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1ـ مقدمه
آسیبپذیریوتوسعهنظامبهرهبرارییشااوی یایریررن 


یک ر جنبههایدهر رقتصرااجوردرع
شارراوی یبریس ر نظررامهررایبهرررهبررراریی
شااوی یرست.نظربه رینکهحو هشااوی ی
حو هدهم ر رقتصاایربرهورواروتصرا 
د اهد.بنابرری دطا عهتنوع،ربعاا،شایری و
تر یر نظرامهرای بهررهبرراریی شاراوی ی ای
رقتصااد شاویهاهموریهدویانظروور 

سیاسر ،بریسر نظررامهررایبهرررهبرررارییو
چگونگ پیدریشوسیرتطویآنیرر نقطره
نظررقتصاایورجتمرام یوشرزاوبریسر 
چگونگ یون بصا ویاسیرقهقرری آنهرا
یرجهتیسیدنبهنظامبهرهبررارییریردهآل

بررررینیررخبررهرسررتقاللوردنیررتغررذری و
همچنی حرخدعارالترجتمرام رجتنرا 
ناپذیرد نماید.

بواهرست.نظامهایبهرهبرارییهمانندوبره

2ـ ضرورت مطالعـه نظـام هـای

تبعدع والتایگرریرکسیررت رجتمرام ،

بهرهبرداری کشاورزی

تررابع ر تيییررروتترروالتشررخسیرررت 

رستاااهدنطق ورصو بارر طبیعت

رجتمام رست.یعن ظهویوبرو ،رسرتتکام ودورهبآنوترشیربنهرااههرایتو یردای
ورضمتاللنظامهایبهرهبررارییشاراوی ی بهرهبرارییهایشااوی یر رهمیترقتصاای
اییرسرتاییونردتوسررعههررجادعرهریشرره باالی بروویاریرست.بررساسنظراودراژن،
تررابع ر یونرردتوسررعهرقتصرراای،سیاسر و دطا عررهیوربر برری یررروههررایرجتمررام و
بهرهییریرنرانها
فرهنگ ارو وورایج آنجادعرهرسرت ،دناط طبیع اییرستای 
یخاراهودرر اهرررد.رینکرررهشررردرمنظرررام ر دنابع رستشهطبیعتایروتیایشانقرری
بهرررهبررررارییایچرررهدقطعرر ر تترررول اراهرست.براشرکخییرریریر یونرهیوربر 
تکنو وژیک ارو ووایج د بایرتدویا استیاب بهشرریط شرهایآنرنررانهرابرا
ردکانپذیرد باشرد.ای
بهرهبرارییورسرتاااهقررریییررا،نارانر  دتی سا یایشوند  ،
شررناوتصررتیحوایسررتر نظررامهررای سیرتکاد تمدنهاتر یررتدتی بهدررتب
بهرهبرارییوشررری رقتصراای،رجتمرام و شمترر والقیرترنررانهرابرواهرسرت.بره
سیاس ه مصرآننظامهرااریا.برهدنظروی دور رتایرایر تمدنهار ایریرون هرای
بهرهبرارییبهناعنظامهای
استیاب بههد دارص ودایرداینظرام طبیع نظامهای 
یسردایهاریی،به ترا دهراجرت

بهرهبرارییشااوی یباتوجرهبرهدقتاریات بهرهبراری
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دان رمر ر شررری رقتصراای،رجتمرام و دتر رر تيییرساوتایفرهنگ جادعهر قبیخ

یشرردوتوسررعهویونرر دررشررزتتصرریخو دنظوی ریجاابا ریدصر ویشوارقتصراایو
دگر هد یراا.دعموالجرأتوسرمتشناسای 
بهرهبرارییوراهدا ک نبایدغافخداند .

رینکهوالقیتر ر نروعسیاسر ودنار ای نقاطآسیبرجتمام وبریاتبرهوضرعیت
نیروهررایارو رر ووررایج بررهوصررو  شاویهایتوسعهنیافتهشمترر شارویهرای
حرشتری سیرتطویطبیعر وتردییج یو نیررزرصرروالپررذیرریری ر یونررهبرنادررههررای

بهیشدیرشهاینوعوجایگاهوواشایسرا و دتصاصررمانهبرورر ر اولوحاشمررانبرره



شاررویهرراییقیررباوا ررتنمررواهودررریر توسعهیافتهبواهرستوشاویهایپیاررفته



حررو هنظرررینظررامبهرررهبرررارییر ناحیرره ربتررردری وشرررروم ایسرررتوماقالنرررهای
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صررنعت شرردنوضررعیفشرردننظررامهررای با طبعیشوارجتمام وفرهنگر شارویهای

پاسصگویتردی غذرورشتيالجمعیتیوبه رصطالحجهان نم باشندوبنابرریر ردررو ه
رفزریشیذرشتهشدهواویرنبترررنرقتصراا دقیاسورقعر سرنجششارویهرایتوسرعه
شااوی یدما کر نوعسروم یرنمر باشرد ،نیافته،توسعهیافتهوپیاررفته ،برورویاریی
ورپ ر یررررنمایررد.جررای شررهحرشررتیوبرره د تهار سطوحدصت فشناوتپیرردرون و
سررردایهارییوصوصرر نیررا بررهسرررمتو ارنررای رسررت.ارنررای ترشیب ر ر تجربیررات،

اوا تحاشمیتجهتسرمتبصا برهآن ری شها،رطالماتونگرششایشناسر نظرام
یراریا،بار قرا وتتمیرخنظرررتدصرنوم  یافتهد باشد.ایرقتصااارنای دتویبهجای
ارو رر ووررایج وایمرری حررالرحیانررا توسرررعهرقتصرررااو نرر ر قبیرررخرحررردر 
والقانهوورربکایرنهر قبیخرصالحاتریضر  شایوانجاتبزیگر دررشزپیچیدهوشوچرک
وتزیی نابجاییایرنههاحدرقخبرریچنردی  فکروریدهغیرقابرخ مر وری شآفرری و
اههایشاویهایتوسرعهنیافترهوایحرال برر و نرسررتاااهدرر شرروا.ترراجررای شرره
توسعهبیشر پریشدوجربیشروارقتصراا شاویهایارنرای دتروینرربتبرهرسرتقرری
شااوی ید یراند.چررشهسررمترهتمرام شایوانجرراتورپررتررروییهررایورررویشای
برهتيییرروریجرااآنایشارویهایتوسرعه شاویهایرسرتثمایشردهاریرینیررویشرای
نیافتهتقریبا وجواندرشتهتادوجبتيییررو ری رننیزرقدرمد شنندور اویرقتصااوروا
بریاتسیاستهایغ رقتصاایر قا شده وآنهایرتتتشنترلاریند.ایری شارویهرا

ر ناحیهشارویهراییقیربوسرردایهاریبره بیاتری سه ر تو یدناوا

د (بیشر 
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 4ایصد)صر تتقی ر ریدهوفکربهنارع ورقعرر توسرررعهرساسرر برررانقطرررهآغرررا 
ووایوبهضرریشارویهاییقیربوریجراا ارنای دتوییقررینم اهد.ریرایرو ایدیاه
آسیبپذیریوتوسعهنظامبهرهبرارییشااوی یایریررن 


با ریدصر حتر تو یردایسرایرشارویهرا ارنررای دتررویی،جررذ رمتبررایرت،رسررتقرری
درر یررراا.برردیه رسررتایریرر سیرررت  صنایعورجرریپروژههاید برارسرتاااهر 
رقتصاایشاویهایبدونناتودعدنبریش فروشناتشاویهایآسیای ودعاانرفریقا
ر همهآسیبد بینند.ای شاویهایدتکر  بوا،ردرو هایدیاهجدیدارنای دتوی ،جرذ 
دایهیرذریرنویراشرگربره ترا پرایی 
بهنات،شدتآسیببرتهبهقیمتنارتای سر 
نوساند باشرد.ایرقتصراادتکر برهنارت بوانری ششایوشاالیشارویهاینیا دنرد
د ر تررورنبررهتوسررعهنرررب ایدقایرررهبررا توسررعهوبرراالورهایرردیاهارنررای دترروییر
شاویهایپیارفتهوحتر برهدرور رتآنهرا د تورنایجذ دنابعرنران والق(دردیر
استیافت.ایشاویهایپیاررفتهنروآویی ودصترعبرافکررجدیرد)ونروآوی(تو یردیر
ایرغ رربدرروریارنگیررزهرقتصررااییرراهمرران جدیدوشایآفری ) ،جذ ارنای وفناوییو
یسیدنبهپولر طری صاایرتتکنو وژییر ریجااایتو یدجرتجونموا .
باووابهیدکد شادوبراپرولحاصرخر 
صاایرتناتشاویهایناتویرزدر ترورن
پیارفتهتری نوآوییهایربرهجرزایدروریا
سرّینبوانوریدرییووریاشراودوجبرات
غرررویظرراهریجادعررهیرفرررره نمرروا،و ر 
فررروشرطالمرراتویررادتصررولنرروآوییبرره
شاویهایناتویزدوجبمدمرمتمااوباوی

قارررتتصرری کراهآنهررار ریجررااتيییررروای
نهایتفاص هییریآنهار دعیایارنای دتویی
رست.ریرچهوریدرطالمراتایدقایررهبرا
وریددتصولنوآوییدنجرربرهیرهرنردر ی
و تو یدو ریجااتو یدبرریچنردصرباح 
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د یراا،رداهری یراهدم کرتیرایدرریر

 -3نظــامهــای بهــرهبــرداری
کشاورزی جهان و ایران
نظامبهرهبرارییدجمومهریر یویههای
مرف و حقوق ،فن وددیریت ایت ایر و
رستاااهر موردرختو یرد(شرای ،دری ،آ ،
ربزری،سردایهو…)ایچایچو سا دانشای
ودناسباترجتمام جهت تو یددتصروالت
یرم ومرضه آنبهبا رید باشد.بهمبایت
ایگرنظامبهرهبراریییکسیررت هدفمنرد
جهتتو یددتصروالتشاراوی یواردر و
با رییاب آنهابهدنظویسواآوییبرارسرتاااه
ر دنررابعطبیع ر ونیرررویرنررران شایآدررد،
دنظ وسا دانیافترهرسرت (ر شیرا،1387 ،

.)18هررنظررامبهررهبرررارییر اوبصررش شیوهتو یدغیرسردایهارییاییوندتوسرعه
رجتمام دتر رر یکدیگرتارکیخدر شروا .تو یرردایبرییرنرردهشررخنظررامرقتصرراای-
بنابرری هرریرکر نظرامهرایبهررهبرراریی رجتمام رست(.) Long, 1977, p. 48تای وی
ر موردختو یدرستشهوجهتمایزآنباسایر جهتتو یدممخرقتصاایتعریفد شند.به
شناسای هریکیردمک د سا ا.ایدقو ه سومبرر رناوذسردایهارییجهان دص وط 
ردایهارییوغیررر
نظامبهرهبرارییر اورصطالحشیوهتو یردو ر شرریوههررایتو یرردسرر 

نظامبهرهبرارییرستاااهد شوا.شیوهتو ید



رمتقااویشکخبندیهرایرجتمرام جهران

بهرهبررارییهاسرتوردکرانطبقرهبنردیو



شااوی یاریریداصصاتوترشیربواصر  شیوهتو یدیررشکا ر دجمومهمناصرال م
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بهریر داهرومشرهشریوه
نیرویشای،دنابعتو ید،ربزری،تکنیکویورب  رقتصااید ارند  ،

سرردایهارییرسرت(Taylor, 1979, pp. 23-

بیرررانگروی یر ر هرررایسررراوتاییونظرررام ).44چایانفباتوجهبهدقتایاتیوسیهقبخ
بهرهبرارییجهتدعرف رشکالبهرهبرراریی ر رنقال ومردموجرواتکنو روژیردررو ی،
ر دنابعتو یددویارستاااهقررید ییرا .

ورحدهایبزیگسردایهاریییربه تا مدم

 -1-3شیوه تولید

درردیریتشرراف وبهینررهقابررخهارر ای

قرررمت ر تو یررددربرروطبررهبصررش
یوستای رست ،ایحا شرهشریوهتو یردای

یهایاهقان د ارند .
بهرهبراری 

)(Chayanov, 1977, pp. 23-25

ریتباطتنگاتنگباسایربصشهرایجادعرهو  -2 -3اشـــکال نظـــامهـــای

شکخبندیرجتمام حاصخر آندر باشرد .بهرهبرداری کشاورزی
بهنظرالنگشیوهتو یددجمومهریدتاکخ

نظامهایبهرهبرارییهرایشاراوی ییر


ر نیروهایتو ید(دنابع،ربزری،قورمردفنر و صاحبنظررن ر  وریایدصت فوبراتکیرهبرر
نیرویشای)ویوربر رجتمرام حراش بررآن دبنایدا کیت دی طبقرهبنردیدر شننرد.
بهرهبراریییردبتن برر
د باشرد.دناسرباترجتمرام ر جهتر برر وی یام د وینظامهای 
دا کیت(شنتررل)ربرزریور جهرتایگرربره دا کیت ریعبره دری ،نظرامدا رکو ریع،
دناسباتدیانرفرررااییونردتو یرداال رت نظامدزریعوسیعبزیگدا ک (حج برزیگ
د شند.النگوی ی هایشاویهایجهانیر نظامدا کو ریع)،نظامتعاون (رتااقنظرو
دنتجر رهتمامبهشیوهتو یدسردایهاریییا ممخآ رارنهواروط بانرهجمعر ر اهقانران
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هماکر)،نظامرشتررش (دا کیترشرتررش )و

یرمتهاییروه  ریمانطبقهبنردینمروا


شند (Spedding,

()Galeski, 1987, pp. 39-69وبرراالوره

نظاماو ت تقری بندید
آسیبپذیریوتوسعهنظامبهرهبرارییشااوی یایریررن 


بهرهبراریی طبقهبندیهایتئواویشانی بیاتردتمایرخ
نظامهای 
).1979, p. 143چایانف 
وانورای یااهقران ،فئروار ،سره برری ،وپیرردررونبهرررهبرررارییاهقرران ورقتصرراا
سردایهارییورشتررش یرداص نموا.وی اهقان دتمرشزشدهرست

(Teodor, 1986,

دنتصربهفرابروانهرریرکر نظرامهرای ).pp. 12-13بررراتوجرررهبرررهتعررراییفو
طبقهبندیهایفوقد ترورن تقرری بنردی

سرررردایهاریی،ورررانورای ،

بهررررهبرررراریی

سرره بررری،فئرروار ،ورشررتررش یرتا یرردو ش نظراماهقران (ورراهدرا ک ،اهقران 
تالشهابرریریر رهیرکقا ربنظرری سه بری،رجرایهارییودرا ک )،ورحردهای
تماد  
ورحدوممود ر نظامبهرهبراریییرنافرجام تجاییشوچک،سهاد  یرمر ،تعراون هرای
د ارند.وییسیدنبهیکنظریهداترکیر سنت (بنره)،تعراون هرایتو یرد،داراعهرا،
سردایهارییریض ،شارتوصرنعتهرایرر 

نظررامهررای

نیررزدهرر ت قرر درر نمایرردو
ای
نظامبهرهبرارییشااوی یرستنباطنموا .

بهرهبرراریییرر هر جردرفرر در شنرد.
جیورن نیزطبقهبندیواصر ر نظرامهرای ریررننظامهایبهرهبرارییشااوی یقبرخر 
بهرهبرارییر  دی ریر هدر اهردایطبقره رصررالحاتریض ر شررادخنظررامهررایریبررا 
بهرررهبررراریی یمیت ر ،رجررایهری،دکررانیزه،او ت ر ونظررام
بنرردیویرنررورعنظررامهررای 
بهرهبرارییورانورای در باشرد.نظرامهرای

سردایهاریی،یروه ،جمامت یرا

وانورای ،
قبی هریورشرتررش قررریاریا

(Chayanov,

بهرهبرارییرضافهشدهبعدر رصالحاتریض 


).1977, pp. 23-25ردرایا ررک نظرامهرای تعاون تو یدیوستای وشرشتهرایسرهاد 
بهرهبراریی یر بیاتردتمرشرزبررنظرامهرای

ریمر وشاررتوصررنعتهررابوانررد.بعرردر 

یرمررتجمعر در ارنرردودعتقرردرسررتای رنقال روتالفاتحقوق وفقه دوجببرو 
تنشهراورممرالسیاسرتهرایدصت ار ای

جوردررعیوسررتای  ،یرمررتهرراییروهرر یر
د تورننظر بهربعراارقتصراای،رجتمرام و فورصخ دان شوتاهشدواینهایرت،تقرری 
سیاس آنبهچهاییروه یرمتهایجمعر  ،ریرض دا کانبرزیگدتوقرفشردهواو رت
یرمررتهررایجمعر وانوریهررایبر  درری  ،ریرضر ر درررورتودررترررعیربررررریرحیررراو
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بهرهبرارییبهورحدهایتعاون دااع،تو یرد

یرمررتهرراییروه ر ویرراجمع ر او ت ر و

یوستای ،دکانیزه،سرهاد  یرمر وشارتو نیرویرنران ایبصرشاو تر شارویهرای
ریررنبهمنورنیکیودرا رجتمرام  دوجرب دتاساانهایشارویهرایآسریای برهمنرورن
تتوالت اینظرامهرایبهررهبررارییقبرخر  مناصرقرانوننظررینمرواپیردردر شننرد.
شرررا واهوبنیرررانرساس ر نظررامهررای او ت ایدقایرهبابصشتعاون ووصوص 
د اهندبنابرری ده تری داصصاتبنیران  ب رانوسرراناتایآدرردیبصررشهررایتعرراون و
هرنظامبهرهبرارییبررساسشرکخوضرمیر وصوص نم باشدشرهغا برایوبرهرفرزریش



بهرررهبرررارییشارراوی ییردا کیررتتاررکیخ دتدواوتقریبا ابتودنطب وقابخدقایره



رنقال نیزیراید.

استمزانیروهایرنرران شراغخایسیررت 
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بنابرریر رنقرال رسرالد  غرب بهمنورنفعاالنحراش قرانونمم ر و
صنعتوریذریشرا .

نهااههاویورب دا کیتووسایخرص تو ید بواهرست.ری روتال ایشاویهایتوسرعه
ایهماننظامبهوصو دارص ودتمرایز نیافتررهوایحررالتوسررعهایدقایرررهبررا
د شروا .رذرایتجزیرهوتت یرخوبریسر  شاویهایپیارفتهبریایفاحشودنجرربره
نظامهایبهرهبراریی شااوی یبررساسنروع برو فاص هشیایتحاشمیت ور رررتآنبرر
نظامدا کیتوبهرهبرارییشهدربوطبرههرر دررردیریتونظرررایتتو یرررددررر یرررراا.
یکر آنهاست،رندر هورحدبهرهبراریی،نتوه همانطویشهرشایهشد،ایبصشتعاون دینه
ددیریت،تعادخویویرایوی بهررهبررارییای جهترفزریشایآدردواسرتمزاسرهاددریرن
دورجههبا نظامطبقات رجتمام دنطقهریو درامدوباتيییرورتصراذشریوههراینروبره
بهرهوییباالتریر بصشدنجرردر یررااو

نظامطبقات رجتمام د ،موردخرقتصراای
ودرایخسیاسر ارو ر وورایج نیرزای بهسه بیاتریر سوااستپیدرد شننرد.
بهرهبرارییدرؤ ربرواه یاه دمک رستفرایارفررایباریردههرای
شکخییرینظامهای 

رست.ایهرسیرتم رقتصااش ر دبتنر و نو،برتر،ونوی باروتال بینشرقتصراایو
دنتصرررایسررهبصررشاو ترر ،تعرراون و رجتمام نربتبهسهاددریرنبصرشتعراون
وصوص د باشد.دا کیتداهیترا ایبصرش ووایرر آندناکونرربتبرهیرهرنردر ی
وصوص داهومودعن پیدرد شنردوریر  نظامسردایهاریینوی بابرنادرهورطمینران
داهررومایبصررشتعرراون شر ینررگتررروای بیاررتربررهسررواآوییایچررایچو بصررش
بصشاو ت تقریباب ینگد یراا.ساوتای وصوص رقدرمنمایدوتاکیالت رقتصاای-

 135

رجتمررام بنیررانیذرینررد.ایریرر پرر وهش وی ی هرایتمردن قررونوسرط برهشرمای
هایبهرهبرارییر حیثودنظرساوتای د یوا.فئوار یر ر روریخقرن5تاقررن16

نظام
آسیبپذیریوتوسعهنظامبهرهبرارییشااوی یایریررن 


غیرتاکیالت (وراهدرا ک ،اهقران سره  دیالایایریوپا،نظامحاش برواوبراظهروی
برررری،رجرررایهارییو)...وتارررکیالت  اویهینررران وسررردایهارییمصرررجدیررد،
(تعاون ،شاتوصنعت،سرردایهارییو )...تقریبادنقرر یرایرد.رصرطالحفئوار یرر 
طبقهبندیوبانقطهآغا سیررت دنررج  رو ی بایایروریخاویهتجدا(قرن)17دویا
تو یدینظامسردایهارییرناررایشاراوی ی رستاااهقرررییرفرتوایداهرومشالسریک
رقتصاای-رجتمرام درویابترثوبریسر  ووااال تبرسیرت رقتصاایریوپایقرون
قررید ییرا(حرین .)899 ،1371،

وسطای ارشتشرهدارتمخبرریرکسرری

 -4فئودالیســـم اادصـــادی-

ر زرداتنظاد وقانون دیاننجیب راهاالوی

سیاسی یا اادصادی  -اجدماعی


تاررکیالتفئوار یررر تاررکیالت 

رجتمررام ررقتصرراایرسررتشررهاینتیجرره
فروپاش جادعرهبرراهارییبرهوجرواآدرد.
م یرغ تنوعیرههاییسیدنبدرن،تقریبراای
هایجهان،ری نظرامر بترهای

ش یهسر دی 
هرجاباوی ی هایوا وواوجواارشرته
رسررت.نظررامفئرروار بررهانبررالآشرراتگ 
رجتمام حاصخر سقوطردپررتویییومناو
ونماویررترشیافرت.ریر نظرام،س رر ه
دررتبفردانروری تا هرییربهریديانآویاشه
دنجربهنظ ورناباطرجتمام یراید.نظام
فئوار ایریوپایغرب ر قررن5تراقررون
17و18واییوسیهوشرقریوپار قررن9
تانیمهاومقرن19دیالایتقریباحکماردا
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بواور ری یوبهمنرورنیکر ر دهر ترری 

وس تاوییهمچونساالی(ریبرا )،ورسرال
(یمیت)وتیول(د کیاردتیا وا )برواو
ر ییاررهالتینر ش مررهfeodumبررهدعنررای
تیولیاد رکنارئتیرفترهرسرت.سراوتای
نظامفئوار یتهر قرن5تابهردررو دتارکخ
ر نجیب رایان شهباه قولوقرریدتقابخ
د یذرینردیکر وراام(یمیرت)دتعهردبره
تعهدرتوویشر جم هیفت برهجنرگیرا
همانردوینظاد وایگریساالییاریبا شره
دتعهدحمایتر واامر قبیختادی وویرک
یرراپوشرراکویدر باشررد.وفرراارییطبقررات
رشرر بهریبا دوجبریتقرا آنهرار طریر 
رهدر تیولد یرااوهمرانطرویشرهرشرایه
شد،رصطالحفئوارلر آندارت در شروا.
تیررولبصاار همچررونردتیررا رسررتاااهر 
ق عرره،ریا ررت،اریریرر ،دجررو جمررعآویی

دا یاتها،ضر سرکهویراتعیری ووصرول ارشتهرست.سررنجام رستاااهوشرایبراهرای
قانونوتاسی ارایاهایقبالرورذدب ير  تعریفوداهومورحددترومودنجربرهریر 
بهمنورندا یاتیاسربا برریسپاهریبا بوا شرردهرسررتشررهدویوررانوصرراحبنظررررن
ورسالبوانرفتصاییبواشهبهجرزدقادرات شیوهورستررت یوا ددیریتنظامجوردع
وریذرینم شد( .)Reynolds,1994

رستررت ی،رهدر وسیاستهایترروششرده

تعریرررفدارررص وقابرررخقبرررو ر  ر ذه ریبابانیاساالیرنیراه سراوتایهای



ما یتبهوالی ورشرر بهشررانایگرری رجتنا نماینرد.چرررشرهرغ ربوبررتهبره



عمالری رصطالحبهمنورن
شهبهوااموفاارییاورسالبصایدهد شرد .سیاس نیزر رست 
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رصررطالحآنیرر 

جریمههاویاه رهدر دصونیتجهتوضرع دتعررداودتنرروعر ریرر

فئوار یر وجروانردریا،ردرابرجررتهترری  ،ایگریر جم هساوتایرقتصراای-سیاسر 
شالسیکتری وشرایبرایترری تعریار شره نیزبهوواد یرفت .

دویارتااقرغ بدویوانبهوصو دویوان

ایقررررن18دررریالای،نویررررندیان 

قرونوسطای در باشرد،یرکنروعتقیردرت بهدنظرویبردنراد  وسریاهنمرای سیررت 
ریبا یمیت ر نقطرهنظرررجتمرام رسرت .درردیریت رقتصرراایدنررروخیژی ر باسررتان 
بها یخمدمرستنباطدعن ایست،یکرانو فررنرررهبررهفئوار یررر تاوتنررد.دتاکررررن
شایشرایر ورژهفئوار یر مدهریر دویوان یوشناکریشهر آندقطع دران برهاویرن
وورسررتایحررذ ریرر رصررطالحر ورژیرران سیاهیااد شراند،بهتدییجهمهچیرزاویرن
شالسیکوآدو ش شدهرند.وایجر شرایبرا سیاهر جم هفئوار یر یرباتوجهبهدنرافع
ریوپای داهومفئروارلدعمروالبررریقیراس سیاس ورویشبرابرجررتهوبرزیگناران
بهمنورندثرالنیمرهفئروارلویرافئوار یتره ارانوصوصیاتدنا آن یرسرؤرلبرانرد.
ژرپن یارتوپیای وغیررهنیرزدرویارسرتاااه برمک ایقرن19شایلدایش توصیاات 
قررید ییراوایشاویهایغیررغربر نیرز ر فئوار یر جهرتپایرانارانبرهشرایشرا
رغ بایکوفه غا بودي و بروانر آن سیاس آنریر هشرا.درایش فئوار یرر یر
رسرتنباطدر شرروا.دویوراندعتقدنرردبرری  بهمنورنوضعیترقتصاایشهنایزیرقبرخر 
فئوار یررر ریوپررای وغررر ونظررامهررای هرنظامشاپیتا یرت د آیرد،توصریفشررا.
دیندرییآسیای ،تااوتهایدراهویوجروا برریدایش فئوار یر قدیت ریجااطبقرات
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رجتمررام (رییرتوشررس ر )جهررتشنترررلو به ری د یسید ،غافخر رینکههموریهالیر 
بهرهبرارییر  دی هایحاص صیز،شهدنجرر الی نم  ریدوهمی ناوا صر هرای یاقرت
آسیبپذیریوتوسعهنظامبهرهبرارییشااوی یایریررن 


نرخهایدویو بواشهفئوار یر یربهآور

بهظهویجوردعطبقات دبن بربهرهبرراریی
ر یمایای رستشهیویری  دری هراشرایو و یساندوروروررممرراویهفئوار یرر یر
دنجررربررهرحیررایآنهررادرر یرانررد،ت قرر  یقرر  ا.ایروریررخاویهفئوار یررر پیمرران
د یات.ویدعتقدبواشایوانجاتاست و فئوار پیمان صررفا رقتصراایورجتمرام 
ربتدری بهشرماجروردع براریبابرانفئروارل بوا.ایصویت شهورسالبهوظرایاشممرخ
تتویخد اهد،ایحا شهشایوانجاتبصرای نم شرا،پیمانبی رووریبابشد یرررت،
وپیارررفتهترررجرروردع برراسررردایهاریهررای ایآنصررویتریبررا ورسررالیرر تیررو ش
صنعت پیشپایشمادر یرذریا.بنرابرریر  و عیدد شراورمالمد ارشرتشرهورسرال
دایش فئوار یرر یراریریدردلرقتصراای بایرردهمررهآن دین ر یرشررهر روبررهتیررول
دتضد ارنرت( .)Poly, 1991

یرفترره،با یرارنرردوریر نیررزر وصوصرریات

ایروریرررخاویهفئوار یرر ر ،ریتبررراطو برجرتهوده روریخنظامفئوار یر بواشره
همبرررتگ دثبت ر برری یوحانیررتش یرررا ،هی حاشریهسیاسر بررآنبرهجرزرنجرام
رسقفهاوطبقاترشرر به تا استرسر  وظیاررهر ریررذرینبرروا.ریبابررانهمررهرصررخو

باریوبارندیارهوآینردهنگرربوانردترا
بهدنرابعودررجرعم ر ودعرفرتر جم ره نر 
دکتببوا.بنابرریر طبقراترشررر دعمروال رینکهایرورورممرفئوار یر سریطرهشروم
بریزیدیان بافاری ت،نجیرب،برادعرفرتو ب  یاقت هایویر پو ردریبر رندیارهغیرر
ر زرداشریف،بواندوربنرا وفر نردرنوویر  شایرتهبعدر ریبابانشریفوبادعرفرتبرر
بهنایاهپو دریشدهآننجیب رایانبواشره نظامرقتصاای-رجتمرام فئوار یرر سرایه
تاکیالترقتصاای-رجتمام فئوار یرر یر رفکندونرهنظمر ر آنبررجرایدانردشره
بهتاکیالترقتصاای -سیاسر ایرایرر  فئوار یررر بررهیرردکبکارردونررهیدرر و
ارانررد.ایروریررخاویهفئوار یررر تیررولهررا جایگاه برریراریهجادعهواینهایتتبدیخ
دویو نبواند،و بایذشرت درانقردیت بهیکنظامرقتصاای-سیاس دتضیوبره
رستثمایبهبهانهرستعمایورستبدرابرجادعه
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ورلورضمتاللیراید.چرررشرهپارتیبان 

سایهرفکندوایروروراویهفئوار یر تیرول نظامرقتصاای-سیاسر ر ناحیرهجادعرهو

درامبه ترا شرایشراغیررمااالنرهوغیرر ورایرریانهریبواشهر همری طرر ت قر و
ممررربررهرسررتتکامبنرراینظررامرقتصرراای -شای،س وکویرهیسیدنبهشکوفای ،شمرال
رجتمام نبروا  ،رذرفاقردبررترال مجهرت ونیخبهسویودرونروم  رذترسرت.شرای
نظامرقتصاای-رجتمام نگاهبهفئوار یر  ،نظ وجایگاهرجتمام ارشت رست.ای ریر 
سردایهساالییرستشهدنبعرثر رهمیرتو وددتبهوانوراهودرابرریترردی دعراش

ری ششایوشایشرانرست.ایریوپرایقبرخ آنهاشاید شنندور ری شای رذتدر برنرد.



نگرراهشاپیتا یرررت یرراسررردایهدتویرنررهو نظامشرایر ورانوراهشرروعدر شروا ،نر 



یشد،بقا وراریهجادعهبوا.ایحرا شرهای یعن ماطخوباطخنبروانوورواشنروم 
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ایریر نظرام
دنصاانهوجناح ری یونهتارکیالتشوتراه تک یفاین ییاهد یرفرت .

ر قرررنهجررده بررررییون ر بصارریدنبرره ای ری سیرت هی شر ضررینمر شنردو
رقتصاابهمنورنپایهورساسدرایخفرهنگ  همه ذتدر برنردیرکنروعریبرا یمیتر 
ورجتمام برریسرنی 16ترا60سرالشره قرریارایشهایدقابخروتیایرتهرش شره
تورنای شایارشته ،و و گرایوپرسه نر  بررهروتاررویضشرردهرسررت،ر ویدطا برره
واییو ی پیاهد شراند ،قورنی وارکو درئو یتد نماید.هی شر وروایربرترر
وونین ر قبیختا یانهو ندرنجهرتدهرای نم ارندوهرش ایجایگاهرنجاموظیاهبر
ریرر دعاررخرقتصرراای-رجتمررام اینظررر حربوسعوتورنای هایوویشقررییرفتره
د یرفتندوبهانبالنگررن هایسرراددریرن وری شمندرست،و ایتاکیالترقتصراای
حکودتها،ایر نیرزبرهسرررمودرداآنهرا -سیاس فئوار یر شهایرورورممرراویرن

د یسیدورصولجدیدییربردبنایتک یف فئوار یتهچندصباحشوتاه ایریوپراردکران
این برریشایشرانترویجد شررا.درذهب ظهویوبرو پیدرشراور آنجانیزبهمنرورن
پروترتانیر (شاوهریر درریتیت)شراییر یکسوغاتنادیمونیورنهآسیایرایرد،شرای
بررهمنررورنوظیاررهاین ر وراریتک یررفای ایگردتوینبوا،برریریبرا وسراالی دینره
پیاگاهودروندتعریفد شراتابهحدیشه بررییرحتط ب ،رنگخبواندهیاشدهبروا،
رتال وقتیریناه شبیرهد شرمراند.وبرر چونشاییردصت یمایایاوند ارنررتند،
دعتقرردبررواشررهیکرر ر پایررههررایرصرر  رسررتثمایورسررتعماییریدعنر ویورجپیرردر
سردایهارییدردینوفرهنرگدردینیفترای شرا.ایری سیرت شایبرریهمه ذتنبوا،
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مدهق ی سواوایدقابخمدهشثیریضرری درئو یت ندرشتندودویاحمایتاو تنیرز
د شراند .

نبواند،ایحا شهایریوپااو رتدتکر بره

آسیبپذیریوتوسعهنظامبهرهبرارییشااوی یایریررن 


شاتو یاننیزر رینکهایریرررنر نقطره طبقاتبواوبرمک ایریررنطبقاتدتکر 
نظرژ روپ یتیک  دینرهبررریظهرویوبررو  بهاو رتبوانرد.ایریرررنقرانونبرهمنرورن
فئوار یررر رقتصرراای-رجتمررام درررامد درجعدررجعاتحقوق وحدوانهای وشالم
نبررواه،م ررتآنیرشمبررواآ ونرره درری  آوررروجررواندرشررت.بنررابرری ر ایکترراتویی
ایریررند ارند.ریررنجزایشمالوجنرو  ریوپررای شررهاینرروعورروایررکیونررهنظررام
شرقوشررنههایاییاواییاچههااچرایشر  سیاس جوردعطبقات رست،ایریررنوجروا
آب بواه رست.بنرابرریر مردم وجروادرا را ندرشتهوبهجایآنرفرررطوتارری فکرری
تو یدآباایهاواویرفتااهبروانر همردیگر یعن رستبدراوجواارشتشرهنرهقا رخبره
ر سررویایگررردوجرربپیرردریشجادعررهری طبقرراتبررواونررهقررانونوتنهرراتصررمیمات
واکوپررشنردهدر یررااور نقطرهنظرر

تظررهریاو تمرررارنو ر دا ر یرتعیرری 

رقتصاایددیریتری یونهبایرهابرهصررفهو د شراشهاینهایتتو یردرتریررنر نیرزر 

صررالحفئرروارلدرررتقخوغیرررسیاسرر  دیزرنفکرونظردرتبدرنفررتررنمر یفرت.
نمرر باشررد.ویدعتقرردرسررتشاپیتا یررر  ( .)Katozian, 1981, p. 9
صرررنعت ایریرررررنوجرررواندرشرررته،و رر 

ریوپاییاناییذیر سیررت رقتصراای-

شاپیتا یر با ییان هموریهدوجوابواهرست رجتمررام بررهنظررامبهرررهبرررارییشارراوی ی
شهنقا ایتو یدندرشتهویاه یرریارات سردایهارییرناررایوآنهر تترتنظررو
فئوار یر رقتصاای-سیاس ورستبدرایونه حمایتاو تدرشزیتنهرارنردک دران ای
پیدرد شرا.شاتو یانهمچناندعتقردرسرت یویررهجدیرردوایریررونشرردهآنیعنرر 
بررهم ررتایدا کیررتاو ررتبرروانبصررش تاکیالترقتصاای-سیاس توقفنمواندو
مظیم ر  دی هایحاص صیزر یکطر و ر ری تجربهت خبهاستآددهبهمنورنحربه
مرردمتم ررکرشررصا حقیق ر وحقرروق ر  سیاس ایدورجههباپیارفتدما کیقیرب
طر ایگرفئوار یر ریوپای هریزایریرررن

ایگرر جم هشاویهرایآسریای وریوپرای 

بهوجوانیاددهرستودتعاقبآنهی یکر  ایگررستاااهشراندوبرریددت درانهرای
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طبقرراترجتمررام ایبرربررراو ررتهرری  طرروالن ،رقتصررااآنهررایراییرررار نظررام

فئوار یر رقتصاای -سیاس دعطخواویر  تدییج نظرامودررشرزتو یردشاراوی یای
یونددهاجرتهرایناشر ر  قرانون

طوییشه

با ریدصر ووب برریتو یدرتورواریجراا
نمواند.ایبرور ر دما رکیقیرببرهریر  رصررالحاتریضرر ر 15/3ایصرردایسررال
نکرانررردوپیارررنهااهایسیاسررر نظیرررر وبه43ایصد ایسال1351رفرزریشیافرت
نادیمونودتررکرمتررضراتد ر بروانیرز صرفا ای تو یعوتقری  دی والصهد شد
منورننمواند.بهمنورندثالایطر حیرات شهدنجربرهتيییرررتاییررترهوسریع ر 



رصالحاتریضر یرشرهیکر  ر وقرایعت رخ( ،سقوط.)1384،رصالحات یرمر یراریضر 



یشرروارقتصرراایتتمیررخشرردهنیررزبرررنده ،1335بهدیزرن18/8ایصدایسال1345
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تتقی وتوسعهنگهارشتندوحدرقخ رینکره یوستاهاو ریجاادااغخشاذ شهریشد.به

سیاس حکودتپه رویبراسراایشوفارای ددیریتتو یرعنهرااههرا،رمتبرایرت،دا یرات
آدریکابهاو تریررنایقا برنقال ساید  6بنرردیوتعرراون هررایشارراوی ییرایررد.
دااهری تتمیخشدشهبعدهمی دنارویبره همچنی رصالحات یرم دنجربهبهررهویی

12دااهرفزریشیافرت.دهر ترری بنردریر  پایی وصوصاٌایشکخهایجمع شرد.ریرر
دناویرصالحاتریضر ای اافرهرصرالحات ری رصالحاتایجهترنتقالش دنرابعبره
رقتصررااینررامارشررت.مجیرربرینکررهریرر  شااوی رنممدهتتتنظرحکودرتدرشرزی
رصررالحاترقتصرراایدعمرروالایشاررویهای صویتد یرفت،د تورنرت سرببرفرزریش
روتمنرردواریریذوررایرمظرری ناررتویررا  بهرهوییر طری  ریجاانظامقانونمندوقابخ
صویتد یرفت.ری طرحوشیوهرجرریآن شنترلبهرهبررارییسرردایهارییشاراوی ی
دوجرربدهرراجرتدا کررانبرراذوررایروتررورن رناررای یرنظرونظرایتحکودرتدرشرزی
رقتصاایقویوویوابهمرصهتجایتشهری شوا.ایسال 1349جهتیویایوی برا ریر 
ر یکرو ویهاسا ییوستاهاودررشرزتو یرد دعاررخب رهوجررواآدرردهوبرراهررد رممررال
شااوی یتوس یوستاییانبها یخضرعفای ددیریت ورحدوتصصص اییرسرتایرنجرام
سررردایهوبرنادررهبرررریشرراییویریرضرر  شایهررای یربنررای ،حرردرشثربهرررهبرررارییر 
سهخر وصولر سویایگریراید.ریر یونره دنابعآ وواک،رستاااهصتیحر نهااههرا

دهاجرتهایب یویهوغیرهدفمندر جم ه ووسایخوداشی آالتشاراوی یورفرزریش

االیررخدهمرر بررواشررهدوجرربفروپاشرر  تو یدوایآددسرررنهشاراوی رنیوسرتای و
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بهبوا ندی آنانقانونتعاون نموانتو یرد (یشرردتو یرردرتدتنرروع یرمرر واردرر و
ویکپایچهسا یورحیرایریرضر براحار  فررررویاههررایآنهررا،رفررزریشبررا اه موردررخ
آسیبپذیریوتوسعهنظامبهرهبرارییشااوی یایریررن 


دا کیتفرای ریعایحو هممخشرشتهای تو ید،رستاااهر رمتبایرتوپیوندشاراوی ی
تعاون تو یدیوستای تصویب،ربرالمورجررر باصنعتایجهتتوسرعهصرنایعتبردی و
شد.ریر تعراون هرام ر یغر دوفقیرتای تکمی ر وربرررتهبررهشارراوی ی)،رجتمررام 
مرصهتو یدای دینهوریددتصولومرضه (ددیریتوسرا دانده م مر وتصصصر و
بهدوقعودداتدویانیا یوسرتاییان،هنرو  )...فرهنگ (ریتقا سطحارنشم م وفن )
ه شههنرو رسرتنتورنررتهرنردجرایگزی  ورشو وژیک(حا دنابعواک،آ ،دررترعو
پی هویرنیراند.دثالبای آنفروشدتصول جنگخها)چندی شرشتشاتوصرنعتای
وشپنبهشایرنایچنردسرالرویررایبرا ری ریررنترسی وبرهسررمتیوبرهیررترش

آ راباقیمت دناسربتررر وریردتارمین  نهاا .
شرشتهایتعاون رست.ترسی ویرهرندر ی

شرررشتهررایتعرراون شارراوی یو یرمرر ،

یرهکرراییجهررتسررادانارانبررهدرردیریت
ورحدهایشوچکتو یدیشااوی یو یرمر 
بوا،ایحا شهدعاخده ایگرربرهوجروا
آدرردهایتقررری  درری شرراهشمم کرررا
تو یدرتشااوی یبه ترا پیاررفتم روم
شااوی یودکرانیزهوصرنعت شردنآنای
یویررایوی ویقابررتبرراشاررویهررایایحررال
توسعهوتوسعهیافتهبواشهایسرال1347
بارهدر فن (رجرریسیاستهاییکپایچگ 
ریرض وشارت،رنجراممم یرات یرربنرای ،
رسررتاااهصررتیحر داشرری آالتوربررزریو
راورتشااوی ی،شرایبرایوشهرایم مر و
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فنوننوی وپیارفتهشاراوی ی)،رقتصراای

 -5اصـــالحات ارضـــی و رو
تزریق یارانه
همانطویشهرشایهشد،رصالحاتریضر 
ایریررنتوس دتمدیضاپه ویبرهمنرورن
قرمت ر رصالحاترنقرال سرایدایسرال
1341بررساسیفررنردومممرود وفرایمر 
هریونهدبنا،رساسودطا عهم م وفن با
تصویبتواهدرامرنجرامیرفرت.ایاویهری
شهرقتصاا ریررنتتتتر یردررایخسیاسر 

ارو ووایج قررییرفتهو 52-63ایصد
ر  دی هایشااوی یریرررندیراناهقانران
تقری د شوا،رصرالحاتریضر برهمنرورن
یکرستررت یجهرتیهرای یژیر وقردیت
د ر آسیبهایفرصتط بانهقردیتهرای
ناحیهریودنطقهرییافئوارلهایرقتصراای

سیاس نیرزایرقصر نقراطریرررنرتصراذ یرترشسرردایهاریرنغیرر دو رد (تجرایت)سیاستد در شروا(سرقوط.)1384 ،ای حت بر یونر در یرراا.ایجروردع شره
اویهریر شکوفای رقتصااشهدریرحرشرت سیرررت تو یرردتوس ر بصررشاو ت ر راریه
سویوصوص سا یوسردایهارییرنارررای وصوص ایحو هبا ییان وتجایتشنتررل
رقتصااشااوی ی ریرررنسریرقهقرریر پیردر تو یدیشهایپایهریدورقعبهمنورنداراغخ
د شندور شخبهجز در یسرد.رصرالحات شاذ (تجایتغیررصو )دتب روی ورسربا 
ریض رتااقنرادیمون ایتراییخرقتصراای-



پیشد یفرت،نایراهدرریرحرشرتتوسرعه شدهودوجبتزییر پرولبرهداراغخغیرر



رقتصااجهان ر بصشاهقران برهسرمتو د شوا،رقتصرااد ر نرایزیرتوسر بصرش
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د یرااوبدی ترتیربرقتصرااد ر فردری درامدونقشاو تایشنترلرقتصااش یرا

یشوارقتصااییرفرره در آویاواینتیجره

اتریجرررااطبقررراترجتمرررام و
سیاس ریررنبواهشهتقریبابهپنجاههقبخ دوجبررر 
برد یراا،و آسریبایگرریشرهرقتصراا رشررف یرید یراا.اینظرررولبرهوروای
شارراوی یری رررنفع ر یرتهدیرردد ر شنررد ،ورروادمکرر رسررتایذهرر او تمرررارن
چگونگ هدفمندشرانیایرنرههراوتارعیف رقتصاای ری یونره دتبراایشروا شرهتو یرع
نظامتو یدسردایهارییبهوصو ایبصرش یایرنههانرامااالنرهرسرت.برهبیرانمرامآیرا
رقتصااشااوی یرست .

یورستشهسردایهاریرنبههمراننرربتیرا

شورهدوقرری حاش ر آنرستشرهای بیاترر طبقاتدراد باسطحایآددپایی 
شاویهایارنای دتوییایرنهدعموال بیاتربه ر سه یایرنهبروویاریباشند،ری فرضیهشه
رنووررانوریهررایدررتمک غیررر

سررردایهاری

سیرت رقتصاای -رجتمام یرا برهسرردایه
سررردایهیررذریرندو رردتزیی ر د ر شرروا،ای تو یدیرودصر یررنبایدر یایرنهبهررهدنرد
حا شهایشاویهایمقبنگهارشتهشرده ،شرروندوسررردایهوپررولایحررو هتجررایتو
ددیریتونظایتبررقتصاار شنتررلاو رت دصر یرشردنمانرد،هر ایدقیراسمردر ت
به تا مدموجواتمرایزدارص ودعری  رجتمام وه ایدقیاسرقتصراای-م مر 
بی تو یدیرواو توایجد شواوبهبیران قابخقبول،ایستودنطق رست،و بهیاا
ایگررقتصاااو ت اییرار نظایتاو تر  ارشتهباشری شرهآغرا درریرتوسرعههری 
یرشدد داندوبردی ترتیرب دینرهیشردو شاوییر دصر ویاتجایتنبرواهرسرتو
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نقطهشروعتوسعهایشاویهایارنای دتروی
ر تو یددنبعثر والقیتوشایآفرین برواه

6ـ فرجام
نظامهایبهررهبررارییشاراوی یرو یره

آسیبپذیریوتوسعهنظامبهرهبرارییشااوی یایریررن 


رست.ریرایشارویهرایپیاررفتهوتوسرعه (وراهدا ک ،اهقان سه بری،رجایهاریی
یافته ،تو یعیایرنهبهسمتدصرر شننردیان ودا ک )فاقدهریونهتاکیالتتو یردیای
هدفمندنادهرست  ،
بهریر م رتبرواهشره دریرتوسعهورویشوریادرح رهتارکیالت
هد غرای یایرنرههراتو یردوتو یردیرشره تو یدیتعاون (سهاد  یرم ،تعراون هرای
دتام تقویتتو یردورقتصرااد ر ویفراه سررنت ،تعرراون هررایتو یررد،دارراعهررا)وای
رجتمام وسادانارانبهنظرامدصرر بره نهایتوصوص (سردایهارییریض ،شاتو
صویتتصامدیایدقایرهبراحمایرتهرای صنعتها)بابرنادهوهد داص د یراا.
دقطع ویرشدپراروتیایرنهنقدیبهرقارای
تيییرجهتاریساوتایشااوی یجوردعرو یه

جادعه دصرف رست.ریرایشاویهایجهان بهصنعت شدن انویهآن،دتردوایتیوبره
سررومرقویررایریرررتایرراهمررانصرراحبان شاهشسطح یرشاتدتصوالتشاراوی ی
سردایههاییرشدودتمو ی بیاترر ضعاای ورفررزریشب ر یویررهجمعیررتوبرراالیفررت 
ریرتار یایرنهبروویاریند،ا یخقانعشنندهری رنتظایرتد تهار داهرومردنیرتغرذری ای

برریهدفمندشرانیایرنههراایبررترشرادال شنایسایرموردخنیرا برهتارکیالت شرران
ریرتایرقتصااجادعرهنمر باشرد.بنرابرریر  نظررامتو یرردشارراوی ییررجتنررا نرراپررذیر
زوداجهتنایخشردنبرهتوسرعهورقتصراا د نماید.بنابرری بهدنظرویفرا آدردنبره
پویاد بایرتبیارتریایرنرههرابرهسیررت  دعاخمدمردنیتغرذری نرایزیرر ویوابره
رقتصاایپویراو ریرایسرردایهیرذریرنویرا درح هوصوص سا یتاکیالتنظامتو یرد
تو یدیررن رجتماعتزیی شرواشرهبرهنوبره شااوی ییانظامبهررهبررارییسرردایهاریی
ووادنجربهبهبواوضعیتدعیات ویفراه
چررایهریایگررریدتصرروینیرررت.ر جم رره

ممود دراموضعاایریرتایجادعهایشنرای وی ی هایبای نظامبهرهبرارییسردایهاریی
تردی آسیبهایرجتمام وفرهنگ جادعره د تورنبهردکانرسرتاااهر دنرابعدتردوا،
وورهدیراید .
ترهیالتوتکنو وژینوی ،با رییراب فنر ،
تمایررخنهااهررایاو ت ر ووصوص ر جهررت
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دباا ه رطالماتشااوی یبابهرهبراری،تمایخ

به ریجااتيییروداایشتوسیع،پاسرصگوی  ه برنادهییزیهرایغ ر ،تصرمی سرا یو
پایدرییوستای وشاراوی ییرنرامبرراهوای ارو ویار قایتصمیماتوریونهوریتجام 
نهایت رینکهریر نظرامپاسرصگویتتروالت ر ناحیهشاویهایوایج در باشرد.جهرت
نیزد باشد.بنابرری تعادخبارقتصااجهران  حو ههایرقتصاایسهمنصرده وش یردی
آنویرهرندر یتکنو وژینروی شاراوی ی) ،نظرارشت؛بهسهمنصریشهبرریایدهر و
رصالحنظامرجرریر (شوچرکشررانحجر  ایمی حالر بدیهیاترصولشاییرقتصراا



(شناوتدزیتنرب وسردایهیرذریییوی یرد بایرتایتصمی ییریهایارو درد



جهان ایحو هتجایتآ راوجهران تو یرد توسررعهبصررششارراوی یهماننرردسررایر
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نیا هایجادعهایب ندددت،ضمانتتوسرعه رتصرراذناایسررتآنر ناحیررهتصررمی ییررررن

وبهرهوییتصصص وشاف ) ،جهانپیاررفتهردررو یبرهشرمایدر یواو

او تباشایری
توسعهبصشوصوص (بروویارییر ردنیت چنرری بررهنظرررد ر یسرردایشاررویریررررن
غذری دتک برتو یدوبهرهییرریر م ر و دترساانههنو ناشرناوتهویرادهجرویبراق 
ارنررای ایفرآینرردتو یررد)،رصررالحدرردیریت دانرردهرسررتوآنچیررزیوررایجر مناصررر
رقتصاای (پایی برواننررخبهررهبرانک ای تصررمی سررا یبررااورمیعن ر م ر ورصررول
بصررششارراوی ی)ورتصرراذسیاسررتهررای م مر شررای،بصررشوصوصر وبرنادررهییررزی
رقتصاایهماهنگ ر وی ی هرایشراو و نم باشد .
ر ریرررذرییویتوسرررعهرقتصرررااینظرررام
سردایهارییرناررایرست .


ریررر تيییررررروتترررروالتدناررر و
جایگزین هایغیررصو ورفررط نیروهرای

ریرررچررهرجررزریسیرررت اینظررام رنران ایسیررت نظرایترقتصراااو تر و
بهرهبراریییردنابعتو ید(آ وواک ،دی  مم کررراهررایرقتصرراایآ دررونووطررای
وتکنو رروژی)،فعرراالنسیرررت (یوسررتاییان ،نیروهایغیردتصص دترساانهفرصتهرایر
اهقانرران،درردیررن،دا کرراندنررابع)ودترری  یک پ ر ایگریر استاراودنجرربره
سیرت (دتی طبیع ،رجتمام ،رقتصاای ،ری شدشهایپایراناو رتنهر برهمنرورن
فرهنگ ،سیاس ) تاکیخد اهد،ردار یک دثالتنهاایبصشغالتبهآدایاور اهسال
منصرررش یرردیونادتررروسفرردرروششررده پیشیعن وریارتبیشر ششدی یونتر 
درتب باری سیرت نبایردغافرخدانردوآن غالتپررفتارشتهباشی وایبصرشپنبره
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نیز375000فرصتشي یربرها یرخمردم یویچگونگ ،شیوهویوشایسرتتقرری 
ددیریتصتیحناشر ر شراهشسرطح یرر هدفمندیایرنههاینقدیوسهامهاییریگران
آسیبپذیریوتوسعهنظامبهرهبرارییشااوی یایریررن 


شاررتوداررکالتفنرر تکنو رروژیهررای شهودرینکرراهو رخوضرایعهرقتصراایو
شایوانجرراتپنبررهپرراکشن ر ،ییرررندی و رجتمام ایگرییرحدرقخر حیرثتو یرعو
بافنرردی وتبعرراتبررا ریفررروشومرردم ناشایآددشرانسردایهاییراشپولیاربزری
هرراییایرنررهریآنر اسررتبرردهی  توسعهبرشاویتتمیخننمایدشرهردررو های


حمایررت
(حرین .)7 .1387،ایحا شهرفزریش شر تدوی ورجرریدراایونهآنهراحردرقخ
بیشر پنجبرربرریقیمرتنارتوپارتورنه بهمنورنماد ر ریرذرییویتوسرعهبصرش
بهاستآددهر صندوقذویرهری یدتک و شااوی ید باشری .هنرو تبعراتوضرریو
قویرنتظایرتسرمتتوسعهیروی فررترر 

یررانهررایحاصررخر رصررالحاتریضرر ای


برنادههایپیشبین شده،برآویاد نموا .


دورجههباشااوی یدکانیزهوداشرین انیرا

بنابرری رصالحاتریضر شرهبرهرنردر ه براوشاو رتهرایقاصررونگرررنر مردم
ممرچندی نرخر یمایایاونوویر آنهرا رجرررریرصررو یکپایچررهسررا ی درری هرراو
دوجرربمقرربدانرردی بصررششارراوی یر  سردایههای ابتتکهتکرهشرده دری هرای
رقتصررااشارراوی ییرررتراهدت رر رر آینررده شاراوی یسررنگین در شنررد.شررهوسوسرره،
فرریوی دکانیزهوداشین آنیراید ،توسر  آ دونووطایایگرییعن تقرری وتکره
تعرردرادعررردوایر شاررویهایریوپررای و تکهشرانسردایهایگریبامنراوی یایرنرهو
ردریکای شهطع ت رخآنیرتجربرهوتصروی سهامایجریانرست.ایحا شهدرامرزمو
شراهبواند،بهمنورنیرکرسرتررت یحربر  رهتمامجدیجهتیکپایچهسرا ی دری و
دهایرقتصاایوبهیون شارویهاییقیربای شاییرپیدرنکراهری ،ودرینراشراهبرهانبرال
شاویهایساایشپذیرجهانسرود آسریاو رجررییکسیاستغیرفنر براشریوهغیرر
رفریقار قا وپیااهشرد.رصرالحاتریضر ای رصو ایگریعن تقری سردایهنروی  .


حقیقتدقو هریبوار حیثتقری  دری و

شررایور یرررترای رنرردروت ری ر سررردایه منابع فارسی
مظی  ابتوبرزیگقابرخبرنادرهییرزیشره
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ردیدوریرستتجربهریباشدمبررتآدرو فررر

.1

ر شیررا،دصررطا (،)1387جادعررهشناس ر توسررعهو
توسعهنیافتگ یوستای ریررن،رنتاایرترطالمات .
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