تــری دچــار شــوند، امــا در نهایــت 

کــه بــرای حفــظ انســجام اجتماعــی و اعتمــاد عمومــی بــه سیاســت های رفاهــی روی آورنــد.  دولت هــا در هــر ســه کشــور ناچــار شــده اند 
ــه  ک ــوده اســت. همان طــور  ــاختاری نب ــل س ــراِل تعدی ــای نئولیب ــل برنامه ه ــای توقــف کام ــه معن ــش ب ــر اســت ایــن چرخ ــه ذک ــال الزم ب در عیــن ح
ح کرده انــد، سیاســت های رفاهــی در بســیاری مواقــع بــا پیگیــری تعدیــل ســاختاری در  بســیاری از منتقــدان اینگونــه سیاســت ها بــه درســتی مطــر
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کــره جنوبــی هم زمــان بــا پیاده ســازی سیاســت های رفاهــی،  حوزه هایــی ماننــد حقــوق کار و خصوصی ســازی همــراه بــوده اســت. بــرای مثــال در 
کــه در  کارخانه هــا هســتیم. از ایــن جهــت همانطــور  کارگــران از  کار و تســهیل اخــراج  کار در جهــت موقتی ســازی نیروهــای  شــاهد تغییــر حقــوق 
گــزارش نقــل شــده اســت، سیاســت های رفاهــی می تواننــد  گــزارش بانــک جهانــی نیــز آمــده و پیش تــر در بخــش مربــوط بــه کشــور اندونــزی در ایــن 
گــذار بــه اقتصــاد مبتنــی  کارکــرد کنتــرل اجتماعــی را بــرای اجــرای دســتورالعمل های سیاســت های تعدیــل ســاختاری و نقــش تســهیل گرانه را بــرای 
کــه بــا پافشــاری  بــر بــازار آزاد داشــته باشــند. بــا ایــن وجــود، نمی تــوان تثبیــت حمایــت اجتماعــی و خدمــات رفاهــی بــه عنــوان حــق شــهروندی را 

مردمــی و ممارســت نهادهــای جامعــۀ مدنــی بــه دســت می آیــد، بــه عنــوان دســتاوردی کوچــک ناچیــز شــمرد و نادیــده گرفــت.
 در اینجــا نقــش جامعــۀ مدنــی و مقاومــت آن هــا در برابــر سیاســت های ریاضتــی و حمایت شــان از سیاســت های رفاهــی، بــه خصــوص از نظــر 
تأثیرگــذاری آن هــا در تثبیــت دســتاوردهای رفاهــی حائــز اهمیــت اســت.  در واقــع دولت هــای اصاح طلــب در مواقعــی کــه بحران اقتصــادی در زمینۀ 
بودجــه، ارز یــا بدهــی را از رژیــم قبلــی بــه ارث بــرده باشــند، نمی تواننــد دولــت رفــاه از پیــش موجــود را انقباضــی کننــد. حتــی یــک دولــت راســت گرا یــا 
کــه از حمایت هــای انجمن هــای مدنــی و  کــره )2008( نیــز وقتــی بــا ســازمان هایی منســجم در بخــش رســمی  میانــه روی راســت ماننــد رژیــم لــی در 
کــه برنامه هــای  غیررســمی برخوردارنــد، احاطــه می شــوند، قــادر نخواهنــد بــود برنامه هــای اصاحــات ریشــه ای نئولیبرالــی را پیــاده کننــد، هرچنــد 

کــرد.  رفاهــی ســخاوتمندانۀ جدیــدی هــم طراحــی نخواهنــد 
کــه ریشــه ها و منابــع  کــره جنوبــی در زمینــۀ اجــرای سیاســت های رفاهــی و برنامه هــای مبــارزه بــا فســاد نشــان می دهــد  بــه خصــوص تجربــۀ 
سیاســت حمایــت اجتماعــی بایــد بــه فضــای مدنــی غیــر رســمی و پیکربندی هــای درون و بیــرون سیاســت بخــش رســمی، و بــه ورای پدیده هــای 
تنگ دامنــۀ رقابت هــا و ائتاف هــای انتخاباتــی گســترش یابــد. بــه ویــژه، اســتحکام پیونــد و اعتمــاد سیاســی میــان رهبــران ســازمان های رســمی 
کــه تبیین کننــدۀ تغییــرات در سیاســت برنامه هــای  و شــهروندان انجمن هــای مدنــی غیــر رســمی، بــه عنــوان عوامــل اصلــی ای پدیــدار می شــوند 

اجتماعــی در کشــورهای در حــال توســعه و دموکراتیــک هســتند.
کــه سیاســت های ریاضتــی اغلــب در شــرایطی اعمــال  ــا بحــران اقتصــادی نشــان می دهــد  گــون در مواجهــه ب ــۀ کشــورهای گونا ع تجرب در مجمــو
کــه فاصلــۀ محسوســی بیــن احــزاب و جامعــۀ مدنــی وجــود دارد و بــه همیــن دلیــل دولــت یــا تحــت نفــوذ گروه هــای قــدرت قــرار می گیــرد  می شــود 
کــه اجــرای  کــه حتــی در شــرایط بحــران اقتصــادی بــه دنبــال بیشینه ســازی منافــع خــود هســتند، یــا تحــت فشــارهای جهانی ســازی قــرار می گیــرد 
کــه دولــت بــا بخــش غیــر  دســتورالعمل های نئولیبــرال و تعدیــل ســاختاری را تشــویق می کنــد، و در هــر دو حــال ممکــن اســت بــه جهــت فاصلــه ای 
غ از تمایــات رأی دهنــدگان خــود دســت بــه بازتنظیــم کامــل یــا ایجــاد ائتاف هایــی دگرگون شــونده و بــا تغییراتــی  رســمی و جامعــۀ مدنــی دارد، فــار

ج می آفرینــد.  ج و مــر کــه در طوالنی مــدت هــر مــدام بزننــد 
کــه یــا بخــش رســمی نظــام سیاســی  در مقابــل، اتــکاء بــه سیاســت های رفاهــی در مواجهــه بــا بحــران اقتصــادی در کشــورهایی رقــم خــورده اســت 
پیونــد جدی تــری بــا ســازمان های مدنــی بخــش غیررســمی و جامعــۀ مدنــی داشــته و یــا در صــورت نداشــتن پیونــد قابــل اتــکاء، بخاطــر اعتراضــات و 
شــورش های ســازمان های بخــش غیررســمی و نیروهــای جامعــۀ مدنــی تحــت فشــار قــرار گرفتــه اســت و در نتیجــۀ آن پیونــد و فشــار، دولــت حفــظ 

انســجام اجتماعــی و جلوگیــری از ســقوط اقتصــادی گروه هــای آســیب پذیر را در اولویــت سیاســت گذاری قــرار داده اســت. 
در نهایــت بایــد گفــت، برخــاف ادعــای مدافعــان سیاســت های بازارمحــور، نه تنهــا اعمــال سیاســت های ریاضتــی، انجــام اصاحــات بازارمحــور در 
بخــش عمومــی و کاهــش هزینه هــای عمومــی در شــرایط بحــران اقتصــادی امــری ضــروری و گریزناپذیــر نیســت، بلکــه انتخــاب میان سیاســت های 
گــر حــزب سیاســی  ع ارتبــاط آن بــا نیروهــای اجتماعــی اســت و در حقیقــت، ا ریاضتــی و سیاســت های رفاهــی تابــع اقتضائــات ســاختار سیاســی و نــو
کــم خــود را بــه مطالبــات جامعــۀ مدنــی و مــردم جامعــه اش متعهــد بدانــد، قــادر بــه عقب نشــینی از سیاســت های رفاهــی نخواهــد بــود و حتــی  حا
ح هــای بیشــتری در زمینــۀ خدمــات رفاهــی و حمایــت اجتماعــی خواهــد زد و از ایــن طریــق بــا بحــران مقابلــه  دســت بــه پیاده ســازی و اجــرای طر
خواهــد کــرد و بــر آن فائــق خواهــد آمــد. تجربــۀ ســه کشــور اندونــزی، مالــزی و کــره جنوبــی در ایــن گــزارش، تأییــدی اســت بــر ایــن مدعــا و حتی نشــان 
کــه مــردم بــه دلیــل فقــر یــا بیــکاری در شــرایط بحــران  کــه حفاظــت از سیاســت های اجتماعــی و ارتقــای سیاســت های رفاهــی در شــرایطی  می دهــد 
اقتصــادی در معــرض آســیب بیشــتری قــرار می گیرنــد، و مبــارزه بــا فســاد بــه جــای نفــی مداخــات دولــت، می توانــد بــه حفــظ انســجام اجتماعــی و 

کــم و تصمیمــات آن کمــک قابل توجهــی کنــد. پشــتیبانی مــردم از نظــام سیاســی حا
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