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 مقدمه

ر موقعیت خاص جغرافیایی از منابع و کشور ما ایران به علت قرار گرفتن د

امکانات ویژه ای برخوردار است. این منابع و امکانات برای کشور ما 

محدودیت ها و فرصت هایی را به وجود آورده است. همچنین تاریخی پر از 

فراز و نشیب داریم که می تواند به ماپیش فرضی برای آینده بدهد اما با وجود 

های متعدد و شدیدی پیش روی خود داریم و نیازمند تمام این نکات ما بحران

روش هایی جدید هستیم. یکی از راه های ایجاد این روش ها الگو بررسی 

کشور هایی است که از جهاتی با ما مشترکند و تجربه توسعه اقتصادی موفقی 

دارند. ما با بررسی این کشور ها و الگوگیری و بومی سازی الگو ها میتوانیم 

ی این بحرانها را پشت سر بگذاریم. دو کشور مالزی و ژاپن از جهاتی تا حدود

مثل جنگ، دین، فرهنگ و ... با ما اشتراکاتی دارند. این پژوهش به مقایسه این 

 دو کشور با ایران می پردازد و سعی بر راهگشا بودن دارد.

 

  بیان مساله

فهموم وسعه به مرین مسئله بشر امروز است و میل به تتتوسعه اقتصادی مهم 

زء ای بوده و جباالبردن استاندارد زندگی در سطحی فراگیر، مطلوب هر جامعه

های تکاملی انسان است. توسعه اقتصادی نشانگر پویایی جدا نشدنی گرایش

 و تحرک و اندیشه میل به تکامل در نهاد نوع انسان است.

رف ارتباطات بیشت توسعه به معنای کاهش فقر، بیکاری، نابرابری، صنعتی شدن 

بهتر، ایجاد نظام مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی 

های بسیاری از جمله توسعه اقتصادی، توسعه جاری است. توسعه زیر مجموعه

سیاسی و توسعه فرهنگی دارد. در این پزوهش پزوهشگر به بررسی مفهموم 

هیم از یکدیگر کامال گسسته پرداز. هرچند همه این مفاتوسعه اقتصادی می

 هایی دارند.نیستند و پیوستگی

اجتماعی است، ولی امری پیچیده -ی عینی اقتصادیاگرچه توسعه یک پدیده

های کمی نظیر درآمد سرانه، توان باشاخصو چندبعدی است و به سادگی نمی
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ی تازدیاد پس انداز و سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی پیشرفته از جوامع صنع

ی جهان سوم اندازه گیری کرد. چرا که عالوه مدرن به کشورهای عقب مانده

بربهبود وضع اقتصادی و ترقی سطح تکنولوژی و ازدیاد ثروت ملی، بایستی 

 تغییرات اساسی کیفی در ساخت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز پدید آید.

قتصاددانان اغلب ا 7351توسعه اقتصادی اصطالحی نسبتا تازه است.تا دهه 

ی واقعی در کشورها توسعه اقتصادی را به عنوان رشد مشخص درآمد سرانه

نند که ککردند ولی از آن زمان به بعد بسیاری از اقتصاددانان تاکید میتعبیر می

ا و هی اقتصادی به معنای رشد به اضافه تغییر، به ویزه تغییر در ارزشتوسعه

 نهادها است.

ای را در زمینه طرق رسیدن به هر یک تجارب ارزندهجوامع و ملل گوناگون 

 توسعه به همراه دارند. 

ای را در زمینه از آنجایی که جوامع و ملل گوناگون هر یک تجارب ارزنده

مسیر قرار گرفتن در در این پژوهش طرق رسیدن به توسعه به همراه دارند، 

شود برخی می ؛ اینکه چه عواملی باعثمطالعه می شود ی اقتصادی توسعه

رهایی . کشوکشورها به توسعه اقتصادی برسند و برخی دیگر دست نیابند

همچون ژاپن، مالزی، آلمان، ترکیه و ... اما در این پژوهش،پژوهشگر دو 

 دهد. را مورد بررسی قرار می مالزی و ژاپن کشور 

از آنجایی که هر دوی این کشورها وجوه مشترکی با ما دارند، می توانند 

مالزی قبل از صنعتی شدن مانند لگوهای مناسب و به جایی برای ما باشند. ا

ایران به صادرات نفت وابسته بود و عالوه بر  آن دورانی از استعمار توسط 

-کشورهای غربی را هم، مانند آنچه ایران از دوران قاجار تجربه کرد در کارنامه

 ی تاریخی خود دارد.

گذشته در قالب کشورهای فقیر قابل تعریف مالزی که در حدود چهار دهه ی 

بود، امروز به چندان شکوفایی نائل شده که برخی آن را در زمره کشورهای 

توسعه یافته قرار می دهند. در حدود چهار دهه ی قبل عمده ی اتکای اقتصادی 

مالزی بر زراعت ، کشاورزی و صادرات قلع معطوف می شد اما این کشور به 
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توسعه قرار گرفت به طوری که برای بسیاری از کارشناسان  یک باره در مسیر

 .و صاحب نظران اقتصادی تعجب آور است

ژاپن نیز که بارزترین مثال برای یک کشور گرفتار جنگ زدگی، فقر و آسیب 

نه برای "و  "حمایت از تولید ملی"است که طی چند دهه با عمل به شعار 

دار تغییر و تحول های بیادی ه پرچمسال791در فاصله ی زمانی  "یک لقمه نان

اکنون در صدر جدول قدرت های اقتصادی بزرگ دنیا و از توسعه بوده است و 

 .یافته ترین کشورها است

 

در واقع این موضوع به معنای سرسپردگی تام به آنچه مالزیایی ها و ژاپنی ها 

دابیر و اتخاذ تدر دستور کار قرار دارند نیست، اما بی تردید با مطالعه ی دقیق 

هوشمندانه می توان در برخی عرصه ها با الگوبرداری مناسب وهدفمند، روند 

 .توسعه ی ایران را تسریع و تسهیل کرد

 

 اهمیت پژوهش

در این پژوهش به شناخت و معرفی دو نمونه از کشورهایی که علیرغم 

ی برخورداری از حداقل منابع مادی توانست در سایه اقدامات و رهنمودها

اثربخش دولت و رهبران سختکوش و حمایت مردم مسیر توسعه اقتصادی را 

 پردازیم.به سرعت طی کنند، می

امروزه جهان با سرعت شگرفی در حال تغییر و پیشرفت است و عقب ماندن 

 های پیوستنناپذیری به دنبال دارد. یکی از راهاز این کاروان خسارت جبران

 تواند ما را در امر توسعهخت تحوالتی است که میبه این کاروان، مطالعه و شنا

اقتصادی یاری نماید. در این ارتباط شناخت کشورهای در حال توسعه ای که 

اند )از جمله کشورهای در طی کردن مراحل توسعه موفق تر از دیگران بوده

نعتی ی کشورهای صی توسعهتازه صنعتی شده( شاید حتی مفیدتر از تجربه

 باشد.
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یکی از این کشورهاست که امروزه توجه زیادی را به خود معطوف  مالزی

داشته است. این کشور طی سالهای اخیر نرخ رشد اقتصادی باالیی داشته و 

ای در تجارت جهانی کسب کرده است. بررسی روند اهمیت قابل مالحظه

پیشرفت و تدابیر اعمال شده توسط بازیگران خرد و کالن عرصه اقتصاد در 

درصد( آن مسلمان بوده  67مالزی از قبیل اینکه عمده جمعیت )حدودکشور 

و در گذشته متکی به صادرات مواد معدنی نظیر قلع و کاالهای اولیه نظیر 

کائوچو، روغن نخل و نفت و گاز بوده است، اهمیت این شناخت را برای ما 

 یژگیکند. استفاده از الگوهای توسعه این کشور که از لحاظ ودو چندان می

 د.تواند موثر باشهای فرهنگی و اقتصادی شباهت زیادی با کشورمان دارد می

سال مغلوب قدرت و تکنولوژی غرب شده بود و در انزوا  111ژاپن که حدود 

برد به عالوه از فقر طبیعی و عدم برخورداری از منابع معدنی و مواد به سر می

نیز عرصه  7161تا  7159های ی سالبرد و در فاصلهخام قابل مالحظه رنج می

ها و سایر کشورهای خارجی شده بود و ها و بریتانیاییتاخت و تاز آمریکایی

 در اثر اعطای امتیازات گوناگون به آنها حاکمیتش مخدوش شده بود. 

های اولیه نهایتا منجر به شکست آن وقوع جنگ جهانی دوم با وجود پیروزی

رغم خسارات وارد شده، آنها نگ، علیهای جکشور شد. با فرونشستن شعله

هرگز به زانو در نیامدند. بنابراین ژاپن نیز از جهات آسیایی بودن و قرار گرفتن 

 یتواند ارائه کننده مدل خوبی از سیر توسعهدر موقعیت بغرنج جنگ می

 اقتصادی باشد.

اندیشمندان توسعه عمدتا بر حسب نوع نگرش به مسائل و مشکالت کشورها، 

وسعه کنند. ولی تها و راهبردهای متنوعی را برای توسعه نیافتگی ارائه میحطر

توان تهیه کرد. ای برای آن نمیامری پیچیده است ونسخه از پیش آماده شده

کند که هرچقدر ای با توجه به شرایط خود روندی را طی میزیرا هر جامعه

واند تود را دارد و نمیهای مختص به خهم با الگوگیری از سایرین باشد ویزگی

 یک تقلید کورکورانه و بدون توجه به شرایط را در پیش بگیرد.
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 اهداف پژوهش:

های فرهنگی و دینی و اجتماعی عالوه بر دیدگاه بررسی موضوع از تمام حنبه-

 اقتصادی 

مشخص کردن نقش دین و فرهنگ و حکومت و ساختار اجتماعی در -

 پیشرفت هر یک از کشورها

ی برون رفت کشورها از بحران اقتصادی و الگوگیری همراه با شیوه بررسی-

 بومی سازی متناسب با فرهنگ کشور خود

 

 سواالت پژوهش

 آیا توسعه اقتصادی صرفا مفهومی کمی است؟-

توانیم مستقیما از تدابیر  اقتصادی سایر کشورها برای کشور خود چرا نمی-

 بهره جوییم؟ 

ادی های اقتصمالزی، ژاپن و ایران در برابر بحران عملکرد هر یک از سه کشور-

 چگونه بود؟

ها و مسائل اقتصادی ایران تحت تاثیر چه عواملی و از چه زمانی به بحران-

 وجود آمدند؟

 های پژوهش فرضیه

 رسد توسعه اقتصادی صرفا یک مفهوم کمی نیست.به نظر می-

الزی، ژاپن و ایران رسد هرچند وجوه مشترکی بین سه کشور مبه نظر می-

 کند.وجود دارد اما هر جامعه با توجه به شرایط خود روندی را طی می

رسد که تدابیر ژاپن برای برون رفت از بحران اقتصادی شامل اتکا به نظر می-

گذاری روی آموزش و تعهدات بر فرهنگ غنی و تولیدات داخلی و سرمایه

 فردی وبود.
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ز بحران اقتصادی مالزی وابسته به شخصیت رسد که برون رفت ابه نظر می-

 ی مالزی است.ماهاتیر محمد نخست وزیر جاودانه
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 پیشینه تحقیق

 همایون کاتوزیان -ایران جامعه کوتاه مدت

وسعه ت بررسی مشکالت به جامعه کوتاه مدت:»کاتوزیان در مقاله ای با عنوان 

پرداخته است. کاتوزیان در تعریف جامعه « رانسیاسی و اقتصادی بلند مدت ای

 نوآوری و اکتساب تنها به نه درازمدت و رابطه آن با توسعه می نویسد: توسعه

 ا حقباشد ی ثروت نیز نیاز دارد خواه و نگهداری انباشت به خصوص بهبلکه

براساس   .ودب دراز مدت ایجامعه اروپایی . جامعةو علم و امتیازیا دانش

استدالل مذکور،کاتوزیان بر این باور است که جامعه ایران، جامعه ای کوتاه 

مدت می باشد و از اینروامکان توسعه را ندارد. کاتوزیان در ابتدا مقاله می 

. است بوده مدت کوتاه ایاروپا جامعه دراز مدتجامعة برخالف نویسد: ایران

 وتاهک عمری ــ اغلب و بنیادین مهم تغییرات ـحتیـ تغییرات جامعه در این

پذیر نااستوار و خدشه چارچوب یک فقدان تردیدنتیجةبی . ایناست داشته

ز کند. جامعه کلنگی ا را تضمین دراز مدت تداومیتوانستمی که است قانونی

، اعی، اجتمــ سیاسی نآ هایاز جنبه بسیاری کهایجامعه یعنی»نظر کاتوزیان 

 اهکوت و هوس هوی که خطر است این در معرضآن ــ پیوسته و ادبی آموزشی

 .افتدجانش به با کلنگ جامعه مدت

 

 

 حسین آزادبر -تجربه اقتصادی مالزی )درسهایی برای اقتصاد ایران(

ورهای الزی از کشدر مقدمه این پایان نامه پژوهشگر نوشته است: نظر به اینکه م

ی انسبتا موفق اسالمی در توسعه اقتصادی و هدف این کشور ایجاد جامعه

ر ای دپیشرفته از طریق گسترش علم و تکنولوژی است و تجارب عدیده

 گذاری مستمر درمراحل مختلف سیاستگزاری، انتقال تکنولوژی و سرمایه

اهداف توسعه  های صنعت، آموزش و تربیت نیروی انسانی هماهنگ بابخش
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بهای این کشور اسالمی توان در بسیاری از موارد از تجارب گرانملی دارد، می

 استفاده شایان توجهی به عمل آورد.

 یوسف بیدخوری -نقش دولت در توسعه اقتصادی ژاپن

و  گذاری خارجیدر این پژوهش، پژوهشگر ابتدا به صورت تئوریکی سرمایه

مطرح کرده است و در ادامه تاثیر ان بر جامعه  تاثیر آن بر توسعه اقتصادی را

ژاپن بررسی شده است. سپس به نقش و اهمیت فرهنگ در توسعه اقتصادی 

شود. بهره دوم این پایان نامه متشکل از دو فصل عمده خواهد بود پرداخته می

در فصل اول ابتدا به شکل مفهومی نگاهی به ساختار دولت و تئوری های 

های مختلف اقتصادی به این ا توجه به نقش دولت در نظاممربوطه دارد و ب

داری متعهد به توسعه است. در رسد که دولت ژاپن ذولتی سرمایهنتیجه می

ای ارائه هشود و مطابق با شاخصفصل دوم مفهوم توسعه اقتصادی بررسی می

 گیرد.های آماری قرار میشده، وضعیت اقتصادی ژاپن مورد تحلیل

 دکتر هوشنگ نهاوندی -وتوسعه اقتصادی عقب افتادگی

در این مقاله ابتدا علت اهمیت یافتن مسئله توسعه اقتصادی در قرون اخیر را 

-کند.سپس شاخصیک توالی از اتفاقات پس از جنگ جهتنی دوم مطرح می

های توسعه اقتصادی را مطرح کرده و کشورهای مختلف را از جهات این 

توان جهش سریع به کند که هنگامی مییان میکند و  بها مقایسه میشاخص

سوی تکامل اقتصادی را آغاز کرد که در اجتماع احساس توسعه ملی ایجاد 

 پردازد.های توسعه اقتصادی میشود؛ پس از اینها به مبحث سیاست

های فوق نسبتا نگاهی صرفا اقتصادی حاکم بوده است؛ اما ی پژوهشدر همه

ش کرده است به جوانب اجتماعی و هویتی نیز پژوهشگر در این پژوهش تال

 نگاهی گذرا داشته باشد.
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  فصل سوم
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 جغرافیای مالزی

ی حاصلخیز آسیای جنوب شرقی با معادن سرشار زمینی کشور مالزی در منطقه

های سیاسی و اقتصادی بوده و زیرزمینی خود از دیرباز مورد توجه قدرت

ای هنابع و ذخایر فراوان در مالزی، این کشور بر سر راهاست. عالوه بر وجود م

ی ماالکا قرار دارد که دو اقیانوس هند و دریایی مهمی از جمله تنگه -تجاری

سازد و خصوصا منطق آسیای غربی و خاور میانه از آرام را به هم متصل می

-یماین طریق قادر به تماس با شرق آسیا، ژاپن و سواحل فربی قاره آمریکا 

 باشند.

 یبه دلیل داشتن دو ناحیه جدا از هم )شبه جزیره مالزی و مالزی شرقی( مسئله

 حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی همواره حائز اهمیت بوده است.

 تحوالت سیاسی مالزی

 در اما شد یم محسوب هلند و پرتقال مستعمره یمالز دور یها گذشته در

 سال) یعیگازطب و نفت نیهمچن و قلع بزرگ منابع ازکشف بعد هفدهم قرن

 کشور تمام بر 7371 سال در نکهیا تا شد یمالز وارد ایتانیبر جیتدر به( 7311

 ید.گرد مسلط

 7317میالدی مستعمره انگلستان شد و تا سال  71سرزمین مالزی در قرن 

 ها بر امور آن نظارت داشتند.انگلیسی
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ا همالزی به تصرف ژاپنی که ژاپن به انگلستان اعالن جنگ داد، 7317سال 

انگلستان بار دیگر  7315درآمد. با شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم در سال 

ها طرحی برای ایجاد اتحادیه به این کشور بازگشت. در طول جنگ، انگلیسی

ها تدارک دیده بودند که در واقع نوعی ایجاد تمرکز ماالیا بعد از خروج زاپنی

م به فرماندار سلطنتی انگلستان به جای بیعت با از طریق اعالم وفاداری مرد

ن ها کشمکش میاهایی روبرو شد. ماه-سالطین محلی بود این طرح با مخالفت

انگلستان و رهبران محلی منجر به کنارگذاردن طرح دولت مرکزی شد و در 

ایلت ماالیو، پنانگ و ماالکا  3طرح فدراسیون ماالیا شامل  7311ی اوایل فوریه

حله اجرا درآمد. در راس آن یک کمیسر عالی انگلیس به عنوان نماینده به مر

تاج و تخت انگلستان و سالطین ماالیو قرار داشت که یک شورای مشورتی 

 کردند.اجرایی و یک شورای قانون گذاری وی را یاری می
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 بودن اقتصاد مالزی در دوران مستعمره

 بودن رهالف( کشاورزی مالزی در دوران مستعم

در زمان استعمار مبنای صادرات کشاورزی مالزی بر استخراج کائوچو طبیعی، 

جات و روغن نخل و آناناس محصوالت گرمسیری نظیر الوار، فلفل و ادویه

 استبوده

 ب( صنعت مالزی در دوران مستعمره  بودن

گاز ت و برداری از نفی اصلی صنعت در مالزی توسعه نیافته بر پایه بهرهبدنه

هند و قلع دترین منابع طبیعی زیرزمینی این کشور را تشکیل میطبیعی که مهم

 بنا شده است.

سهم بخش کشاورزی و صنعت در تولید ناخالص داخلی تقریبا  7316در سال 

افزایش چشمگیری  7331یکسان بوده است در حالی که این رقم در سال 

 است. داشته و حدودا به دو برابر بخش کشاورزی رسیده
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  رشد اقتصادی مالزی

مهم ترین عامل رشد اقتصادی مالزی بی شک افزایش تولید ناخالص داخلی 

به ویژه در بخش صنعت و تا حدودی خدمات) در پی بهبود روند امور مالی( 

رسد گام ابتدایی در این کشور برای صنعتی شدن باشد. در واقع به نظر میمی

ای هکشاورزی به صنعت است و پایه تغییر شیوه معیشت اکثریت مردم از

 اقتصادی کشور از بخش کشاورزی به صنعت تغییر یافته است.

تجارت نیز امروزه در مالزی از اهمیتی چون گذشته و به مراتب بیشتر 

برخوردار است. زیرا سیاست توسعه اقتصادی در این کشور بر مبنای گسترش 

ل توجه در این مساله این ریزی شده است. اما نکته قابصادرات صنعتی پی

از  %61اندازه با صادرات رشد کرده است. حدود است که واردات تقریبا هم

کاالهای صنعتی شامل قطعات الکترونیکی،  7331صادرات مالزی در سال 

اند و سهم صادرات آالت و ابزار الکتریکی گزارش شدهرساناها و ماشیننیمه

س اسنوات قبل کاهش قابل مالحظهای و مصرفی نسبت به کاالهای واسطه

 داشته است.

سهم کشورهای توسعه یافته در صادرات مالزی در دوران توسعه و قبل از آن 

متفاوت است؛صادرات مالزی در دورانی که در مسیر توسعه یافتگی به سر 

برد به کشورهای توسعه یافته کاسته شده است. زیرا کشورهای توسعه یافته می

ای بودند ولی مالزی دیگر از مواد خام و کاالهای واسطه  خواستار واردات

 پشگامان این عرصه نبود.

 نقش دولت در توسعه اقتصادی مالزی

عمر مفید فرآیند توسعه اقتصادی در مالزی حدود دو دهه به طول انجامید که 

های با برنامه و موثر دولتی در پیگیری اهداف ی اهمیت فعالیتدهندهنشان

-عهسری فرآیندهای توسرسد که ما در مالزی با یکباشد و به نظر میتوسعه می

 محور روبرو هستیم.-ای دولت

های به صورت متداوم برنامه 7351مالزی از زمان کسب استقالل در سال 

رشدی  7331تا بحران  7316توسعه اقتصادی خود را پیش برده است و از سال 
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در  های توسعه اقتصادیاولین جرقهنسبتا پایدار را به نمایش گذاشته است. 

با نخست وزیری دولت اسالم گرای ماهاتیر محمد با  7317مالزی از سال 

 داری آغاز شد.رویکرد سرمایه

دولت با تاکید بر نقش بخش خصوصی به عنوان موتور رشد اقتصادی کشور 

 به و  داد تغییر و اصالح آن مبنای بر را کشور قوانین  با قدرت انعطاف باال،

 مدتبلند  ساله ده برنامه  چند قالب در مالزی. پرداخت زیربنایی امور توسعه

و جاه طلبانه ، توسعه سیاسی اقتصادی فرهنگی اجتماعی خود را با هدف باال 

 و رفاه افزایش ، خالقیت و آوری نوع به توجه بردن رشد اقتصادی ، 

 رقابتی ایفض ،ایجاد یفیتک افزایش ، فقر با مبارزه ، مردم زندگی استانداردهای

طی هر ده سال و رسیدن به هشت  GDP کردن برابر دو برای ریزی برنامه ،

و دو برابر کردن درامد سرانه با وجود دو برابر شدن  7331  برابر نسبت به سال

و رشد ساالنه هفت درصدی را تدوین نمودند .در  1111جمعیت تا سال 

 تون  نجیب و  1113-119مد بداوی دوران نخست وزیران بعدی )عبداله اح

 .وپیگیری است تداوم حال در اصالحات پروسه این ،( 1119 رزاق

 

 گرا مالزی، یک دولت توسعه

نخبگان  -7گرا عبارتند از: های توسعههای دولتاز نظر لفت ویچ ویژگی

بروکراسی قوی و  -9استقالل نسبی دولت  -1مصمم به تحقق اهداف توسعه 

توانمندی الزم برای مدیریت موثر منافع  -5امعه مدنی ضعیف ج -1رقابتی 

گیری از ابزار سرکوب در پیشبرد توسعه همراه با بهره -6بخش خصوصی 

لفت ویچ به عنوان یکی از توجه به رفاه عمومی و حفظ مشروعیت قانونی 

متفکرینی که متعلق به جناح اقتصاددانان اقتصاد محض است با مشخص کردن 

توسعه گرا جدا می نماید و نقش  ریای توسعه گرا را از غهدولت سی،ایس تیال

 به عبارت دیگر آن ها را حامالن توسعه می داند. وآن ها را پر رنگ 

های  توسعه گرا عموماً توسط  نخبگان  توسعه گرا اداره  می شوند. دولت

رشد   هتوسعه ، پایبندی  ب شبردیویژگی های این نخبگان  عزم  راسخ  برای  پ
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  اهداف  ودوری  از مفاسد اقتصادی شبردیو تحول  اقتصادی ، توانایی  برای  پ

و اجتماعی  می باشد. این  نخبگان  در سطوح  باالی  دیوان داری  نظامی  و 

 گرا هستند. یحضور دارند و شدیداً مل  اسییومقامات  ارشد س  رنظامییغ

ال  گذار دولت  مدرن  در لفت  ویچ  دولتهای  توسعه گرا را شکل  در ح

  اسییس  روهاییکشورهای  در حال  توسعه  تعریف  می کند که  مستقل  از ن

از خشونت  برنامه های  توسعه  اقتصادی   زانییاجتماعی  عمل  کرده  و با م -

  می برد.  شیرا به  پ

یا شبه  استبدادی  دولتهای    کیردموکراتینوع  غ انگریویژگی های  فوق ب

را، های  دولتهای  توسعه گ نیاز تئوریس  ارییعه گرا می باشد. از دید بستوس

، آنها را با توجه  به  شرایط  بی ثبات  داخلی  و  کیردموکراتیاین  ویژگی  غ

رده  یاری  ک اری، بس قتصادیبحرانهای  خارجی  در تداوم مقتدرانه  توسعه  ا

 است .

ن گرفت شیاست که با در پکی از شاخصترین دولت های اسالمی مالزی ی

ه توانسته است ب ریای منحصر به فرد خود، در سالهای اختوسعه استهاییس

جایگاه ارزشمندی در توسعه اقتصادی دست یابد و به عنوان یک دولت تازه 

در حال صنعتی شدن شناسایی شود. این دولت سالهاست که رشد پایداری در 

از چهار هزار  شیدرآمد سرانهای ب از هفت درصد را تجربه میکند، و شیحد ب

صادراتش کاالهای ساخته شده و به ویژه کاالهای الکتریکی  شتریدالر دارد. ب

است. از همه مهمتر اینکه مالزی با همه دولت های جهان دوست  کییو الکترون

دولتی با  یاست و روابط خوب و سازندهای دارد. با همه این اوصاف، مالز

و اسالمی است. این دولت همچون هر دولت مسلمان ویژگیهای جهان سومی 

از هر جای دیگر، در مالزی مهم است  شیدیگر، هویتی اسالمی دارد و اسالم ب

همانند هر دولت جهان  ن،یمیدهد. همچن لیو اساس وحدت ماالیاییها را تشک

مثل هر جای دیگر،  هسومی دیگر، از تنوع نژادی و قومی برخوردار است ک

 ش داخلی محسوب میشود.منبع مهم تن



 

17 
 

ای در مالزی توسط دولت تهیه و اجرا سه برنامه بلندمدت توسعه 7311از سال 

 شد:

این سیاست سه هدف عمده (: 1771-1791سیاست اقتصاد نوین) (1

اس توسعه اقتصادی بر اسداشت؛ رفع فقر، تعادل اقتصادی میان اقوام، 

 .نامهنج سال آخر برشدن در پالگوی جایگزینی واردات و نهایتاً صنعتی

رنامه رسید.در پنجمین ب %9597به  %1399میزان فقر در مالزی از  7316در سال 

شدن تمرکز به طور عمده بر روی صنعتی (31-7316)پنج ساله توسعه مالزی

در طول این برنامه ارزش افزوده بخش صنعتی به بیش از دو برابر آنچه  شد.

ی بخش خصوصی رشد قابل توجهی کرد. گدارتعیین شده بود، رسید و سرمایه

درصد رسید و  71درصد به  13در ترکیب صادرات سهم بخش کشاورزی از 

 برابر شد. 1سهم تولیدات صنعتی حدودا 

: اهداف این برنامه اختصاص حداقل (0111-1771( سیاست توسعه نوین)1

( و ههایی در برنامه گذشتدرصد از اقتصاد به بومیان ) به علت وجود نقص 91

 نیز تسریع امر توسعه بود.

 به هم بیکاری و اشتغال وضعیت اشاره، مورد سیاست دو درهنگام اجرای 

 رو، این از و رسید کامل اشتغال به 7339سال از مالزی  .رسیدند مطلوبی میزان

 مورد را دیگر دولتهای از ماهر کارگران ورود دولت، سیاست، این پایان در

رسید و درآمد  %1/1به  %6بیکاری از  نرخ دوره، این خالل در .داد قرار توجه

 سرانه نیز افزایش یافت.

در زمان اجرای سیاست توسعه نوین بخشی از واردات مجددا وارد چرخه 

ی یک عزم جدی برای حرکت دهندهشد که این فرآیند نشانصادرات کشور می

 به سوی توسعه یافتگی است.

ماهاتیر محمد اهداف  1111انداز چشم در برنامه سوم توسعه یا همان سند

 کند:خود را این چنین توصیف می
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 کشاورزی اقتصادی با صنعت تکامل یافته و دارای زیربنای گسترده، بخش

 متکی خود به که مولد اقتصادی و مفید خدماتی بخش و یافته تکامل مدرن

ضا و تقا  عرضه شده دگرگون الگوهای با سرعت به را خود میتواند و است

 منطبق کند.

-اقتصادی با تکنولوإی کارآمد و قدرتمند از نظر انطباق با نوآوری و سرمایه

 گذاری

 وری باال در همه عوامل تولیداقتصادی با بهره

 .باشد نوآور و اتکا خود و گرا برون آفرین کار که اقتصادی

 و استمرار سبب طلبی کمال و نمونه کاری وجدان و اخالق که اقتصادی

 .میشود آن اماستحک

 .کننده معیشت مناسب مردم استفراه و تورم پایین نرخ آن ویژگی که اقتصادی

 .است بازار نیروهای فشار و نظم تابع که اقتصادی

 سازی خصوصی

سازی به عنوان یک راهکار برای نجات از رکود خصوصی 7311از دهه 

ن و در پی آ های با نظام لیبرال معرفی شداقتصادی در بسیاری از اقتصاد

 در مالزی آغاز شد. 7319خصوصی سازی از سال 

ای هها و بنگاهسازی این بود که اگر فعالیت سازمانفرضیه اصلی خصوصی

رد کاقتصادی از بخش دولتی که آن را به طور سنتی در دست داشت و اداره می

ای انتقال یابد، نتایج خوبی در پی به یک بخش خصوصی کارآمد و حرفه

 داشت. خواهد

هایی در روند توسعه ملی پدید آورد و شد این اقدامات دگرگونیبینی میپیش

های اقتصادی آینده شود. خصوصی سازی شامل سه زیربنای بسیاری از طرح

 تعهد از جانب دولت است:

 شود که حضورش را در امور اقتصادی کاهش دهد.دولت متعهد می -7



 

19 
 

 ومی خواهد کرد.ها و مصارف عمدولت سعی بر کاهش هزینه -1

 گذارد.   دولت عرصه را برای فعالیت نیروهای بازار آزاد می -9

خصوصی سازی در مالزی درست وقتی که دولت به طور کامل بر اقتصاد 

ای هکشور چیره شده بود و بزرگترین عامل اقتصادی کشور وجود شرکت

های بزرگ بزرگ دولتی بود، مطرح شد. هدف دولت از تاسیس این شرکت

های دولت به شدت افزایش یافت و این هزینه سعه بود، ولی به تدریج هزینهتو

شد و در نهایت دولت با کسری ها از راه استقراض داخلی و خارجی تامین می

 ای روبرو شد.سابقهی بیبودجه

ای هشدند زیرا اکثر شرکتهای دولت و اقداماتش با شکست مواجه میتالش

ر د بودند. در پی این اتفاقات مسئولین اقتصادی کشوکفایت و ناکارآمدولتی بی

سازی افتادند. دولت نهایت تالش خود را به کار گرفت و در به فکر خصوصی

طی مدتی کوتاه قوانین برنامه خصوصی سازی تهیه شد و عالوه بر آن جایگاه 

 آن در توسعه ملی تقویت گردید و مشخص شد.

د و سازی بوشگامان در عرصه خصوصیبا توجه به اینکه مالزی از اولین پی

کشوری با شرایط مشابه دست به این اقدام نزده بود؛ آنان از یک الگو برای 

ای هبهره بودند؛ نتیجتا اغلب اقدامات انجام شده در نخستین سالپیشروی بی

 سازی، ابتکاری و با آزمون و خطا صورت گرفت.اجرای خصوصی

 ها اشتباه فاحشی دردقت عمل بر روی طرح اما با مطالعات دقیق کارشناسان و

 سازی انجام نشد.اثنای اجرای خصوصی

 خارجی گذاریسرمایه 

گذاران داخلی گرچه در طرح خصوصی سازی اولویت به خریداران و سرمایه

توانند در این گذاران خارجی در موارد ذیل میداده شده است، اما سرمایه

 فرآیند مشارکت داشته باشند:

ی که تکنولوژی خارجی شدیدا مورد نیاز است و در داخل کشور زمان -7

 نمونه مشابه آن موجود نیست.
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زمانی که الزم است از وجود نیروهای خارجی برای گسترش بازار  -1

 صادرات استفاده شود.

 گذاران داخلی برای جذب سهام کافی نباشند.در صورتی که سرمایه  -9

ی جهانی از به ارتباطات شبکهدر صورتی که پروژه مورد نظر اصالتا نیا -1

 باشد.

گذاری مستقیم یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی مالزی، سرمایه

-دولت با اعطای امتیازات مثبت و مشوق سرمایه 7363خارجی است. از سال 

های خارجی گذاران به طور جدی شروع به جذب مقدار انبوهی از سرمایه

د گذاران تصویب شد و به افرامزایای سرمایه کرد. قوانینی در رابطه با حقوق و

کردند حقوقی برابر با گذاری در مالزی میخارجی که اقدام به سرمایه

 شد.شهروندان مالزی داده می

 بیش و کنند صادر را خود تولیدات درصد 51 که بود آن به مشروط قانون این

در پی این  .باشند داشته خود استخدام در وقت تمام را مالزیایی  951از

میلیون دالر بود در  353، 7351گذاری خارجی که در سال ها، سرمایهسیاست

-میلیارد دالر افزایش یافت. بزرگترین سرمایه 71به چیزی حدود  7331سال 

 ها بودند.ها و تایوانیگذاران خارجی مالزی ژاپنی

ا گذاری در آسیمالزی بعد از چین بهترین موقعیت سرمایه 7331در سال 

 یک عنوان به اکنون مالزی در خارجی مستقیم گذاریسرمایه شد.حساب می

 کسب برای را الزم همراهی و اقدامات دولت و میگیرد صورت نهادمند اقدام

همچنین با ایجاد سازمان میدا، مرکز توسعه  .میدهد انجام آن

بستری برای  Malaysian Industrial Development (MIDA)مالزی،

 فرصتهای معرفی و خارجی شرکتهای شناساییگذاران خارجی، ایهتشویق سرم

 کردن عالقمند برای مناسب هایزمینه کردن فراهم و آنها برای گذاریسرمایه

 گذاری در مالزی است.جهت سرمایه در آنها
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  گراتوسعه  خارجی سیاست

 مسالمتجوی خارجی سیاست میتوان را مالزی توسعه دالیل مهمترین از یکی

-مالزی ب دلیل ملت چند قومیتی خود از آغاز دولتی آسیب .دانست دولت ینا

ها نیز مالزی را بر آن شد. وجود اقلیت چینی در میان ماالییپذیر محسوب می

داشت تا عاالوه بر داشتن ارتباط مطلوب با ایاالت متحده، بریتانیا و ژاپن با 

 پایان زمان از کم دست و اخیر دهه چند طول در چین نیز رابطه داشته باشد.

 نقطه این از آگاهی با دولت این رهبران ، 7363 سال در نژادی درگیریهای

 خارج دنیای با ترمسالمتجویانه روابط گسترش با را آن برآمدند صدد در ضعف

به این مساله توجه بیشتری نیز  7311پس از دهه  .نمایند حل حتی و جبران

 شد.

نزوی بود و سیاست منطقه گرای ضعیفی را نیز مالزی م 7311تا اوایل دهه 

رفت. گای خود بهره میکرد و از ژاپن و چین برای حفظ موقیت منطقهدنبال می

در جریانات اختالفات مرزی مالزی با همسایگان خود، اندونزی و فیلیپین، 

مالزی بیش از پیش به ایاالت متحده نزدیک شد و با استفاده از سیاست ضد 

 دولت، این اختالفات را به نفع خویش تمام کرد. کمونیسم آن

 ماهاتیر محمد، یک ناجی مستعد!

 نقش بود مالزی وزیر نخس 1119 تا 7317 های سال در که محمد ماهاتیر

یکی از فاکتورهایی که او را از .نمود ایفا کشور این پیشرفت در ای برجسته

 وه بر دارا بودن سمتدهد آن است که وی عالبسیاری از سیاستمداران تمیز می

سیاسی، دانش نظری بسیاری در زمینه توسعه وجهان سوم داشت و این پشتوانه 

آثار  نتیجه در که کرد گر جلوه کارآمد دولتی عنوان به را وی دولتنظری، 

 .است مشهود راحتی به مالزی جامعه در آن ای توسعه

 صنعتی ایه سیاست در اصالحاتی وی وزیری نخست زمان در و 11 دهه طی

 آهن صنایع چون صنعتی سنگین های پروژه رو این از و گرفت صورت کشور

 صنعتی سیاست بررسی عملیات وهمزمان نمود و رشد و شد ریزی پایه فوالد و

 .شد آغاز صنعتی کالن برنامه و مالزی
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 الگوی اساس بر توسعه ابتنای محمد ماهاتیر نظر از یافتگی توسعه معیارهای

ای توسعه را تک خطی ندانسته و معتقد است به جز روشوی  .است بومی

  تواند کارساز باشد.توسعه غربی طرق دیگری نیز می

ای بر ساختگرا در جهت توسعه دارد. یعنی معتقد است ماهاتیر محمد، اندیشه

بایست نقشی فعال در توسعه کشور داشته باشد و از چیزی که خود دولت می

اندیشه او به طور  .کندگذارد، دفاع میمی« ی سازندهگرایحمایت»وی نام آن را 

ها این خصوصی بود. این تعامل به ماالییخالصه تعامل نزدیک دولت و بخش

توانایی را داد که تجارت خیلی راحت انجام بشود و سود آن نیز از طریق 

 .مالیات به دولت برگردد

 زندگی ارتقای و عیاجتما عدالت محمد ماهاتیر های برنامه مهم محورهای از

 اصلی هدف دو از یکی که است معتقد وی .بود فقر خط باالی به مالزی مردم

 .است فقر کنی ریشه ندارد مخالفتی آن با کس هیچ که اقتصادی جدید سیاست

 در مترقی افکاری اقتصادی توسعه های برنامه برای پویا تفکر بر عالوه وی

 دارد. نیز بشری و نژادی های زمینه

 وضعیت و نژاد بین رابطه قطع را مالزی اقتصاد نوین سیاست دیگر بخش وی

 کنیم بنا ای عادالنه و برابر جامعه خواهیم می اگر وی نظر از .داند می اقتصادی

 تمام در باید که معناست بدان این .باشیم پذیرا نیز را اقدامات بعضی انجام باید

 تشکیل قومی های گروه از مناسبی ترکیب اشتغال مهم اصلی و های بخش

 .کنیم تضمین را زمینه این در تعادل ایجاد و مختلف های حرفه در دهنده

 وارد به دولت شد، حاصل کامل اشتغال مالزی اقتصاد در که 7339 سال از

 تقویت جهت در همچنین،. آورد روی متخصص نیروی جذب و کردن

 علمی مراکز به محمد حکومتماهاتیر خالل در آنها از نفر هزاران ماالیاییها

 که ندشد فرستاده کمبریج و آکسفورد دانشگاههای همچون خارجی پیشرفته

 .میروند شمار به توسعه راه در مالزی ارزشمند انسانی هایسرمایه اکنون
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 فرهنگی -بسترهای اجتماعی

 مطلقه استبداد شرایط نبود مالزی، در توسعه دادن روی علل مهمترین از یکی

 نکرده تجربه را مطلقه استبداد خارجی، و داخلی دالیل به دولت این .است

 بسیاری دیدگاه از است، معروف توسعه قاموس در که استبداد نوع این .است

-به عقب سیاسی » شرقی استبداد « اصلی عامل سیاسی، توسعه دانشمندان از

 در معموالً  استبداد نوع این .است بوده آسیا قاره در پیشرفت عدم و ماندگی

 از اعم فراوان شکستهای با طوالنی فرهنگی و تاریخ که دارد وجود جوامعی

اند. ناکامی در کرده تجربه اجتماعی و سیاسی اصالح راه در  خارجی و داخلی

ی ضعف نیروهای اصالح طلب و قدرت باالی نیروهای این راه نشان دهنده

 چنین . مالزیهایی از این جوامع هستنداستبداد است. چین و ایران نمونه

 و دارریشه فرهنگ و تاریخ صاحب دولت این .است طی نکرده را ایتجربه

 های دولت دیگر با فرهنگی و برخورد تعامل محل نتیجه، در و نبوده مهمی

 انزوای تاریخی، عمالً برخوردی، و تعامل چنین نبود .است نبوده هم مهم

 .است زده رقم رنشمد تاریخ از پیش تا را دولت این اقتصادی و سیاسی

م آید. اسالمالزی از لحاظ دین و نژاد به هیچ وجه کشور منسجمی به شمار نمی

دین رسمی این کشور است ولی تا حد زیادی آزادی مذهبی در مالزی به چشم 

 رود، ازخورد.اسالم در مالزی در واقع تنها یک عامل وحدت به شمار میمی

 میگیرند بهره زبان و نژاد به نسبت قویتری مراتب به عنوان ایدئولوژی به اسالم

 پیچیده بسیار شرایط دولت این این حال، با .آنهاست مهم هویتی مبنای و

 ندارد. را عربستان و ایران مذهبی

ان گفت تودهند و میی قومیتی مالزی را تشکیل میها بزرگ ترین دستهماالیی

 پیشرفت از مانع که ودهنب نسبت به سایر اقوام برتری نسبی دارند ولی چنان

 در که تسامح و خاص تساهل هایشیوه حقیقت، شود. در و نژادها اقوام دیگر

 نژادی بزرگ درگیری و از تعارض دارد مانع وجود منطقه آن اجتماعی سنت

 .است شده
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درصد با معتقدات  71-درصد بودائی 71-درصد از مردم این کشور مسلمان 59

معتقدات  -درصد دارای5درصد مسیحی و 6-درصد هند و 1-قبائلی چینی

-درصد چینی 91-ماالیی درصد مردم  67از نظر نژادی، .مذهبی دیگر هستند

 .درصد هندی هستند 1

درصد از تولید  1معادل  درصد است و ساالنه 11نرخ باسوادی در مالزی  

سختی  ناخالص ملی این کشور بمصرف تعلیم و تربیت میرسد.دولت مالزی به

 .یکند تا بیسوادی را ریشه کن کندتالش م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ژاپن

ت کمتر کسی اس: بمباران هسته ای: پایان تلخ جنگ جهانی دوم برای ژاپن

که از فاجعه ی انسانی یعنی تنها بمباران هسته ای در طول تاریخ بشریت بی 

 روشیماهی هایشهر در اتمی بمب خبر باشد. آمریکا با توافق شوروی سابق، دو

 هب هاژاپنی برای را دوم جهانی جنگ داستان و کرد پرتاب ژاپن زاکیناکا و

         رساند.                                                                                                                        پایان به ممکن حالت ترینتلخ
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 به شدنتبدیل شرف در را خود هاالس آن در که کشوری ژاپن، برای جنگ

 چهل از بیش ویرانی کشته، میلیون دو دید؛می جهان هایابرقدرت از یکی

 محاللاض مزارع، سوختن تولیدی، و صنعتی تاسیسات تخریب شهرها، درصد

 توجه،لبجا نکته. گذاشت باقی چسبیده استخوان به پوست مردمی و اقتصاد

 بود.   فجایع این با کشور این برخورد

 زج ژاپن رفتمی توقع: ساخت گراییپیشرفت و سنت از معجونی ژاپن

 است، تهگذاش میراث به برایش انسانی فاجعه چنین که کشوری آمریکا؛ نابودی

 مذاکرات ابزار با گرفتند تصمیم هاآن اما باشد؛ نداشته دیگری آرزوی

 یکی قیقاد ینا. بگیرند را کشورشان به بیشتر هایخسارت جلوی دیپلماتیک

 زا وگو. بعدگفت و مذاکره توانایی: است کشور یک در توسعه بازوهای از

 لحص اساس بر را اشاساسی قانون. کرد نوسازی به شروع دوباره ژاپن جنگ،

 ورکش سازندگان عظیم خیل به را نظامیان و منحل را ارتش داد، تغییر جهانی

 تصاداق به را آن و ساخت ییگراپیشرفت و سنت از معجونی ژاپن. کرد ملحق

 خوراند.                                                              خود پاشیدهازهم

 اندتهداش امروز به تا آنچه هر قهری گذاشتن کنار با مساوی را مدرنیته هاژاپنی

 تپیشرف مانع لزوما اقتصاد در موجود نهادهای که شدند متوجه بلکه ندیدند،

 بخشیده هبودب را پیشرفت فرآیند حتی علم از کمربندی چون توانندمی و نیستند

 کنند.                                                                                               زیاد را سرعتش و

 تنها ناگازاکی و هیروشیما فاجعه: ژاپن اقتصاد به دیگر ایضربه و سونامی

 3 قدرت به ایزلزله 1177 سال مارس در. بود ژاپن هایابرچالش از یکی

 هزار 165 و کشته نفر هزار 11 از بیش فاجعه این در. لرزاند را ژاپن ریشتر

 مافوکوشی ایهسته نیروگاه به زلزله این از حاصل سونامی. شدند آواره نفر

                                                                                                                                شد.          رادیواکتیو مواد نشت باعث و رساند آسیب

 هزار 791. داد قرار تاثیر تحت نیز را ژاپن اقتصاد شکبی دادهرخ سونامی

 برای دالر میلیارد 961 به نزدیک ژاپن دیگر سوی از. کرد ویران را ساختمان
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 مشکل اب ژاپن ایهسته صنعت فاجعه بعدازاین. کرد هزینه اقتصادی هایآسیب

 کرد.                                                پیدا کاهش درصد 11 تا کشور این برق تولید و شد روبهرو جدی

 و رکود اب را هاآن و داد قرار تاثیر تحت را صنعتی هایفعالیت تبعبه برق قطع

 ندداد نشان نیز اقتصادی هایشاخص زلزله از پس. کرد مواجه وریبهره کاهش

 ژاپن داخلی ناخالص تولید 1177 سال در. ندارد خوشی حال ژاپن اقتصاد که

          بود.                                                                                  1171 سال از کمتر درصد 1٫1

 این. کردند تجربه را شدیدی افت صادرات و رشد شاخص دیگر سوی از

 جارانف و سونامی زلزله،. داد قرار تاثیر تحت نیز را جهان مالی بازارهای حادثه

 در ژاپن اقتصادی رشد میزان از درصد 7 تا 1٫1 فوکوشیما ایهسته نیروگاه

                                                                                      داد.           کاهش را 1177 سال اول ماههشش

 تاثیر زنی کشور این صادراتی محصوالت بر ایهسته تشعشات دیگر سوی از

 از مقصد کشورهای نتیجه در. کرد رادیواکتیو مواد به آلوده را هاآن و گذاشت

                                                زدند.  سرباز ژاپنی کاالهای واردات

 میزان از درصد 7 تا 1٫1 فوکوشیما ایهسته نیروگاه انفجار و سونامی زلزله،

                              داد.                                                                                     کاهش را 1177 سال اول ماههشش در ژاپن اقتصادی رشد

 

 

شکست در جنگ جهانی دوم  :تاثیر جنگ جهانی دوم بر اقتصاد ژاپن

میلیون نفر  79وضعیت اسفباری را برای ژاپن رقم زد به طوریکه با داشتن 

بیکار شرایط بسیار سخت اقتصادی را تجربه کرد. کمبود مواد غذایی، تورم 

کفاف سیر کردن شکمشان را نمی داد و بسیار شدید تا حدی که حقوق افراد 

شکل گیری بازار سیاه تنها بخشی از مشکالت این کشور بود. این مسائل به 

عالوه ضرورت بازسازی کشور ناشی از خرابی های جنگ که منجر به ویرانی 

از ثروت ملی این درصد  5/17درصد از دارایی های غیر نظامی و نابودی  15

لیت پرداخت غرامت به متفقین باعث بروز فشار کشور شده بود و نیز مسئو
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و این کشور در پایان این جنگ  بیشتری بر این مردم و دولت ژاپن شده بود

تمامی متصرفات فراسوی دریایی خود، از جمله کشور کره را که در آن زمان 

درصد کل کشور را تشکیل می داد از دست داد و می توان گفت اقتصاد  5/1

و برآیند این جنگ خانمان سوز برای ژاپن  از بین رفته بود ژاپن در جنگ عمالا 

به اندازه ای وحشتناک بود که بسیاری از تحلیلگران در توصیف آن از عبارت 

، ولی دولت به وجود آمده بر پایه }به کلی ویران شده{ را به کار بردند

تشکیالت اصولی با سیاست های دور اندیشانه به رشد قابل توجهی در حد 

استاندارد های جهانی دست یافت. ژاپن پس از اشغال توسط آمریکا با یک 

برنامه پیگیر توسعه صنعتی به رشد اقتصادی چشم گیری دست یافت و در 

تا  7355طول دوره ای که رشد باالی اقتصاد نامیده می شود، یعنی از سال 

رشد یافت.  یا بیشتر در سال %71اقتصاد ژاپن با نرخ میانگین  7311اوایل سال 

، اقتصاد جهانی با نوسانات زیاد در سیستم پولی بین 7311پس از آن در سال 

المللی و مواجهه با دو بحران نفتی دچار تنزل گردید. بهر حال دولت ژاپن 

دارای مدیریتی است که می تواند اقتصاد نسبتاا قدرتمند خود را، با اتخاذ 

 بین سایر کشور ها ی پیشرفته،سیاست های موثر در زمینه اقتصاد کالن در 

مصون نگه دارد. همچنین نیروی کار و مدیریت با توافق داوطلبانه برای تعیین 

مزد با یکدیگر مشارکت داشته اند. ساختار صنعتی ژاپن با ابداع اصول فنی 

موفق  %1متحول شده و همچنین در شکستن تورم و حفظ نرخ بیکاری زیر 

رگترین اقتصاد های دنیا و همچنین دومین قدرت بوده است. ژاپن به یکی از بز

 صنعتی جهان بدل شد.                                                                                  

     

جزیره  9،111مجمع الجزایر ژاپن شامل بیش از  :موقعیت جغرافیایی ژاپن

بع را در بر می گیرد. چهار کیلومتر مر 911195است که منطقه ای به مساحت 

 جزیره اصلی از شمال به جنوب، هوکایدو، هونشو، شیکوکو و کیوشو هستند.

درصد آن زمین  7796ژاپن بیشتر کوهستانی و پوشیده از جنگل است، تنها 

متر  9،116های زراعی است. مرتفع ترین نقطه ژاپن کوه فوجی به ارتفاع 
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متر از  1گاتا است، که -نیز هاشیروفوت( است. پست ترین نقطه آن  71915)

 سطح دریا پایین تر است.

ژاپن در حلقه آتش اقیانوس آرام قرار دارد و شماری چشمه های آب گرم 

 می رنج آتشفشانی های فوران و سونامی مکرر، های دارد. همچنین از زلزله

 رد.ب

 

است مایل(  1711کیلومتر ) 9511ژاپن از شمال به جنوب  :آب و هوای ژاپن 

و شماری از مناطق مختلف آب و هوایی دارد. اما به طور کلی آب و هوای آن 

 معتدل با چهار فصل است.

زمستان ها در جزیره شمالی هوکایدو با بارش برف سنگین همراه است. در 

فوت(  71سانتی متر )بیش از  971در شهر کاچن تنها در یک روز  7311سال 

 برف بارید.

ی اوکیناوا دارای آب و هوای نیمه گرمسیری معتدل با در مقابل جزیره جنوب

درجه فارنهایت( است. در این  11درجه سلسیوس ) 11میانگین دمای ساالنه 

 اینچ( باران می بارد. 11سانتی متر ) 111جزیره هر سال حدود 

 

                                                        :                                                                       فرهنگ ژاپنی

 زیادی تحول معاصر دوران تا جومون دوره از تاریخ، طول در ژاپن فرهنگ

 تأثیر شمالی آمریکای و اروپا آسیا، نقاط سایر هایفرهنگ از داشته

 است،هبود ایمنطقه قدرتمند مرکز یک همواره چین که آنجایی از. استپذیرفته

 بر چینی فرهنگ آثار و گذاشته ژاپن فرهنگ بر زیادی تأثیر چین فرهنگ

 از بتداا ژاپن به چینی فرهنگ انتقال. است مشهود همچنان ژاپن سنتی فرهنگ

 ماندود دوران در ژاپن و چین مردم میان مستقیم تماس با سپس و کره طریق

 یساالرونشوگ زمان در ژاپن مردم. استگرفته صورت سوئی دودمان و تانگ
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 زمان تا که گذراندند را بیرونی جهان از انزوا از طوالنی ایدوره توکوگاوا

 ژاپنی فرهنگ امروزه. داشت ادامه میجی دوره آغاز و سیاه هایکشتی رسیدن

                                                               رود.                                                            می شماربه جهان هایفرهنگ ترینشاخص از یکی

 یک طول در که هرچند است، چین کشور از برگرفته ژاپن فرهنگ اعظم بخش

 رد اند. خانوادهگذاشته تاثیر آن روی شدت به نیز غربی کشورهای اخیر قرن

 تاهمی انبزرگ به احترام و شودمی شناخته جامعه اصلی واحد عنوان به ژاپن

 خیلی اجتماعی طبقه و شده محسوب فرد یک از ترمهم گروه. دارد زیادی

 ههمیش مسن افراد حرمت اینکه ضمن شودمی لحاظ غرب از ترسخت و سفت

 لیتحصی پیشرفت و داده آموزش به زیادی اهمیت ژاپن جامعه. ماندمی محفوظ

 در را پشتکار و کوشیسخت کودکی دوران همان از. داندمی افتخار مایه را

 بدیلت شاناصلی باور به بزرگسالی در که طوری به کنندمی نهادینه هابچه

 و تررسمی کنندمی سعی هاغربی با خود روزمره مراوده در هاژاپنی. شودمی

 سوال گویند،می «نه» ندرت به خود شأن حفظ برای آنها. باشند ترمؤدبانه

 ضایتر عنوان به همیشه را آنها بله نباید پس دهند،نمی هم دستور یا مستقیم

 کنید.                                                                             تلقی موافقت یا

 یشپ مشکل ترینخطرناک که معتقدند ژاپن در دبیرستانی آموزاندانش اکثر

 فرد روی ربیغ هایفرهنگ اینکه با. است فردگرایی امروزی، کودکان روی

 دهند.                                                                                                                       می اهمیت خیلی گروه به ژاپن جامعه در اما دارند تمرکز

 ناکارمند در انگیزه ایجاد متنوع هایروش از یکی: مدیرت ژاپنی)تئوری زد(

 چه دان،کارمن زندگی کیفیت بهبود و شغلی امنیت ایجاد با روش این در. است

 افزایش شرکت به کارمندان اعتماد میزان آن، از پس چه و اداری ساعات در

 با را یژاپن مدیریت شود. روشمی بیشتر شرکت بازدهی نتیجه در و یابدمی

 اوچی است. این لیامدکتر وی آن مبدع که شناسندمی نیز «زد تئوری» عنوان

 و یشترب مسئولیت کارمندان آن، در که هاستژاپنی کار فرهنگ بازتاب تئوری،

  دارند.                                        را وظایف از متنوعی یمجموعه انجام توانایی
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سومین قدرت اقتصادی دنیا )پس از  1171کشور ژاپن در سال  : اقتصاد ژاپن

 .                                                                                ین( بوده و در آسیا نیز رتبه دوم را از این لحاظ داراستآمریکا و چ

کشور ژاپن دارای منابع طبیعی خیلی محدودی است و اکثر جزایر و خاک آن 

و  صنعتهای دولت در بخش کوهستانی و آتشفشانی است؛ ولی با همکاری

ز ا عنوان یکیهای پیشرفته، ژاپن بهگذاری گسترده در فناورینیز سرمایه

 ا شناخته شده است.در صنعت و تکنولوژی دنی عمده پیشگامان

دهد و به ای از درآمدهای اقتصادی ژاپن را تشکیل میصادرات بخش عمده

 .                                             تندسترین شرکای تجاری این کشور هآمریکا، چین و کره جنوبی عمده ترتیب

محصوالت صادراتی عمده ی ژاپن شامل تجهیزات حمل و نقل، اتومبیل، 

                                                                                       .صنایع الکترونیک، ماشین آالت الکتریکی و صنایع شیمیایی هستند

ولید ترین کشورها در زمینه تدر بخش صنایع ژاپن به عنوان یکی از پیشرفته

اتومبیل، تجهیزات الکترونیکی، ماشین ابزار، فوالد و فلزات غیرآهنی، کشتی 

شمار سازی، صنایع شیمیایی و نساجی و نیز صنایع غذایی فرآوری شده به

 های تجاریبا نام المللیآید. این کشور دارای تعداد زیادی شرکت بینمی

معتبری همچون تویوتا، میتسوبیشی، هوندا، سونی، نیسان، نینتندو پاناسونیک، 

 .      سونی اینتر اکتیو انتر تیمنت و کانناست

 شده احاطه دریا با کامل طوربه ژاپن کشور: ژاپن اقتصاد در کشاورزی بخش

. اردد روسیه و شمالی کره جنوبی، کره چین، کشورهای با آبی مرزهای و است

 شبخنتیجه در است جنگل از پوشیده کشور این خاک از درصد 11 به نزدیک

 است.                                                                         کشاورزی برای مناسب آن از کوچکی

 و درصد 7٫1 ژاپن اقتصاد داخلی ناخالص تولید در کشاورزی بخش سهم

 هکتار هزار 511 و میلیون 1 از. است درصد 9 نیز اشتغال در بخش این سهم

 کشت زیر هاآن هکتار هزار 165 و میلیون 1 ژاپن، در موجود کشاورزی زمین

 وند.                                                   شمی داده اختصاص میوه و سبزی چای، کشت به مابقی و هستند برنج
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 مواد از درصد 61 اما است رسیده خودکفایی به برنج تولید رد ژاپن اقتصاد

 ژاپن کشور در. آوردمی دست به واردات کانال از را موردنیازش دیگر غذایی

 زا دلیل همین به دارد وجود کشاورزی بخش در متخصص کار نیروی کمبود

 مناطق در را متخصص خارجی کارگران کشور این 1176 سال دسامبر

               است.                                                                                                                          کرده استخدام خود اورزیکش استراتژیک

 هایروش کارگیریبه با اما دارند کوچکی کشاورزی بخش اینکه با هاژاپنی

 االییب راندمان و مناسب کیفیت با و متنوع تمحصوال برداشت، و داشت مدرن

 کنند.                                                                     می تولید

 به جهتو با اما است باال بسیار ژاپن در سطح، واحد در برداشت باوجوداینکه

 یازن به پاسخگویی توان کشور این باال، جمعیت و بخش این بودن کوچک

 ندارد.                                                                             را خود داخلی

 محصول ترینمهم ،1175 سال در تن هزار 111 و میلیون 1 تولید با برنج

 را جهان 3 رتبه ژاپن برنج مصرف میزان نظر از و بود ژاپن اقتصاد کشاورزی

                                                                         دارد.                 

 مواد از درصد 61 اما است رسیده خودکفایی به برنج تولید در ژاپن اقتصاد

                                                    آورد.                                                            می دست به واردات کانال از را موردنیازش دیگر غذایی

را به ژاپن ابر قدرت اقتصادی  7315: آنچه تصویر ویران ژاپن سال عوامل رشد

امروز مبدل کرده است، فرآیندی است که عده ای آنرا معجزه ی اقتصادی 

نامیده اند. لیکن این معجزه، واقعیتی آموزنده برای کشور هاییست که هنوز 

ود ر ا در کاغذ بازی های نسخه های پرزرق و برق توسعه ی غرب، غرق خ

کرده اند. حقیقت این است که شکل گیری تدریجی فرهنگ کار و توسعه، به 

مدیران و سیاست گذاران ژاپنی کمک کرد تا ضمن مدیریت صحیح منابع 

ا بانسانی، منابع مادی و منابع مالی، بتوانند تصمیم گیری درستی در مواجهه 

بحرانها و استفاده از فرصتها داشته باشند، همزمان ساختار و چارچوب نهادی 

 الزم برای توسعه را، اندک اندک به وجود آورند.                       



 

32 
 

از سیاست های زیرکانه ی آنها در دوره ی اشغال میتوان سیاست تسلیم، 

دم مقاومت منحرف کردن اصالحات اشغال گران، حفظ وحدت ملی ژاپن، ع

 مردمی جدی، اصالحات ارضی و نظام آموزشی را نام برد.                            

از دیگر عوامل رشد ژاپنی ها میتوان به اصالحات میجی یا : اصالحات میجی

احیای میجی اشاره کرد. این اصالحات زنجیره ای از رویداد ها بود که به 

و اجتماعی ژاپن منجر شد. تجدید دگرگونی های عظیمی در ساختار سیاسی 

حیات میجی به مثابه انقالبی بود که در نیمه دوم قرن نوزدهم، در پایان دوره 

ادو یا باکوماتسو و آغاز دوره ی می جی، رخ داد. نظریه پردازان دوران میجی 

ژاپن می گفتند ما می توانیم تکنیک ساختن پلهای فلزی را به ژاپن وارد کنیم 

کمکی به ما نمی کند بلکه ما باید چیزی را به ژاپن بیاوریم که اما این کار 

باعث دست یافتن به تکنیک ساختن پلهای فلزی شده است. یعنی فرهنگ و 

اندیشه صنعتی شدن را. اصالحات میجی سبب سرعت گرفتن روند صنعتی 

 _سازی ژاپن شد و این امر نیز به نوبه خود، به رشد میلیتاریسم انجامید.

ریسم یا نظامی گری یک ایده ئولوژی است که معتقد است توان ارتشی میلیتا

سرچشمه و منبع همه امنیت هاست. نظامی گری در مالیم ترین شکل خود به 

این گزاره باور دارد که آشتی از راه توانمندی نظامی میسر می شود و آمادگی 

ی به معنای ج واژه ترکیبی می _نظامی بهترین یا تنها راه دستیابی به صلح است

 قانون روشن بینی است.                                           

در  :سیاست های ژاپن برای حرکت به سوی یک اقتصاد اجتماعی مطلوب

اقتصاد ژاپن با رکود وخیمی مواجه شد و لذا دولت جهت  7331سال مالی 

ها زات آنمقابله با این وضعیت می بایست سیاست های ضد رکود و به موا

سیاست های مشخصی جهت حرکت به یک اقتصاد اجتماعی مطلوب را 

تدارک می دید. با توجه به این مطلب که ما در آستانه ی قرن جدیدی هستیم 

و تمدن جهانی با تغییرات شدیدی مواجه شده اجرای این سیاست ها توسط 

مود بلکه ندولت ضروری است. این تغییر را نمی توان پیشرفت یا پیشبرد تلقی 

ما با وضعیت تاسیس یک مرحله نوین و تاریخی توسعه یعنی حالتی که جامعه 
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ی صنعتی مدرن به یک جامعه ی جدید دانش های گوناگون مبدل می شود، 

سر و کار داریم. در اثنایی که اقتصاد اجتماعی از حالت رکودجاری رهایی می 

ر نش تغییر شکل دهد. دیابد، به نحوی مناسب باید با جامعه ی مبتنی بر دا

واقع، اقتصاد اجتماعی مطلوب نه تنها در برگیرنده ی ساختار ها و فعالیت های 

اقتصادی، بلکه باید پیش شرط ها، اهداف، مفهوم و ادراک ارزش هایی که در 

خدمت بنیان اقتصاد اجتماعی جدید قرار می گیرند را تجویز نماید. اگر ملتی 

ه برای یک عصر جدید توام با اطمینان و عزت و در این تالش موفق شوند، را

 غرور هموار می گردد.                                                                                

از  :حرکت به سمت جامعه ی صنعتی مطلوب و تغییر شکل به عصر جدید

س جامعه ی هنگام اصالحات میجی، ژاپن به طور هوشمندانه در جهت تاسی

صنعتی مدرن قدم برداشت. شیوه ای را که ژاپن در این زمینه به کار گرفت بر 

فراگیری فناوری و سازمان دهی از کشور های پیشرفته اروپا و آمریکای شمالی 

و اختیار نمودن استاندارد ها و سیستم هایی که مناسب ترین تشخیص داده 

سراسر کشور، تحت ارشاد های و میشد و اجرای این استاندارد ها و نظام در 

 همکاری بخش خصوصی بوده است.                                                                       

بعد از جنگ جهانی دوم کلیه ی منابع و ظرفیت ها در جهت توسعه ی 

اقتصادی، به خصوص رشد صنایع مدرن هدایت گردید. پس می توان چنین 

 ت که وفاق عمومی به اشکال زیر وجود داشته است:                          نتیجه گرف

توسعه اقتصادی به عنوان یک عضو کشور های الف( موقعیت بین المللی: 

 غربی لیبرال                                     

تاکید بر توصیه ی اداری دیوان ساالری و جلب همکاری ب( اقتصاد صنعتی: 

                           عتی در تشکیل صنایع قادر به تولید انبوه و کاالهای استاندارد                                                                   جهان صن

تربیت نیروی کار دارای پشتکار قوی، حس همکاری ج( آموزش و پرورش: 

ولید انبوه و استاندارد نمودن و با مهارت و دانش های عمومی جهت تناسب با ت

 کاالها                                                                             
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تمرکز بر جامعه ی کارگران و مرکب از مردم شرکت ت( ساختار اجتماعی: 

                                                                                         که وفاداری شدیدی به کار خود داشته باشند.                                       

اهمیت به نظام مدیریت ژاپنی و سنتی استخدام مادام ث( مدیریت شرکت: 

                                                              العمر، سرمایه گذاری بلند مدت و گرایش های گروهی.                                                        

وفاق اجتماعی بین مردم، کارایی، مساوات و ایمنی که عدالت را تشکیل می 

دادند، استوار گردیده بود. در آن دوران که ژاپن از ویرانی های جنگ بیرون 

ریع و ادی سآمده بود، این گونه شیوه های نیل به پیشرفت، امکان رشد اقتص

بلند مدتی را به وجود آورد. در نتیجه تولید ناخالص سرانه ی ژاپن از سال 

از رقم ایاالت متحده سبقت گرفت و ژاپن توانست یک جامعه ی صنعتی  7311

 سال پس از اصالحات میجی، تدارک ببیند.  711مدرن و مطلوبی را 

توانست صنعت با این حال در نیمه ی دوم دهه ی هشتاد ژاپن دیگر نمی 

مبتنی بر مدل تولید انبوه و استاندارد نمودن کاالها را ادامه دهد و لذا شرکت 

های تولیدی که نمی توانستند فرصت های تجاری یا سود آوری کافی در 

داخل ژاپن پبدا نمایند، به سرمایه گذاری در خارج از کشور و سرمایه گذاری 

قیمت  11ردند. در پایان دهه ی در دارایی ها، نظیر امالک و سهام روی آو

سهام و امالک در ژاپن به شدت ترقی نمود. با این وجود قیمت های سهام و 

شروع به کاهش گذاشتند و سیکل مداوم رشد در اقتصاد  7331امالک از سال 

ژاپن به انتهای خود رسید. در نتیجه بسیاری از شرکت ها به حالت ورشکستگی 

مشکل بد حسابی مواجه شدند و و اقتصاد ژاپن به درآمده و نهادهای مالی با 

 حالت رشد اقتصادی کاملی نرسید.                                                                                      

، به خصوص کاهش فعالیت های اقتصادی در طی سال های 31رکود دهه ی 

ادواری یک سیکل اقتصادی و یا در نتیجه ی جرح و تعدیل  7331و  7331

عدم ثبات ناشی از وخامت نحوه ی مدیریت نهاد ها و شرکت های مالی نبود. 

مساله ی اساسی آن است که قاعده ی جامعه صنعتی ژاپن که در طی دوره ی 

بعد از جنگ جهانی دوم باعث رشد اقتصادی گردیده بود، دیگر نمی توانست 

بقت نماید. برای ایجاد شرایط مورد نیاز با روند های جدید تمدن بشری مطل
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پیشرفت ملت در قرن بیست و یکم، صنایع ساخت، باید دانش و فناوری خود 

را در زمینه هایی که باعث تقویت بنیان کشور می شود به کار گرفته و فن 

آوری های تولید را توسعه داده و روحیه ای مشابه پیشکسوتان خود در زمینه 

نمایند. هم زمان باید چارچوب، رفتار و کیفیتی را  ی شیوه ی ساخت کسب

که باعث توسعه ی مهارت های الزم و ایجاد ارزش دانش های گوناگون در 

جامعه می شوند را توسعه داد. تغییرات متعارف جاری، از طریق بهبود بخشیدن 

سیاست های فردی و نظام ها، کافی نیست و بلکه اصالحات ویژه ی نظام ها 

ها با هدف اصالح مفاهیم اقتصاد اجتماعی و ساختار ها ضروری و سیاست 

 می باشد.                                                            

پیش شرط هایی که ژاپن در حدود : پیش شرط های اقتصاد اجتماعی مطلوب

                                                                                         از لحاظ اقتصاد اجتماعی باید به آن نایل میشد:                1171سال 

               . جامعه ی مبتنی بر دانش                                                                                                      1

 فرتوت                                                                                                          .کاهش زاد و ولد و جامعه ی0

                                    . جهانی شدن                                                                                                                  3

         . محدودیت های زیست محیطی                                                                                                     4

منظور از جهانی شدن برای ژاپن این است که در اقتصاد اجتماعی مطلوب، نه 

آزادانه به داخل و خارج جریان داشته  تنها کاال، پول، اطالعات و دانش باید

باشد، بلکه ژاپن به عنوان یک مرکز توزیع برای حرکت آنها در سراسر جهان 

           مبدل شود.                                                                                                                    

های زیست محیطی این است که نظام از حالت مصرف  منظور از محدودیت

انبوه و عرضه ی انبوه که دارای اثرات منفی زیست محیطی بوده است، تغییر 

کند و عالوه بر بخش ساخت فرآورده که منابع را جهت تولید کاال مورد بهره 

برداری قرار می دهد، ساخت معکوس که بتواند کاال ها را مجددا به منابع 

 ماید نیز دایر گردد.                 تبدیل ن
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                                                     :اهداف اقتصاد اجتماعی مطلوب، بیشترین آزادی و کمترین نارضایتی

در جامعه ی صنعتی . مفاهیم آزادی بر اساس فردیت و قاعده ی عمومی: 1

جهانی است، در سراسر  مدرن، این مفهوم که مدرنیزه شدن یک اصل صحیح

زندگی اجتماعی دارای نفوذ بود و چنین تصور می شد که معیاری جهت 

سنجش میزان خوشبختی شهروندان وجود دارد. در عصری که تولید انبوه 

کاالهای استاندارد شده باعث باال رفتن کارآیی گردیده بود، عزم دولت به تهیه 

ان بهترین شیوه ی حرکت به سوی ی استاندارد های کاال و خدمات نیز به عنو

 رفاه اقتصادی تلقی می گردید.                                                                                              

در جامعه ی مبتنی بر دانش های گوناگون، کاال، خدمات و نیز استخدام یا نظام 

هد شد. لذا برای جامعه به صورت کل شغلی و احساسات مردم نیز متنوع خوا

به حداکثر رسانیدن آزادی فردی که به مردم اجازه دهد اهداف زندگی خود را 

انتخاب کرده و در راه رسیدن به این اهداف و به سلیقه ی خود قدم بردارند، 

                                                                                 از اهمیت زیادی برخوردار است.                                                        

دنبال نمودن آزادی فردی نیاز به ایجاد مفهوم قاعده ی عمومی که برای همه 

ی مردم قابل قبول باشد، دارد. برای اطمینان از اینکه افراد مستقل در اثنایی که 

دنبال می کنند، به آزادی یکدیگر احترام رشد اقتصادی مبتنی بر رقابت را 

بگذارند و تفاهم مشترک از قاعده ی عمومی برای مردمی که یک جامعه را 

                                     تشکیل می دهند، یک ضرورت است.                                                                                                 

بر  در جامعه ی مبتنی. اقتصاد اجتماعی مبتنی بر حقوق و منزلت بشری: 0

دانش های گوناگون و با مشخصه پایین بودن نرخ زاد و ولد، فرتوتی بافت 

جمعیت و جهانی شدن، حفظ رشد اقتصادی دایم، احتیاج به ظهور فناوری 

یق یت، از طرهای شگرف و صنایع و فرهنگ پرورش یافته با خالقیت و فرد

رقابت شدید دارد. در عین حال تعدادی از مردم در این جامعه ی ذقابتی 

شکست می خورند و به لحاظ اجتماعی عقب می افتند. در جامعه ی اقتصادی 

اجتماعی مطلوب، باید حقوق کلیه مردم کامال رعایت شود و فرصت های 

                                                                                                                 چالش برای موفقیت و حفظ منزلت بشری محفوظ گردد.       
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بنابراین مساله ی مهم آن است که حقوق مردم و نه منافع صاحبان نفوذ 

اقتصادی و یا صاحب اختیاران دولتی محفوظ گردد. حمایت از معیشت و 

ت خورده اند، نباید فدای منافع صاحبان نفوذ گردد. در نجات کسانی که شکس

جامعه ی ایده آل اقتصاد اجتماعی تور ایمنی که کامال از حقوق و منزلت کلیه 

ی مردم حمایت نماید، ضروری است. از طرفی دیگر همچنین الزم است که 

از نارضایتی کسانی که بار های اقتصادی و اجتماعی را به عنوان پاداش برای 

 ود به دوش می کشند جلوگیری نمود.                                                                                           خ

اقتصاد اجتماعی مطلوب باید دارای نظامی جهت دنبال نمودن یک حالت تعدل 

                                                                                                        اجتماعی که در آن میزان نارضایتی به حداقل برسد باشد.               

در اثنایی که نیروی کار روندی نزولی به خود میگیرد، . اقتصاد حافظ رشد: 3

باید تالش نمود که رشد اقتصاد ملی تداوم یابد. علت این امر آن است که 

 د دارای عواقب زیر خواهد بود:                                    تجدید کلی اقتصا

 تسهیالت و بدهی های دولت و بخش خصوصی شدیدا باال می رود.                                                                  -

                                          فرصت های تجاری برای دولت و بخش خصوصی کاهش می یابد.                  -

 تسهیالت در حال پوسیدگی و امور پرسنلی به بن بست می رسند.                                                           -

اخبار فن آوری ها و سازمان های جدید، محدود و باعث اضمحالل نیروی -

           حیات اقتصادی می گردد.             

نسل بعدی، رویای خود را می بازد و سازمان ها و افراد فعال به خارج از -

 کشور می روند.                                     

بار مواظبت از بزرگساالن بر دوش نیروی کار، رو به کاهش می افتد و پتانسیل -

                                                                                                             برخورد های احساسی بین نسل ها به وجود می آید.          

یک اقتصاد اجتماعی مطلوب باید برخوردار از منابع متنوع و نظام و روحیه -

                                                                                    ای جهت جلوگیری از اضمحالل جمعیت باشد.                                         
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های بسیار دور بشر همواره در پی بهبود شیوه معیشت و ترقی خود در از زمان

ی هنبودند. اما اینکه اندیشهمه امور بوده است و ایرانیان نیز از این امر مستثنی 

پیشرفت به نوعی که بتوان آن را تمایل به توسعه نام نهاد برای اولین بار در 

 چه دورانی و توسط چه عواملی به وجود آمد قابل بررسی است.

شکست ایران در جنگهای ایران و روس، در نیمه اول قرن نوزدهم، سبب شد 

به اهمیت تمدن غربی و قدرت  که مسئوالن سیاسی و اهل نظر بیش از پیش

کیفیت  ها واقتصادی و نظامی ناشی از آن، توجه کنند. برتری تسلیحاتی روس

شان، به عنوان علل مهم پیروزی آنها تلقی شد و در مقابل فنی قوای نظامی

ن، گری در بین ایرانیاهای مدرن و عدم آشنایی با فنون جدید نظامیفقدان سالح

 هایی پی در پی قوای خودی شناخته شد. نسلهامسئول ضعف و شکست

پس از عباس میرزا به ترتیب و به فراخور محیط اجتماعی و سیاسی که در آن 

ای به اروپا نگریستند و در نتیجه هر کدام در متولد شدند هر کدام به گونه

پاسخ به اسباب و علل برتری اروپاییان و متقابال عقب ماندگی ایرانیان به نتایج 

اوتی رسیدند. نسل بعد از او به اروپا با دیده ای از حیرت و تحسین نگریته متف

و محو و مبهوت ترقیات، اخراعات و پیشرفت های تکنیکی غربیان گردید. 

نسل بعدی یک گام به جلوتر رفته و متوجه شد که زیر بنای آن همه ترقی و 

ه تدریج بعدی بپیشرفت استفاده از علوم و دانسسته های مدرن می باشد. نسل 

متوجه این واقعیت شد که ار.پا را فقط علم و دانش و صنعت، کتاب و چاپ 

آهن نیست که از ایران متمایز کرده است. از دید آنها، آنچه که غربیان را و راه

 یموفق ساخته بود و از ایرانیان کامال متمایز، در نهادهای اجتماعی و شیوه

ر صرفا به دنبال آوردن کارخانه، خط شد. این نسل دیگحکومت خالصه می

تلگراف، تراموا، لکوموتیو و... نبود، بلکه مهم تر و اساسی تر از همه اینها به 

دنبال آوردن ساختار سیاسی غرب در ایران شده بود. نسلی که در نهایت زمینه 

ساز انقالب مشروطه در ایران شد.  نسل بعدی حتی از این هم جلوتر رفته و 

هر آنچه که در غرب هست بایستی در ایران نیز آورده شود و یا به  معتقد بود

 قول تقی زاده: بایستی از فرق سر تا نوک پا فرنگی شد.
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حجم ارتباطات میان ایران و اروپا که از قرون وسطی کم و بیش برقرار بود از 

اوایل قرن نوزدهم به سرعت گسترش یافت. امکانات ارتباطی جدید و پیشرفته 

نیمه دوم قرن هجدهم و به دنبال بروز انقالب صنعتی در اروپا به وجود  که از

آمده بود تسهیالت زیادی در امر مسافرت، ایاب و ذهاب و ایجاد ارتباط به 

داری تازه متولد شده و رو به گسترش اروپا که وجود آورد. سر و کله سرمایه

اوایل قرن نوزدهم در کردند از به کره زمین به مثابه یک بازار بزرگ نگاه می

ایران نیز ظاهر گردید. گسترش نفوذ اروپاییان در ایران فقط به صورت جنگ 

با دو قدرت اروپایی روسیه و انگلیس نبود. از نیمه دوم قرن نوزدهم اروپاییان 

برداری از منابع ایران و برقراری مناسبات تجاری راهی ایران زیادی برای بهره

چنین باعث شد تا  برای طات در قرن نوزدهم همشدند. گسترش سریع ارتبا

نخستین بار شماری از ایرانیان به خارج از مملکت سفر کنند و با جوامع دیگر 

آشنا شوند. ایرانیان زیادی به عنوان دیپلمات، بازرگان، محصل و معدودی به 

منظور سیاحت برای اولین بار عازم خارج از کشور شدند.به عالوه هزاران 

دیگر نیز برای کار و امرار معاش بهتر راهی امپراطوری روسیه، عثمانی  ایرانی

 و هند شدند.

چه ایرانیانی که به عنوان دیپلمات، تاجر یا محصل و چه ایرانیانی که برای کار 

ار شدند که بسیرفتند، با جوامعی آشنا میو سطح زندگی بهتر به خارج می

تر از ایران عصر قاجار بود. حتی در مقایسه با کشورهایی تر و مدرنیافتهتوسعه

ی کشورهای اروپایی، مانند قفاز، ترکیه و پاکستان نیز نه چندان مدرن به اندازه

ای اجتناب ناپذیر بین این جوامع و نمود. آنان به گونهتر میماندهایران عقب

نی در مورد ایرانیا ای باالخصایران آن روز به مقایسه پرداختند. چنین مقایسه

د.در گیرتر و به تعبیری تکان دهنده تر بوکه با اروپا آشنا شدند، به مراتب چشم

ها و در طرف دیگر اروپای نیافتگییک طرف ایران قرن نوزدهم با همه توسعه

توسعه یافته قرار داشت. مساله این نبود که آنان، به عنوان مثال، بین سیستم 

م ای به ناایران مقایسه کنند زیرا اساسا در ایران مقولهحمل و نقل در اروپا و 

حمل و نقل وجود نداشت. حتی تا اوایل قرن بیستم حمل و نقل در ایران با 

  شد.استفاده از قاطر، االغ، شتر، گاری و حداکثر اسب خالصه می
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های علمی و فنی به منظور حفظ استقالل ضرورت دست یافتن به پیشرفت

در برابر بیگانگان باعث شد که باب مراوده علمی و فکری  کشور و مقاومت

بین ایران سنتی و غرب متجدد، ناگریز گشوده شود. اعزام محصل به اروپا، 

تاسیس دارالفنون توسط امیر کبیر و دعوت از اروپاییان برای تدریس و مشاوره، 

 همه در واقع برای دست یافتن به نتایج خیره کننده تمدن غربی در عرصه

 گری بود.علمی و فنی و نظامی

این اجبار در آشنایی با غرب، ناگریز با نوعی اکراه توام بود. یعنی ما نه به میل 

ی قلبی بلکه بر حسب ضرورت باب آشنایی با غرب را باز کردیم. ما و اراده

های تمدن جدید احساس نکردیم ها و ارزشگاه نیای به شناخت اندیشههیچ

دا تنها در صدد کسب دستاوردهای مادی و فنی آن بودیم. ما بلکه از همان ابت

های مادی و فنی، های تمدن جدید، پیشرفتهمیشه توجه خود را به معلول

ی این تمدن، یعنی تحول در های به وجود آورندهایم و از علتمتمرکز کرده

 ایم.ها، غفلت ورزیدهها و ارزشاندیشه

ین بار در قرن نوزدهم بود که به تدریج توان گفت ایرانیان برای نخستمی

ا ههای بنیادی است. اگرچه آنان از این کاستیشان دارای کاستیدریافتند جامعه

یرانیان بردند؛ اما نتیجه یکسان بود.  انام نمی« توسعه نیافتگی»به تعبیر امروزی 

 وشان تغییر تر، معدودی از ایرانیان دریافته بودند که در جامعهیا صحیح

گرفته که نگرفته است. لذا از همان ابتدا که بایستی صورت میتحوالتی می

ماندگی صورت گرفت، به موازات آن هم فکر از میان بردن آن به درک عقب

وجود آوردن این ادراک گردید همان تماس با وجود آمد. آنچه که باعث به

 مغرب زمین و آگاهی از تمدن آن بود.

ترین مداران و نویسندگان توسعه طلب مهمسیاستدر آن زمان بسیاری از 

عوامل توسعه نیافتگی در ایران را استبداد و مبتنی نبودن حکوت بر قانون و 

دانستند. میرزا آقا خان کرمانی تمام مصائب ایرانیان عدم ترویج علم و دانش می

 دانست. طالب اوف، دیگر نویسنده تجدد طلب قرن نوزدهمقانونی میرا از بی

تا قانون نداریم ملت و دولت و وطن و استقالل در معنی خود » نویسد:می
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قانون اساسی نه ملت است و نه شرف و تکریم آن، هر جا قانون بی«. »نداریم

بی . » «شعورانه و رعب وحشیانه استاساسی نیست تعبد کورکوانه، تقلید بی

-و میا«. ینده داردقانون نه ملک پاینده است و نه استقالل سلطنت تامینات آ

اگر ما قانون داشته باشیم آن وقت صاحب علم و ثروت و نظم و » گوید:

 «استقالل خواهیم بود

های قانون خواهی رایج شده در نیمه دوم قرن نوزدهم، در واقع زمینه اندیشه

ساز فکری انقالب مشروطیت در دهه اول قرن بیستم شد. انقالب مشروطیت 

های ضد استبدادی و قانون خواهی نویسندگان توان تحقق آرمانرا می

تجددطلب ایرانی دانست. اما همان طور که وقایع تاریخی پس از انقالب 

مشروطه نشان داد، قانون خواهی در ایران منتهی به یک حکومت پایدار، منظم 

رفت به بار ای را که از آن انتظار میمعجزه« قانون اساسی»و منسجم نشد. 

 نیاورد.

 توسعه اقتصادی در ایران تاریخ

هرچند دوره قاجار از لحاظ توسعه و توسعه اقتصادی خان امیر کبیر: میرزا تقی

 ایشود، اما آشنایی با اقدامات توسعهدوران درخشانی در ایران محسوب نمی

یکی از وزرای خردمند این دوره که ایران به خدمات ارزشمندش مرهون است، 

 خالی از لطف نیست. 

 ،دناصرالدین میرزا خوانده می شللدین شاه قاجار که پیش از پادشاهی، ناصرا

 دودمان از شاه چهارمین هید،قران و بعد شاه ش صاحب سلطان به معروف

. تمیان قاجاریان داراس در را اهیقاجار ایران بود. وی طوالنی ترین دوره پادش

 وشتن را خود لطنتایران بود که خاطرات دوران س پادشاه نخستین همچنین او

 .بود همراه تبداددوران ناصرالدین شاه مانند بسیاری از پادشاهان ایران با اس اما

بدون مشورت می داد و والیانی که برای ایاالت  و شخصی را احکام از یاریبس

 در ایران. دندش انتخاب روابط براساس که بودند انانتخاب می کرد از خویش

میناتوانی رفت و پیمان هایی همچون پاریس  روبه هم باز پادشاه این روزگار

همچنین  .کرد .شد جدا ایران از دیگری های شکه در برابر آنها بخ دمنعقد ش
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 نمی لقت دستور از قاجار شاه کرد. اینمی غوغا وروضعیت بد اقتصادی در کش

 شد که فرمان قتل را صادر کند.ن مشکلی باعث مییکمتر و ترسید

خان پیش از رسیدن به مقام صدر اعظمی، از یرزا تقیم: اصالحات امیر کبیر

روسیه و عثمانی بازدید کرده بودند و هرچند این کشورها نسبت به کشورهای 

ین باعث تر از ایران بودند و همیافتهاروپایی چندان پیشرفته نبودند، ولی توسعه

رخ  یشد که امیر به فکر اصالحاتی بیفتند؛ اصالحاتی که در دوره کوتاه مدت

داده ولی تاثرات عمیق و بلندمدتی گذاشتند. نکته مهم در امیر کبیر این بود که 

کرد که اصالحات جدید با فرهنگ سنتی جامعه او نهایت سعی خود را می

همسویی داشته باشد؛ خردی که هرگز در دوره پهلوی توسط رضاخان دیده 

 نشد. 

ولت شت. یکی کاستن خرج دی اصلی قرار داسیاست مالی امیرکبیر بر دو پایه

تیفار( الممالک آشتیانی)وزیر اسنظر مستوفیبود. او هیأتی از مستوفیان را تحت

های الزم، کمبود عایدات را نسبت به تشکیل داد این هیأت پس از رسیدگی

میلیون تومان تشخیص داد. امیرکبیر برای خاتمه دادن به های مستمر، یکهزینه

اختن عایدات خزانه دستور داد به تناسب از حقوق بحران مالی و متوازن س

خود و مقرری مستخدمین کاسته شود و این عمل را از حقوق خود گرفته تا 

العاده های فوقبر آن مستمریترین مستخدمین اجرا نمود. عالوهکوچک

سنگین، شاهزادگان، علما، سادات و متنفذین را قطع کرد و برای شاه مقرری 

  .هزارتومان تعیین نمود ماهانه در حدود

کام افتاده حهای او عایدات بود. امیرکبیر مالیات عقبیکی دیگر از سیاست

های مزروع را از نو مورد والیات و خوانین محلی را وصول کرد و زمین

خان زند سال پیش در زمان کریم11ارزشیابی قرار داد. زیرا که آخرین بار در 

ند و از آن وقت تغییر فاحشی در قیمت زمین بود که اراضی را ارزشیابی کرد

 .و دیگر اموال منقول رخ داده بود

امیرکبیر برای اصالح وضع نظامی ایران، وزارت جنگ را شخصا برعهده گرفت 

ی نظامی در تهران تأسیس و معلمان و مربیان نظامی از کشورهای و یک مدرسه
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ان را متحدالشکل لباس نظامی .طرف برای تعلیم افسران استخدام کردبی

ی مورد نیاز اقدام به کرد)مثل لباس نظامیان اطریشی( و برای تأمین اسلحه

سازی در اصفهان، شیراز و تهران نمود. و بنای ی اسلحهتأسیس کارخانه

ها در خارج از ق آغاز شد. ساختمان سربازخانه7161عمارت توپخانه در سال

ها، شروع به ساختن شد. و سر راه ها در داخل شهرهاشهرها و بنای قراولخانه

الجیشی و ایجاد های سوقاز دیگر اقدامات، ساختن قالع نظامی در محل

های دائمی بود. امیرکبیر در سازمان نظامی نیز رسم بخشیدن مناسب پادگان

از دیگر اصالحات تشکیل نیروی دریایی در خلیج فارس  .شغل را برانداختبی

 د.نگلیس بوو خریداری کشتی از دولت ا

برده امیر برای فنون غربی ارزش بسزایی قائل بود و به تأثیر اقتصادی آن پی  

ی او در ترقی ایران ایجاد صنایع جدید بود. بود و یکی از مواد مهم برنامه

های ی امیر در بنای صنعت ملی شامل استخراج معادن، ایجاد کارخانهنقشه

کاران به س یا پروس، فرستادن صنعتمختلف، استخدام استادان فنی از انگلی

روسیه، خرید کارخانه از فرنگ و حمایت از محصوالت داخلی بود. به همین 

خاطر او فرمان آزادی استخراج معادن برای اتباع ایرانی را صادر کرد. و دولت 

و مردم هر دو به این کار دست زدند. افزایش تولید معادن مستلزم آموزش 

 شناس ازی دارالفنون استادان معدنپس برای مدرسهاصول فنی جدید بود. 

اطریش استخدام کرد. برای ترقی صنعت از پشتیبانی و کمک به اهل فن هیچ 

 .کرددریغ نمی

ایمنی اجتماعی و حفظ حقوق در زمان صدارت او کشاورزی نیز پیشرفت کرد. 

کشاورزان دو عامل اصلی ترقی کشاورزی بود. با برانداختن آئین کهنه 

سیورسات و حمایت از روستائیان، میزان تولید مواد کشاورزی افزایش یافت 

 یای نیز آغاز گردید. بنای سد ناصری بر رودخانهو کشت محصوالت تازه

اعت ی گرگان، و زرکرخه، ایجاد پل شوشتر، رواج کشت نیشکر، بنای سد تازه

  .ی آمریکایی از دیگر کارهای امیرکبیر استپنبه
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ادی ی اقتصساخت. جوهر اندیشهامیر را حمایت اقتصاد ملی می محور سیاست

او این بود که صنعت داخلی ترقی پذیرد و صادرات افزایش یابد و بازار کاالی 

فرنگی محدود شود. اساس اقتصاد بازرگانی خارجی ما بر آزادی تجارت قرار 

کست ه شی طبیعی اقتصاد ایران نبود، بلکشدهگرفته بود اما این وضع زاده

را بر ما تحمیل کرده بود. ارقام داری انگلیس و روس آنسیاسی نظام سرمایه

اصلی تجارت ما را واردات و صادرات به سه کشور انگلیس، روسیه و عثمانی 

داد اما از نظر کیفیت و کمیت، تعادل و هماهنگی وجود نداشت. تشکیل می

در زمان محمدشاه کاالی رویه را گرفت. مثال که امیر جلوی این وادرات بی

بعد از میزان آن کاسته  .وارداتی ایران از انگلیس به سالی یک میلیون لیره رسید

 .هنگام صدارت امیرکبیر به نصف آن تقلیل یافت 7161شد و در سال

ی توسعه اقتصادی ها تنها بخشی از اقدامات و خدمات وی در زمینهو این

 ایران بود.

ا امضا کردن فرمان مشروطه به دست مظفرالدین : این جنبش بجنبش مشروطه

هجری شمسی انجامید و تا دوره محمد علی  7115مرداد  71شاه قاجار در 

شله قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه ادامه یافت و 

منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب نخستین قانون اساسی کشور 

 .ایران گردید

که زمینه های این جنبش عبارت بودند از بسیار ناتوان گشتن  می توان گفت

ایران در دوران قاجار، پیشرفت چشمگیر کشور های دیگر و عقب ماندگی 

ایران، استبداد شاهان قجری و کشتن وزرای کارآمد همچون میرزا ابوالقاسم 

 قائم مقام فراهانی و میرزا تقی خان امیر کبیر، تاسیس دارالفنون و آشنایی

تدریجی ایرانیان با تغییرات و تحوالت جهانی ، نوشته های روشن 

مالدین ج سید ، طالبوف عبدالرحیم ، ای مراغه العابدین زین حاج مانند  فکرانی

اسد آبادی و غیره و همینطور سخنرانی های سید جمال واعظ و ملک 

از  ارجالمتکلمین و نشریاتی مانند حبل المتین چهره نما و غیره که همه در خ
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ایران منتشر می شد و کشته شدن ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی 

 .که کوشش بیشتر در زمینه ی مشروطه خواهی را سبب شد

اگرچه مدتی پیش از شورش ها و اعتراضاتی در شهر های ایران بر ضد 

ستمگری های حکومت رخ داده بود، آغاز جنبش را معموال از گران شدن قند 

ران ذکر میکنند وعالءالدوله حاکم تهران تعدادی بازرگان و سید را به در ته

جرم گران کردن قند در حیاط مسجد شاه تهران به چوب بست و باعث 

اعتراضات گسترده ای شد و عده ای از مردم در حرم حضرت عبدالعظیم بست 

 نشستند. مظفرالدین شاه قول برکناری این حاکم را داد اما به وعده ی خود

 اآرامین گسترش با  عمل نکرد. اینبار اعتراضات فراگیر تر شد و عین الدوله

عدالت خانه و عدالت خواهی  اصلی مسئله حرکت ابتدای در. داد استعفا ها

بود به همین دلیل در ابتدا آنرا نهضت عدالتخانه می خواندند. با اوج گیری 

 .مطرح شد نهضت مسئله پارلمان و محدود کردن قدرت شاه به تدریج

پس از اینکه مشروطه اجرا و مظمفرالدین شاه مرد ولیعهد او محمد علی میرزا 

شاه شد. وی از همان ابتدا با مشروطه و مجلس به مخالفت پرداخت. شاه 

درخواست تبعید شماری از مشروطه خواهان را به دلیل انداختن بمب در 

 ه دلیل ایستادگی وکالسکه اش را داشت اما مجلس مخالفت کرد و سرانجام ب

سرپیچی از فرمان شاه ، کلنل لیاخوف فرمانده بریگاد قزاق به دستور شاه حمله 

به مجلس را آغاز و آنرا به توپ بست و اینگوته جنبش مشروطه خواهی با 

 .شکست روبرو شد

های سیاسی و فکری، پس از ها و تنشدرگیری بر تخت نشستن رضاشاه:

اقتدار سیاسی مبتنی بر قانون روز به روز اعالم مشروطیت تشدید شد و 

د فکر، تا حها و حتی اقشار روشنتضعیف شد و اعتبار خود را در بین توده

در  7133زیادی از دست داد. در چنین شرایطی بود که کودتای سوم اسفند 

کمتر از پانزده سال پس از انقالب مشروطه، با موفقیت به انجام رسید. با این 

مرج سیاسی به تدریج پایان گرفت و قدرت سیاسی به حکومت کودتا هرج و 
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مرکزی بازگردانده شد. اما این تثبیت سیاسی به بهای کنار گذاشتن روز افزون 

 دستاوردهای قانون اساسی و حکومت قانون تحقق یافت.

یک بریگاد قزاق به سرکردگی رضاخان از قزوین به سوی تهران پیشروی کرد 

ریزی تصرف کرد و پس از اعالم حکومت نظامی، خون و آن را تقریبا بدون

روزنامه نکاری گمنام به نام سید ضیاء الدین طباطبایی را به نخست وزیری 

منصوب کرد. دست کم از چند روز قبل خبر کودتای قریب الوقوع در تهران 

پیچیده بود بود، در واقع احمدشاه به پادگان پایتخت فرمان داده بود که در 

ودتاچیان ایستادگی نکنند. به عالوه، او بالفاصله کودتا را به رسمیت برابر ک

شناخت و بدین ترتیب با توجه به اینکه مجلس هنوز در ابتدای کار خود بود، 

 ای مشروعیت یافت. حکومت کودتا تا اندازه

های گیالن را رضاخان شخصا فرماندهی نیرویی را به عهده داشت که جنگلی

ای را فرونشاند ای و منطقههای عشیرهکرد؛ وی شورش برای همیشه سرکوب

ها برقرار ساخت. او خود را به توده مردم همچون میهن و امنیت را در راه

 کار نمایاند و سر انجام توانست پشتیبانی اکثر نمایندگانپرستی توانا و درست

 الای کوتاه و تعیین کننده، هنگامی که رجمجلس را به دست آورد. در دوره

م نگریستند و سخت سرگرسواد به دیده تحقیر میسیاسی به این قزاق بی

ا های قدرتش رشان بودند، رضاخان توانست پایهامان همیشگیهای بیرقابت

تحکیم بخشد و آنها زمانی واقعیت را دریافتند که دیگر دیر شده بود.

  

دورانی کامال : این واقعه، چنانکه خواهیم دید سرآغاز توسعه در پهلوی اول

نوین، به معنای واقعی کلمه در تاریخ ایران بود. رضاخان از کلیدی ترین 

شود. سالهای سلطنت ی توسعه در ایران محسوب میشخصیت ها در زمینه

ریزی یک نظام جدید بود. وی پس از رسیدن به سلطنت در رضاشاه دوران پی

ی ارتش نوین، بوروکراس -، با ایجاد و تقویت سه پایه نگهدارنده اش7911سال 

ین برای تثبیت قدرت خود گام برداشت. برای نخست -دولتی و پشتیبانی دربار

توانست به واسطه سه ابزار مناسب  ها دولت میبار پس از حکومت صفوی
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نهادهای حکومتی، قانون و زور و سلطه، جامعه را کنترل کند. رضاخان هم 

ی اصالحات ی بلندپروازانهمهتوانست پس از تحکیم قدرت خود، برنامی

 اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را آغاز کند. 

رضاشاه به ارتش مدرن به عنوان پایه اساسی نظام جدید خود تکیه کرد. به 

، پنج برابر شد و برای 7911تا  7911طوری که بودجه نظامی کشور از سال 

خود را نیز  ای در نظر گرفت و ولیعهدافسران نظامی حقوق و مزایای ویژه

 آنچنان تربیت کرد تا از بهترین افسران نیروی مسلح باشد.

م کاو همچنین این نظام جدید را با بروکراسی نوین دولتی تقویت کرد. او کم

تجمع گاه به گاه مستوفیان سنتی، میرزاهای موروثی و وزارای بدون ادارات 

قر در ده وزارتخانه کارمند تمام وقت مست31111ایالتی را به حکومتی با حدود 

داخله،امور خارجه، عدلیه، مالیه، آموزش، تجارت، پست و تلگراف، کشاورزی 

و راه و صنعت تبذیل کرد. وزارت داخله بازسازی شد و تقسیمات کشوری 

نیز اصالح گشت. برای نخستین بار در دولت جدید، دولت مرکزی به 

 .ها و حتی برخی روستاهای بزرگ دسترسی یافتشهرستان

مجلس در دوران رضاشاه به مکانی تشریفاتی تبدیل شده بود و دیگر نه یک 

ای درآمده بود که بدن عریان حکومت نهاد مفید بلکه به صورت لباس آراسته

پوشاند. از مجلس ششم تا سیزدهم، شخص شاه نتایج انتخابات نظامی را می

درت تضمین ق کرد. رضاشاه برایو بنابراین ترکیب هر مجلس را انتخاب می

های مستقل را تعطیل کرد، مصونیت پارلمانی نمایندگان را مطلق خود روزنامه

 سلب کرد و حتی احزاب سیاسی را از بین برد. 

رضاشاه پس از تثبیت قدرت سیاسی، به اصالحات اجتماعی پرداخت.گرچه 

رساله مهمی ننوشت -گاه طرح و برنامه منظمی برای نوسازی ارئه نداداو هیچ

 یاصالحاتی هرچند نامنظم انجام داد که نشانه -حتی سخرانی جالبی نکرد و

ی شدید وی به تالش در راه توسعه ایران بود؛ ایرانی که از یک سو دور عالقه

ی اهای قبیلههای خارجی، شورشاز نفوذ روحانیون و نیروهای مذهبی، دسیسه

ی غربی، زنان غربی و اختالفات قومی و از سوی دیگر دارای نهادهای آموزش
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ی، های دولتمآب فعال در بیرون از خانه و ساختار اقتصادی نوین دارای کارخانه

های بزرگ باشد. هدف گذاری و فروشگاههای سرمایههای ارتباطی، بانکشبکه

ای شبه غربی، حداقل با برداشت خودش از غرب بود و او ساختن جامعه

وسعه گرایی، تذف دین، مبارزه با قبیلهابزارهایش برای رسیدن به این هدف، ح

 داری دولتی بود.آموزشی و سرمایه

او قانون اساسی را بر مبنای حقوق مدنی فرانسه و حقوق جزای ایتالیا ویرایش 

هایی که در اختیار روحانیون قرار داشتند مانند ثبت کرد و بسیاری از سمت

ر روحانیانیون واگذار اسناد و قضاوت در عدلیه و نمایندگی مجلس را به غی

کرد. رضاشاه بسیاری از آیین و سنن مذهبی را غیرقانونی ساخت و درب 

مساجد تاریخی اصفهان را به روی جهانگردان تاریخی گشود و صدور روادید 

های وقفی را به ی امالک و زمینبرای مقاصد زیارتی را ممنوع کرد و همه

 تصرف دولت درآورد.

نیز موثر بود. رضاشاه امتیازات سده نوزدهم را که به مبارزه با نفوذ خارجی 

اروپاییان مصونیت قضایی فراسرزمینی داده بود، لغو کرد و حق چاپ اسکناس 

 یرا از بانک شاهی انگلیس گرفت و به بانک ملی ایران واگذار کرد. انگیزه

 یاقدام برای بهبود موقغیت اجتماعی زنان پس از بازدید از ترکیه و مشاهده

ی ها به رواقدامات مصطفی کمال آتاتورک در رضاشاه ایجاد شد. درب دانشگاه

دختران گشوده شد و اماکن عمومی در صورت تبعیض قائل شدن بین زن و 

، های اینتر از همهکردند. مهمهای سنگینی پرداخت میبایست جریمهمرد می

. ولی با رضاشاه دستور کشف حجاب داد و پوشیدن چادر را ممنوع ساخت

ها مردها هنوز حق چهار همسری را داشتند و سرپرست خانواده وجود این

شدند و از حقوق ارثی بیشتری برخوردار بودند. افزون بر این، زنان شناخته می

 همچنان حق رای و نامزدی در انتخابات عمومی را نداشتند.

ال از سدر بین اصالحات مدنی، اصالحات آموزشی موثرترین اصالحات بود. 

نام ساالنه دوارده برابر افزایش یافت. در ضمن شمار ، میزان ثبت7911تا  7911
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های سنتی چندان افزایش نداشت و شمار طالب نام کنندگان در مکتبثبت

 مدارس دینی به شدت کاهش یافت.

با ادغام شش  7979آموزش عالی نیز رشد کرد و دانشگاه تهران در سال 

شاورزی، تربیت معلم، حقوق، ادبیات و علوم پزشکی، ک -موسسه عالی

زی، پزشکی، داروسادندان-ی جدیدتاسیس شدذو بعدها پنج دانشکده -سیاسی

، 7911به این مجموعه اضافه شد. در سال   -دامپزشکی، هنرهای زیبا و علوم

 ی دانشگاه تهران ثبت نام کرده بودند.نفر در یازده دانشکده 9911بیش از 

د ها و دانشکده ها به صورت کارمنز فارغ التحصیالن دبیرستانشمار بسیاری ا

ای، آموزگار، قاضی، پزشک و یا استاد دانشگاه به بخش اداری، تکنسین حرفه

شدند. بدین ترتیب با گسترش بوروکراسی دولتی و خدمات دولتی وارد می

فکر افزوده شد. این طبقه ی روشنتسهیالت آموزشی، بر شمار اعضای طبقه

گرفت و به طبقه درصد از نیروی کار کشور را در برمی 1فکر حدود روشن

 های مشترکیمتوسط جدیدی تبدیل شده بود که اعضای آن نه تنها نگرش

نسبت به نوسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشتند بلکه دارای پیشینه 

 آموزشی، شغلی و اقتصادی همسانی بودند. 

یی در حوزه ارتباطات آغاز شد. رضاخان در سال هاتوسعه اقتصادی با پیشرفت

آهن ایران را آغاز کرد. مهندسانی از آلمان، انگیز راهپروژه بحث 7911

انگلستان، آمریکا، کشورهای اسکاندیناوی، ایتالیا، بلژیک سوئیس و 

ها به دالیل نظامی ساختند. گرچه این راهچکسلواکی این خطوط آهن را می

 کرد.ی زیرساخت توسعه اقتصادی را نیز فراهم میایجاد شده بود، ول

ای را بسیار ، قیمت کاالهای سرمایه«رکود بزرگ»، هنگامی که 7391در دهه 

ها ایجاد پایین آورد، به صورت جدی آغاز شد. دولت با باال بردن تعرفه

های نوین از طریق وزارت صنایع و انحصارات حکومتی، تامین مالی کارخانه

-ی فراوان به کارخانه داران از طریق بانک ملی، سرمایههای کم بهرهاعطای وام

های کرد. در دوران رضاشاه، شمار کارخانههای صنعتی را تشویق میگذاری

صنعتی مدرن، بدون احتساب تاسیسات صنعت نفت، هفده برابر افزایش یافت. 
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 نکمتر از بیست کارخانه صنعتی جدید وجود داشت ولی ای 7911در سال 

، 7911تا  7911کارخانه رسید. در نتیجه از سال  916به  7911آمار در سال 

نفر  7111کردند از کمتر از های مدرن کار میشمار مزدبگیرانی که در کارخانه

 نفر رسید. 51111به بیش از 

 :محمدرضاشاه

در قاهره( که به  7953مرداد  5 –در تهران  7131آبان  1محمدرضا پهلوی )

اه پهلوی نیز شهرت دارد، دومین پادشاه دودمان پهلوی و آخرین محمدرضا ش

بر ایران حکومت  7951بهمن  11تا  7911شهریور  15پادشاه ایران بود که از 

کرد. محمدرضاشاه اولین بار در پی اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و دومین 

ت برکنار از حکوم 7951مرداد به قدرت رسید و با انقالب  11بار با کودتای 

 .شد

سال داشت،  6الملوک آیرملو بود. در حالی که او حاصل ازدواج رضاشاه و تاج

پدرش پادشاه شد و او به ولیعهدی ایران رسید. تحصیالت مقدماتی را در 

تهران و تحصیالت متوسطه را در سوئیس به اتمام رساند و در بازگشت به 

التحصیل شد. در جنگ رغایران با درجه ستوان دوم از دانشکده افسری فا

 15سالگی به پادشاهی رسید و از  11زمان با اشغال ایران در جهانی دوم و هم

بر ایران پادشاهی کرد. در آغاز  51تا انقالب ایران در سال  7911شهریور 

قدرت کمی داشت، ولی با پایان اشغال ایران و خروج نیروهای خارجی از 

ه یاست نخست وزیر وقت، قوام السلطنه بکشور، با پشتیبانی امریکا و با س

هایی چنین زمینحکومت خودمختار در آذربایجان و کردستان خاتمه داد. هم

مدتی  شان بازگرداند.ها گرفته بود را به صاحبان پیشینکه پدرش از مالکان آن

پس از نجات از یک ترور نافرجام، با تشکیل مجلس سنا بر قدرت و اقتدار 

دوران پادشاهی او، صنعت نفت ایران به رهبری محمد مصدق خود افزود. در 

سازمان اطالعات و امنیت خارجی بریتانیا و سازمان  7991ملی شد. در سال 

برای برکناری مصدق به راه انداختند. با  اطالعات مرکزی آمریکا، کودتایی

 مرداد، محمدرضا شاه ایران را ترک کرد و به ایتالیا 15شکست خوردن کودتای 
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مصدق برکنار شد و شاه باری  7991مرداد  11رفت، ولی با موفقیت کودتای 

دیگر به قدرت رسید.شاه به توسعه اقتصادی و افزایش قدرت نظامی کشور 

عالقه داشت و بخش زیادی از درآمد نفتی کشور را صرف ارتش ایران 

ر دنمود. او تحت عنوان انقالب سفید و با هدف رسمی قرار گرفتن ایران می

 ای از اصالحاتترین کشورهای جهان تا پایان سده بیستم مجموعهبین مدرن

اجتماعی مانند اصالحات ارضی را آغاز نمود. در دهه چهل و اوایل -اقتصادی

دهه پنجاه هجری شمسی، ایران رشد اقتصادی سریعی را شاهد بود. محمدرضا 

ده سال پایان حزبی را در کشور حاکم کرد و عمالً در شانزشاه نظام تک

یک از تصمیمات کلیدی کشوری بدون نظر مساعد او پادشاهی تقریباً هیچ

های و در پی اعتراض 7951دی  16شد. سرانجام او در تاریخ گرفته نمی

اهلل خمینی، ایران را برای همیشه ترک یافته مخالفان به رهبری روحگسترش

احب پنج فرزند شد. کرد. وی در طول زندگی خود سه بار ازدواج کرد و ص

آخرین  وی در طول زندگی، چهار کتاب درباره زندگی خود و ایران نوشت که

مرداد  5ها اندکی پیش از مرگ وی به پایان رسید. او سرانجام در تاریخ آن

سالگی ودراثر سرطان غدد لنفاوی، در مصر درگذشت و در  61در سن  7953

 رفاعی به خاک سپرده شد. ترین مساجد قاهره به نام مسجدیکی از مهم

گیری کردند. تا ، احزاب شروع به شکل7911با آغاز سلطنت شاه جوان در 

 ترین حزب از میانپیش از واقعه ترور دانشگاه تهران، حزب توده ایران، موفق

احزاب بود. پس از این ترور، حزب توده ایران غیرقانونی اعالم شد. با وقوع 

 7996گرا نیز ممنوع شد. در سال یت احزاب ملی، فعال7991مرداد  11کودتای 

شاه به این نتیجه رسید که برای پایداری حکومت خود، نیاز به دو حزب دارد. 

او منوچهر اقبال و اسداهلل علم را مأمور تشکیل دو حزب )در ظاهر مخالفت 

کرد؛ ولی این دو حزب، در خارج از مجلس نفوذی نداشتند. سرانجام مجادله 

حزب با یکدیگر بر سر تقلب انتخاباتی، باعث شد که شاه از احزاب همین دو 

، حزب رستاخیز را به عنوان تنها 7959خود ساخته نیز ناامید شود و در سال 

هرکسی مایل نیست به این »حزب قانونی کشور ایجاد کند. او اعالم کرد که 

 «.حزب بپیوندد، باید کشور را ترک کند
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کرد و آن را یک مانع در برابر توسعه ایران تجویز نمیساالری را برای شاه مردم

دانست. او اعتقاد داشت که یک حکومت استبدادی مانند حکومت پدرش می

اش، سال پایانی پادشاهی 76شاه حداقل در  برای کشور مفیدتر است.

 گیرنده نهایی برای تمام تصمیمات کلیدی کشور بود.تصمیم

 بعد از انقالب اسالمی

 جدی تحوالت و تغییر دستخوش اسالمی انقالب از پس ایران ارجیخ سیاست

 آمریکا متحدین ی زمره از ایران خروج تغییرات این بارزترین از یکی .گردید

 نه شعار انتخاب با غیرمتعهد کشورهای بلوک به آن پیوستن و غرب بلوک و

 و خارجی سیاست بود. این خود خارجی سیاست برای غربی نه و شرقی

 مستضعفین، از حمایت انقالب، صدور اصل ریپیگی

اصول  در که استثمار و استکبار با مبارزه بخش، آزادی های جنبش از حمایت

 الملل و بین نظام واکنش بودند گرفته قرار اشاره مورد اساسی قانون 751و751

همراه  به منطقه عرب کشورهای .داشت همراه به ایران انقالب برابر در را منطقه

حسین  صدام در که منطقه رهبری و طلبی قدرت های داعیه از استفاده با اآمریک

در  را ایران انقالب تا نمودند تحمیل ایران بر را ناخواسته جنگی داشت وجود

 برآورده را آن حامیان ی اولیه های خواسته نتوانست سازند. جنگ خفه نطفه

 های بدهی .کاست رانای نظامی و اقتصادی توان از میزان زیادی به اما سازد؛

 سرمایه فقدان سرمایه، کمبود تولید، میزان کاهش بودجه، کسری و خارجی

 جنگ، نیازهای اولویت علت به کشور های ساخت در زیر کالن های گذاری

 افزایش جنگ، از ناشی هایخرابی و خسارت ارزی کشور، درآمدهای کاهش

 بودند عواملی جمله از نفت قیمت سقوط باالخره و دوبرابر به نزدیک جمعیت

 ها وشدند. پس از جنگ خرابی جنگ دوران در بحران اقتصادی به منجر که

نابودی  جنگی، اسرای و مهاجران وضعیت آن، از ناشی مادی و مالی مشکالت

های نابسامانی کلی طور به و اقتصادی محاصره ملی، سرمایه کاهش تولید، مراکز

اهلل آیت رحلت .کرد می تهدید شدیداً  را اسالمی جمهوری موجودیت اقتصادی،

 برای را بستری ایران داخلی و شرایط اساسی قانون در بازنگری خمینی،
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 چرخش این از متاثر .کرد فوق ایجاد شرایط در کشور در نخبگان چرخش

 تکنوکرات رسیدن قدرت به نالمللی و بی و ای منطقه شرایط در تغییر نخبگان

 تفسیرهای باید معتقد بودند که رفسنجانی شمیها اهلل آیت چون هم هایی

 زمانه با مقتضیات که نمود ارائه اساسی قانون اصول و اسالم از جدیدی

 تغییر یافت. ایران خارجی و داخلی سیاست فضای باشد هماهنگ

 

تا  7961های پس از پیروزی انقالب اسالمی و در پی آن جنگ تحمیلی، سال

که از آن دوران به  -بر هاشمی رفسنجانیدوران ریاست جمهوری اک -7911

و حتی  توان گفت  اولین دورهشود، مییاد می "دوران سازندگی "عنوان 

ترین است که توسعه اقتصادی به معنی واقعی کلمه در آن عملی شده است مهم

و اکبر هاشمی نیز کلیدی ترین فرد در زمینه توسعه بعد از انقالب اسالمی 

کشور بعد از های پیش روی این دولت بازسازی دغدغهترین از مهماست. 

 نیاز بود های زیادی را بر جای گذاشته بود وبود که ویرانه جنگ هشت ساله

خان میرزا تقی"هاشمی رفسنجانی که همواره  .در اسرع وقت بازسازی شوند

داد و همواره شیفته اقدامات وی بود راهی را الگوی خود قرار می "امیر کبیر

شبیه به وی را در پیش گرفت با این تفاوت که او نسبت به امیر کبیر به مراتب 

-ه آزادی عمل بیشتری داشت. چشممخالفان کمتر و حامیان بیشتر و در نتیج

انداز اقتصادی بود و نه چیز انداز هاشمی بیش از هرچیز دیگری یک چشم

 دانست.دیگر زیرا توسعه اقتصادی را ارجح تر از هرچیز دیگر می

جویان شها و در نتیجه شمار دانتعداد دانشگاه 7916 -7961های در بین سال

ی ایجاد صنایع مدرن و واحدهای ر نتیجهبه شدت افزایش یافت؛ اشتغال زنان د

گیری داشت و اقتصادی، گسترش بخش خدمات و غیره نیز افزایش چشم

کرده زیاد شد؛ همچنین سطح زندگی در بسیاری از مناطق شمار زنان تحصیل

 را عمرانی هایپروژههاشمی تصمیم گرفت سهم بودجه محروم باال رفت. 

 .گیردبنظر  در بیشتر دولت هایلیتفعا سایر به نسبت چشمگیری طوربه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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جمهوری اینگونه هاشمی رفسنجانی در خصوص عملکردش در پست ریاست

  :کندنقل می

هم در شرایط تحریم دالر آن 71تا  1کسری بودجه و فروش نفت هر بشکه  ...

کند ولی اولین دوره های بیگانگان، شرایط را متمایز میو شرارت

در بین همه ادوار ریاست جمهوری  11تا  61سال  جمهوری من یعنی ازریاست

چون از جنگ فارغ شده بودیم و به سازندگی رو آوردیم بهتر است؛ البته به 

دو دلیل: اول اینکه خودم رئیس جمهور بودم و به کرات از عملکردم دفاع 

جمهوری را در حالی ریاست 61کردم و دوم جدای از این، در سال مستند می

  .درصد کسری داشت 57ه بودجه کشور به صورت رسمی قبول کردم ک

دوران بعدی ریاست جمهوری، یعنی ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، 

چشم انداز دیگری دارد و توسعه اقتصادی دغدغه آن نیست. خاتمی به جای 

های عمرانی و اختصاص وقت زیاد ریزی پروژهمشغول ساختن خود با طرح

ها، بیش از هرچیز به مسائل ارخانه و بیمارستانبرای بازدید از سدها و ک

ان، جویداد در جمع دانشاندیشید و ترجیح میفرهنگی و توسعه سیاسی می

گاهیان و فرهیختگان جامعه ظاهر شده و پیرامون تمدن ایرانی و اسالمی، دانش

جامعه مدنی، کرامت انسانی و مسائلی از این قبیل بحث و مباحثه کند. او دل 

 ها و حقوق شهروندی داشت.وگوی تمدنرو جامعه مدنی، گفتدر گ

دوره بعدی تحوالت اقتصادی در ایران دوره ریاست جمهوری محمود احمدی 

از جمله اقدامات وی در دوره ی ریاست جمهوری، اجرای طرح ؛ نژاد بود

تحول اقتصادی بود که در پی آن سوخت سهمیه بندی شد و همچنین یارانه 

،برق و مواد غذایی تدریجا حذف و به طور نقدی در اختیار های سوخت، آب

مردم قرار گرفت. از اقدامات دیگر وی پروژه مسکن مهر به منظور خانه دار 

کردن خانواده های کم درآمد بود. در دوران ریاست جمهوری او رابطه با کشور 

 های در حال توسعه بر کشور های توسعه یافته اولویت یافت و برنامه های

هسته ای ایران با وجود فشار های بین المللی که منجر به اعمال تحریم های 

اقتصادی شورای امنیت، آمریکا و اروپا علیه ایران شد، به پیش برده شد. از 
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مهمترین شعارها و برنامه های انتخاباتی وی میتوان به دوات کارآمد و عدالت 

ثبیت کاف بین دولت و مردم، تگستر، مبارزه با فساد اداری، پیشگیری از بروز ش

و تقویت آرمان خواهی و برائت از ایده آلیسم، کاهش تصدی گری دولت، 

اولویت دادن به تولید داخلی، علمی کردن مدیریت و دیده شدن پول نفت بر 

سر سفره های مردم بود. وی همچنین قول داد تا قرارداد های نفتی را شفاف 

در دوران ریاست جمهری اش چندین قرارداد سازی کند اما این کار را نکرد و 

نفتی را در اختیار سپاه پاسداران قرار داد و اختیار فروش نفت را نیز بر خالف 

قانون به بنیاد مستضعفان سپرد. به گفته ی او این طرح در قالب سهام عدالت 

عملی شده، و به زودی سود این سهام نیز، عاید دو دهک پایین جامعه، 

 و دیگر کسانی که مستحق دریافت این جامعه بوده اند، میشود. بازنشستگان 

، حسن روحانی با وعده ی بهبود شرایط و تغییر سیاست های 7931در سال 

اقتصادی، سیاست خارجی و فرهنگی جانشین احمدی نژاد شد. احمدی نژاد 

نامزد شد ولی صالحیت وی مورد تایید  7936در انتخابات ریاست جمهوری 

 هبان قرار نگرفت.شورای نگ

های اقتصادی حسن روحانی در بلند مدت توسعه اقتصادی و در کوتاه دیدگاه

مدت افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی 

قانون اساسی و بهتر  11های کلی اصل گذاری، اجرایی شدن سیاستسرمایه

ر کوتاه مدت، باشد. حسن روحانی معتقد است دوکار میشدن فضای کسب

بهتر شدن وضع اقتصادی مردم باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کم 

های باال و پایین محقق شود. وی کسب این اهداف شدن فاصله درآمدی دهک

 داند. حسن روحانیرا در گرو تولید ثروت ملی و توزیع عادالنه ثروت ملی می

 باید فقر توزیع شود. وی بر این باور است که اگر ثروت ملی تولید نشود،

زیع گردد و توگوید تولید ثروت ملی باعث افزایش درآمد واقعی سرانه میمی

های مستقیم و غیرمستقیم به قشرها عادالنه ثروت ملی با هدف افزایش کمک

باشد. روحانی مقصود اقتصادی دولت تدبیر و امید را در دوره درآمد میکم

های اقعی خانوارهای ایرانی و افزایش کمک، افزایش درآمد و7936تا  7931

درآمد برشمرده است. او گام اول دولت خود مستقیم و غیرمستقیم به قشرها کم
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است. حسن روحانی به توزیع بهینه را احیای سازمان مدیریت و برنامه خوانده

ها، کنترل نقدینگی و تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش واردات اعتقاد یارانه

 دارد.

است با توجه به آثار مخرب تورم در اقتصاد خانوار و در حسن روحانی گفته

بال دن« دولت تدبیر و امید»سطح ملی، مهار تورم با جدیت و با چهار روش در 

 خواهد شد.

پایین  هایوی اعتقاد دارد که در کنار یارانه نقدی باید یارانه کاالیی نیز به دهک

تدبیر و امید، هدف این است که در بخش  جامعه داده شود، چراکه در دولت

دبیر شورای عالی  7911تا  7961است. روحانی از سال  7911رهبری از سال 

د کننده ارشای و مذاکرهامنیت ملی جمهوری اسالمی ایران و رئیس تیم هسته

ای ایران، ایران با سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره برنامه هسته

عضو شورای عالی امنیت ملی به نمایندگی از رهبر  7931تا  7961ل از سا

رئیس مرکز تحقیقات  7931تا  7917جمهوری اسالمی ایران و از سال 

نج است. روحانی سابقه پاستراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بوده

دوره نمایندگی مردم در مجلس شورای اسالمی را دارد و نایب رئیس مجلس 

 است. المی در دوره چهارم و دوره پنجم، بودهشورای اس

، شعار «دولت تدبیر و امید»، حسن روحانی با نام 7931فروردین  11در 

گرایی، نماد کلید و رنگ بنفش برای انتخابات ریاست جمهوری رسماً اعتدال

اردیبهشت، با حضور در ستاد انتخابات وزارت  71اعالم نامزدی کرد. وی در 

خرداد ثبت کرد. سرانجام وی با اعالم  11را برای رقابت  کشور، نام خود

درصد آرا رسماً به  51/11رأی و کسب  71٬679٬913وزارت کشور با کسب 

جمهوری اسالمی ایران برگزیده شد. روحانی برای عنوان هفتمین رئیس

 13جمهوری انتخاب مجدد با شعار دوباره ایران در انتخابات ریاست

اردیبهشت  13بت کرد. در پی انتخاباتی که در روز جمعه رقا 7936اردیبهشت 

در ایران و با شرکت ایرانیان سراسر جهان برگزار شد، حسن روحانی با 

 جمهور ایران باقی ماند.درصد آرا رئیس 51رای و کسب  19٬696٬651



 

58 
 

های اقتصادی دولت روحانی بر سیاست ها اقتصادی حسن روحانی: سیاست

 های نئولیبرالی شکل گرفتهرونق اقتصادی با برنامهسازی و مدار خصوصی

اقتصادی، آرامش به مردم داده شود و مردم برای کاالهای اساسی خود نگران 

که صدقه گرفتن افتخار نیست، بلکه صدقه دادن نباشند. وی با تأکید بر این

افتخار است، گفت: ما باید به نحوی حرکت کنیم که وضع مالی مردم خوب 

مالیات دهند و در واقع به سمتی برویم که دست دولت به سمت ملت شود تا 

 دراز باشد نه برعکس آن.

 

 ایران، یک دولت رانتیر

درصد درآمد دولت آن از طریق فروش یک نوع  11به هر کشوری که بیش از 

 شود و دولتمحصول خام مثل شکر، مس، الماس، گاز و عمدتا نفت تامین می

از درآمدهای دیگر مثل مالیات که نتیجه فعایت اقتصادی با اتکا به این درآمد 

های دولت و گیریاست فاصله گرفته و این جدایی تاثیراتی بر رفتار و تصمیم

به دلیل  شود. این دولترابطه آن با جامعه دارد، دولت رانتیر اطالق می

ی، نوابستگی شدید به درآمد رانتی و تاثیرپذیری قیمت آن عامل از اقتصاد جها

هایی گیپذیرد ولی به دلیل ویژالملل به شدت تاثیر میاز تغییرات اقتصاد بین

ارتباط  المللتواند به شکل مناسیب با اقتصاد بینکه دولت رانتیر دارد نمی

ر های رانتیبرقرار کرده و در ارتباط با آن نیازهای خود را برآورده سازد. دولت

شوند که تجارت آنها با دیگر صادی میبه مرور دچار یک نوع خودبسندگی اقت

دهد. اما هعمین رانت از طرف دیگر نوعی حس استقالل کشورها را کاهش می

 آورد؛ چه استقالل از جامعه  چهها به وجود میگونه دولتسیاسی را برای این

 نتایج جمله از .المللی بین در صحنه سیاسی واحدهای دیگر از استقالل

 هنگفت گسترده و های گذاری سرمایه خارجی رانت از تدول استفاده اقتصادی

 استفاده با داخلی ضررده صنایع از حمایت یا اقتصادی بازده بدون های طرح در

 همیشه داخل در نیاز مورد کاالهای تولید برای تالش .است رانت خارجی از

 این اما .است بوده توسعه حال در و سوم کشورهای جهان آرزوهای از یکی
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 رشد به تنها نه گذاری نامناسب سرمایه دلیل به رانتیر های دولت در تالش

نادرست  های سیاست اتخاذ با بلکه کند، نمی چندانی کمک کشور اقتصادی

 .شود می هم منابع اتالف موجب

 

 اقتصادی در ایران -بررسی چند مولفه سیاسی

 سیاست خارجی ایران در زمان پهلوی

ومت پهلوی، دست نشاندگی و نبود مهمترین شاخصه سیاست خارجی حک

استقالل در تصمیم سازی سیاست خارجی بود. عنصر اساسی سیاست خارجی 

پهلوی دوم را همسویی و همبستگی بیشتر با کشورهای غربی و در رأس آنها 

 آمریکا و بریتانیا تشکیل می داد.

نشانه های زیادی در خصوص دست نشاندگی رژیم پهلوی و تصمیم سازی 

خارجی آن توسط غرب به خصوص آمریکا وجود دارد؛ یکی از سیاست 

ای و اعضدر انتخاب نخست وزیران  آمریکادخالت مستقیم مهمترین نشانه ها 

ن مثال ها در خصوص دست با این حال، یکی از برجسته تری کابینه بود.

نشاندگی حکومت پهلوی، تصویب قانون کاپیتوالسیون بود. مجلس شورای 

پس از مذاکرات طوالنی بین سفارت آمریکا و حکومت  7361اکتبر  79ملی در 

ایران، قانونی را از تصویب گذراند که بر اساس آن به نظامیان آمریکایی مامور 

ر دیپلماسی مصونیت سیاسی اعطا می در ایران و بستگان شان همانند کاد

دگی برآیند دست نشان گردید. این قانون به قانون کاپیتوالسیون معروف شد.

این بود که ایران به جای اتخاذ راهبردهای مستقل سیاست خارجی به مجری 

حکومت پهلوی از اینکه به  .سیاست های آمریکا در منطقه تبدیل شده بود

ست خارجی آمریکا در منطقه انتخاب شد، ابراز عنوان یکی از ستون های سیا

 .رضایت داشته و آنرا از نشانه های قدرت خود می دانست

 

http://parstoday.com/fa/search--%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://parstoday.com/fa/search--%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 سیاست خارجی ایران پس از انقالب اسالمی

های گذاریسیاست خارجی ایران پس از انقالب عمدتاً بر اساس ارزش

از  ایران پس .ایدیولوئیک حکومتداران شیعه شکل گرفت و تغییر ماهیت داد

در جهت اتخاذ سیاست  انحکومت جمهوری اسالمی ایرانقالب و استقرار 

ها و امنیتی مستقل حرکت کرد و سعی کرد تا خود را خارج از استراتژی

تعریف کند. در این راستا همکاری و  بلوک غربو  بلوک شرقرویکردهای 

ترتیبات دهی بهجهت شکل در خاورمیانههای منطقه مشارکت با حکومت

 آمریکا اشغال سفارتاتفاقاتی چون  .   ای در اولویت قرار گرفتامنیتی منطقه

سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط ، جنگ ایران و عراق، 7951در سال 

 میکونوس، حمالت تروریستی سلمان رشدی، ماجرای 7961در سال  آمریکا

از تأثیر گذارترین رخدادهای در  ای ایرانبرنامه هستهو  گذاری آمیابمبو 

بود. اگرچه روابط ایران با کشورهای  7951انقالب روابط خارجی ایران پس از 

به عنوان چالش برانگیزترین بخش روابط  اسرائیلو  ایاالت متحده آمریکا

است، ولی روابط ایران با کشورهای اسالمی، منطقه ن مطرح بودهخارجی ایرا

است. قطع موقت روابط هایی بودهو همسایگانش دچار فراز و نشیب خاورمیانه

در مالکیت  امارات متحده عربی، اختالف با 7966واقعه حج از  با عربستان پس

در پی  بحرین، تیرگی روابط با ابوموسیو  تنب کوچک، تنب بزرگسه جزیره 

اتهام بحرین مبنی بر حمایت ایران از شیعان ناراضی این کشور، قطع روابط با 

به  تکوی، تیرگی روابط با خالد اسالمبولیمصر در پی حمایت ایران از اقدام 

، اعتراض به رفتار اردنموجب جنگ ایران وعراق، تیرگی روابط با 

 .منجر شد نزاع یمنکه در نهایت به  شیعیان یمنبا  دولت یمنگرانه سرکوب

تواند بدون حداقل همکاری با دنیای خود ارتباط برقرار کند هیچ کشوری نمی

ها با سایر کشورها همکاری کند. اگز از زاویه ائتالف به و باید در برخی زمینه

 ققحسیاست خارجی نگریسته شود هر کشوری در نظام بین الملل برای ت

اهداف سیاست خارجی ایران را  .دارد نیاز بادیگران همکاری به خودهداف ا

های آزادی بخش و مبارزه با توان در ایجاد حکومت شیعی، دفاع از نهضتمی

گذشت زمان و آگاهی از مسائل جامعه و  .کرد خالصه وامپریالیسم استکبار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87_%D8%AD%D8%AC_%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%DB%8C%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%DB%8C%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0_%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B0_%DB%8C%D9%85%D9%86
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ران شده نظام بین الملل در عمل موجب تعدیل اهداف سیاست خارجی ای

است. با وجود این تعدیل، هنوز هم تناقصاتی در عرصه سیاست خارجی 

شود. دیدگاه توسعه گرایی یا وظیفه گرایی، دو مسیر فکری کشور دیده می

کند و عضویت در سازمان تجارت جهانی با مخالفت با مختلف را ترسیم می

خصوصی  قاعده مندی اقتصاد جهانی به دست ایاالت متحده منافات دارد.

سازی اقتصاد با سیاست خارجی انقالبی ممکن نیست. باید دست به انتخاب 

بسیار روشن است که برای تحقق یک   .کرد زد و به پیامدهای آن نیز توجه

نظام شیعی در ایران، زمینه ائتالف با هیچ کشوری وجود ندارد؛ یعنی هیچ 

ی ویژه هدفکشور دیگری به دنبال تشکیل یک حکومت شیعی نیست و این 

برای ایران است. این هدف تا زمانی که یک هدف بومی، ملی و داخلی قلمداد 

آورد اما زمانی که آن را هدفی شود مشکل چندانی برای کشور به وجود نمی

ای و فراتر از ایران شامل کشورهای ایرانی با تنوعات چشمگیری که از منطقه

گواهی تاریخ انقالب اسالمی، لحاظ فهم حکومت دینی دارند قلمداد کنیم به 

مشکل ساز خواهد شد. ممکن است وحدت دنیای اسالم جزو آروزهای 

جمهوری اسالمی ایران باشد اما جزو اهداف کوتاه مدت آن نیست و به دنبال 

های هدف دیگر که مبارزه با قدرت .است تحقق این هدف در داخل کشور

ریشه در تفکر ایرانیان دارد  کند. این هدفبزرگ است کار را کمی پیچیده می

و اضافه شدن مساله حضور و عملکرد بیگانگان در کشور ما در دویست سال 

های بزرگ در داخل اخیر، موجب شکل گیری جبهه سیاسی در مقابل قدرت

رسد شخصیت ایرانی بیشتر تحت جایی که به نظر میکشور شده است. از آن

ا شود که مبارزه بین سوال مطرح میتاثیر هیجان و حماسه است تا استدالل ا

های بزرگ ممکن است یک اصل انسانی باشد اما آیا بحث مقدورات قدرت

رد گیمهم است یا خیر؟ آیا در مملکت داری توجه به عواقب کاری که انجام می

دهد های پرداختی برای کارهایی که انجام میمهم است یا خیر؟ آیا کشور هزینه

خواهد عضو سازمان تجارت جهانی شود که خیر؟ایران می یا کندرا مطالعه می

مند سازی اقتصاد جهانی به کشورهای قدرتمند صنعتی آن را با قصد قاعده

خواهد اقتصاد جهانی را وجود آورده اند. آمریکا با استفاده از قدرت خود می



 

62 
 

خواهد عضو این نظم دهد و قاعده مندی آن هم در دست اوست. ایران می

کند و بین عضویت در شود چون عضویت در آن منافعی را تامین می سازمان

این سازمان یا مبارزه با آمریکا باید یکی را انتخاب کرد. خواستن هردو در کنار 

توان با هم هم نشان دهنده تضاد است. مسلم است که این دو هدف را نمی

 ممکن هاآن با مبارزه انمزهم و آنها گیری کرد زیرا استفاده از امکاناتپی

درصد تجارت خارجی کشور با غرب است در حالی که  31نزدیک به  .نیست

شود. جمهوری اسالمی خواهان اقتصاد غرب و غرب مملو از فساد قلمداد می

 تیعقرارداد نفتی است و اقتصاد غرب با روابط تجاری، بازرگانی، صن

 راقبول آن یلسفهتکنولوژی با غرب را خواستار است اما سیاست، فرهنگ و ف

دهیم روابط گویند شما حق تفکیک ندارید و ما اجازه نمیها میغربی .ندارد

اقتصادی بدون روابط سیاسی باشد. این که ایران خواهان روابط سیاسی نیست 

ناشی از تاریخ و تفکرات ماست که هردو درست است؛ ایران هم از نظر 

فکرات ما ریشه ملی و دینی تاریخی از غرب لطمه خورده است و هم این ت

دارد. اما دلیل دیگر تفکیک، ناشی از ضعف ماست. ناتوانی در کار با دنیا به 

دلیل ضعف و انعطاف پذیری است. کشش پذیری ایرانی بسیار باالست، خیلی 

تواند تغییر پیدا کند و در معرض مسائل جدید به سادگی هویت و سریع می

طیف اندیشه سیاسی در ایران در صد سال ماهیت خود را عوض کند. مطالعه 

ها در کشور تاسیس شده و ورود و دهد که انواع و اقسام نظاممی شانگذشته ن

های محکمی که بر اساس خروج در هر کدام امکان پذیر بوده است اما پایه

  .آنها بتوان یک نظام ایجاد کرد، وجود نداشته است

هیم این خواسته نیازمند کار با اگر حرکت در مسیر پیشرفت کشور را بخوا

  .دنیاست. چون پول و تکنولوژی در آن است

جمهوری اسالمی خواستار خصوصی سازی است؛ کسی که در پی خصوصی 

تواند یک سازی اقتصادی است باید با دنیا به لحاظ سیاسی سازگار باشد. نمی

 بخشی از آن انقالبی و بخش دیگر دنبال خصوصی سازی اقتصادی باشد.

همکاری اقتصادی و تکنولوژی با سایر کشورها  .کرد حل باید را هاتناقض

گذاری بسیار تحت تاثیر سیاست خارجی است. هر زمان قرار است یک سرمایه
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ها گیرد و آمریکاییجدی در ایران انجام بگیرد، اسرائیل سریع جلوی آن را می

م و ا مبارزه با امپریالیسبرند. االن برای مها کار را پیش میبا فشار اسرائیلی

استکبار کشور دیگری در دنیا وجود ندارد که بخواهیم با آن شریک شویم و 

اند. بحث درست یا غلط ائتالف کنیم. روسیه و چین هم وارد فاز دیگری شده

بودن این مفاهیم نیست، بلکه این است که زمینه ائتالف وجود ندارد و بر 

 .نها هستیماساس افکاری که داریم به شدت ت

 مراوده نداشتن با دنیا مثبت نیست. استراتژی پیشرفت کشور در سیاست

 .یابدخارجی معنا می

های افغانستان و عراق پس از جنگ تحمیلی حضور و نقش ایران در آشوب

نیز پررنگ شد که این اقدامات از جهت  از بین بردن تهدیدات آمریکا با اتصال 

ک های ناشی از تغییرات جدید ژئوپلیتیچالش به مسائل سیاسی منطقه و کاهش

 و تحول در ساخت قدرت و سیاست در منطقه حائز اهمیت است.

محمود به سرپرستی  دولت نهم جمهوری اسالمی ایرانبا روی کار آمدن 

تغییرات اساسی در مناسبات سیاست خارجی ایران رخ داد. تغییر  نژاداحمدی

و سپس به  علی الریجانیبه  حسن روحانیاز  شورای عالی امنیت ملیدبیر 

 ارجی، مصادیقیو تغییر بسیاری از سفرای ایران در کشورهای خ سعید جلیلی

از این تغییرات بودند. همچنین دولت با تغییر رویکرد، به سمت برقراری رابطه 

 .نمود اروپاییبه جای کشورهای  آسیای شرقیو  آمریکای التینبا کشورهای 

 ران پهلویگذاری خارجی در دوجذب سرمایه

در عهد پهلوی، به دلیل مناسباتی که دولت با آمریکا داشت، کارخانجات و 

ای ههای بسیار آمریکایی در ایران تاسیس شدند. بیشتر آنها کارخانهشرکت

؛ البته شدندمونتاژ و از این قبیل بودند و تحت نظر مهندسان آمریکایی اداره می

ر سهم قابل توجهی داشتند اما که در تولید ناخالص داخلی و درآمد کشو

ای برای پیشرفت صنعت نداشتند و با تغییر حکومت نیز از کوچکترین فایده

 بین رفتند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%86%D9%87%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%86%D9%87%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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 جذب سرمایه گذاری خارجی در دوران انقالب اسالمی

گذاری خارجی با هدف فراهم قانون تشویق و حمایت از سرمایه 7917در سال

 به کارگیری سرمایه و فناوری ساختن بستر قانونی مناسب به منظور جذب و

خارجی خارجی و تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی کشور، تصویب شد. این 

تی های تضمینی و حمایقانون به منظور سهولت فرآیند سرمایه گذاری، پوشش

گذاری خارجی در نظر گرفته است؛ ولی شرط)الزمه( متعددی را برای سرمایه

هیالت آن است که سرمایه گذار، مجوز امکان استفاده از این مزایا و تس

های گذاری و کمکمعامالتی خود را مطابق قانون تشویق از سازمان سرمایه

 ها، صدوراقتصادی و فنی ایران که نهاد مرکزی و مسئول دریافت درخواست

گذاران خارجی در تمام طول گذاری و حمایت از منافع سرمایهمجوز سرمایه

خذ کند. مطابق قانون تشویق سرمایه گذار خارجی از عمر فعالیت آنها است، ا

گذار داخلی موجوداست ها و تسهیالتی که برای سرمایهکلیه حقوق، حمایت

مند خواهد شد. دامنه این حمایت به گونه ای است که به طور یکسان بهره

گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت سرمایه

عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز و مگر برای منافع 

گذاری در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه

-بالفاصله قبل از سلب مالکیت. اما مساله این جاست که الزمه تداوم سرمایه

گذاری خارجی در کشور حفظ فضای مثبت سیاسی و اقتصادی و تالش برای 

های خارجی است؛ که این امور در ارتباط امنیت اقتصادی به طرف شناساندن

های خارجی ما که در بخش قبل توضیح داده شد، هستند. مستقیم با سیاست

های خارجی ما در سنوات اخیر باعث وقوع تحریمات اقتصادی و در سیاست

پی آن عدم ثبات اقتصادی و در نتیجه عدم جذب سرمایه خارجی شده است. 

ن از لحاظ جغرافیایی به شدت مستعد سرمایه گذاری محسوب شده و ایرا

ته ها تا کنون نتوانسخردیدارای استعدادهای فراوان است؛ اما به علت بعضی بی

گذاری خارجی به توسعه اقتصادی کمک گونه که باید با جذب سرمایهاست آن

ه وپایی بگذاری خارجی در ایران را کشورهای ارکند. بیشترین حجم سرمایه

ویژه آلمان و کشورهای آسیایی، از جمله هندوستان و کشورهای عربی انجام 
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ها، سیمان شیمیایی و شوینده دهایی چون موااند و به طور عمده در بخشداده

 گذاری صورت گرفته است.و خودرو سرمایه
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 یران و مالزیای ابررسی و مقایسه اقدامات توسعه

 از توسعه مهم ابزارهای از یکی عنوان به سازی خصوصی سیاستهای مالزی در

 مورد بازار بیشتر کارایی همچنین و خارجی و داخلی منابع بیشتر جذب طریق

 سازی قرارع موانعی که بر سر راه خصوصیهمچین برای رف .گرفت قرار توجه

حاظر بستر مناسبی برای پذیرش  دارند اقداماتی انجام داده شد.  اما در حال

های قدرتمند دولتی، بخش خصوصی در ایران وجود ندارد و از طرفی شرکت

رود عرصه را های عظیم دولتی پیش میگذاریکه امور آنها با رانت و سرمایه

 سازند.برای حضور بخش خصوصی تنگ می

 از که است فعال مالزی در خارجی شرکت سه هزار از بیش حاضر، حال در

ان و از گذارقوانین و تسهیالت خوبی برای تشویق سرمایه .دولتند 11 از بیش

-طرفی محدود کردن آنها در مالزی وچود دارد که باعث افزایش جذب سرمایه

گذاری خارجی در این کشور شده؛ اگرچه در ایران نیز قوانینی از این قبیل 

در آوردن آنهاست. وجود دارند ولی آنچه مهم است عملی کردن و به حرکت 

-گذاران خارجی برای سرمایهسازمان میدا که وظیفه راهنمایی و تشویق سرمایه

گذاری در مالزی را بر عهده دارد، امروزه نقش به سزایی در شناخته شدن 

گذاری دارد؛ در مالزی به عنوان یک منطقه امن و مطلوب تجاری برای سرمایه

عمل کرده است. در ایران روند حالی که در ایران بخش تبلیغات ضعیف 

گذاری خارجی بسیار کند است و چون به دلیل عدم ثبات اقتصادی، سرمایه

شود ساالنه مقدار هنگفتی سرمایه از کشور خارج گذار تامین نمیامنیت سرمایه

 شود.می

انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری در تربیت نیروی انسانی فنی چاره ای است 

اندیشیده   -و از جمله ایران -ل اقتصادهای در هم شکستهکه برای حل معض

-های به کار بسته در این راه از آنجا که نمیشود. غافل از آنکه سرمایهمی

توانستند فرهنگی مناسب و هماهنگ با رشد تکنولوژیک فراهم سازند، آن 

وان تآوردند. مشکل میتکنولوزی را نیز به صورتی ناقص  و غیرکارآ در می

ور کرد که کارگرانی با سطح نازل از دانش تکنولوژیک، بدون برخورداری تص
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اجتماعی  -ای و در شرایط فشار سیاسیمندی حرفهاز رفاه مادی و رضایت

های تکنولوزیکی را که دقیقا حاصل انکشاف و رشد اجتماعی بتوانند دستگاه

اسب به نجوامع پیشرفته دموکراتیک در طول دو قرن بوده است، به صورتی م

 این ،پیشرفته تکنولوژیهای به دستیابی کار گیرند. در حالی که در مالزی،

 که مهارت و دانش از باالیی سطوح ارائه طریق از تا ساخت قادر را کشورها

استفاده کشورهای توسعه یافته قرار می گیرد، بر بهره  مورد حاضر حال در

هینه از جی سبب استفاده بوری شان بیفزایند. همچنین فراگیری تکنولوژی خار

 اتخاذ هک رسد می نظر به چنین بنابراین،. است کشورشده این در طبیعی منابع

، می تکنولوژیکی محلی توانایی توسعه با همراه وارداتی تکنولوژی انطباق و

تواند به عنوان یک جزء مهم و ضروری در توسعه کشورهای در حال توسعه 

م، اجرای برنامه های توسعه  7311اوایل دهه در و تازه صنعتی به شمار آید. 

صنعتی از طریق صنایع سنگین، به توسعه صنایع شیمیایی و سنگین 

صنایع ذوب فوالد ، مجتمع پتروشیمی و صنایع اتومبیل سازی انجامید.  :همانند

سرمایه بر  همچنین بر تغییر صنایع متکی بر نیروی کار )کاربر( به سوی صنایع

وژی، تأکید بیشتری شد. چنین مورد بحث است که کشور و متکی بر تکنول

توسعه صنعتی و  مالزی بیشتر از الگوی کشورهای ژاپن و کره جنوبی در

تکنولوژیکی خود پیروی نموده است، و این امر از طریق اتخاذ سیاستهای نگاه 

تحقق یافته است. پیروی از مدل  م7311در اوایل دهه  (Look East) به شرق

ره جنوبی، بیشتر به خاطر این بوده است که الگو و مدل توسعه این ژاپن و ک

فرهنگ )سنتی( ماالیی به شمار می آمد. همچنین  دو کشور، تهدید کمتری برای

اعتقاد بر این است که اتخاذ یک فرهنگ صنعتی که موجب افزایش بهره وری، 

موارد کار و تالش زیاد، و انضباط مالی می گردد، از جمله  سخت کوشی و

مورد نیاز برای توسعه صنعتی موفقیت آمیز کشور مالزی محسوب می شده 

نقش کشور ژاپن به عنوان عرضه کننده عمده و اصلی تکنولوژی به  است.

نسبت  (Look East) نگاه به شرق کشور مالزی را نیز می توان به سیاست

وسط را که تداد. این کشور )مالزی( قادر بود بهتر و آسانترین تکنولوژیهایی 

صنعتی شده در شرق آسیا به مالزی انتقال  کشور ژاپن و کشورهای دیگر تازه
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می یافت، جذب نماید. انتقال تکنولوژی به کشور مالزی، موجب تسریع در 

صنعتی این کشور از طریق اجرای سیاستهای دولت برای  نرخ رشد اقتصادی و

درونی )داخلی(  جذب تکنولوژیهای خارجی و توسعه و ارتقای توانایی

 شد. تکنولوژیکی

ای که در ایران از زمان پهلوی اول آغاز در حالی که توسعه و انتقال تکنولوژی

شد، بدون هیچ فرآیند بومی سازی و مستقیم به شکل غربی بود و این روش 

 تا کنون نیز ادامه دارد. 

های ریزیمالزی بر خالف اغلب کشورهای جهان سوم موفق شد با برنامه

های تولیدی خود طی دو گیری از تمام ظرفیتمناسب و عمل به آن و بهره

ادی ریزی اقتصدهه پیشرفت عظیمی برای خود رقم بزند. ولی در ایران برنامه

های بعد از انقالب اسالمی، با مشکل عدم توجه به نقش موثر سیاست

 هدف با صنایع کردن که ملی حالی خصوصی سازی  همراه بوده است. در

آن سوار  بر اجتماعی مبنایی و است شده می انجام ثروت تکاثر از جلوگیری

 مردم حقوق از دولتی بخش ارتزاق سیاستها این گرفتن پیش واقع در اما بوده

 دولتی خدمات بهای و مالیاتها،عوارض از مندی بهره جای دولت به.است بوده

رانتیر این گونه که طبق نظریه دولت  .پردازد می ملی ثروت از استفاده به

شوند. جنگ تحمیلی هشت نیازی از مردم به انزوا کشیده میها با بیدولت

 سازی اقتصاد در اوایل انقالب دامن زد.بیهای دولتیساله نیز به نگرش

 که اقتصادی عوامل بر صرف تاکید و حقوقی توسعه و سیاسی ابعاد به توجهی

 در است نیافته های توسعهکشور در نویسی برنامه عمده هایضعف از یکی

به  توجه بدون هابرنامه این در.است بوده متداول انقالب از پس و پیش ایران

 سرمایه حجم بر تاکید صرف گردد می تصور حقوقی و سیاسی هایمولفه

 عوامل و اشتغال سرانه،سطح درآمد و ملی خرید،تولید ناخالص گذاری،قدرت

ریزی کافی است. برای برنامه فتگینیا توسعه معضل رفع برای دیگر مشابه

 گرا نیاز داریم. تداومهای دولت توسعهصحیح اقتصادی به ابتنا بر مولفه

 در خصوصی بخش تضعیف و دولتی بخش به حد از بیش توجه سیاست
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 ملی ثروت از خصوصی بخش سهم تا است شده سبب هر سال بودجه قوانین

 یابد. شدت کاهش به دولتی بخش با مقایسه در

 هایهای تعاونی و بنگاهدولت مالزی نقش مهمی در ارتقاء و توسعه شرکت

کند. در برنامه چهارم مالزی تصریح شده است: نهضت کوچک اقتصادی ایفا می

ا و ههای اقتصادی و بسیج سرمایهتعاونی وسیله مهمی برای ارتقاء فعالیت

 تحصیل درآمد است.

های دولت مالزی در از برنامههای کوچک و متوسط یکی حمایت از بنگاه

ی صنعت بود. این حمایت با هدف راستای جذب بخش خصوصی در زمینه

ان شود. از زمگسترش صنعت در سراسر کشور به ویژه مناطق محروم انجام می

ی صنعتی در مالزی مرکز توسعه یافته 111طرح دوم صنعتی شدن بیش از 

 صنعتی مناسب استراتژی که گفت انمیتو دقیق طور به ایران فعالیت دارند. در

 دوران به شدن صنعتی برای تالشها نخستین .است نداشته وجود هیچگاه شدن

 که شد قرار آن طی گردد که می بر 7991 دهة سالهای در نفت قیمت افزایش

رهایی  محصولی تک صادرات از آن کمک با تا شود تقویت خصوصی بخش

 مخصوصاً  و غیرنفتی صادرات به دنبخشی تنوع دوران، این در .گردد حاصل

 سرمایهگذاران رابطه، همین در .گرفت قرار مورد توجه صنعتی کاالهای

 پس دوران در .کنند گذاریسرمایه زمینه این در که شدند تشویق نیز خارجی

 که طورهمان و شد گذاشته کنار زیادی حد تا نگرش این انقالب، پیروزی از

 دستور در سیاستی چنین که شد سبب تحمیلی گجن وقوع شد، اشاره هم پیشتر

 .قرار نگیرد کار

 مشروعیت و بقاء تداوم برای حیاتی ضرورت یک  اقتصادی رویکرد و توسعه

شود مالزی از جمله کشورهایی  می محسوب حاضر عصر در های سیاسی نظام

میز آهای خارجی مناسب به تعامل و ارتباط مسالمتاست که با اتخاذ سیاست

یافته پرداخته است و  از این شورهای جهان به ویژه کشورهای توسعهبا ک

طریق باعث رشد خود شده است. در حالی که نگرش تدافعی تعامل با غرب 

که پس از انقالب اسالمی بر سیاست خارجی ایران حاکم بوده است، مضرات 
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های تآن به اقتصاد خود کشور وارد شده. مسئله اینجاست که اگر مبارزه با دول

مستکبر یک ارزش باشد، آیا ما ) و هر کشور دیگر( که حتی به تنهایی قادر به 

تامین برخی کاالهای خود نیستیم، به تنهایی قادر به مبارزه با دنیای غرب 

خواهیم بود؟ ما ناگزیر هستیم برای منافع خود دست به انتخاب زده و سیاست 

 خارجی خود را تعدیل کنیم.

های مختلف هستند. علیرغم نژاد، فرهنگ و مذهب و زبان مردم مالزی دارای

کنند و کشور این تنوع، در کمال حسن نیت با اتحاد و هماهنگی زندگی می

دهند. سیاست فرهنگ همتا نشان میمالزی را در چشم جهانیان یک کشور بی

 باشد.  ملی مالزی بر اساس ایجاد وحدت و تقویت هویت ملی مبتنی می

 ملت های طرح قالب در معاصر ایران در ملی حکومت یک دایجا خواست

 دوران در جمله از است؛ درآمده اجرا به قاجار دوران اواخر از سازی گوناگون

 فرهنگی و زبانی ومی،  تمایزهای زدودن برای ای گسترده هایبرنامه رضاشاه

 و درآمدند اجرا به ایران سراسر در متحدالشکل ترویج پوشش حد در حتی

 محلی های لهجه و ها زبان جایگزین کامل به طور فارسی زبان تا شد شتال

 به وفاداری به را خود جای ای منطقه ای و قبیله قومی، های وفاداری و شود

 بود، ملت این نمایندگی مدعی در مرکز که دولتی و ایرانی یکپارچه ملت یک

 ایرانی فراگیر تهوی نوعی ایجاد ها در موفقیت برخی رغم به طرح، این .بدهند

 میان از را زبانی و های قومی ت تفاو هرگز بزرگ، شهرهای در خصوص به

 در گوناگون وجود اقوام بر اسالمی، انقالب پیروزی از پس که ی طور به نبرد؛

 مرزبندی ثر ا در ملی تنوع .شد گذاشته صحه اسالمی جمهوری اساسی قانون

 اکثر در های جوامعواقعیت بیانگر مذهبی یا زبانی نژادی، قومی، های

 یا غرور ملی و قدرت منبع تواند می ملی تنوع . است سوم جهان کشورهای

و  سیاسی اقتصادی، ، اجتماعی وضعیت به توجه با - منازعه و شکاف منبع

 اقلیت حقوق و قومی تنوع اگر . باشد کشور یک ساختار در ها اقلیت فرهنگی

 به را غرب در مدنی های آزادی و اسیدمکر توانایی که هستند ها موضوعاتی

 بیناد توسعه حال در کشورهای از بسیاری در گذارند، می بوته آزمایش

 جنگ بروز به مواقع برخی در و آورند؛ درمی لرزه به را اتحاد ملی و حکومت
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 شده منجر کشور تجزیه حتی و کشی نسل و پاکسازی قومی داخلی، های

 ذهنی و عینی عوامل از متأثر نیز قومی های سیاسی سازمان گیری شکل .است

ین هایی بدر ایران نیز کم وبیش در سنوات مختلف شتهد درگیری .باشد می

ایم که این عدم وجود وحدت نسبی بین ملت ایران، اقوام مختلف ایرانی بوده

تواند مانع داند میچون هر گروه خود را هویتی مستقل از ایران واحد می

 اقتصادی باشد. بزرگی بر سر توسعه

ا ههای مذهب در ایران به اندازه مالزی چندان گسترده نیست ولی ماالییشاخه 

اند؛ اسالم برای آنها یک آرمان و یک از پس این مانع تقریبا به خوبی برآمده

رود و در عین حال به سایر مذاهب نیز در کشور عامل متحدکننده به شمار می

در کنار هم برای یک هدف مشترک یعنی گذارند و همگی خود احترام می

کنند؛ هرچند در گذشته اختالفات قومیتی در مالزی آبادی کشورشان تالش می

 بسیار پررنگ بود اما امروزه چنین نیست. 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به تاریخ کشور ژاپن در می مقایسه توسعه اقتصادی ایران و ژاپن: 

زیاد و سنگینی روبرو شده اند مانند  یابیم که ایران و ژاپن هر دو با بحران های

جنگ که خسارات و ضرر های فراوانی به اقتصاد این کشور ها وارد کرده و 

این تنها بخشی از آسیب های جنگ است پس ایران و ژاپن هردو تاریخ پرفراز 

و نشیبی داشته اند اما چه عواملی باعث شده که ژاپن بتواند به یکی از ابر 



 

73 
 

تبدیل و کشوری توسعه یافته تلقی شود و گذشته ی تلخ قدرت های اقتصادی 

                                         خود را شکست بدهد اما ایران همچنان مسیر گذشته ی خود را طی کند؟                                                                

 عوامل می پردازیم:                                                               در اینجا به بررسی و مقایسه ی برخی از این 

         جنگ، گذشته ی مشابه ایران و ژاپن:                                                                                             -

دوم و ایران بعد از جنگ  می توان گفت اقتصاد ژاپن بعد از جنگ جهانی

تحمیلی هشت ساله، به کلی نابود شده بود و نه تنها آثار جنگ بلکه بحران 

 های دیگری هم به آن اضافه شده بود.                                                  

 

                                                           تفاوت در منابع طبیعی ایران و ژاپن:                                            -

ژاپن، بر عکس ایران که دارای معادن فراوان و منابع طبیعی فوق العاده ای 

است، از این لحاظ بسیار و فقیر و محدود است و اکثر جزایر و خاک آن 

                        آتشفشانی است.                                                   

 

               تفاوت در سیاست های ایران و ژاپن:                                                                                             -

ژاپن بعد از جنگ به جای آمریکا ستیزی، از در مذاکره با این کشور وارد شد -

را گرفت و با منحل کردن ارتش نظامیان را به  و جلوی خسارات بیشتر

سازندگان کشور منتقل کرد اما ایران درست سیاستی عکس این را اجرا کرد، 

با تمام توان خود به نیرومند کردن ارتش پرداخت و به مبارز با آمریکا ادامه 

 داد.                                             

ری زد یا همان مدیریت ژاپنی در کشورش، امنیت ژاپن با پیاده کردن تئو- 

شغلی و بهبود کیفیت زندگی را برای کارمندانش به وجود آورد و با جلب 

اعتماد آنها و ایجاد احساس تعلق کارمندان به طوری که خود را جزیی از آن 

حس کنند، زمینه ی پیشرفت خود را فراهم آورد اما ایران در این زمینه موفق 
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انایی پیاده کردن این سیاست ها و حتی سیاست های مشابه آنرا نبود و تو

                                                                         نداشت و نتوانست با جلب اعتماد کارمندان احساس تعلقی به وجود آورد.                                                             

ژاپن با وجود داشتن بخش کشاورزی کوچک، با استفاده از روش های مدرن -

توانسته محصوالت متنوع و با کیفیت باال و راندمان باالیی تولید کند اما ایران 

با وجود برخورداری از منابع طبیعی مناسب جهت کشاورزی، به علت عدم 

نتی انجام توانایی در بهره گیری از روش های مدرن، کشاورزی با روش س

میگیرد و عالوه بر پیشرفت نکردن در این بخش باعث هدر رفتن منابع از 

 جمله آب می شود.                                                                          

ژاپن برای داشتن محدودیت های زیست محیطی تالش میکند یعنی نظام از -

ه خارج شود و در زمینه بازیافت بسیار قوی حالت عرضه انبوه و مصرف انبو

 عمل کند اما ایران چنان تالش جدی و عمیقی برای این قضیه نمیکند. 

ی عظیمی را به آموزش و پرورش اختصاص داده و ژاپن انرژی و سرمایه-

تربیت نسلی کوشا برایش بسیار حائز اهمیت است. این توجه و اهمیت به 

 می شود.                                               مراتب کمتر در ایران مشاهده

که تمرکز بر جامعه کارگران و است  در ژاپن ساختار اجتماعی به گونه ای -

مرکب از مردم شرکت که احساس وفاداری به کار خود داشته باشند، اما این 

               ساختار اجتماعی در ایران وجود ندارد.                               

ژاپن برای تبدیل اقتصاد خود به اقتصاد برتر تسهیالت ویژه ای به کارمندان -

و کارگران خود میدهد مانند بیمه عمر و غیره که این موارد در ایران بسیار 

 ضعیف است.                                                                             

بین المللی خود را به عنوان یک عضو از کشور های غربی ژاپن موقعیت -

                                           لیبرال تثبیت می کند که ایران چنین قصدی ندارد.                                                                                

ود به بیشترین آزادی و کمترین ژاپن در اهداف اقتصاد اجتماعی مطلوب خ-

                                          نارضایتی توجه ویژه ای دارد که این توجه را در ایران مشاهده نمی کنیم.                                                          
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 م کامالدر جامعه ی اقتصادی اجتماعی مطلوب ژاپن ، باید حقوق کلیه مرد -

رعایت شود و فرصت های چالش برای موفقیت و حفظ منزلت بشری محفوظ 

 گردد و در ایران چنین نکاتی رعایت نمیشود.                             

ژاپن تالش میکند در اثنایی که نیروی کار روندی نزولی به خود میگیرد، -

ار با مشکل نیروی ک رشد اقتصاد ملی تداوم یابد این در حالی است که ایران

 مواجه نیست اما اقتصاد رو به رشدی ندارد.    

  ها حدودیتم

 دسترسی به آمار و اطالعات دقیقعدم  -

 های به روز و جدیدها و مقالهنداشتن به کتابدسترسی  -

 محدود برای تحقیق و جست و جوزمان  -

در این پژوهش به نتایجی دست یافتیم که خود قابلیت تحقیق مفصل و ما 

جدیدی را داشتند که ما به علت ضیق وقت از انجام آنها بازماندیم. سایر 

یر تاث"هایی درباره توانند پژوهشپژوهشگران با مطالعه این پژوهش می

 و "و سبک زندگی مردم یک ناحیه در توسعه اقتصادی آنهاخلق و خو 

ای تاثیر جغرافی "و  "زش در توسعه اقتصادیبررسی نقش آمو"همچنین 

 انجام دهند. "سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران

 پیشنهادات

بیشتر به ضرورت تعامل پژوهشگران و کارشناسان فرهنگی با توجه  -

 صاددانانگذاران و اقتسیاست

ای ههای خارجی با استفاده از رسانهگذاریکردن بستر سرمایهفراهم  -

 قوی و موثر

برای خارج کردن بار اقتصادی کشور از روی صادرات نفتی با تالش  -

 سازیرونق صادرات غیرنفتی و خصوصی
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و ارتقای وری افراد سیستم آموزش و پرورش در جهت بهره اصالح -

خلی با ایجاد احساس تعلق در سطح فرهنگ حمایت از کاالی دا

 آموزاندانش

های امور صدور مجوز کسب و کار در جهت افزایش بنگاهتسهیل  -

 کوچک اقتصادی 
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