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Abstract 

Reviewing the history of Iran's development efforts in the past 150 years shows 
periods of accompanying, or being ahead and behind countries. Japan and South 
Korea have a clear position in this field. This research examines Iran's 
development situation in comparison with these two countries in historical periods 
(1860-1926 and 1963-2010), within the framework of North, Acemoglu, and 
Robinson's institutional model. This approach focuses on formal rules, procedures, 
and organizations to explain the relationship between institutional structures and 
the success or failure of policies. The main question in this research is that despite 
the creation of political structure in Iran in the 19th century, compared to the 
experiences of Japan In the second half of the 19th century and South Korea in the 
early 20th century, why did the development program in Iran not go well and 
comprehensive political and economic institutional arrangements were not 
achieved? The obtained results show that the alignment of the government and the 
developing nation in Iran has not been successful due to the lack of institutional 
development. 
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 ؛یو دولت با توسعه اقتصاد یاسیرابطه ساخت س یقیتطب یبررس
     1860 -2010یژاپ  و کره جنوب  ران،یا

 

 چکیده
هایی از همراهی یا پيش و  سال گذشته نشان دهنده دوره  150مرور تاریخ تکاپوی توسعه ایران در بيش از  

 جنوبی در این زمينه جایگاه مشخصی دارند. در این پژوهش تالش  پس بودن از کشورهاست. ژاپن و کره 

)می  تاریخی  مقاطع  در  مذکور  کشور  دو  با  مقایسه  در  را  ایران  در  توسعه  وضعيت  و    1860-1926شود 

این  2010-1963 دهد.  قرار  بررسی  مورد  رابينسون  و  اوغلو  عج   نورث،  نهادی  مدل  چارچوب  در   )

ها و  یهای و از نظر روش، نهادگرای تطبيقی است. این رهيافت بر قواعد، رو پژوهش از نظر هدف، توسعه 

دانان و حقوقدانان به توضيح رابطه ميان  های تاریخ های رسمی تمرکز دارد که با استفاده از تکنيکسازمان

رغ  ایجاد پردازد. پرسش اصلی این است که علی ها می ساختارهای نهادی و موفقيت یا شکست سياست 

جنوبی   يمه دوم قرن نوزده  و کرهساخت سياسی در ایران در قرن نوزده  در مقایسه با تجارب ژاپن در ن

پيش   ایران خوب  در  توسعه  برنامه  چرا  بيست ،  قرن  اوایل  اقتصادی  در  و  سياسی  نهادی  ترتيبات  و  نرفته 

می  نشان  آمده  بدست  نتایج  است؟  نشده  حاصل  زمينه فراگير  نهادی  تکامل  عدم  دليل  به  که  های  دهد 

 .آميزی فراه  نشدبا دو کشور مذکور بصورت موفقيت همسویی دولت و ملت، توسعه در ایران در مقایسه

 .جنوبیژاپن، کره   ران،یا  ،یو دولت، توسعه اقتصاد  یاسیساخت س  واژگان کلیدی:

 

 :نویسنده مسئول  Sinaee@pnu.ac.ir 
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 مقدمه

با گذر از مسير سياستجوامعی که توسعه به توسعه اقتصادی  های توسعهیافته شدند،  گرا 
یافته سياست دست  که  است  آن  بيانگر  امر  این  سياستها  اند.  جمله  اقتصادی،  از  های 

 150زیربنای اصلی فرایند توسعه هستند. سرعت و دامنه تغييرات توسعه اقتصادی در طول  
بوده   غيرمنتظره  موارد  برخی  در  حتی  و  زیاد  بسيار  کشورها  از  تعدادی  در  گذشته  سال 
ميزان  در  کشور  در یک  اثرگذار  اصلی  نهادهای  ميان  روابط  و  عملکرد  شناسایی  است. 

جنوبی و اینکه    مقایسه توسعه ایران با ژاپن و کرهتوسعه و پيشرفت آن حائز اهميت است.  
چگونه کشورهای آسيای شرقی مذکور بسرعت و در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه توانستند  

پيش   را  ترقی  و  توسعه  راه  ایران  به  توسط  نسبت  که  است  بوده  موضوعی  بگيرند، 
ح  تحليلگران  و  گرفته  اندیشمندان  قرار  مداقه  و  بررسی  مورد  توسعه  و  سياست  شده  وزه 

و کره ژاپن  که کشورهای  کاری  اولين  علی   است.  که  بود  این  دادند  انجام  رغ   جنوبی 
احترام و حفظ سنت گذشته خود توانستند بر این موضوع غلبه کنند و راه توسعه و مدرنيته  

های فرهنگ سنتی در ميان مردم و  رششدن را پيش بگيرند اما در ایران به علت تداوم نگ
جنوبی پيش نرفت و    نخبگان سياسی، امر توسعه آنچنان که باید در مقایسه با ژاپن و کره

مشروطه  و  آزادی  مدرنيته، موضوع  به  برای رسيدن  و  انجام شد  بسيار کمتری  با سرعت 
شد.   مدمطرح  اساس  بر  اجتماعی  قرارداد  یک  توسعه،  برای  جنوبی  کره  و  های  لژاپن 

یافتگی  بومی خود طراحی کردند، فلذا برای اینکه ایران بتواند پيشرفت و در مسير توسعه
برنامه منسج  و بهينه دارد. وجه تمایز    کگام بردارد، همچون ژاپن و کره جنوبی نياز به ی

بررسی   به  خاص  بطور  تا  شده  سعی  که  است  این  در  موارد  سایر  به  نسبت  مقاله  این 
ترتيب  و  تحوالت  تحوالت  به  توجه  از  و  بپردازد  مطالعه  مورد  کشورهای  در  نهادی  ات 
حتی تفاوتتاریخی  که  است  این  پرسش  کند.  اجتناب  با  االمکان  ایران  اساسی  های 

رغ   جنوبی در امر توسعه اقتصادی و نوسازی چيست؟ و چرا علیکشورهای ژاپن و کره  
ایران سال  ناینکه  قرن  دوم  نيمه  در  ژاپن  از  پيش  نيز کره  ها  و  ناصری(  )دوران  -وزده  

)پهلوی دوم( سياست بيست   اول قرن  نيمه  پيش گرفت، در  های توسعه جنوبی در  گرا در 
ریشه  و  واکاوی  نوشتار،  این  اصلی  هدف  نبود؟  موفق  امر  و  این  نهادها  در  تفاوت  یابی 

سياسی  )دولت  -ساختارهای  فرودستان  و  فرادستان  ميان  روابط  و  در   –اقتصادی    ملت( 
 باشد.  جنوبی در مقایسه با ایران می کشورهای ژاپن و کره
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 چارچوب نظری 
برای اینکه اقتصاد یک کشور در مسير پيشرفت قرار گيرد، ابتدا باید نهادهای سياسی آن 

ریزی صحيح و انجام اصالحات الزم، راه توسعه اقتصادی گشوده  کارآمد شوند و با برنامه
باشد  شود. در واقع توسعه بيش از آن  اقتصادی    . اساساً ماهيتی سياسی داردکه یک فرایند 

نظریه از  پژوهش گروهی  این  نظری  قرار  چارچوب  مبنا  اقتصاد سياسی توسعه را  پردازان 
تفاوت می بر  و  دارند  شهرت  نهادگرا  طيف  به  که  تاریخی  دهد  تجارب  چشمگير  های 
  جيمز و    اغلوعج   دارون  ،نورث  داگالسها در گذار به توسعه تأکيد دارند. نظریات  ملت

سازد در این گروه قرار  که نظریات آنان چارچوب تئوریک این پژوهش را می  رابينسون
اغلو و رابينسون با تکيه بر بستر نهادگرایی به بررسی عوامل موفقيت و  نورث، عج دارند.  

دولت کاميابی  پرداختهعدم  مسير  این  در  نظ ها  و  خشونت  کتاب  در  نورث  های  اند. 
نظ   انواع  و  خشونت  مسئله  بررسی  با  سوی  اجتماعی،  به  جامعه  رهبری  اجتماعی  های 

داشته   اشاره  مساعدتر  وضع  یک  به  موجود  شرایط  از  جوامع  گذار  به  ملزم  را  موفقيت 
 کند:های اجتماعی را بطورکلی به سه دسته تقسي  بندی میاست. نورث، نظ  

 راک؛ نظ  خوراک جویی: جوامع شکار و گردآورنده خو •
افراد   • بين  بررسی جایگاه شخصی و روابط  یا حکومت طبيعی:  نظ  دسترسی محدود 

 قدرتمند؛ 

دسته • به  که  شد  پدیدار  دوم  اجتماعی  انقالب  با  باز:  دسترسی  غيرشخصی  نظ   بندی 
می ناميده  شهروند  اغلب  که  عرصه افراد  در  به  شوند،  اجتماعی  رفتار  گسترده  های 

 (.  39-40: 1395پردازند )نورث، تعامل می
می  اطالق  کشورها  از  گروه  آن  به  محدود  دسترسی  نظ   با  جوامع  واقع  که  در  شود 

های سياسی، اقتصادی و اجتماعی محدود و مبتنی بر رانت هستند و فرادستان  دارای نظام
به نفع خود بهره میجامعه از رانت  به سایر های موجود  پيشرفت را  برند و اجازه ترقی و 

شود که  . در مقابل، کشورهای دارای نظام دسترسی باز به آنهایی اطالق می دهندافراد نمی
سازمان به  سازماندسترسی  سایر  و  اجتماعی  برای  های  جامعه  در  موجود  نهادهای  و  ها 

شوند آزاد باشد. حکومت دسترسی  تمامی افراد که بعنوان شهروندان جامعه محسوب می
تقسي  بالغ  و  پایه  به شکننده،  میبن محدود  در  شود.  دی  واقعی  رشد  و  توسعه  اینکه  برای 

نظ    وضعيت  از  باید  کشور  آن  اقتصادی  و  سياسی  نهادهای  گردد،  محقق  کشوری 
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های قدرتمند هنگام  دسترسی محدود به نظ  دسترسی باز عبور کنند. تمایل طبيعی گروه
وضعيت و  نااطمينانی  با  اینکه  رویارویی  نه  است  امتيازات  تحکي   بدیع،  امتيازات  های 

گسترش یابند تا فرادستان بيشتری را دربرگيرند. گذار واقعی فرایندی است که فرادستان  
کنند که از طریق تغييرات نهادی  دسترسی به درون ائتالف مسلط را باز کرده، تضمين می

می باز  به  دسترسی  شهروندی  حقوق  به  دسترسی  دادن  گسترش  به  شروع  سپس  و  شود 
 (. 299: 1395)نورث، کنند می بخش بيشتری از جمعيت

ع  دیگر  سوی  راب   اغلو   ج  از  خود   نسونيو  آثار  تلمض  در  نظریهفين  جامعهق  -های 
کنند تا مدلی برای توسعه سياسی و اقتصادی  تالش می   سياسی و اقتصادی  مشناختی، علو

،  بندی آن به صورت ذیلکشورها ارائه دهند. نویسندگان با تشبيه دولت به لویاتان و تقسي 
آن   در  باید  کند  پيدا  را  خود  توسعه  و  رشد  مسير  بخواهد  کشوری  اینکه  برای  معتقدند 

بهره با  فراگير  اقتصادی  و  سياسی  نهادهای  و  برقرار  دموکراسی  تخریب  کشور  از  گيری 
 خالق ایجاد گردد. 

 مستبد: قدرت حکومت و فرادستان در مقایسه با قدرت جامعه بيشتر است؛  ✓

این    مقيد: ميان قدرت حکومت  ✓ و ظرفيت جامعه برای مهار آن توازن شکل بگيرد و 
 بگيرد؛  تواند به حل و فصل عادالنه مرافعات بپردازد و جلوی سلطه را نوع دولت می

 ؛ اساسا وجود ندارد و کشور غرق در هرج و مرج است حکومتغائب:  ✓

هایی ه  مردم و ه  سيست  سياسی هر دو ضعيف هستند و  در چنين حکومتکاغذی:   ✓
تعمداًد نمی  ولت  به  تالش  است  ممکن  چراکه  برهاند  مشکالت  از  را  مردم  تا  کند 

حکومت  شکل توسط  کشور  غارت  از  جلوگيری  نتيجه  در  و  اجتماعی  بسيج  گيری 
 (. 92-93: 1399)عج  اوغلو و رابينسون،  بينجامد

منظر   تعيين   رابينسون و    اوغلو ج عاز  ب نهادها  و  اصلی  گونه  دو  به  و  هستند  ا  کننده 
کش( و نهادهای فراگير  شوند: نهادهای غيرفراگير )بهرهتاثيرات کاماًل متفاوت تقسي  می

در آثار مشترک خود نيز در    رابينسون و    اوغلو  ج  ع(.  17:  1392،  اوغلو و رابينسونج )ع
های موجود در یک کشور و اینکه چگونه نهادهای اقتصادی و سياسی در  مورد نابرابری

ثرو و  فقر  میایجاد  تعامل  به  نتيجه  ت  این  به  نهایت  در  و  پرداختند  پژوهش  به  پردازند 
از لحاظ جغرافيایی و فرهنگی به همدیگر نزدیک   رسيدند با وجود اینکه برخی کشورها 

لحاظ شاخص  از  اما  دارنده هستند  یکدیگر  از  زیادی  فاصله  توسعه  بنابراین دولتهای  ها  . 
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نهادهایزمانی شکست می دارای  از سوی    خورند که  پشتيبانی شده  غيرفراگير  اقتصادی 
اقتصادینهادی رشد  نهادها  این  زیرا  هستند؛  غيرفراگير  سياسی  گاه  های  و  کند  را  شان 

می )عج مسدود  رابينسون،  کنند  و  نظریه  (.    321:  1392اغلو  ترکيب  با  پژوهش  این  در 
می داده  نشان  رابينسون  و  اغلو  عج   علتنورث،  که  تفاوت  شود  کشورهای  العلل  ميان 

نهفته  یافته ژاپن و کره  توسعه نهادی و ساخت سياسی دولت  ایران در تمایزات  با  جنوبی 
های عج  اغلو و رابينسون  اند. در ادامه از مولفهاست که از گذشتگان خود به ارث برده

نشان داده شده است برای بررسی و مقایسه توسعه و نوسازی ایران    1که در شکل شماره  
 شود.  ميالدی استفاده می 2010-1860جنوبی در دوره زمانی  ورهای ژاپن و کرهبا کش

 یافتگی مدل توسعه  -1 شکل

 
 منبع: نویسندگان 
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 پیشینه پژوهش 
اند و کتب و مقاالت نویسندگان زیادی به پژوهش در زمينه توسعه و نهادگرایی پرداخته 

هایی در مورد توسعه و  که پژوهشبا وجود اینمتعددی در این راستا منتشر شده است اما  
ایران، ژاپن و کره   به جنوبی انجام شده است، در اکثر آن پيشرفت کشورهایی چون  ها 

پرداخته  مذکور  کشورهای  در  نوسازی  نظام  توصيف  مدل  از  و  منسجمی بودند  و  مند 
پژوهش از  برخی  حاليکه  در  نبودند.  )مطيع،  برخوردار  جمله  از  )حکمی، 1379ها  و   )

)مسعودی،  1370 و  نخبگان  نقش  و  1394(  صنعت  توسعه  در  سياستگذاری  موضوع   )
  تحوالت   و   توسعه   به   مربوط   های مؤلفه   مقاله   این  اند، در را مورد بررسی قرار داده   فناوری 
  اجتماعی   و   تاریخی   تحوالت   به   مربوط   موارد   توصيف   از   ترجيحاً   و   بررسی   اقتصادی 

می (  1384  حقيقی، )  دیگر اجتناب  از  سایر   شود.  به  نسبت  پژوهش  این  تمایزات 
آن پژوهش اغلب  در  که  است  این  در  ژاپن  ها  اقتصادی  توسعه  برنامه  موضوع  به  ها 
ای نشده بود اما در این مقاله به صورت مبسوط به این موضوع اشاره و تحوالت و  اشاره 

نهادی اتخاد شده مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر برخی از نگارش  ا  ه ترتيبات 
)عطار،   )نقيب 1388چون  بصورت  1393زاده،  (،  اقتصادی  توسعه  موضوع  بررسی  به   )

پرداخته  جنوبی  کره  یا  و  ژاپن  حوزه  در  کشور    خاص  سه  پژوهش  این  در  اما  بودند 
می  بعالوه  است.  گردیده  انتخاب  بهتر  مطالعه  توسعه  جهت  وضعيت  بررسی  به  توان 

تا زمان معاصر را اشاره کرد که در نوبه خود اقتصادی در ایران از نيمه دوم قرن نوزده   
اند اما در های خاصی اشاره داشته کار نوینی است، چراکه سایر نویسندگان تنها به دوره 

این مقاله به بررسی وضعيت اقتصادی در چهار دوره تاریخی )دوره قاجار، پهلوی اول، 
 شود.  پهلوی دوم و انقالب اسالمی( پرداخته می 

 روش تحقیق
روش رش  از  یکی  و  است  تحقيق  روش  انواع  دارای  نيز  سياسی  علوم  این  ته  که  هایی 

مقایسه ميان کشورها از  باشد.  ای میپژوهش بر مبنای آن انجام شده است، روش مقایسه 
مقایسه  مطالعات  است  معتقد  اِکشتاین ه   و  بوده  پژوهشگران  توجه  در  دیرباز مورد  ای 

نها  بر  نوعاً  بيست   قرن  نخست  بودند  نيمه  متمرکز  -Eckstein, 1963: 3)دهای دولت 

مقایسه .  ( 32 از  روش  را  محقق  آنکه آگاهی  اول  است.  اهميت  دارای  از سه جهت  ای 
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می  افزایش  مختلف  مقایسه کشورهای  روش  آنکه  دوم  تعميمات  دهد.  از  را  محقق  ای 
ه  است  آموزی از تجارب دیگران نيز سومين مورد م دارد و در نهایت عبرت بيجا باز می 

مقایسه  روش  از  استفاده  با  می که  )هرسيج،  ای  یافت  دست  آن  به  (.   9:  1380توان 
رو با تکيه بر رهيافت نهادگرایی تطبيقی به واکاوی توسعه اقتصادی در سه  ژوهش پيشپ 

پردازد. از دالیل انتخاب این سه کشور برای مطالعه کشور ایران، ژاپن و کره جنوبی می 
ایران،   که  است  کره این  و  و   ژاپن  نيروها  ضعف  جمله  از  مختلفی  دالیل  به  جنوبی 

ماقبل سرمایه  نوساز در جامعه  به  طبقات  نوسازی دست  و  به توسعه  داری، برای رسيدن 
کره  و  ژاپن  ایران،  برخالف  زدند.  باال  از  و   انقالب  شدند  موفق  امر  این  در  جنوبی 

فراگير   اقتصادی  و  سياسی  نهادهای  ایجاد  با  حمایت توانستند  و  مولد  رانت  توزیع  و 
یافتگی  داری و شرایط توسعه جانبه، از شرایط فئودالی عبور کنند و وارد نظام سرمایه همه 

های بعدی نتوانست بر شوند اما ایران با وجود نهادهای پدرساالرانه و ادامه آن به دوره 
رهيافت ربه کرد.  هایی موقتی را در این راه تج این موضوع غلبه کند و فقط فراز و نشيب 

مطالعه  موضوع  رویه نهادی  قواعد،  که  است  سازمان ای  و  را  ها  حکومت  رسمی  های 
 (. 76: 1399)مارش و استوکر، گيرد دربرمی 

نهاد  و  است  متفاوت  سازمان  با  نهاد  که  است  معتقد  نهادگرایی  تحليل  در  نورث 
مش  باورهای  و  رفتار  غيررسمی  هنجارهای  رسمی،  قوانين  که  دربرگيرنده  هستند  ترکی 

گروه  از  متشکل  سازمان  و  دارند  جهان  درباره  از افراد  که  است  افراد  از  خاصی  های 
)نورث، کنند  طریق رفتار نسبتاً هماهنگ، ترکيبی از اهداف فردی مشترک را دنبال می 

سال  ( 57-58:  1395 از  پژوهش  زمانی  دوره  اینکه  دالیل  در    2010-1860.  ميالدی 
است  این  عباس   نظرگرفته شده  زمان  از  ایران  در  توسعه  نوزده   که جرقه  قرن  در  ميرزا 

برای   وی  قتل  با  و  رسيد  خود  اوج  به  اميرکبير  صدرات  زمان  در  روند  این  و  شد  زده 
مدت طوالنی به فراموشی سپرده شد. اما این در حالی است که این روند در ژاپن بيش  

امپرات  رهبری  با  رسمی  بصورت  ایران  از  بعد  دهه  یک  پيدا  از  ادامه  و  شروع  ميجی  ور 
بازمی کند. از دیگر همزمانی می  به دوران پهلوی دوم  ایران  گردد های تاریخ توسعه در 

است.   1341/ 1963جنوبی در  در کره    پارک که تقریباً مقارن با به قدرت رسيدن ژنرال  
اسالمی  انقالب  از  بعد  دوران  به  ایران  توسعه  فرایند  دیگر  بخش  که  است  بذکر    الزم 

شود با بررسی چند  گردد. در این پژوهش تالش می یعنی شروع دولت سازندگی بازمی 
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ها به آن اشاره خواهد شد به واکاوی  شاخص توسعه اقتصادی که در قسمت تحليل یافته 
کره  و  ژاپن  موفقيت  فرایند   علت  این  در  ایران  کاميابی  عدم  دیگر  سوی  از  و  جنوبی 

 پرداخته شود.  

 نهادی در ژاپن تحوالت و ترتیبات  
به رهبری رسيدن  نيمه دوم قرن نوزده  همزمان با  شروع فرایند توسعه ژاپن، یکبار در 

 ( ميجی  )1912-1868امپراتور  دوم  جهانی  از جنگ  بعد  دوم  بار  و  در 1939-1945(   )
عِرق و دولت بود.  نهادسازی  قانون اساسی ميجی در مسير  قرن بيست  اتفاق افتاده است.  

فر  ملی،  پسغرور  به  ميل  کارآمد،  مدیریتی  ساختار  توسعه،  و  کار  باال، هنگ  انداز 
به فرد، تسلي   ناپذیری در مقابل  وجدان کاری، همبستگی اجتماعی، ترجيح منافع جمع 

و   می اجنبی  ژاپن  اقتدار  و  توسعه  عوامل  مهمترین  از  قوانين  به  های  برنامه باشد.  احترام 
با  کشمکش  و  تضاد  در  توسعه  جهت  در  نيروهای    ميجی  نبود.  اجتماعی  نيروهای 

و  صنعتگران  و  تجار  مالکين،  سامورایی،  سياسی،  و  دینی  روشنفکران  نظير  اجتماعی 
و  ناصری  )حاجی  بودند  ميجی  مردان  کنار  در  دولت،  اهداف  با  مقابله  بجای  غيره 

تا حد زیادی مدیون صلح و 80:  1399جباری،   اقتصادی زمان خود را  (. ميجی توسعه 
ای  می آرامش  توکوگاوا  زمان  از  شده  تنها جاد  ژاپن  رهبران  ميجی  دوره  در  راه    باشد. 

اقدام   و چهار  یافتند  اقتصادی  بنيه  تقویت  در  را  ژاپن  امنيت  تامين  و  ملی  قدرت  تحقق 
 اساسی انجام دادند: 

 ایجاد زیربنای ساخت و ارتباطات؛  ✓
 تحول و گسترش آموزش؛ ✓
 وضع قوانين مناسب؛  ✓
 (.332:  1384مختلف )حقيقی،  های  در بخش  های موجود رفع محدودیت  ✓

های مانع بر سر راه را برای رسيدن به یک توسعه صنعتی  ی تمام نهادها و سازمان ج يم 
پيشرفت  راه  مهمترین  که  بود  شده  متوجه  ابتدا  همان  از  ميجی  برد.  بين  از  اقتصادی  و 

به   1881گذرد. لذا برای تسهيل این امر مه  در سال  کشور از مسير صادرات می  اقدام 
راه  در سال  احداث خطوط  از آن  بعد  نمود.  اساسی  پيش  1888آهن  قانون  بر  نویس  را 

جمله   از  اروپایی  کشورهای  اساسی  قانون  ایتاليا  مبنای  فرانسه،  تدوین  آلمان،  و  تهيه 
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شرکت  داد.  راهبردی  صنایع  به  را  اولویت  ميجی  دولت  خوشه نمود.  بزرگ  ای  های 
بخ )زای  توسط  حمایت باتسوها(  با  و  همه  ش خصوصی  در  و  گرفت  دولت شکل  های 
  (. 336: 1384کردند )حقيقی،  های اقتصاد با اقتدار شروع به فعاليت  بخش

سازی ژاپن در دوره ميجی بر شمرده است که به شرح ذیل  اونو سه ویژگی برای صنعتی 
 عبارتند از:  

 می مناسب؛ های رس طرح ایجاد بخش خصوصی بسيار قدرتمند با حمایت و کمک  ✓

 آميز سياست جایگزینی واردات در صنعت؛ اجرای موفقيت  ✓

 (. Ohno, 2005: 72بومی ) توسعه موازی بخش مدرن و بخش   ✓
جنگ جهانی اول موجب افزایش تقاضا برای صنایع نظامی و صنایع سنگين گردید  
جهانی   در جنگ  شد.  ژاپن  صنعتی  اقتصاد  در  عظي   ایجاد جهشی  موجب  امر  این  که 

ای دیگر رق  خورد و در آن زمان ژاپن، خود با متفقين وارد جنگ  ا به گونه دوم ماجر 
زیرساخت  تخریب  با  بود.  در  شده  ژاپن  تسلي   و  اقدام  1945ها  کشور  این  جهت  ،  به 

سياست  ادغام  و  مرج  و  هرج  ایجاد  از  تاسيس  جلوگيری  به  اقدام  سریعاً  بازسازی  های 
اقتصادی  تثبيت  سال    1ستاد  ا   1946در  آنجایيکه  نمود.  تحت  ز  شدیداً  ژاپن  اقتصاد 

این نقش مه  به    بود، حمایت و کنترل دولت در عرصه داخلی کشور و بازارهای جهانی  
-می واگذار گردید. وزارتخانه    2ژاپنالمللی  و بازرگانی بينصنایع  های  خانه عهده وزارت 

به نام   1925با عنوان »وزارت کشاورزی و تجارت« تاسيس و در سال    1881در سال    تی 
بين  1949»وزارت صنعت و تجارت«، در   نام  به »وزارت صنایع و تجارت  المللی« تغيير 

به بعد به دنبال برخی اصالحات سازمانی به وزارت صنایع   2000داد و در نهایت از سال  
)عباسی،   داد  نام  تغيير  اقتصاد  از  118-117:  1385و  یکی  بعنوان  نيز  دارایی  وزارت   .)

برجسته لت در کنار وزارتخانه بازوهای اصلی دو  نقش  ای را ه  در دوران  های مذکور 
شرط توسعه یافتن،  باشد. پيشد و ه  در حال حاضر دارا می و بازسازی اقتصادی ایفا نم 

نمی  پيدا  تحقق  حقيقی  و  اصيل  توسعه  شدن  صنعتی  بدون  و  است  شدن  کند  صنعتی 
 (Kitching, 2014: 6  .) اد دوره جنگی، ژاپن با  گذشت زمان و ک  شدن شرایط ح   با

اقتصادی  برنامه  سازمان  سال    3تاسيس  برنامه 1955در  انواع  نوشتن  با  نمود  سعی  های  ، 

 

1. Economic Stability Board 

2. Ministry of Int’l Trade and Industry (MITI) 

3. Economic Planning Agency (EPA( 
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آن  از  و  به فرصت  را  تهدیدات  برنامه اقتصادی،  تحقق  استفاده  ها در جهت  توسعه  های 
  های آفرینی بانک ژاپن در طول ادوار گذشته و بویژه در دهه نماید. در این ميان نيز نقش

های تجاری و زدنی است. بانک ژاپن بر موجودی پول بانک ميالدی بسيار مثال   60و    50
می  اعمال  شدیدی  نظارت  آنها  بانکی  یک  عمليات  از  تا  شد  موجب  روش  این  کرد. 

نياز شرکت  پذیر شود و از یک طرف، دولت ژاپن ها امکان طرف، تامين سرمایه مورد 
نح  هدایت  و  نظارت  در  مهمی  و  حساس  داشته  نقش  کشور  اقتصادی  رشد  باشد  وه 

 (. 131:  1388)عطار،  
انداز زیاد در ميان اقشار ژاپنی، عاملی شد تا نظام اقتصادی ژاپن بر مبنای  ميل به پس

بخش به  وام  ارائه  با  و  کرد  استفاده  موضوع  این  از  ژاپن  بانک  و  شود  ساخته  های  آن 
  الزونيک ری از صاحبنظران از جمله  رو بسيا مورد نظر به حمایت از آنها پرداخت. از این

سرمایه   وود  الک و   نظام  است.  معتقدند  جمعی  سرمایه  ژاپن،  سرمایه  وود  الک داری 
ای نامد که در آن روابط شخصی پردامنه و گسترده داری جدید می داری ژاپن را سرمایه 

دارد  وجود  سياسی  رهبران  و  بازرگانان  توليدکنندگان،   :Lockwood, 1970)   ميان 

  کورپوراتيس  وایت نيز از سوی دیگر معتقد است که شکل خاصی از نظام  (.  660-965
گرا است. به این معنا که عهد و پيمان خاصی ميان نظام در ژاپن وجود دارد که توسعه 

شرکت  و  مسلط  سياسی  حزب  یک  توليدی اداری،  بزرگ  شده و   های  برقرار  تجاری 
گذاری نهادهای سياسی و اقتصادی مه ،  ژاپن بعد از بنيان (.  White, 1998: 41است ) 

دهه   ميانه  طرح   1970تا    1950از  با  برنامه ميالدی  توسعه  ریزی  خيزش    5های  ساله، 
برنامه  نمود.  حاصل  خود  اقتصادی  امور  در  تحوالت  چشمگيری  به  بسته  که  هایی 

خط  و  علی مشی اقتصادی  است.  بوده  متغير  کشور  هدفگذاری  های  این    5رغ   ساله، 
زمانی  برنامه  بازه  در  می   3الی    2ها  نتيجه  به  شرح ساله  به  ذیل  جدول  در  رسيدند. 
 پردازی : های مذکور می برنامه 
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 های توسعه اقتصادی ژاپن برنامه -1 جدول
 برنامه  هدف توسعه  دوره
1956-1960 

 )طرح خودکفایی( 
افزایش    -های ناشی از جنگ کرهبرقراری موازنه مالی برای جبران خسارت

 استفاده از نیروهای کار و
1958-1962 

)طرح اقتصادی بلندمدت  
 جدید( 

کوچک کارهای  و  کسب  و  کشاورزی  در  اشتغال  بردن    -افزایش  بین  از 
های پایه از جمله حمل و نقل و  های اقتصادی و افزایش ثابت بخشگلوگاه
 اجتناب از نوسانات اقتصادی  -انرژی

1961-1970 
 ( )طرح دوبرابرکردن درآمد ملی

اجتماعی رفاه  و  امنیت  بهبود  الزم،  زیرساخت  انسانی   -ایجاد  منابع  توسعه 
شغلیآموزش   -فراگیر اقتصاد    -های  متوسط  وضعیت  روی  بر  تمرکز  عدم 

 ای های منطقه توجه به توسعه -های میان مردمخرد، برطرف نمودن نابرابری 
1964-1968 

 مدت(  -)طرح اقتصادی میان
 عی نسبت به توسعه اقتصادی سرعت دادن به توسعه اجتما

1967-1971 
)طرح توسعه اجتماعی و  

 اقتصادی( 

 –ها  تثبیت قیمت  -بهبود رقابت    یبرا   و سرمایهکار    یروین  نهی به   اختصاص
 دستیابی به رفاه اجتماعی، تقویت امنیت اجتماعی، بهبود آموزش 

1970-1975 
)طرح توسعه اجتماعی و  

 اقتصادی جدید( 

موضوعات نمودن  بین  برطرف  ارز  به  شبکه  -المللیمربوط  های  افزایش 
 نیاز مبرم به افزایش کیفیت نیروی کار -ارتباطی و سرعت باال

 Yoshioka, 2016منبع: 

قبل از برنامه اول، هدف اصلی برای فرموله کردن سياست اقتصادی کشور بر مبنای  
ب اما  بود.  اقتصاد خرد  انباشت کاالی شخصی و خدمات در سطح  و  با تجميع  اول  رنامه 

این  گردید.  ارائه  ملی  ناخالص  توليد  و  ملی  خالص  توليدسرانه  روی  بر  تمرکز  هدف 
تغيير ناگهانی در ایجاد روش برای موضوعات اقتصادی کشور، یکی از دالیلی بود که  
دنبال  اهداف  مهمترین  از  اقتصادی شناخته شد.  عيار  تمام  برنامه  بعنوان یک  برنامه  این 

طرح   این  در  کرد:  می شده  اشاره  ذیل  موارد  به  پایه   -1توان  تقویت  و  های  افزایش 
های ارز  بهبود نر  خودکفایی و کاهش هزینه   -3الملل،  ترویج تجارت بين  -2صنعتی،  
ملی،    -4خارجی،   اراضی  و حفظ  توسعه  به  در    -5تشویق  تحقيق  برای  انگيزش  ایجاد 

فناوری  و  نوین،  موضوعات علمی  افزایش    -7های کوچک،  توسعه کسب و کار   -6ها 
اجتماعی،   امنيت  سيست   ایجاد  و  عادی   -8اشتغال  و  متوازن  بودجه  به  سازی  پایبندی 

مالی،  قيمت   -9  شرایط  صرفه   -10ها، تثبيت  و  ملی  زندگی  مصرف تثبيت  در  جویی 
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 (Yoshioka, 2016: 14  .) برنامه سازمان  گزارش  به  اجرای  بنا  ژاپن،  اقتصادی  ریزی 
اف  موجب  اول  ميزان  برنامه  به  ملی  درآمد  توسعه،    % 13.9زایش  سوم  طرح  در  گردید. 
رشد   نر   برای    9افزایش  و    3درصدی  اول  برای    7/ 2سال  تعيين    7درصد  بعدی  سال 

گردید. یکی از مهمترین نکات قابل توجه طرح دو برابر کردن درآمد ملی شامل یک 
طرح در  بود.  ژاپن  کشاورزی  و  صنعت  نوسازی  برای  جامع  اقتصادی    استراتژی 

به  ميان  اجتماعی  توسعه  به  توجه  با  تا  گرفتند  تصمي   ژاپنی  نخبگان  و  رهبران  مدت 
پيشرفت  تازه موازات  جان  اقتصادی،  برنامه های  به  دالیلی  ای  از  یکی  بدهند.  خود  های 

مدت احساس شده این بود که تفاوت نر  تورم  که به یک طرح جدید بعد از طرح ميان 
هایی  شده در آن دوران یکسان نبود. بر مبنای مطالعات و نظرسنجی ریزی  واقعی و برنامه 

ميان  در  که  مورد  ده  گرفت،  اجتماعی صورت  توسعه  پيرامون  ملل  سازمان  توسط  که 
گيری شد بطور کلی عبارتند از: طرح سالمت، طرح  سایر کشورها انجام شده بود نتيجه 

مشتری،   از  حمایت  طرح  مسکن،  و  زیست  محيط  طرح  طرح تغذیه،  آموزش،  طرح 
نيروی کار، طرح امنيت اجتماعی، طرح اسکان مجدد و بيمه اجتماعی، طرح کشاورزی 

 ( پناهندگان  از  پشتيبانی و حمایت  این طرح Yoshioka, 2016: 20و طرح  با  (. ژاپن 
ای  های اجتماعی برای یک کشور توسعه یافته تصمي  گرفته بود تا خالء و بعضاً شکاف 

درآمد ناخالص قابل توجهی رسيده بود را از بين ببرد. طرح توسعه  همچون ژاپن که به  
اجتماعی و اقتصادی جدید نيز بر روی زندگی ملی و سياست قيمتگذاری برای رسيدن 

و    8به   اقتصادی  رشد  چنين    3درصد  اعمال  با  ژاپن  بود.  شده  تنظي   تورم  درصد 
زمانی  برنامه  بازه  در  سریع  خيلی  توانست  داشته    1970-1950هایی  توجهی  قابل  رشد 

باشد و به رتبه دوم بعد از آمریکا در سطح جهان از نظر ميزان درآمد ناخاص ملی دست 
های توسعه که منجر به قدرتمند شدن ژاپن در عرصه اقتصادی  ریزی طرح با برنامه   یابد. 

وزارتخانه  جمع  به  نيز  خارجه  وزارت  ایجاد  گردید،  در  تا  گردید  اضافه  مذکور  های 
های اقتصادی با سایر کشورها هماهنگی الزم را انجام دهد و پل اقتصادی ایجاد فرصت 
فراگير نماید.   اقتصادی  و  سياسی  نهادهای  ایجاد  با  انگيزش    ژاپن  از  برایندی  توانست 

و   گذاری و از همه مهمتر انگيزه ابداع را شکل دهد انداز و سرمایه همچون تحصيل، پس
سازی روابط  های دولتی مولد و غيرشخصی ا توزیع رانت با ایجاد یک وفاق اجتماعی و ب 

با   باز برسد. همچنين  به نظ  دسترسی  با گذشت زمان از نظ  دسترسی محدود، گذر و 
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با تکيه  اتخاذ یک دیپلماسی صلح  با عقد قراردادهای دوجانبه و بعضاً چندجانبه  جویانه 
ضعف  نمون  برطرف  و  قوت  نقاط  ح بر  و  تشویق  سياست  خود،  صنایع های  از  مایت 
کشتی  فوالد،  برق،  همچون  زغال داخلی  خودرو،  خود  سازی،  کار  چاشنی  را  سنگ 

 ای به اقتصاد خود دميد. ساخت و از این طریق روح تازه

 تحوالت و ترتیبات نهادی در کره جنوبی
استعمار   روسيه،  و  آمریکا  توسط  دوم  جهانی  در جنگ  ژاپن  از شکست  ساله    36پس 

سال  در  کره  سال    1945  جمهوری  در  و  موجودیت    1948پایان  رسماً  کره  جمهوری 
 14جانبه آمریکا،  های همه بعنوان نخستين رئيس جمهور با حمایت   1ری  سينگمان یافت.  

های مقتدارانه، سرکوبگرانه و ماهيت  سال در مسند قدرت قرار گرفت و به دليل سياست 
وری از داران و عدم بهره رمایه های بيشمار به س فسادآلود دولت وی به دليل توزیع رانت 

های اهدا شده در چرخه اقتصادی، با خيل عظيمی از اعتراضات مواجه گردید. از رانت 
سال  این در  ری،    1960رو  از  بعد  شد.  قدرت  ترک  و  استعفا  به  ،  2ميون   چانگ مجبور 

رهبر دولت ليبرال، برای مدت کوتاهی قدرت را بدست گرفت. اما به دليل مواجه شدن  
با کودتا   1961در سال  3  هی   چونگ   پارک های شدید و متزلزل سياسی، ژنرال  بحران   با 

پارک  ژنرال  بالمنازعه کشور شد.  و حاک   بدست گرفت  را  قدرت  ميون،  عليه دولت 
محور   را  ميجی  عصر  الگوی  بود،  کرده  خدمت  ژاپن  ارتش  در  مدتی  برای  خود  که 

داد.   قرار  خود  کار  توسعه  ح   18دوران  اصلی  اقتصادی  ، وی کومت  ساله  بسيار   رشد 
محدودیت  ازای  در  که  داشت  همراه  به  کشورش  برای  را  های آزادی  چشمگيری 

 . های سياسی دگراندیشان بدست آمدو سرکوب فعاليت  مدنی 

تاسيس   به  بردارد،  کشور  توسعه  در  صحيحی  مسير  بتواند  آنکه  برای  پارک  ژنرال 
برنامه  کره جنوبی هئيت  اقتصادی  سال    4ریزی  هئيت  اقدام ک   1961در  این  عملکرد  رد. 

ریزی، بودجه، تهيه منابع، هماهنگی، همکاری خارجی، تحقيق  امور مختلفی نظير برنامه 
برمی  در  را  آمار  ایجاد  Kim & Jeong, 2017) گرفت  و  و  کنترل  با  نهاد  این   .)

 

1. Syngman Rhee 

2. Chang Myon 

3. Park Chung-Hee 

4. Economic Planning Board (EPB) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
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وزارتخانه  ميان  زیرساخت هماهنگی  همه  توانست  اقتصادی  در  های  را  اقتصادی  های 
نماید. ژنرال پارک از فرصت بوجود آمده استفاده کرد و با پيشنهاد  جهت توسعه بسيج  

توسعه   7 سوی  و  سمت  به  را  کشور  اقتصادی،  توسعه  طرح  قالب  در  و  برنامه  یافتگی 
با سرمایه  ارتباط  بدون  بود که  متوجه شده  پارک  نمود.  این مدرن شدن هدایت  داران، 

ایجاد تحوالت صنعتی و اقتصادی، مسير مه  نيز محقق نخواهد نشد. از این حيث برای  
متکی ساخت، هرچند این ارتباط از موضع باال به پایين بود.   1ها چائبول دولت خود را به  

ساختار چائبول  شرکت   هستند   ی تجار   ها،  با    ی تيچندمل   ی ها که  انجام  را    ات يعمل هدف 
هایی  مونه ن   SKجی، هيوندا، دوو و گروه  سامسونگ، ال .  اند ه کرد  جاد ی ا     يعظ   ی الملل نيب 

چائبول  وام از  ارائه  با  دولت  هستند.  همه ها  حمایت  و  بانکی  چائبول های  از  ها،  جانبه 
می  دیکته  آنها  به  را  خود  اقتصادی  کمک دستورات  ماهيت  کرد.  شده  اعطا  مالی  های 

گونه و غيرتوزیعی نداشت بلکه دولت پس از مرحله کوتاه و اوليه راهبرد صنعتی  رانت 
گزینی واردات در چارچوب راهبرد صنعتی شدن مبتنی بر صادرات؛  شدن مبتنی بر جای 

حمایت  شرکت ضمن  از  الزم،  اعتبارات  دادن  و  می ها  تضمين  محصوالت  ها  تا  گرفت 
(. همين امر موجب  Chibber, 2005: 239-40خود را به دیگر کشورها صادر کنند ) 

الت خود اقدام  ها با حمایت دولت در جهت افزایش کيفيت توليدات محصو شد شرکت 
دیوان  دهند.  قرار  خود  کار  اولویت  را  کيفيت  و  توسط  کنند  شده  ایجاد  قوی  ساالری 

زیرساخت  تقویت  در  موضوع  این  از  پارک  تا  موجب شد  استعمار  زمان  در  های  ژاپن 
نکته بسيار مه  این است  ریزی استفاده نماید.  صادراتی، مالياتی، توسعه صنعتی و برنامه 

دل  به  کره  در  شبکه که  ایجاد  و  يل  دولتی  و  خصوصی  بخش  ميان  کورپوراتيستی  های 
 ,Doner & Ritchieاقدام کرد ) های تحت کنترل غير مستقي  دولت  تاسيس سازمان 

دولت 344 :2005 بخش  (.  شناسایی  با  اقتصادی  و  صنعتی  توسعه  منظور  به  های  کرُه 
ارائه کمک  و  فرد  به  شدید منحصر  رقابت  از  وجلوگيری  دولتی  ادغام   های  آنها،  ميان 

به شرکت  های بزرگ اقتصادی، واردات ترجيجی بعضی از  واحدهای کوچک صنعتی 
اقالم به دليل کمبود منابع، تکيه بر توليدمحوری در پنج حوزه استراتژیک شامل فوالد، 

کشتی  خودرو،  صادرات  پتروشيمی،  امر  بر  تکيه  نهایت  در  و  الکترونيک  و  سازی 
یافته تبدیل  ترین کشورهای توسعه ترین و پيشرفته یکی از موفق توانست طی چهار دهه به  

 

1. Chaebol 
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سرمایه  ترغيب  برای  کره  دولت  بخشگردد.  از  پشتيبانی  و  خصوصی  های  گذاری 
تسهيالت   و  تمهيدات  این  برگزید.  آگاهانه  و  روشن  تمهيداتی  دوره  این  در  منتخب 

نر  استهالک    -، ب های بهره ترجيحی های صادراتی با نر  وام   -عبارت بودند از: الف 
ای  معافيت تعرفه   -های حمایت از توليد برای صادرکنندگان، ت صندوق   -تصاعدی، پ 
تخفيف  توليد  و  داخل  در  که  کاالهایی  و  سرمایه  کاالهای  واردات  بابت  دولتی  های 

(. این شيوه حمایتی موجب شد تا توسعه و نوسازی  Heo, 2001: 223-224شود ) نمی 
قانه و مداخله مثبت دولت رق  زده شود. در این راستا نباید  کره از طریق یک مدل خال

خالل  کمک  در  ژاپن  گرفت.  نادیده  نيز  را  جنگ  دوران  از  پس  آمریکا  و  ژاپن  های 
رفع  و  کره  به  سرمایه  صدور  به  استعمارگران  سایر  برخالف  اول،  جهانی  جنگ 

کارخانه  توليدات  به سرمایه محدودیت  و  اقدام کرد  این کشور  در  کره ای  نيز داران  ای 
(. پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا نيز در Kohli, 2005: 32-67امکان فعاليت داد ) 

دولت  به  کمک  توسعه قالب  را  های  بازارهایش  با  دسترسی  امکان  طرف  یک  از  یافته 
دهه   تا  حداقل  حال  همان  در  و  آورد  فراه   کره  و  ژاپن  راهبرد   1970برای 

تحميل  حمایت  را  شدیدی  اقتصاد گرایی  از  حمایت  برای  کشورها  این  که  کرد 
 (.1030:  1393شان اعمال نموده بودند )دلفروز،  داخلی 

  جاد ، ای ک استراتژی   ، نگرش و انضباط   کوشی سخت   ی، فرهنگ الملل نيب   ی ر پذی تعامل 
مل  جلب اجماع  حاکم   ی مل   ق عمي  اعتماد   ی،  همگام   ت يتوسط  جمله    ملت   ی ساز و  از 

می  که  است  برای خصوصياتی  بسيار  ای کره   توان  کشور  آن  توسعه  در  که  برشمرد  ها 
های طرح توسعه اقتصادی صرفاً یکی از ابزارهایی بوده که منجر به اند. برنامه دخيل بوده 

در قالب جدول جنوبی گردیده است. جهت درک بهتر موضوع،  پيشرفت و ترقی کره  
 پردازی :های توسعه می ذیل به شرح برنامه 
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 های توسعه اقتصادی کره جنوبی برنامه -2 جدول
 هدف برنامه  دوره توسعه 

 های صادراتی ارائه مشوق –توسعه صنایع پایه 1962-1966
1967-1971 سازی تاسیس صنایع فوالد، پتروشیمی و ماشین -خودکفایی در تامین غذا   
 های صادراتیارائه مشوق  -توسعه روستایی 1972-1976
1977-1981    اجتماعی و فناوریتوسعه  –گذاریسرمایه افزایش خودکفایی در 
 وری و رقابت از طریق اصالحات نهادی افزایش بهره –تثبیت قیمت 1982-1986
1987-1991  افزایش رفاه از طریق رشد متوازن  
 تسریع در جهانی شدن  -ترویج کسب و کارهای کوچک و متوسط -اصالحات آموزشی 1992-1996

 Kim, 2011منبع: 

سنگ با تأکيد بر اهميت    زغالو    دنبال گسترش صنعت انرژی الکتریکی  ل بهبرنامه او
پایه زیرساخت  ایجاد  برای  بخش ها  در  محک   بهرههای  ارتقای  صنعتی،  بخش  های  وری 

های  نظير منسوجات، توسعه صادرات، جبران پرداخت   دیکشاورزی، توسعه صنایع کاربر
پيشرفت  و  دولت  برنامعوقه  بود.  فناورانه  بههای  حرکت  دوم،  صنایع    مه  توسعه  سمت 

تمام   در  که  بود  جهانی  بازار  در  رقابتی  فضای  پذیرش  نيازمند  کار  این  که  بود  سنگين 
اساس صنعت   ساله گنجانده شد. محور این استراتژی توسعه صنعتی برهای آینده پنج برنامه
بزرگراه  فوالد ساخت  راستا  این  در  که  شد  گذاشته  بنيان  پتروشيمی  وو  بهبود    ها 

ميان    و   های حملزیرساخت  روابط  قرار گرفت. گشایش  متحده   ایاالت نقل مورد توجه 
و خدمات    کاالها منجر به شدیدتر شدن رقابت در بازارهای    1972آمریکا و چين در سال  

دیگر عدم حمایت نظامی آمریکا از کره جنوبی پس از دیدار و    طرف  جنوبی شد. از  کره
. جنوبی و چين افزایش یابد  ا احتمال درگيری نظامی بين کرهمذاکره با چين سبب شد ت

برنامه  ژ بعنوان  برنامه سوم را  به   1970. از  اجرا کرد  صنایع سنگين و شيميایینرال پارک 
های ضدکمونيستی بود که پارک دستور داد تا برنامه توسعه تسليحاتی  بعد در پی سياست

)هيونگ گيرد  قرار  کار  دستور  سال  38  :1396ایی،  در  در  و  سری  1974(  فوق  برنامه   ،
رسيد.  خود  اوج  به  پيشرفته  نظامی  تجهيزات  و  تسليحات  خرید  با  نظامی  مدرنيزاسيون 

با هدفگذار ب به  یرنامه پنج  توسعه  با فناوری    در صنایع سنگين و شيميایی  سمت صنایع 
وید  آالتماشين مانند    باال ضبط،  تلویزیون،  مانند  الکترونيک  صنایع  نيمه دقيق،  و    ئو 

رنامه شش  توسعه تا حد زیادی به  ب در دستور کار قرار گرفت. اطالعاتها و فناوری هادی
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اهداف برنامه قبلی توسعه یعنی برنامه پنج  تأکيد داشت. دولت قصد داشت با آزادسازی  
مختلف محدودیت  انواع  و  تسریع کند  را  واردات  غيرتعرفهتجاری،  موانع  و  در  ها  را  ای 

ح کرهواردات  مقامات  کند.  کمک  ذف  که  شدند  متعهد  صنایع جنوبی  به  مستقي   های 
خاص را بطور محسوسی کاهش دهند و بجای آن به گسترش آموزش و تحقيق و توسعه  

توجه زیادی به    قباًلهای کوچک و متوسط که  نيروی انسانی در همه صنایع بویژه شرکت
بپردازند. بود،  نشده  پنج  آن  برنامه  هف  هدف  فناوریساله  توسعه  مانند  ت   پيشرفته  های 

مهندسی  ميکروالکترونيک  آلی،  شيميایی  مواد  جدید،  مواد  زها،  و یمحيط  اپتيک  ست، 
 هوافضا بود.  

کرهب توسعه  تجربه  می  ررسی  نشان  سال  جنوبی  از  پس  ادغام  4991دهد،  هئيت   با 
اقتصادیبرنامه دارایی ریزی  وزارت  ما و  هيئت  نام  با  هيئتی  اقتصادی این کشور  و   1لی 

شدت پنج  شکيل  برنامه  آخر  سال  سه  مسئوليت  تا    که  را  کره جنوبی  اقتصادی  ساله شش  
جنوبی، این هيئت ادغامی نيز پس    برعهده گرفت که با تکامل اقتصاد ملی کره  9961سال  

سال   از  و  شد  منحل  سال  برنامه  8991از چهار  هماهنگی  کشور  نظام  در  اقتصادی  ریزی 
ایج جنوبی  است.کره  شده  برنامه  اد  هماهنگی  شوراهای  نظام  شامل  کره  اقتصادی  ریزی 
نظير سياست   مختلف  هماهنگی  شورای  دولتی،  وزیران  شورای  شورای  ملی،  های 

بين  اقتصادی  وزیران  شورای  ک  اقتصادی،  شوراهای  سایر  و  است اهميت  المللی    تر 
اکبری،   زاهدی،  همانطور4:  1399)مومنی،  شماره  (.  در جدول  می  3  که  شود،  مالحظه 

و   ه استکرد  ريي به باال تغ  ن یي پا  کردیبه رو  ن یي باال به پا  کردیرو  کیاز    یزیرروند برنامه
احترا  ،دولت به  به    مشروع  خالق گذاشتن  و  خصوص   تي ابتکارات    ی اجرا  یبرا  یبخش 
کره  طرح  زي آمتيموفق  در  اقتصادی  توسعه  دیگر  بعبارت  است.  نموده  بدون ها  جنوبی 

های  ساختارهای سياسی اتفاق افتاد اما بعد از گذر زمان و باال رفتن سطح آگاهی بازسازی  
اجتماعی؛ به دليل مواجه شدن با بحران مشروعيت، رهبران این کشور را مجبور به اعمال و  
مستعمره  رابينسون،  و  اغلو  عج   کرد.  دولت  ساختار  در  سياسی  اصالحات  برخی  انجام 

اد نهادهای اقتصادی فراگير و بعد نهادهای سياسی فراگير  جنوبی را موجب ایج  بودن کره
آنجا می بازار  در  در  مشارکت  امکان  فراگير هستند که  نهادهای سياسی  معتقدند  و  دانند 

جنوبی، با تدوین هفت  اند. مقامات کرُه  جنوبی فراه  آورده   سياسی و اقتصادی را در کره

 

1. Board of Finance and Economy 
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ملت و کسب کارهای موجود، فساد و روابط    -برنامه توسعه با تغيير در روابط ميان دولت
ها و ایجاد نهادهای سياسی و اقتصادی  کردن آن شخصی را از بين بردند و با غيرشخصی

مه   همه  از  و  استثماری  نهادهای  بجای  با  فراگير  قوی  دیپلماسی  یک  برقراری  تر 
هدابرقدرت پيشرفت  و  توسعه  و سوی  به سمت  را  مسير کشور  توانستند  ایت  های جهان 
 کنند. 

 تحوالت و ترتیبات نهادی در ایران  
های خاصی بوده  جنوبی دارای همزمانی  توسعه اقتصادی در ایران در مقایسه با ژاپن و کره
نوزده  و   نيمه دوم قرن  با ژاپن در  ایران  با کشور  است.  بيست ، توسعه  نيمه دوم قرن  در 

ایران و هر کدام از آن دو کشور  . اما نتایج حاصله برای  کره جنوبی را تجربه کرده است 
اند. ایران از معدود کشورهایی  های تاریخی مورد بررسی بسيار متفاوت بودهدر پایان دوره

سال   در  که  برنامه1948)  1327است  تدوین  سنت  دارای  در  (  این  و  بوده  توسعه  نویسی 
 1956های  ال حالی است که ژاپن و کره جنوبی اولين برنامه توسعه خود را به ترتيب در س

 گردآوری و تدوین نمودند.  1962و 
توان شروع اصالحات و توسعه در ایران دانست. پس  بدون شک، قرن نوزده  را می

شاه  ترین تفکر اصالحات و توسعه به دوران ناصرالدین جدی( 1833-1799ميرزا )از عباس
( اميرکبير  صدرات  زمان  برمی1851-1848و  مسير  اميرکبي   های تالشگردد.  (  در  ر 

اميرکبير برای رهایی از  سازی نيز چندان با استقبال برخی نيروهای سنتی همراه نبود.  دولت
مشکالت آن دوره و بهبود اوضاع اقتصادی، راه تقویت اقتصادی داخلی را پيش گرفت.  

این  دستان  از  نمودن  کوتاه  و  بازرگانی  کشاورزی،  اوضاع  بهبود  مالی،  امور  تنظي   رو 
راجنبی  به  ها  داخلی  تشویق صنعتگران  و  تکيه  با  اميرکبير  قرارداد.  سرلوحه کاری خود  ا 

از  پول  و  از خروج طال  با جلوگيری  و  داخل  به  تکنولوژی  انتقال  و  صنایع جدید  ایجاد 
های  کشور سعی نمود تا به حمایت از توليدات داخلی بپردازد و تالش کرد تا از ظرفيت 

توسعه   به  شده  ایجاد  بر برنامهبومی  تاثيرگذار  دیگر  عوامل  از  بپردازد.  عمرانی  های 
دانست.  شکل عثمانی  و  روسيه  به  وی  سفرهای  باید  را  اميرکبير  اصالحی  اندیشه  گيری 

سازی، اتاق تجارت و  اميرکبير در سفر روسيه از دارالفنون، کارخانجات فلزکاری، بالون
امر موجب گردید تا بعد  ( و همين  248-236:  1349رصدخانه مسکو بازدید کرد )افشار،  



 1401زمستان |  43شماره  | 11 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهشفصلنامه علمی  | 28

اندازی نهادهای  جرقه توسعه اقتصادی در ذهن وی زده شود و به تاسيس و راه  از بازگشت
از   و  وی  اطرافيان  و  شاه  شاهزادگان،  مستمری  کاهش  با  اميرکبير  نماید.  اقدام  اقتصادی 
به   شده  جمع  هنگفت  مبالغ  از  تا  آمد  درصدد  ماليات  کامل  وصول  دیگر  سوی 

برای امور مالی و  ی در داخل کشور بپردازد. به دستور اميرکبير سازمان نوینی  گذارسرمایه
های مالياتی در سرتاسر کشور بوجود  حفظ تمرکز خزانه و وصول ماليات ایجاد و حوزه

)افشارآرا،   در  529:  1380آمدند  انجام شده  اقتصادی  و تحوالت  اقدامات  مهمترین  از   .)
های متعدد از جمله بلورسازی در ق ، شال بافی در  انه توان به تاسيس کارخآن دوران می

کرمان و شکرسازی، ساخت و تقویت تسليحات نظامی در تبریز و اصفهان، کاشت نيشکر 
مازندران برای جلوگيری از وابستگی به کشورهای همسایه، احداث سد و  در خوزستان و  

سراها برای افزایش  کاروانهای تجاری و  بند در شوشتر و هویزه و برقراری امنيت در راه 
 مراودات تجاری داخلی اشاره نمود. 

اميرکبير   دوره صدرات  سرمایه1سون استفن  رابرتدر  راه،  طرح  انگليسی،  آهن  گذار 
بعد از عبور از بغداد، خوزستان،  غرب را پيشنهاد داد که از وین شروع و    -سرتاسری شرق

از سوی دولت    شيل  جاستين ل مخالفت  شد که به دلي فارس و بلوچستان به سِند متصل می
بریتانيا به دليل اینکه این موضوع عوایدی برای دولت انگلستان نخواهد داشت و از طرفی  

(. ازآنجایيکه  418:  1384گردد، ملغی گردید )آدميت،  موجب ترقی و پيشرفت ایران می
به دستور  نجام  سرا  يدتابنمیرا بر    ري رکب ي همچون ام  ایحضور نخبه  ، دربار  در حاک     یفضا

   .دي شاه به قتل رس  ن یناصرالد
این فراز و  بسامان شد و  اوضاع و احوال اقتصادی کشور بعد از ترور اميرکبير مجدد نا

نشيب تا زمان ترور ناصرالدین شاه ادامه پيدا کرد. اواخر نيمه دوم قرن نوزده، نویدبخش  
خواهان  از پيروزی مشروطه   روزهایی بهتر در زمينه توسعه کشور بود. هرچند هنوز چيزی
علی آن  تبعات  و  شروع  اول  جهانی  جنگ  بود،  بینگذشته  اعالم  به  رغ   ایران،  طرفی 

زمام  و  شد  در کشور  ناآرامی  ایجاد  موجب  آمده  بوجود  مرج  و  هرج  شد.  وارد  کشور 
آورد تا در  ها را فراه  میاداره کشور بطور کامل از ه  گسيخت و شرایط سقوط دولت 

ها قدرت را با کودتای نظامی بدست  با حمایت انگليسی  1299اخان در اسفند  نهایت رض

 

1. Robert Stephenson 
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را سرکوب و    مخالفان خود  رضاشاه با حمایت اکثریت نيروهای اجتماعی توانستگرفت.  
  .( 164-163 :1385 اتابکی،) مناطق مختلف کشور را تحت کنترل دولت مرکزی درآورد

توان اولين اقدام را می  1303لی در سال  تشکيل کميسيون اقتصادیات در مجلس شورای م 
برنامه تفکر  راستای  این رسمی در  اقتصادی کشور در  و  اجتماعی  به توسعه  توجه  ریزی و 

کشور   تاریخ  از  )موسوی،  مقطع  سال68:  1400دانست  در  اول،   های (.  پهلوی  ابتدایی 
سازنده  کارگاهاقدامات  و  واحدها  احداث  جمله  از  احد ای  کوچک،  سنتی  اث های 

و کارخانه نخی  محصوالت  کبریت،  شيشه،  ساختمانی،  مصالح  سيمان،  شکر،  و  قند  های 
توان از را می  1320تا    1300های  ابریشمی، نساجی و به انضمام کشف معدن انجام شد. سال 

های تاریخ ایران برشمرد که با تشکيل نهادهای مه  در کشور منجر به ایجاد مهمترین دوره
سازنده  دوم، ای  تحوالت  جهانی  جنگ  شروع  با  گردید.  پایين  به  باال  از  دولت  بدنه  در 

رضاشاه پس از اولتيماتوم بریتانيا مجبور به استعفا و حکومت را به وليعهد خود واگذار کرد. 
بعد بعد از جنگ جهانی دوم در دوره پهلوی دوم »سازمان برنامه بودجه« بنيانگذاری گردید.  

ریزی گردید. برنامه با هدف توسعه و پيشرفت ایران برنامه   5ه  از تاسيس سازمان برنامه بودج 
 ساله تدوین شدند. 5های بعدی  و برنامه   7دو برنامه اول به صورت  

 برنامه توسعه ایران قبل از انقالب اسالمی  -3جدول
 شرح برنامه  دوره توسعه 

1327-1334 
و آموزش  زندگی،  سطح  باالبردن  معادن،  و  صنایع  کشاورزی،  مردم،    توسعه  بهداشت 

راه فرودگاهتوسعه  و  بنادر  ارتباطات،  و  صادرات ها  اجتماعی،  تلگراف  و  پست  ها، 
 محصوالت داخلی 

1334-1341  
برداری از معادن،  افزایش تولید و بهبود تکثیر صاردات، ترقی کشاورزی، اکتشاف و بهره 

سطح فرهنگ    اصالح و تکمیل وسایل ارتباطی، اصالح امور بهداشت عمومی، باال بردن
 و زندگی افراد 

 آهن، کاغذ، الیاف مصنوعی، پتروشیمی تمرکز بر روی صنعت ذوب 1342-1346

1347-1351  
خدمات   گسترش  شغل،  تامین  درآمد،  عادالنه  توزیع  اقتصادی،  رشد  نرخ  افزایش 

دفاعی   -اجتماعی بنیه  تقویت  واردات،  جایگزینی  غیرنفتی،  صادرات  توسعه  رفاهی، 
 دمات اداری خ  کشور، بهبود

1352-1357 
ریزی جامع اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی،  ، برنامه%11.2تعین رشد اقتصادی  

 ریزی صنایع سنگین گذاری و رشد تولید ملی، پیافزایش سرمایه
1357-1361  

 )تصویب نشد( 
ها،  ها، شهرستانمشارکت افراد جامعه در امور مملکتی، واگذاری اختیارات الزم به استان

 های دموکراتیک ها و روستاها، گسترش امکان تشکل اجتماعی و تقویت انجمنخشب 
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برنامه توسعه، تدوین که به غير از برنامه شش  به    6های قبل از انقالب اسالمی،  در سال
برنامه درآمدند.  اجرا  به  الباقی  مردمی،  اعتصابات  و  اعتراضات  دوم  دليل  و  اول  های 

که به دليل درگيری در جنگ جهانی دوم و تبعات ناشی از  ها بودند  ای از طرح مجموعه
سال  تا  انگليسیآن  با  مصدق  دکتر  دولت  درگيری  همچنين  و  بعد  خصوص  های  در  ها 

نتيجه زیادی نرسيد. در اجرای  کردن صنعت نفت و روی کار آمدن آمریکاییملی به  ها 
اجرای و  سفيد  انقالب  دستور  ناگهان  پهلوی  محمدرضا  سوم،  اصالحات    برنامه  طرح 

ارضی را مطرح ساخت که این موضوع شوک بسيار بدی به کارشناسان و مدیران سازمان  
های الزم طرح در برنامه سوم گنجانده نشده  برنامه وارد ساخت چراکه تمهيدات و هزینه 

دوران انقالب سفيد  نظمی و هرج و مرج شدیدی مواجه ساخت.  بود و کشور را با یک بی
گانه توسط محمدرضا پهلوی، مقارن با به قدرت رسيدن ژنرال پارک  و وضع لوایح شش 
 در کره جنوبی بود.  

برنامه انجام شده از  با وارد  بررسی و مشاهدات  برنامه چهارم  بویژه  های سوم تا پنج  
این  نفتی،  درآمدهای  میشدن  نمایان  زیرساخت طور  از  قبولی  قابل  که حج   های  گردد 

زمينه در  گوناتوسعه  سال های  این  در  اقتصادی  یافتند. گون  گسترش  یا  و  بسط  اجرا،  ها 
برنامه افتاد آن بود که داستان مشارکت و ریزی اشتباه بزرگی که در  اتفاق  های آن دوره 

همزیستی سياسی را رعایت نکردند یعنی ساختار سياسی ایران به سمت استبداد و شخصی  
گذاری با مشارکت مردم بلکه با سرمایهشدن حرکت کرد و آنها مجبور شدند برنامه را نه  

ریزی به ریزی شدند و برنامهنشين برنامههای فنی پيش ببرند. مردم، حاشيهفيزیکی و روش 
پيوند نخورد. اصوالً کشورهای در حال توسعه ایران  اجتماعی  پيکر  به  یافته بدنه و  ای که 

گرا نهایت  در  باشند،  متکی  مردم  ماليات  از  غير  به  پيدا  درآمدهای  غيردموکراتيک  یش 
کنند و این اتفاقی بود که در ایران پيش از انقالب افتاد و منجر گردید تا چندپارگی  می

 ميان مردم و همچنين شکاف عظي  ميان مردم و دولت ایجاد گردد.  
بعد از خروج شاه و به وقوع پيوستن انقالب اسالمی، فصلی جدیدی در ایران شروع  

های انقالبی، فضای حاک  بر انقالب و اندیشه پيروزمندانه بر رژی   شد. شور و هيجان نيرو
شاهنشاهی، همه بر آن ادعا بودند تا بتوانند عدالت اجتماعی و اقتصادی را در کشور برپا 

ثباتی قرار گرفت به نوعی که  سازند. به دليل انقالب حادث شده، کشور مجدد در یک بی
کردند دست  ای که پيش از انقالب فعاليت میاورههای مشها و شرکت بسياری از کارخانه 
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ها از کشور متواری و برخی دیگر محاکمه شدند.  از کار کشيدند و برخی از سرمداران آن
محقق   امر  این  تا  بود  زمان  به  نياز  اوليه  سياسی  ثبات  و  نظ   برقراری  تا  هر حال  شود  به 

ای تدوین  گونه برنامه توسعهحدود یک دهه بعد از انقالب هيچ   (. تا37:  1400)موسوی،  
کردن  نشد و بيشتر به مصادره اموال افرادی که با رژی  شاهنشاهی وابستگی داشتند و ملی

آهن، برق، شيالت و فلزاتی از قبيل فوالد، مس و  برخی از صنایع همچون نفت، گاز، راه
پرداخته شد. در حاليکه مسئوالن وقت تالش می ثبات    کردند فضای آرام وآلومينيوم  با 

ناخواسته  کنند، جنگ  برقرار  کشور  در  سال  سياسی  در  و    1359ای  شد  تحميل  ایران  بر 
شکل نوینی به حيات اقتصادی ایران داد. بعد از پایان جنگ تحميلی به دليل جلوگيری از  

برنامه تدوین  و  تهيه  اقتصادی،  و رخوت  قالب  رکود  در  ایران  توسعه  کليد    5های  برنامه 
 .   خورد

 برنامه توسعه ایران بعد از انقالب اسالمی  -4جدول
 شرح برنامه دوره توسعه

1368-1372 

مبنای اهداف دفاعی تعیین  ،  598پذیرش قطعنامه   بر  نیازهای ضروری آن  تأمین  بازسازی و 
کیفی فرهنگ    یارتقا ،  دیده در طول جنگ تحمیلیبازسازی و نوسازی مراکز خسارت،  شده

تربیت عمومی و  جامعه تعلیم  در  فنون  و  علوم  اسالمی،  و  اجتماعی  عدالت  اتأمین  صالح  ، 
 سازی ، آغاز خصوصیایجاد امنیت قضایی، و مدیریت اجراییها سازمان

1374-7813  

رشد فضائل بر  ،  تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعیسازی،  آزادسازی اقتصادی و خصوی
اسالمی اساس ارتقا اخالق  فرهنگ    یو  و  کیفی  و  جامعهکمی  و،  عمومی  توسعه   رشد 
کشاورزی پایدار بخش  محوریت  با  ، رکشو  طبیعی  منابع  از  بهینهاستفاده    وحفظ  ،  اقتصادی 

 ای اقتصادی ه ایجاد تعادل در بخش

1379-1383 

اولویت   اقتصادی،  امور  به  اقتصادی اجتماعی  نگاه  با رویکرد داخلی،  اصالح ساختار کشور 
به   همگان  دسترسی  امکان  اشتغال،  امر  فوریت  و  اهمیت  مردم،  مشارکت  اجتماعی،  عدالت 

نکی گذاری، عملیات باها و امکان عمومی و اقتصادی، ایجاد امنیت و اطمینان سرمایهفرصت
 بدون ربا 

1384-1388  
ساله؛ توسعه مبتنی بر دانایی، تعامل با اقتصاد   بیست انداز چشم  سند چارچوب  در برنامه اولین

رقابت توسعه  جهانی،  زندگی،  کیفیت  بهبود  و  ارتقای سالمت  ملی،  امنیت  اقتصادی،  پذیری 
 مدیریت دولتی، توسعه قضایی 

1390-1394 

طریق    بیست  اندازم چش  سند  چارچوب  در  برنامه  دومین از  نفتی  درآمدهای  مدیریت  ساله، 
طرح  اجرای  مالی  منابع  در  تنوع  ایجاد  ملی،  توسعه  صندوق  افزایش  ایجاد  توسعه،  های 

طرح اجرای  در  غیردولتی  بخش  امکان مشارکت  عدم  و  دولت  مالی  انضباط  عمرانی،  های 
 استقراض از بانک مرکزی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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و پس از انقالب( نوشته    شيبرنامه توسعه )پ  11کنون  تا شود،  همانطور که مالحظه می 
د دنبال  به  ه   اکنون  ه   و  است  می  ن يوازدهمشده  اتفاق  برنامه  هيچ  هنوز  اما  باشي  

توسعه باطل  دور  یک  در  و  است  نشده  حاصل  ایران  برای  قرار  چشمگيری  نيافتگی 
تا چرخه فضيلت اصلی راه زیادی در پيش داری . تمامی موانع اگرفته قتصادی که  ای  و 

در  روبه  کشورهای  آن  با  که  توسعه  به  حال  و  سياسی  قدرت  اعمال  نحوه  از  هستند  رو 
)عج  اغلو و رابينسون،  گيرد  انحصار درآوردن آن توسط گروه اندک فرادستان ریشه می

به قول نورث، ما وابستگی به مسير و وابستگی به تاریخ داری  و عج  اغلو و    (. 52:  1392
ب نيز  می رابينسون  پافشاری  موضوع  این  ملتر  سرنوشت  در  تاریخ  که  تاثير کنند  ها 

اغلو و رابينسون  به دیگر سخن، از نظرگاه عج  (.31: 1400)موسوی،  انگيزی دارد  شگفت
طور گفت که ایران به دليل شکل و نوع خاص نهادهای سياسی بر مبنای نظام  توان این می
و  ستي الي مونیپاتر نابرابری  زیاد  شکاف  ميان  ی،  ائتالف  عدم  ایرانی،  جامعه  در  تفرق 

های اقتصادی توسط  فرادستان و فرودستان، عدم حمایت و ایجاد انگيزه برای انجام فعاليت
از    بخش بعد  و  قبل  نفتی  درآمدهای  به  فرادستان  وابستگی  و  دولت  سوی  از  خصوصی 

   انقالب اسالمی از مسير توسعه به معنای واقعی عقب مانده است.

 ها یافته لیتحل
یافتگی کشورهای مورد مطالعه به بررسی چند  جهت درک بهتر در سنجش سطح توسعه
دوره  در  اقتصادی  توسعه  زمينه  در  میشاخص  پرداخته  شده  مطرح  زمانی  در  های  شود. 

:  1399کتابخانه عمومی تاسيس شده بود )مدنی،    17، تنها در کيوتو  19ژاپن در اوایل قرن  
مدرسه روستایی و   11،000تا    7500در زمان امپراتور ميجی بين    ( و در نيمه دوم قرن66

(. اما در ایران در اوایل قرن  64:  1399مدرسه معمولی وجود داشت )مدنی،    1000بيش از  
بی19 در  مردم  می ،  بسر  در  سوادی  دارالفنون  نام  به  کشور  رسمی  مدرسه  اولين  و  بردند 

سال   در  اميرکبير  صدرات  شد    1851زمان  با  ساخته  خيلی  روند  این  ادامه  متاسفانه  که 
دیگر شاخص  از  نشد.  روبرو  تا  استقبال  ميجی  دوره  ميانه  از  است.  فوالد  توليد  بحث  ها، 

داد و بقيه از  درصد تقاضای داخلی آن را پوشش می  20اواخر آن، توليد فوالد ژاپن فقط  
د تا کارخانه فوالد  (. لذا همين امر موجب ش132:  1398شد )اونو،  طریق واردات تامين می

اما  به بهره  1905تاسيس و در سال    1901یاواتا در سال   یابد.  برداری بدون اشکال دست 
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گردد و تکنولوژی آن ه  از  سازی در ایران به زمان صدارت اميرکبير بازمیصنعت فوالد
)مدنی گردید  متوقف  پروسه  این  اميرکبير  قتل  با  متاسفانه  که  شد  وارد  ایران  به  ،  فرانسه 

به یوکوهاما در سال  برداری راه(. بهره112:  1399 از دیگر رخدادهای   1872آهن توکيو 
سال  توسعه تا  ژاپن  است.  ميجی  رهبری  زمان  در  حدود  1881ای  دارای  کيلومتر    122، 
به رق     1895و در سال    563به    1885آهن قابل استفاده بود که البته این رق  در سال  راه

)ناردو،  کيل  3346انگيز  حيرت یافت  افزایش  بيست   27:  1385ومتر  قرن  اول  دهه  در   .)
بعضی از شهرهای ژاپن نيز دارای خطوط آهن برقی شهری شده بودند و قسمتی از مترو  

)مدنی،   بود  شده  ساخته  ه   بهره126:  1399توکيو  و  سال  (  در  آن  نهایی   1927برداری 
خط   نخستين  اما  گردید.  سال  انجام  در  ایران  رشت    1848آهن  پيرباز  و  بندرانزلی  بين 

جمع بعداً  که  شد  خط  ساخته  و  سال  آوری  در  بعدی  بلژیکی   1886آهن  بين  توسط  ها 
محمودآباد و آمل احداث گردید که آن پروژه ه  با مشکالتی روبرو و متوقف گردید و  

عهدنامهخط   قالب  در  که  امتيازاتی  اساس  بر  شاه  ناصرالدین  دوره  در  بعدی  های  آهن 
همچون  مخ سال    هاگن   فالکن و    ترزی روتلف  منجر    1874و    1872در  شد  داده  غيره  و 

متری ميان تهران و حرم شاه عبدالعظي  حسنی )ع( بدست    8700آهن  گردید تا یک راه
سال  بلژیکی در  )موسوی،    1888ها  گيرد  قرار  استفاده  مورد  و  از 27:  1400کشيده  و   )

بهره اینکه  دیگر  خطسوی  اولين  سال    برداری  در  ایران  شهر 1998)  1377متروی  در   )
ای  هيچگونه تجربه   1860ژاپن تا سال    سال بعد انجام گردید.  70تهران یعنی چيزی حدود  
کار ساخت کشتی  اقيانوسدر  بزرگ  سال  های  در  و  نداشت  تنها  1884پيما  کشتی    17، 

ارای ناوگانی  ها چوبی بودند اما پس از دو دهه توسعه، ژاپن دجنگی داشت که اکثر آن
ناوچه اژدرافکن کوچک اما خطرناک    24پوش به اضافه  کشتی جنگی زره  28مرکب از  

)ناردو،   انقالب  36:  1385بودند  از  بعد  دوران  در  ایران  که  است  شرایطی  در  این  و   )
گذاری یک ميليارد دالری به صورت جدی وارد این صنعت گردید اما اسالمی با سرمایه

بی  علت  عبه  و  بهره توجهی  دولت  دم  دوران  در  نهایت  در  تا  نبرد  بجایی  کار  برداری 
های چينی واگذار شد، هرچند قبل از آن ه   فروند کشتی به شرکت   5اصالحات ساخت  
 (.  49: 1399جنوبی، ژاپن و لهستان خریدهایی انجام شده بود )مدنی،  از کشورهای کره

اپن بر کشور کره، ه  کره و ه   با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و نيز خاتمه سلطه ژ
برنامه و  طرح  با  کُره  و  توسعه  دوم  فاز  وارد  ژاپن  شدند.  نوینی  مرحله  وارد  ریزی ژاپن 
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یافتگی گردید به نحوی که بسياری از  وارد مرحله توسعه  1960های متعدد در دهه  برنامه
ایران که مدتی از آن  از جمله  تق کشورهای آسيایی  افتاد.  اضای داخلی  ها عقب بود جلو 

از کره  116حداکثر    1961فوالد در سال   بود که آن ه   متریک  تن  تامين    هزار  شمالی 
پنج می برنامه  دومين  کار  دستور  در  داخلی  فوالد  توسعه  قرار    ساله  شد.  اقتصادی  توسعه 

و   1986ميليون دالر سود خالص در سال    3.4به    1985گرفت و بعد از کلی ضرر در سال  
البته همانطور که  214:  1401رسيد )چون،    1987ر سود خالص در سال  ميليون دال  15  .)

بی اما  شد  انجام  زمينه  این  در  اقداماتی  ه   اميرکبير  زمان  در  شد،  ماند. اشاره  نتيجه 
تالش  و  محمدممارست  حاج  همچون  افرادی  امينهای  سال  حسن  در   1266الضرب 

( جهت  1929) 1308و مارتن در سال ( و مسي 1927) 1306(، مسيو هارتمان در سال  1887)
ذوب کارخانه  آناحداث  از  بعد  و  نداد  نتيجه  نيز  ه   اصفهان  سال  آهن  در  رضاشاه  ها 

آباد شهرری قرار  ( سنگ بنای یک واحد توليد آهن و فوالد را نيز در امين 1933)  1312
دی بين ( قراردا1937)  1316داد که بعلت کمبود آب در آن محل متوقف ماند. در آبان  

با  که  رسيد  امضا  به  کرج  در  فوالدسازی  واحد  یک  احداث  برای  آلمان  و  ایران  دولت 
آالت در راه انتقال  آغاز جنگ جهانی دوم و خروج رضاشاه باعث شد تا برخی از ماشين 

از آلمان به ایران به حبشه برده شود و پس از اتمام جنگ، بخشی مفقود گردید و الباقی  
(، مجدد  1967)  1346(. عاقبت در سال  312:  1400رسيدند )موسوی،    نابود شده به ایران

ایران نصب  نخستين کارخانه ذوب  1350توسط محمدرضاه پهلوی آغاز و در سال   آهن 
 ( توليد خود را شروع کرد.  1972) 1351گردید و رسماً از سال 

ود  جمهور پارک، پس از مالقات با صدراعظ  آلمان غربی متوجه شد که وجرئيس   
بزرگراه در سطح کشور برای رشد و توسعه اقتصادی از اهميت باالیی برخوردار است. از  

بوسان نمود که پروژه   -کيلومتر ميان سئول  428رو اقدام به احداث بزرگراهی به طول  این 
سال   بهره  1970در  )چون،  به  رسيد  احداث  (.  123:  1401برداری  دوم  پهلوی  دوره  در 
و  خيابان ميادین  خوردها  بزرگراهها،  سال  اما    کليد  با  انقالب    1357مصادف  آغاز  و 

پروژه متوقف  های احداث آناسالمی  بزرگراه  ها  بود که در  شاهنشاهی  و فقط  )مدرس( 
طول  1970)  1349سال   به  بهره  9(  به  ه ،  کيلومتر  دیگر  از سوی  رسيد.  صنعت  برداری 

کره   کشور  شکلخودروسازی  با  همزمان  صنعتجنوبی  ایران    گيری  در  خودروسازی 
سال   در  خودروسازان  جهانی  انجمن  آمار  اساس  بر  که  کرد  فعاليت  به    2014شروع 
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قرار گرفت    5هزار دستگاه خودرو در رتبه    500ميليون و    4جنوبی با توليد    ميالدی، کره
رتبه   خودرو،  دستگاه  هزار  نود  و  ميليون  یک  حدود  توليد  با  ایران  خود    18اما  به  را 

(. صنعت خوروسازی در ایران به معنای  21:  1394اده بود )متين و ميرجليلی،  اختصاص د
و  ساختاری  مشکالت  وجود  دليل  به  که  کرد  بکار  شروع  دوم  پهلوی  زمان  در  واقعی 

توان به  های توسعه که می نهادی نتواست مسير درست توليد را طی نماید. از دیگر شاخص 
کره است.  تسليحاتی  صنعت  کرد،  اشاره  دهه    آن  از  توسعه    1970جنوبی  برنامه  بعد  به 

  برای   ایران  تمایل  شينهتسليحاتی و موشکی خود را آغاز کرد و این در حالی است که پي 
تالش گرددبرمی (  1980-1988)  عراق  و  ایران  جنگ  به  موشک  توسعه  و  ساخت های  . 

تا ایران   ایران برای رفع مشکالت موجود در خرید و تعميرات تجهيزات نظامی باعث شد
و   آن  ساخت  فناوری  آوردن  بدست  و  موشکی  تجهيز  برای  را  خود  تالش  حداکثر 

( و در یکی  Taylor, 2009: 6ميالدی به اوج برساند )  1990سازی موشک در دهه  بومی
دهه قابل    دو  و  رسيده  خود  اوج  به  ایران  موشکی  توسعه  و  توليد  برنامه  که  است  اخير 
 باشد. يع میبرداری در سطحی بسيار وس بهره

 گیرینتیجه
این   انجام شده  پژوهش  می از  دوره طور  در  ایران  گرفت،  نتيجه  نه  توان  تاریخ  از  هایی 

سال از شروع توسعه در   150تنها عقب نبوده بلکه جلو ه  بوده است اما پس از گذشت  
جنوبی هنوز حاکميت طبيعی با دسترسی محدود در کشور   ایران، برخالف ژاپن و کره 

را  برق  شکننده  نظ   با  طبيعی  حاکميت  تاریخی  شرایط  از  بسياری  در  ایران  است.  رار 
پایه  تجربه کرده است و در دوره  نظ   به  توانست  بالغ  های محدودی  ائتالف  و  و  برسد 

نخبگان   اهتمام  با  و  قاجار  دوره  در  نداشت.  را  خود  نهادهای  از  حفاظت  توان  غالب 
امير توسعه  و  ميرزا  عباس  همچون  توسعه خواهی  از  خوبی  مسير  در  کشور  یافتگی  کبير 

پادشاهان، ترمز توسعه   به دليل عدم آگاهی و تصميمات غلط  متاسفانه  قرار گرفت که 
شود در یک بازه زمانی محدود از ایران کشيده شد. در دوره پهلوی اول ایران موفق می 

با   دوباره  اما  برسد  پایه  نظ   به  شکننده  نظ   با  طبيعی  حاکميت  اعمال وضعيت 
دهه  سياست  از  بعد  اشتباه  مرج   1310های  و  هرج  و  آشوب  به  نهایتاً  و  نظ  شکننده  به 
به وضعيت   1340رسد. در دوره پهلوی دوم، ایران برای اولين بار در دهه  می   1320سال  
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با سياست  بازه   اما  بالغ رسيد  نظ   با  فرادستان حاک  و در حاکميت طبيعی  اشتباه  های 
محمدرضا  آنها  دهه    راس  در  نهایتاً   1350شاه  و  شکننده  نظ   پایه،  نظ   وضعيت  به 

ه  مرتب در حال نوسان    1357گردد. ایران بعد از انقالب  آشوب و هرج و مرج برمی 
بين وضعيت طبيعی با نظ  شکننده و پایه بوده و در اوایل دهه هشتاد گذری ه  به نظ   

عج   نظر  بر  بنا  نياورد.  دوام  اما  کرد  و بالغ  نظ    اغلو  جامعه  در  اینکه  برای  رابينسون، 
جاری گردد و آن جامعه از دخالت و ناامنی رها شود بهتر است قدرت در اختيار یک  
وقوع جنگ   از  و  مدیریت  را  آن وضع  و  بگيرد  بدست  را  قدرت  تا  باشد  مقيد  لویاتان 

کره   و  ژاپن  کشورهای  در  کند.  جلوگيری  به  احتمالی  دولت  مسير،  ابتدای  در  جنوبی 
مقتدرانه  صورت مستبد   اتفاقات حکومت را  و  از یک سری  بعد  ظهور کرد و گروهی 

رفته بعد از قوی تر از جامعه بود اما رفته بدست گرفتند و در آن موقع دولت بسيار قوی 
شدن جامعه در کنار حکومت، لویاتان صفت مقيد به خود گرفت و موجب پيشرفت و 

توان  رفت از آن وضعيت را می برای برون   هاد شنيپ   نی مهمتر توسعه آن کشورها گردید.  
نهادها  کثرت اس يس   ی اصالح  اقتصادی  نهادهای  ایجاد  و  ثبات  ی  انحصارزدایی،  گرا، 

قانون  حاکميت  و  تقو   ی ا گونه به    سياسی  امکان  مدن   ت ی که  انباشت    ی جامعه  و  فراه  
دست و فرا   نيب   ران ی در جامعه ا   ی تا سطح نابرابر   کند را محدود    تان قدرت توسط فرادس 
توان انجام داد این است که با تعيين نظام  می که    ی گر ی اقدام د   . ابدی فرودست آن کاهش  

های اقتصادی را جهت دهند و از دولتی شدن صنایع اجتناب و  انگيزشی مناسب فعاليت 
خصوصی  برای  را  )زای راه  جنوبی  کره  و  ژاپن  همچون  صحيح  و  سازی  باتسوها 

تا با   ه  سازند. روابط ها( و حمایت از آنها فراچائبول  به سازمانی تبدیل شوند  شخصی 
با عمر دائمی رانت ایجاد سازمان  های مولد ایجاد کنند. راه برای مشارکت واقعی هایی 

ها  مردم هموار، رویکرد و نگرش دیپلماسی و تعامل با کشورهای جهان در تمامی حوزه 
نوبی توانستند خيلی سریع مسير ج   فعال و برقرار گردد. از دیگر دالیلی که ژاپن و کره 

کمک  اخذ  و  همکاری  بگيرند،  پيش  را  همه توسعه  بویژه های  غربی  جوامع  از  جانبه 
آمریکا بود. اگر در چنين شرایطی حاکميت قانون برای ذینفعان اجرا و نهادهای سياسی  

ر بود توان اميدوا المللی مناسب ایجاد گردد، می و اقتصادی فراگير و کارآمد و بستر ببين
 .ه نجات و به چرخه فضيلت دست یابد که ایران از سرگردانی در مسير توسع 
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