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Abstract 

During the 20th century, different countries adopted various strategies to achieve 

economic development, including development strategies such as modernization, 

independence, import substitution, and export promotion. Development planning 

was also one of the emerging trends in the political economy of the world, which was 

carried out in the form of these strategies with the aim of achieving faster economic 

development. The approach of foreign relations of many countries was also 

influenced by the pursuit of development goals, and therefore it was considered as 

one of the factors influencing the economic development of countries. The Islamic 

Republic of Iran has also had many experiences in pursuing economic development 



strategies, including modernization, and has pursued various plans in this regard. The 

basic question of this article is about the evaluation of the defense modernization 

strategy and its foreign relations approach on economic development in the Islamic 

Republic of Iran. In order to answer this question, the initial period of the 

modernization strategy after the eight-year war with Iraq and especially the first and 

second development programs were investigated as a case study, with a descriptive 

analytical method, and it was concluded that during the implementation period of the 

modernization strategy, although limited successes were achieved in some areas such 

as agriculture, but failed in major sectors including foreign trade, reducing 

dependence on oil revenues, economic growth, production, industrial growth, service 

sector, social justice and inflation. 
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 چکیده
در طول قرن بیستت ک ورتتورمخت ف، راه ردماردمخت گونخگون  رد بردت دبتت یخب  به  وبتت ه 

به دلگومخت  وبتتت ه دی قایو نوبتتتخیت جخ دق صتتتخدت د ،خر وردنه وه دی دجم ه ره ف   ودن 

فهرنیزدبیونه عهم ودبس گ ه هخجگزجن  ودرددت و  وب ه صخدردت دشخره ورد. برنخفه رجزت  وب ه 

خت نوظهور در دق صخد بیخب  ههخن بود وه در قخلب ردماردمخت فزبور بخ مهف نیز جک  دی رونهم

صخدت دنجخم ف  ب ه دق  برجع  ر به  و ب یخب   سیخرت دی ورورمخ د شه. روجکرد رودبط خخره  ب

نیز  حت  أثیر پیگرت دمهدف  وبتت ه قردر گره ه و دی دجم رو دی ففل ه مخت  أثیرگردر بر  وبتت ه 

آفه. ه هورت دبالف  دجردن نیز  جخرب بسیخرت در یفینه پیگیرت ش خر ف دق صخدت ورورمخ به 

ردماردمخت  وب ه دق صخدت دی ه ره نوبخیت  هده   ددش ه و برنخفه مخت ف، ر   رد نیز در دجم 

ردب خ پیگیرت ورده دبت. پربش دبخب  فقخله حخضر در فورد دریجخب  ردمارد نوبخیت  هده   و 
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ن بر  وب ه دق صخدت در ه هورت دبالف  دجردن دبت. بردت پخبخ به دجم روجکرد رودبط خخره  آ

صوص برنخفه  بخیت  هده   پس دی دهخع فقهس و به خ رارد ردمارد نو سئرهه دوره آغخیجم پا ف

ب  گردجه و دجم  صی    حریر  برر ب ه به عنودن فطخل ه فوردته بخ روش  و مخت دول و دوم  و

ردمارد نوبتتتخیت  هده  ه گرده در برخ  دی حویه مخ  ن یجه حخصتتتو شتتته وه در دوره دهردت

م چون ورتتخوریت فوهقیت مخت فحهودت حخصتتو شتتهه دفخ در ع هه ب،ش مخ دی ه ره  جخرت 

خخره ه وخمش ودبستت گ  به درآفهمخت ن   ه رشتته دق صتتخدته  ولیهه رشتته صتتن   ه ب،ش 

 خهفخته عهدلت ده  خع  و  ورم نخوخم فخنه.

بالف  دجردنه دلگوت مخت  وب هه رودبط خخره ه نوبخیت  هده  ه  ه هورت :های کلیدیواژه د

 دولت

 16/08/1401تاریخ پذیرش:      12/08/1401تاریخ بازبینی:      05/05/1401تاریخ دریافت: 

106-132 صص، 1401 پاییز، 55، پیاپی 3، شماره 14فصلنامه روابط خارجی، سال 



 

 

 مقدمه

برنامه های توسعع ه رمیپ پولوی دماتام منینی بر اویوی نوسععازی بود زه از  ر  
شورها  صادی بین اومللی، قارت های غربی و به خصوص آمریکا به ز نوادهای اقی
توصععیه می شععا  با پیروزی اناسال اسععسمی، برنامه های توسعع ه منینی بر مال 
شانا  در این دوران، تواجپ نظامی دراق به ایران نیز مزیا بر  سازی نیز میوقف  نو
دلت شععا تا پیییری اهاا  توسعع ه اووویت خود را در ماابی هزینه های جن  و 

دسععت دها  اما پا از پایان  همچنین تأمین زاالهای اسععاسععی مورد نیاز جام ه از
شی از جن  به  ساخیوا و خسارتوای نا سازی و ترمیپ زیر جن  تحمیلی، رونا باز

های سیاسی و اقیصادی زشور تنایی شا  دووت جمووری یکی از مومیرین اووویت
اسسمی ایران در دوران پا از جن  مجادام برنامه ریزی توس ه را منینی بر اهاا  

صا س ه اقی شا و تو ست ت ایی و ر سیا دی احیاء نمود  بخشی از این پازل بر پایه 
های توس ه صادرات در ماابی جاییزینی واردات، خصوصی سازی و جذال سرمایه

ست خارجی منینی تنش سیا شاه و  شیه  شا  خارجی بنیان گذا زدایی نیز پیییری 
ه های اول و دوم توسععع ه ان کای پیاا زرد زاین اقاامات به خصعععوص در برنامه

پیاماهای مخیلفی را در درصععه های سععیاسععی، اقیصععادی و حیی فرهنیی بجای 
 گذاشت 

مسععهله اسععاسععی زه پاوهش حابععر به بررسععی آن می پردازد، ارزیابی راهنرد 
مارنیزاسیون اقیصادی و اثرات آن بر رویکرد روابط خارجی و توس ه اقیصادی در 

 1368زمانی سال های  جمووری اسسمی ایران است زه به صورت موردی، فاصله
های دووت در راسععیای سععرمایه مورد مطاو ه قرار می گیرد  دلیرغپ تسش 1376تا 
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ساختگذاری سیع در حوزه زیر ساالر، های و ها، تکیه بر مایران تکنوزرات و فن 
صیه سای تو صادی برا شان و رونق اقی صن یی  ها و تجویزهای اووویت دهی به 

وق بین اومللی پول و بانک جوانی( و نیز تجربیات نوادهای ماوی بین اوملی )صععنا
زشععورهای نین و ترزیه، اما در نوایت دووت موفق به دسععییابی به اهاا  توسعع ه 

 اقیصادی خود بر اسای هافیذاری های برنامه ها نیردیا 
دام موفایت رویکرد دووت در قرار دادن زشور در مسیر توس ه اقیصادی ریشه در 

باتی دارد زه ب صادی ت ار ساخیارهای اقی سیون تااف ی در  ر مننای نظریه مارنیزا
جمووری اسععسمی ایران وجود داشععیه اسععت  از جمله دام انطناق رونا توسعع ه و 
صادی  سی و فرهنیی و اقی سیا سیرهای  صادی و رویکردهای آنوا با ب نوادهای اقی
جام ه، تک ب ای بودن رونا توسعع ه، دام هماهنیی توسعع ه سععیاسععی با توسعع ه 

ای با آن، تأثیرپذیری اقیصادی، بی توجوی به دااوت اجیمادی و برخوردهای حاشیه
اومللی پول، افزایش واردات اوملی ماننا صناوق بیناز هنجارهای نوادهای نظام بین

ها، دام های دمرانی و اتس  هزینهو باهی خارجی،  والنی شعععان مات  ر 
سازی، وجود دووت رانیی ها، دام زنیرل تورم، نظارت بر اجرای  ر  صی  صو خ

 توان اشاره نمود در ایران و دام وجود نیروهای مووا در دووت را می

 . چارچوب مفهومی1

زنا، توسع ه، ها اسعیفاده میسعه مفووم زلیای زه پاوهش حابعر از نارنوال آن
توس ه اقیصادی و برنامه ریزی توس ه است  این مفاهیپ ناشی زلیای در فرایناها 

 انا:های ایران در مسیر دسییابی به توس ه داشیهبرنامهو 

 . توسعه1-1

ست سط قرن هجاهپ در مطاو ات زی س ه در اوا شا زه به مفووم تو سی  ر   شنا
سیی موجوداتی از قنیی درخت )تنایی از دانه به درخت( به  م نی مراحی تکامی زی

شا  داروین با  ر  نظریه تکامی، م نای مثنیی به مفووم توس ه بخشیا زار برده می
ر جوت مثنت تغییر یافت  در این و از مفووم دگرگونیِ صر  به مفووم دگرگونی د

سیفاده می شیر از وامه تکامی ا شا و منظور از زمان برای توصیف مفووم توس ه، بی
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تر و اونیه م موالم بویر، از  ریق تکامی، تنایی یک واحا سعععاده به واحای پیچیاه
سیا ن یک برنامه بود و ادیااد بر این بود زه این فراینا م موالم از  ریق به ف لیت ر

ها، حیوانات، گیاهان و    ( و سععازگاری اسععی اادهای باواوه در موجودات )انسععان
 (4-5: 1398شود  )بایزیای و حسین پناهی، میبیشیر با محیط پیرامون انجام 

س ه در دلوم جایا و در اواخر قرن  شت حاود نیپ قرن از زاربرد مفووم تو با گذ
و سپا  18در قرن  1اا موسیوی موزروامه توس ه وارد دلوم اجیمادی شا  ابی 18

این مفووم را بسععط دادنا  اسععپنسععر جام ه را با یک  19در قرن  2هربرت اسععپنسععر
شابه یکاییر می سه زرده و آنوا را م سپ بیووومیک ماای شمناان ارگانی ست  انای دان

بسعععیار دییری از قنیی زارل مارزا، امانوکی زانت و آگوسعععت زنت نیز مفووم 
انا  مفاهیپ مارنیسپ، رشا، ترقی و دییر مفاهیپ مشابه نیز هن داشیهتوس ه را در ذ

تأثیر بسععیاری بر نظریات ب ای در مورد توسعع ه داشععینا  بر همین اسععای بود زه 
بسععیاری از انایشععمناان بین انواا جوامع تفاوت قاکی شععاه و توسعع ه را امری 

جیماا و جام ه )به ت نیر بین ا 3دانسععینا  به دنوان مثال فردینانا تونیاتاریجی می
وایپخود وی، گمین یی دورز فت(، ام فت و گزوشعععا بین جوامع منینی بر  4شعععا

مازا وبر گانیکی و  کانیکی و جوامع منینی بر همنسعععییی ار بین  5همنسعععییی م
های بیشععیر های بیشععیر احسععاسععی و جوامع منینی بر زنشجوامع منینی بر زنش

دادنا  ب اها ری را به موارد اخیر نسععنت میداسنی تفاوت قاکی شععانا، و  ن ام برت
نویسععناگان بسععیار دییری از قنیی گابریی آومونا، ووسععین پای، وِوی، مور، وِربا، 

ها به نظریه باینار، روسععیو، آیزنشععیات، هانیینییون و واینر تحت تأثیر این انایشععه
 (226-229: 1383در توس ه روی آوردنا  )موثای،  6نوسازی

اوملی نظریات ادی و به خصوص در حوزه دلوم سیاسی و روابط بیندر دلوم اجیم

                                                                                                                                 

1 Justus Möser 
2 Herbert Spencer 

3 Ferdinand Tönnies 

4 Émile Durkheim 

5 Max Weber 

6 Modernization 
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باشععنا  نظریه می 2و نظام جوانی 1موپ توسعع ه شععامی نظریات نوسععازی، وابسععییی
نوسععازی به اویویی از توسعع ه توجه دارد زه در آن جوامع پیشععامارن یا سععنیی به 

شان به جوامع مارن گام برمی سای این نظسمت تنایی  ریه، جوامع در دارنا  بر ا
ا زمک دییران قادرنا مسععیر های داخلی و بحال توسعع ه با تأزیا روی شععاخص

های یافیه  ی زننا  نظریه وابسییی با اووام از انایشهتوس ه را هماننا جوامع توس ه
مارزا و ب اها نظریات راکول پربیش و پی باران، زامسم در تضاد با نظریه نوسازی 

رخس  نظریه نوسععازی، اویو قرار دادن مسععیر زشععورهای مطر  شععا  این نظریه ب
س ه سیه و پیییری ننین تو شیناه دان س ه را ا شورهای در حال تو یافیه از جانب ز

صادی مرزز شورها و اویوی نظام اقی سیه در این ز صاد واب سیری را منیوی به اقی -م
زشورهای  ودانا، زه زشورهای صن یی در مرزز این اقیصاد قرار گرفیه پیرامون می

حال توسععع ه جای می در  ظام جوانی نیز ملوپ از در پیرامون آن  یه ن نا  نظر گیر
شه شیاین مطر  انای سط امانوکی واور سییی، تو های مارزا و همچنین نظریه واب
ها در نظام جوانی در سععه دسععیه مرزز، پیرامون و از نظر واورشععیاین دووتشععا  
سیشنه سای ا  اناپیرامون قابی برر ین نظریه امکان تحول و تغییر برای مرزز، بر ا

سییی وجود دارد، ووو اینکه این تحول  پیرامون و نیمه پیرامون بر خس  مکیب واب
س ه ادیااد  س ه به تو شورهای در حال تو سیان ز شیاین برای ر شا  واور شوار با د
دارد زه جوان سعععوم بایا بعععمن حفه رابطه با مرزز، از اسعععی مار و وابسعععییی 

 (Wallerstein, 2004) نمایا  جلوگیری

 . توسعه اقتصادی1-2

اساسی  ییراتتغوب ییی است زه در آن رشا اقیصادی همزمان با  یتوس ه اقیصاد
 هاییتادپ از ظرف یایتوو هاییتظرف یشافزاهمچنین و  یاقیصععادهای حوزهدر 
دسوه بر  ی،توسعع ه اقیصععادفراینا در  دها ی، رخ میو اجیماد یانسععان یزیکی،ف

سییابی به  شا زمد شا زرده و میحول می یزن یاجیماد ینوادهایا، توو یر   شونار
صادی  شا اقی صادی، تفاوت آن با ر س ه اقی ساکی در زمینه تو یکی از مومیرین م
                                                                                                                                 

1 Dependency Theory 

2 World Systems Theory 
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 به یاقیصععاددماتام  ینایتوسعع ه، فرا یسدی،م 1960دهه  ییتا اوااسععت  در واقع 
 یجادصعععورت ا و به یناخاوص ملّ وویاتسعععرانه  یشزه در افزا رفت؛یشعععمار م
تر منافع گسیرده یعتوز یبرا ی،برور یامکانات اقیصاد ییرو د یشغل یهافرصت
آشکار شا زه  اریجتدهه، بهاین امّا در اواخر  یافت؛یتنلور م ی،و اجیماد یاقیصاد
برور هر شرط  شا،  ست، ننا یننا ر س ه ا س ه تلاّ آن یاتو  یرازرد؛ ز یرا تو

نا،ینم توسععع ه ثی توو یموارد توا بیم اش )زه غ یبرا یام بازار  یرقا فروش در 
رفاه و مسحظات  ی،و اجیماد یفرد ییشععکوفا یاقیصععاد یرغ یهااسععت(، جننه
 توانایاگرنه م ی،ناخاوص ملّ توویا فزایش  ایرددرآما را دربر بی یعمربوط به توز
سا شرفتپ یدرون هایییبر نار صاد ی شا یزرا ن یسرپوش بیذارد، نابرابر یاقی  یات

 ین،بنععابرا گیرد در بر می را یفاط گروه زونک یشعععرفییپ یننن یراز زنععا؛یم
صاد گرانییتحل صاد یازه توس ه را ننا یانارس یجهنی ینبه ا یاقی زه  یبه رشا اقی
سای اویو د،خو شیی یبرا سرما یهسرما یاننا س گذارییهبه  شا تف  شود،یم یرر

س صاد ینا ت  براخمحاود  شا اقی سای، ر شیرمحصول ب یاتوو یم نافاط به یا  ی
 یاآمانپا یو هپ بر م نا یشعیرب یاتوو یهپ بر م نا یتوسع ه اقیصعاد یاسعت؛ وو

نابع و ن یصدر تخصععع یزمحصعععول و ن یاتوو یتحول در نیونی زار بر  یرویم
 (1393)زفشیر جلودار،  دالوت دارد  یا،گوناگون توو یهاش نه

 دماتام  ، توسعع همیسدی 1960تا اوایی دهه به وحاظ تحول تاریخی مفووم توسعع ه، 
صادی و تکنووومیک  شاخصفراینای اقی شا؛ در این دوره  های دماه ت ریف می 

ملی و برخی از ناخاوص توویا سعععرانه سعععنجش توسععع ه دنارت بودنا از بونود 
دی، مفووم ، توسععع ه اقیصعععا1960های اقیصعععادی دییر  در اواخ دهه شعععاخص
های آن قلمااد تری پیاا زرد و رشا اقیصادی به دنوان تنوا یکی از شاخصگسیرده
شامحور در بنابراین، شا  می شمناان این حوزه، نیاه ر دماه نظریه پردازان و انای

شینا  در حال  شیه و نیاهی جامع تر به این پایاه دا صادی را زنار گذا س ه اقی تو
صادی  س ه اقی بر نیز تو سیاری دارد زه مومیرین آنوا را می یهااخصشحا توان ب

 در ننا شاخص شامی موارد زیر دسیه بنای زرد:
سرانه: - سرانه  شاخص درآما  سشاخص درآما  توویا ناخاوص داخلی  یپاز تا
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صی می شور بر زی جم یت آن حا شاخص یک ز شود  به دنارتی دییر این 
اال و خامات در یک باین م نی اسععت زه در مات یک سععال به نه میزان ز

سرانه  ست  هر مااار درآما  شاه ا به  شور در شوروناان آن ز شور به زی  ز
صادی  س ه اقی شور از تو ست زه آن ز شا، باین م نی ا شور باالتر با یک ز

 بیشیری برخوردار است 
ها و خامات یا: این شاخص به دویی تفاوت قیمتقارت خر یشاخص برابر -

 یامااار تووت  برای ارزیابی این شاخص در زشورهای مخیلف اراکه شاه اس
آن زاالها برال  یجوان هاییمتدر ق ر،مخیلف در هر زشو ها و خاماتزاال

 و درآما سععرانه آنان یناخاوص مل یاتوو، الزم یستشععاه و پا از انجام ت ا
 آیا باست می

یاار: این شععاخص نیز برای رفع م ایب و نواقص مربوط به شععاخص درآما پا -
شا تا برخی از مؤوفه صادی تاوین  س ه اقی س ه پایاار را نیز مفووم تو های تو

 یاتوو یانزه در جر محیطییستز هایینههزدر بر داشیه باشا  بر این اسای، 
به )نه  یاهمنظور گرد یمل هایساالدر ح یزن گرددیم یجادا یو رشا اقیصاد

 یزان( و سععپا میسععتز یطدنوان خسععارت و نه به دنوان بونود منابع و مح
 آیا یرشا و توس ه باست م

های ترزینی توس ه برای غلنه بر مشکی شاخص توس ه: ینیترز یهاشاخص -
شاخص سای وجود  شا  بر ا صادی اراکه  س ه اقی های می اد برای ارزیابی تو
 یسهو ماا یریگاناازه یبرا یدشاخص انفرا یکبر  یهتک یبه جااین شاخص 
شود  در نارنوال این شاخص، م موالم ، اسیفاده میزشورها یتوس ه اقیصاد
سیفاده میشاخص صادی ا س ه اقی سنجش تو شونا، های می ادی زه برای 

 شود تر اراکه میگردآوری شاه و در یک شاخص زسن
سان - س ه ان سانی از جمله موم (:HDI) یشاخص تو س ه ان یرین شاخص تو

ها برای ارزیابی توس ه اقیصادی است زه ترزینی از سه شاخص موپ شاخص
سرانه )برشامی  شاخص برابر درآما  سای   یبه زناگ یاام ، میزان(یاخر یا
 (1369است  )تودارو،  به آموزش یباو تووا( و دسیرس )در
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 . برنامه ریزی توسعه1-3

سال برنامه ریزی برای دسییابی به توس ه ملی برای  در زمان  1928نخسیین بار از 
های حکمرانی اسیاوین در شوروی آغاز شا   نق این برنامه، دووت شوروی بخش

صادی را در اخییار گرفیه و سازوزارهای اقی سایی توویا ابزارها و  دماه مومی از  و
شاورزی، بانک ها  ،زارخانه هاشامی   ،خامات دمومیو حمی و نای، مخابرات، ز

ت این زشعععور قرار گرفینا  تحت تأثیر این تحول، دووت دمسم هپ در زنیرل دوو
شت و هپ قیمت ها را ت یین می صیص منابع را بر دواه دا سهوویت تخ زرد  ننا م

ای زه شوروی به مورد اجرا گذاشت، با وجود هزینه های انسانی بسیار برنامه اوویه
صادی، تأثیرات  شا اقی شان و ر صن یی  سیار زیادی بر جای باالی آن، در زمینه  ب

شی زلیای در توان این  س ه نا شوروی در برنامه ریزی تو شت  موفایت های  گذا
ساکی  شت  این م شین جنیی آومان در جن  جوانی دوم دا شور برای ماابله با ما ز
شورها از جمله نین، برزیی، ترزیه، ایران، زره جنوبی و هنا  سایر ز شا تا  بادث 

پا از جن  جوانی دوم با ها  دسععییابی به ود را نیز برنامه های توسعع ه ملی خ
سطح مشخصی از رشا اقیصادی، زاهش فار و خروج از رزود اقیصادی،  راحی 

گذاری و ایجاد تغییر و های توسعع ه، به منظور تأثیربه  ور زلی برنامهو اجرا زننا  
صت ها و توانمنای آحاد ا ضمن ارتاای منابع، فر فراد بونود در زناگی مردم زه می

شععانا  این جام ه و نیز بونود در اسععیانااردها و زیفیت زناگی اسععت،  راحی می
ستبرنامه سیا ضمامی هایی بودنا زه در قاوب هایها منینی بر  تر اهاا  م ین و ان

 یافینا های اجرایی هسینا، بروز میها و  ر مواد قانون برنامه زه مننای برنامه
های توس ه در زشورهای در حال توس ه، رای برنامهاز جمله مومیرین اهاا  از اج

ست  به دنارتی دییر در حاوی  سریع تر از حاوت دادی بوده ا شای  سییابی به ر د
زه زشورهای توس ه یافیه به مرور زمان و با رونا  نی ی به توس ه دست یافیه انا، 

سازی و  ملت-اما زشورهای در حال توس ه با تأخیر بسیار زیادی در فراینا دووت
توسععع ه گام نواده انا  در این نارنوال، ایران نیز از جمله میاامان برنامه ریزی 
اقیصععادی در زشععورهای در حال توسعع ه بوده و اهاا  توسعع ه خود را در قاوب 

شامی برنامه ریزی برنامه های پنج سی ی  ساوه دننال می زنا  این برنامه ها  یف و
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 ر پنج سال آیناه را در نظر دارد برای توس ه زشور در همه زمینه ها د
با تصعععویب قانونی، زمینه ایجاد یک  1327مجلا شعععورای ملی ایران در سعععال 

ساخت  بر  شور فراهپ  س ه و دمران را در ز سیای برای برنامه ریزی تو سازمان م
با ها  پیشرفت و  1328همین اسای اووین برنامه جامع توس ه در ایران در سال 

میلیون  250شا  دام موافات بانک جوانی با درخواست وام  دمران در زشور آغاز
مرداد  28و از جمله زودتای  1330دالری ایران و همچنین مسععایی سععیاسععی دهه 

سییابی به اهاافش نیز ناموفق  شود و در د سیی اجرا ن شا تا این برنامه به در بادث 
اسععفنا  8ر برنامه دوم هفت سععاوه دمرانی د( Bostock and Jones, 1989باشععا  )
برنامه دییر تصویب شانا  بنابراین در  4به تصویب رسیا و پا از آن نیز  1334

دوران قنی از پیروزی اناسال، شعععش برنامه توسععع ه در ایران تصعععویب شعععا  
(Afkhami, 2009, p. 217) 

( زشور فاقا 1368تا  1357ب ا از پیروزی اناسال اسسمی تا پایان جن  تحمیلی )
ساوه تاوین و  5، شش برنامه توس ه 1400تا  1368ود، اما از سال برنامه توس ه ب
شا   صویب  شا و تکامی مادبا رویکرد  برنامعععععه اولت ساز ،یو م نو یر  یباز

(، 1368-72ی )ساخیار ییو ت ا یاقیصاد یآزادساز ،یو انسان یکیزیف یهاهیسرما
و  یاقیصاد یآزادساز ،ینزیز یبر اویو یمنین یرشا اقیصادبا رویکرد  برنامه دوم
از  تیها، حمارفع نوسان یدووت و بازار، دخاوت دووت برا قیتلف ،یسازیخصوص
ی، صس  ساخیار سازمانبا رویکرد ا سوم برنامه، (1374-78) یداخل عیو صنا ایتوو

بر توس ه  یمنین یدووت، اصس  ساخیار اقیصاد ییریزاهش تصاسازی و زونک
 برنامه، (1379-83) ینظام جامع تأمین اجیماد یریگیو آزاد، شععک یاقیصععاد رقابی

صادی،  نوارم سریع اقی شا  سرمایه اجیمادی، ر س ه پایاار، تاویت  با رویکرد تو
ریزی از پایین به باال، تن یت از سععنا نشععپ انااز، اقیصععاد غیرنفیی و باون برنامه

با رویکرد پیشععرفت  پنجپ برنامه، (1384-88) یارانه و میکی به بخش خصععوصععی
-95) همراه با دااوت، اسیارار اویوی توس ه اسسمی، ایرانی و اصس  نظام اداری

شپ برنامهو  (1390 صاد مااومیی در بودجهنیز با رویکرد  ش جویی صرفهی، ریزاقی
نه نظام درآمای دووت و همچنین قطع وابسعععییی  اصعععس های دمومی، در هزی
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 اجرا درآمانا   تاوین و به مرحله (400-1396)
های توسعع ه قنی و پا از اناسال اسععسمی صععورت جوت گیری و راهنرد برنامه

ها، به دالیی مخیلفی زه یکسانی ناارد  سیاسییذاران،  راحان و برنامه ریزان برنامه
شه دارنا و نیز میأثر از آ موزه هپ در شرایط داخلی زشور و هپ شرایط خارجی ری

رنامه ویکردها و راهنردهای به نسنت گوناگونی را در بهای نظری و تجربی شان، ر
و شععرایط  ها اخییار زرده انا  به تنع رویکرد و راهنرد اخییار شععاه و نیز امکانات

های توس ه نیز نشان های وحاظ شاه برای برنامهاقیصادی و سیاسی، اهاا  و اقاام
های ت ریف شاه زه به اامها و نیز اقر بخشبای زه تمرزز از تغییراتی دارد به گونه

ای نشععان صععورت دینی و انضععمامی، خود را در مجموده ف اویت های توسعع ه
 انا وتی خود را نشان دادههای به نسنت میفادهنا، در قاوبمی

 . چارچوب نظری: مدرنیزاسیون تدافعی2

سودجویی با  1رابرت هایلنرونر ست زه انییزه  صاددان و محاق آمریکایی م یاا ا اقی
ست  اونیه این  رز تفکر زه هر فردی بایا ماام در پ سان نوین پایا آماه ا یاایش ان

پی بونود زناگی خودش باشا، فکری است زه برای بیشیر مردمان  ناات پایین و 
میوسععط در قرون وسععطی ناآشععنا بوده اسععت و فاط در دوره رنسععانا و دوره 

های مرتنط با مال نییزهجا پرازناه شععاه اسععت  در این دوره ااصععسحات در همه
ها و مکاتنی زه یابا  حیی انایشهاناوزی بیش از پیش در سطح جام ه گسیرش می

ها بنا نواده شانا  ب اها نیز ظوور یافینا، بیشیر بر محور بونود زیفیت زناگی انسان
پا از رنسانا جوان مارن دو  ر  زلی اقیصادی جوت رفاه و پیشرفت مادی به 

به زرد، شر در سر یک  ب سپ زه تنوا بر  سیاوی سو صاد  سرمایه داری و اقی صاد  اقی
موبععوا با یکاییر اخیس  دارنا و آن تنوا در شععکی ماوکیت خصععوصععی و یا 

 (76، ص  1394باشا  )حنینی مظاهری، ماوکیت دوویی می
سیرش نظریه شاها ظوور وگ س هب ااز پایان جن  جوانی دوم  ایپ ای بودههای تو

آنوا در ظاهر توصیف و تنیین وب یت نابسامان زشورهای جوان دغاغه اصلی  زه
شورها بود   س ه در این ز سوم و اراکه راه حی هایی برای بونود آن و در نوایت تو
                                                                                                                                 

1 Robert Heilbroner 
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همانطور زه پیشعععیر نیز مورد اشعععاره قرار گرفت، در ادبیات توسععع ه در سعععطح 
تحت  1950اومللی سعه نظریه اصعلی وجود دارد  مفووم توسع ه در اواخر دهه بین

سییی در اواخر  شت  مکیب واب سیون( قرار دا سازی )مارنیزا  1960نفوذ مکیب نو
با پیاایش مکیب نظام  1970با سععلطه آن به م اربععه برخاسععت و در اواخر دهه 

جوانی دیاگاه دییری برای بررسعععی مسعععاوه توسععع ه پایاار گشعععت  مکیب 
سیون را می سه رویااد موپ بمارنیزا  ااز جن  جوانی دوم توان محصول تاریخی 

دانسعععت  اول ظوور ایاالت میحاه به دنوان یک ابرقارت، دوم گسعععیرش جوانی 
سیا و آفریاا و آمریکای  سی ماری در آ سوم تجزیه امپرا وری های ا سپ و  زمونی

های جایا در جوان سوم گردیا  این التین زه موجب ظوور شمار بسیاری از ملت
نال اویویی ب به دن نا  زشعععورها هرزاام  رای رشعععا و توسععع ه اقیصعععادی بود

 (96:1380)زرشنای،
شت زه در این  سی نیز وجود دا شنا در نظریه نوسازی رویکردهای مخیلف جام ه 
میان مراحی رشا اقیصادی روسیو زه به دنوان )خیز به سوی رشا خودنیواارناه( 
مطر  گردیا  به نظر وی زشورهای جوان سوم در حرزت به سوی توس ه اویویی 

یه به پرواز هواپیما دارنا  این زشععورها در مرحله سععنیی با تغییرات اجیمادی شععن
درونی بصورت اوویه و زنا روبرو می شونا  ب ا از آن به تاریج با ظوور نیروهای 

صنایع جایا تغییرات آغاز می س ه  سیرش بازارها و تو شود  زارفرمایی جایا گ
دانا  ب ا از آن، این زشععورها میروسععیو این مرحله را شععرایط مااماتی برای خیز 

برای توسعع ه و پیشععرفت به یک نیروی محرزه نیاز دارنا، ماننا اناسال سععیاسععی، 
سادا بین ضای م سیاالل می زنا یک نوآوری فنی یا اخیراا و یا ف سیو ا اومللی  رو

زشور سرمایه و منابع الزم را برای سرمایه گذاری مووا از محی درآماهای رازای 
صادره ای باست میزه از  ری زنا و نیز از آینا تأمین میق ابزارهای ماویاتی و یا م
سرمایه ریق زمک سوم های خارجی میها و  شورهای جوان  سازی ز توان به نو
 اقاام زرد 

ست ها در مکیب  سی سازی از  ر  نهومارز س ه و نو سی به مال تو سا انیاادات ا
ارنیزاسعععیون نیزی جز یک وابسعععییی مطر  شعععا  آنوا دایاه دارنا زه مکیب م
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ایاکووومی جن  سعععردی نیسعععت زه برای توجیه دخاوت آمریکا در جوان سعععوم 
سلطه خارجی در آن وجود دارد  در  سنت به  ست و غفلت زاملی ن شاه ا  راحی 
ست  هرننا مطاو ات جایا  سییی نی سیون نیزی جز واب سازی و مارنیزا واقع نو

ب را پوشش داده است اما نیوانست مکیب نوسازی بسیاری از نااط ب ف این مکی
 مجادام اویوی مناسنی در اخییار زشورهای جوان سوم قرار دها 

اومللی یکی از پیاماهای موپ داب ماناگی زشورهای جوان به واسطه مناسنات بین
سرمایه شارهای خارجی  سیانال راهنردی از ف سخیویی فوری به سوم ا داری و پا

م اسععت  نفوذ زشععورهای سععرمایه داری بر های جوان سععوآنان از سععوی دووت
گویا )در تاسیی بی امان آن زشعععورهای داب ماناه همانطور زه تروتسعععکی می

دووت برای باا پیش از هرگونه درض اناام در رقابت مسععیایپ اقیصععادی( میجلی 
انناشت »های داب ماناه است: شود زه تنوا دو نوا راهنرد زلی پیشروی دووتمی

منظور از انناشت تااف ی شات بخشیان به شیوه « رنیزاسیون تااف یما»و « تااف ی
های گردآوری زمی منابع مادی و انسعععانی به منظور حفاظت و نیوااری از یک 
دووت داب ماناه، توایاشعععاه یا درگیر جن  اسعععت زه رابرت برنر تحت دنوان 

تر و مؤثرتر یعزنا  ی نی ایجاد یک سازمان نظامی وسانناشت سیاسی از آنوا یاد می
یا برپایی تشععکیست قارتمناتر برای اسععیخراج مازاد توویا، اما انناشععت تااف ی 

توانا در قاوب انناشت اقیصادی هپ باشا  ماننا فروش داخلی مسیغست زمینوا، می
به  یازات اقیصعععادی  واردات دوویی و نیز فروش حاوق انحصعععاری و ادطای امی

شععورهای داب ماناه یک راهنرد توسعع ه ای ها، انناشععت تااف ی برای زخارجی
محافظه زارانه اسععت  انناشععت تااف ی به هیو دنوان راهنردی دملی و پایاار برای 

خود را از  حفاظت در برابر فشععارهای فزایناه دوویوای پیشععرفیه نیسععت زه قارت
سرمایه داری گرفیه انا، وذا دووت شت شیوه توویا  های داب ماناه همزمان با اننا

 (208، ص  1393اف ی از مارنیزاسیون تااف ی نیز اسیفاده می زننا  )میین، تا
سازمانی و فناورانه  صن یی،  شامی واردات محصوالت مارن  سیون تااف ی  مارنیزا

شععود  مارنیزاسععیون اسععت زه بیشععیر برای اهاا  نظامی و امنییی بکار گرفیه می
تااف ی نیز تناقضات باواوه و خطرنازی در پی دارد  مارنیزاسیون تااف ی بخصوص 
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ای زه با نادیاه گرفین به گونهزنا  در مراحی اوویه اش بسعععیار گزینشعععی دمی می
های سیاسی و اجیمادی تنوا به وارد زردن اشکال مارن اقیصادی و فناورانه شازله
پردازد، وذا اشعععکال مارن وارداتی و محیط پیشعععامارن پیرامون آنوا از وحاظ می

تاریخی ناهمیام و از نظر توسععع ه فاقا وجه قرابت بوده و هیو پیونا ارگانیک 
سعععازنا  تروتسعععکی در این رابطه اشعععاره می زنا دوویوای داب ماناه برقرار نمی

ای میناقض دسیاوردهای به داریت گرفیه شاه از خارج را تضییع می زننا و شازله
اارن( می نامی مه  به آن )ملغ زه  نا  به وجود می آور یاار  پا نا مه و  نا  این ملغ گوی
صادی مار صوالت و روابط اقی ست، نامیاارن تنوا محاود به مح شامارن نی ن و پی

سازمانبلکه آمیزه ای از فرآورده سی اجیمادی هپ میها و  سیا شا  )میین، های  با
 (209، ص  1393

 . برآمدن نوسازی تدافعی در ایران پس از جنگ3

های توس ه در ایران، دماتام بر اسای اویوی تا زمان پیروزی اناسال اسسمی، برنامه
ساوه،  8اما پیروزی اناسال و سپا وقوا جن   شانا،نوسازی  راحی و اجرا می

س ه را با تأخیری یک دههبرنامه ساخت  جن  تحمیلی های تو ساوه  8ای مواجه 
سیب شان آ شا  با پایان های جای به زیرساختمنجر به وارد  سی ایران  سا های ا
ه های توس ه مجادام آغاز شا  در این دورتوجه به برنامه 1368یافین جن ، از سال 

جوان همچنان بین دو بلوک شرق و غرال به رهنری شوروی و آمریکا تاسیپ شاه 
شت تا  شورها قرار دا سیی نیز پیش روی ز سی بود  بنابراین دو اویوی وینرال و مارز

سالبرنامه سای آن  راحی و به مورد اجرا بیذارنا  در  ول  های های خود را بر ا
ران با تکیه بر مایران تکنوزرات و اوویه پا از جن ، دووت جمووری اسعععسمی ای

بورموازی دوویی تسش زرد تا رویکرد اقیصعععادی سعععومی زه در میانه دو رویکرد 
جنا  نپ با منطق توزی ی و جنا  راسععت با منطق تجاری بود، اجرا نمایا  منطق 
صادی بود  تأزیا این  شا و رونق اقی شان و ر صن یی  این رویکرد جایا توویا و 

ساها، راهرویکرد بر اوو سات زیربنایی و زارخانجات،  سی ها، ویت دادن به ایجاد تأ
، ص  1377های برق، ارتنا ات و نوادهای آموزشععی جایا بود  )رفیع پور، شععنکه
( بر این اسای، سیاست ت ایی و توس ه صادرات، خصوصی سازی و جذال 157
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 سرمایه های خارجی در اووویت نخست دووت قرار گرفت 
ن اقاامات تغییر و اصس  قانون اساسی جوت افزایش قارت رکیا یکی از مومیری

جموور در سععلسععله مراتب قارت بود  این تغییر قارت بیشععیری به نواد ریاسععت 
س هجمووری ادطا زرد تا برنامه ای خود را ما نظر قرار دها  یکی دییر از های تو

وت جایا با های تغییر، در حوزه سععیاسععت خارجی رقپ خورد  دومومیرین مؤوفه
صادی  شیری را برای اهاا  اقی دمی گرایی و ادیاال در داخی و خارج، اووویت بی
قاکی شا  بر همین اسای بود زه در سیاست خارجی از رویکردهای ایاکووومیک و 

های آزادی بخش، اجیناال همچنین اهاافی از قنیی صاور اناسال و تکیه بر جننش
سیاالالتی زه برای این  (328، ص  1385به دمی آما  )موثای،  از جمله مومیرین ا

هایی همچون نرخش سععیاسععیی  ر  شععاه بود، این گزاره بود زه حیی سععیاسععت
صعععاور اناسال، برای موفایت، نیازمنا اقیصعععادی قوی و پویا هسعععینا و تنوا با 

صادی، هپ می صادر زرد و هپ می توان باای نظام را اویوسازی اقی توان اناسال را 
ضمین زرد  سسمی 97، ص  1388)ی اوبی،  ت سای دووت جمووری ا ( بر همین ا

ست ساوه، به دویی ناوش 8ایران پا از پایان جن   سیا س ی زرد  صادی  های اقی
 توس ه اقیصادی را بر اسای اویوی نوسازی تااف ی دننال زنا 

این تغییرات بادث شععاه بود تا اهاا  دووت به سععمت ارتااء اقیصععادی، توسعع ه 
ساومت آمیز و همچنین همکاری های اقیصادی با زشورهای سیاست هم سیی م زی

ست  سیا سرمایه داری تغییر یابا  یکی از اهاا  این تغییر در حوزه  س ه یافیه  تو
خارجی، زشععورهای حوزه خلیج فاری بودنا  توسعع ه روابط با این زشععورها، هپ 

جذال سرمایه توانست فضای پیرامونی زشور را از تنش دور سازد و هپ امکان می
شورهایی زه در این دوره به دنوان  شورها را فراهپ زنا  از جمله ز شأ این ز از من

شاره قرار می گرفت، ماپن، زره جنوبی و حیی ترزیه بودنا زه در زمینه اویو مورد ا
شعععاخص های اقیصعععادی از وبععع یت بویری در قیای با ایران برخوردار بودنا  

 (97، ص  1388)ی اوبی، 
وری اسعععسمی ایران در دوران پا از جن  و با ها  خروج از انزوا، دووت جمو

به بونود روابط  کا نیز  با آمری فت و  پا را در پیش گر با ارو اادی  های انی گفییو
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ایاالت میحاه به پنجمین صادرزنناه  1994بازرگانی روی آورد تا جایی زه در سال 
ها، جاییزین دووتایران تنایی شععا  در این دوره سععیاسععت گسععیرش ارتناط با 

دیپلماسععی دمومی و ارتناط با ملی و نیز حفه وبععع موجود جاییزین سععیاسععت 
 1370فروردین  6انیااد از وبع موجود شا و روابط ایران با دربسیان س ودی در 

سازمانوای بین اومللی  ست دام همکاری با  سیا شا  افزون بر این،  مجادام برقرار 
ن ملی و شعععورای امنیت داد  بزرگیرین ناوش جای خود را به همکاری با سعععازما

ست سیا سیار  ضاد ب صادی و توس ه آن با دووت در این دوره، ت ها و راهنردهای اقی
سلمانان و دفاا از  سنت به م سی بود زه در آن از ت وا برادرانه ن سا اهاا  قانون ا
بع موجود و نادادالنه جوان بود  در  شانان و ض فان داوپ و نیز به ناوش ز سی م

گرفت  حیی در حاویکه سیاست اقیصادی دووت هیو یک از این موارد را در بر نمی
داخی زشور نیز تورم به باالترین سطح خود رسیا، دااوت اجیمادی تض یف شاه 

 و فاصله دهک های جام ه زیاد شا 

 . نوسازی تدافعی و توسعه در ایران پساجنگ4

اسععسمی با ها  دسععییابی به نوسععازی تااف ی در دوران پا از پیروزی اناسال 
های اقیصعادی و سعیاسعت خارجی، پیییری شعا  بر اسعای این توسع ه در حوزه

های فردی در های زارآفرینانه و موارتسععیاسععت، گشععودن راه برای تحاق آزادی
صی قارتمنا، بازارهای آزاد  صو نارنوبی نوادی زه ویاگی آن حاوق ماوکیت خ

راهپ می شود  از جمله مومیرین شرایط تحاق و تجارت آزاد است، زمینه توس ه ف
 این وب یت می توان به موارد ذیی اشاره نمود:

 ایجاد بازارهای آزاد رقابیی در درصه اقیصاد داخلی زشور (1

 ثنات ارزش پول ملی (2

 تضمین ماوکیت خصوصی (3

های پذیری زامی هر دامی اقیصادی در برابر نیایج ادمال و سیاستمسهوویت (4
 خود

 ادآزادی قرارد (5

 ( 85:1384تضمین رقابت توسط دووت  )نمازی، (6
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بر همین اسعععای بود زه دووت جمووری اسعععسمی ایران در دوران پا از جن ، 
شور را بر مننای برنامهبرنامه صادی های اول و دوم توس ه ز ریزی جوت ت ایی اقی

سمت این  سازی قرار داد  مومیرین دویی در حرزت دووت ایران به  صی  صو و خ
برخی از  1990و اوایی  1980وفایت آن در برخی زشورها بود  در دهه سیاست، م

زشورهای توس ه یافیه و در حال توس ه به منظور زاسین مواردی از حضور دووت 
و به اصععطس  زونک زردن حجپ دووت و افزایش قارت نسععنی بازار و باالبردن 

صاد زردنا   سازی اقی صی  صاد اقاام به خصو سیاری از بوره وری زلی در اقی در ب
بوا، منافع و هزینه  سیع پیرامون مو سای مطاو ه و شورها این اقاامات بر ا این ز

گرفت  در دماه زشورهایی زه به سمت خصوصی سازی گام های آن صورت می
ها بصورت تاریجی، مرحله به مرحله و با درصاهای زپ اجرا برداشینا، این برنامه

سای ین برنامهگردیا  تصمیپ گیری، نظارت و هاایت ا ضنط، بر ا ها به صورت من
گردیا تا اووویت بنای زارشععناسععانه و نیز بر مننای نیایج مطاو ات دلمی اتخاذ می

 هزینه های نوایی اجرای این  ر  ها زاهش یابا 
برنامه نوسازی تااف ی، در زشورهای جوان سوم و به خصوص در ایران در دصر 

ی و تا حای بلناپروازی آغاز گردیا  سعععاوه، با نودی خوش بین 8پا از جن  
ایران دماتام صععناوق  های مذزور برای زشععورهای جوان سععوم ومشععوق برنامه

سازی ادطای بین شروط  اومللی پول و در مراحلی بانک جوانی بود  این نوادها با م
سیاستها و وامزمک شینا های اقیصادی به انجام  ساخیاری، تسش دا های ت ایی 

ای در حال توس ه را به سمت نووینراویسپ سوق دهنا  در این راسیا اقیصاد زشوره
ست سیا سازی در بود زه  صی  صو صاد و خ سازی اقی ساخیاری، آزاد های ت ایی 

ها ( بر اسععای همین ایاه1368-1372سععاوه اول ) 5ایران نیز دننال گردیا  برنامه 
صادرات نیز ما نظ سیراتای توس ه  شاه و در این نارنوال ا ر قرار گرفت  تنظیپ 

بی توجوی از 329، ص  1385)موثای،  قا یاسعععت ت ااد  ( در نارنوال این سععع
سازی قرار گرفینا، اما به زودی ها و بنیاهشرزت صی  های دوویی در فراینا خصو

ها، بسیار دشوارتر از آن نیزی است مشخص گردیا زه اجرای درست این سیاست
ص سازی یک هزار بنیاه دوویی و زه در برنامه ها ما نظر قرار گرفیه بود  خ صی  و
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آغاز شا، به واسطه فساد گسیرده به حاوت  1372های ملی شاه زه در سال زارخانه
زای،  ما  ) یت51، ص  1383ت لیق درآ یای ( از  رفی دییر، ف او های غیرتوو

همچون بوری بازی در بازار ارز و تجارت خارجی، سعععود قابی توجوی را میوجه 
ها رشععا رده بود و همین دامی بادث شععاه بود تا این ف اویتشععاغسن این حوزه ز

ها همچون توویا، زشاورزی و خامات تجربه نشمییری را در قیای با سایر بخش
 زننا 

های دوویی ، اقیصععاد ایران همچنان توسععط دووت و بنیاه1370های دهه در سععال
ی دام ( شعععایا یکی از دالی277، ص  1383شعععا  )زای، هاایت و مایریت می

نخنیانی بودنا زه مناف شان همچنان در دوویی  سازی،موفایت سیاست خصوصی
مانان اقیصعععاد بود و از این رهیذر توانسعععیه بودنا منافع قابی توجوی برای خود 
سازی نیز زه مرتنط با بنیاه های  صی  صو سب زننا  اونیه بخش محاودی از خ ز

شا  در زنار اج سنیام موفق انجام  ستسودآور بود، ن سیا ها، دووت با انجام رای این 
ها، فوالد منارزه و فوالد اهواز به های گسیرده در تأسیا پیروشیمیسرمایه گذاری

 (41، ص  1383نحوی دییر ناش خود را در اقیصاد افزایش می داد  )سحابی، 
های بانک جوانی در ننین فضععایی، زابینه اقیصععادی دووت، بر اجرای سععیاسععت

ست دره سیا ستهمچون  سیا شاری ای باز در تجارت خارجی و  های ارزی پاف
یاا زرده و می به درآماهای نفیی نیز افزایش پ زرد  در این دوره وابسعععییی ایران 

شععکا  بین درآماهای ارزی نفیی و غیرنفیی روز به روز در حال افزایش بود  این 
بایسععت در حاوی بود زه اگر اقیصععاد در مسععیر درسععت برنامه ریزی شععاه بود، می
 1370درآماهای ارزی غیرنفیی رشعععا بیشعععیری را تجربه می زرد  در اوایی دهه 

صادرات نفت  صی از  صادرات غیرنفیی بود   17درآما ارزی حا برابر درآما ارزی 
شا زه نفت به دماه ترین مننع تأمین زنناه واردات  شایا  این وب یت به حای ت

یی شعععا  در سعععال نا نه ارزی واردات حیی از هزی 1370و  1369های ایران ت
 8درآماهای صعععادرات نفت نیز پیشعععی گرفت و زسعععری تراز تجاری را به داد 

میلیارد دالر بود   13.8میلیارد دالر رسعععانا  این در حاوی بود زه درآما نفیی تنوا 
 1369میلیارد دالر در سال  18.3به  1368میلیارد دالر در سال  13.4واردات زاال از 
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میلیارد دالر رسیا  این ارقام در زمان خود بسیار باالتر از  25.2به  1370و در سال 
حا م مول بودنا  گرنه میزان واردات در سععال های ب ای زاهش پیاا زرد اما در 

میلیارد دالر زاال وارد ایران شعععا زه با  100سعععاوه اول حاود  5مجموا در دوره 
رسععیا  در ماابی در این یمیلیارد دالر م 123احیسععاال واردات خامات به بیش از 

میلیارد دالر صادرات خامات  4.5میلیارد دالر صادرات غیرنفیی و  11.7دوره تنوا 
میلیارد دالر بود  این آمارها باین م نی بود  16.2صورت گرفت زه مجمودام م ادل 

زردنا، زه اگر درآماهای حاصععی از صععادرات نفت را از اقیصععاد ایران حذ  می
صی می 107منلغی حاود  سری تراز تجاری حا شا  اونیه با در نظر میلیارد دالر ز

شین درآماهای نفیی، حاود  میلیارد دالر از این زسری جنران شاه و بخشی  77دا
 (259، ص  1376دییر نیز در قاوب وام و سایر ابزارها جنران گردیا  )رزاقی، 

شاه و صادی زنیرل ن سازی اقی ساوه آزاد سه  شا  در  ول دوران زوتاه  همچنین ر
سیا زه  50های ایران به قاناق، میزان وام میلیارد دالر آن قروض  35میلیارد دالر ر

داد زه دایاات سعععاالنه نفت به زوتاه مات بود  این وبععع یت در حاوی رخ می
سط حاود  سف  18تا  15صورت میو صورت تأ ب یت به  میلیارد دالر بود  این و

های در حال توسعع ه، ها و حیی زیرسععاختبرانییزی بادث شععا تا صععنایع، بنیاه
ناتمام بماننا و منابع ماوی صعععر  تأمین نیازهای وارداتی شعععود  به همین دویی 

سالشاخص قیمت شایای را تجربه زرد زه همین دامی بر ها در این  ها افزایش 
تشایا فاصله  نااتی و رشا رفیارهای غیرتوویای در بخش خصوصی افزود  رشا 

شی نرخ دالر شان آن به رقپ  جو شانیر نفوذ ف اویت های  7000و نزدیک  ریال ن
دالوی و سعععفیه بازی در این بخش بود زه تأثیر جنران ناپذیری را بر ارزش ریال و 

، ص  1376اقیصاد ایران برجای گذاشت زه همچنان نیز باقی ماناه است  )رزاقی، 
زشاورزی بود زه  ( اونیه یکی از نکات مثنت در همین دوره، رشا مثنت بخش265

شا جم یت افزایش یافت، ووی مواد غذایی همچنان نیازمنا واردات  سریع تر از ر
( برنامه اصععسحات اقیصععادی در 279، ص  1378در سععطو  باال بود  )مواوی، 

شاورزی  س ه درون نیر منینی بر ز ایران، برخی نیایج از جمله تغییر رویکرد از تو
صن یی منینی بر  شا  سمت ر صادرات، تجارت آزاد و زاهش موانع را به  افزایش 
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شاورزی پا از افزایش  شت  دملکرد بخش ز صی در پی دا صو ف اویت بخش خ
سععیاسععیوای آزادسععازی بازار قاری بونود پیاا زرد، اما پا از آزادسععازی و انیاال 

های ووزا در توران، جریان ماوی به سععوی امسک، مسععیغست و سععاخین آپارتمان
 (56، ص  1383نیز به تاریج افزایش یافت  )زای،  های خارجیباهی

سازی  صی  صو سنت به برنامه ت ایی و خ در دهه اول پا از جن ، خوش بینی ن
به نحوی به پارادایپ مسععلط ذهنی در برنامه ریزان اقیصععادی ایران حازپ بود زه از 
سنیام باالیی زدنا و از سوی دییر نیز مردم را در دا سیاراض ن خی یکسو دست به ا

زردنا زه این سیاسیوا بادث فشار روی تاابای خریا به مصر  گرایی تشویق می
ها، دسیمزدها و حاوق برخی از اقشار بیشیر و افزایش تورم گردیا  نرخ ها، قیمت

به میزان باالیی افزایش یافت  تنوا یک مورد حاوق و مزایای زارزنان و زارمناان 
حاود  1368ت دلمی دانشیاه ها زه در سال حاوق ادضای هیابود  به دنوان مثال 

تومان باوغ گردیا، ی نی افزایش  25800تومان بود، در اووین برنامه ت ایی به  7500
ضات، مایران زی،  240نزدیک به  صای را تجربه زرد  همین رونا در حاوق ق در

 (1373های مشابه نیز اجرا شا  )ساونامه آماری زشور، پزشکان و دییر رده
شاخص قیمتاین م شا تا رونا  شود  به ساکی بادث  شی  ها در دوره مذزور افزای

سال  صر  زنناه زه )برمننای  شاخص م سال 1361دنوان مثال  حاود  1365( در 
باوغ  276.4و در اووین جوش خصععوصععی سععازی به  1368بود، در سععال  153.9

 1371ال و در س 448.5به  1370در سال  350.1به  1369گردیا  این رقپ در سال 
درصععا افزایش در  480حاود  1361رسععیا  ی نی نسععنت به سععال  582.8به رقپ 

ساویانه  صرفی مردم وجود  48شاخص و وذا بطور میوسط  صا افزایش قیمت م در
 889.5به رقپ  1372در اسفنا سال  582.8داشیه است، جاوب توجه است زه رقپ 

سمی برای  شاه ر بمنام نرخ تورم ادسم  و  35.2حاود  1373سال باوغ گردیا و 
 (1374می باشا  )ساونامه آماری زشور،  49.4حاود  1374برای سال 

یال و رفع  بی ر اا نا شعععان دالر در م قارتم خارجی و  آزادسعععازی در بخش 
های صادراتی در دوران ت ایی اقیصادی بادث تشویق صادرات به شکی محاودیت

صادرات غیرنفیی  سنجیاه گردیا  در اینکه  سیع و ن شور و شرایط برای ز با حفه 
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امر اسعاسعی اسعت شعکی نیسعت  اما در آن دوره گسعیرش صعادرات به گونه ای 
صادرات  سوی واردات و  سی ی از نیروی مووا به  صورت گرفت زه اوالم بخش و

های داخلی وارد آماه و روی آوردنا  ثانیام فشعععار قابی توجه دییری روی قیمت
اا زرد و نواییام رقپ پیش بینی شععاه برنامه زیفیت زاالهای صععادراتی نیز زاهش پی

ت ایی اقیصعععادی برای صعععادرات، تحاق نیافت و بخش دظیپ منابع حاصعععی از 
سطه صی از دالالن و وا شر خا صاص یافت و برای منافع ملی صادرات به ق ها اخی

شین رانت صاد دالوی با دا شت زیرا وجود اقی های ویاه بادث اثر نامطلوبی همراه دا
 های توویای نرونا دم به سوی ف اویتشا زه مر

از جمله دییر پیاماهای برنامه ت ایی اقیصادی مخصوصام در برنامه اول توس ه، زپ 
شورهای  صن ت مونیام بود  در ز شاورزی و اووویت بخشی به  توجوی به بخش ز
جوان سعععوم در حال گذار به سعععوی توسععع ه می بایسعععت با توجه به مجموده 

صادی خ صن ت مونیام ساخیارهای اقی شود اما در ایران  ود، تکنووومی جایا وارد 
بادث شععا حجپ قابی توجوی از ارز محاود زشععور به جای سععوق داده شععان به 
سوی اتومنیی های  سموم به  شاورزی و ابزاری نون زود و  شین آالت ز سوی ما
شاورزی در  سموم در ز شود  به همین دویی قیمت زود و  سرازیر  مونیام و ووزا 

درصععا افزایش یافت زه موجب ناربععاییی زشععاورزان و  300ی تا حاود موارد
یا در این بخش گردیا  این در حاوی بود زه افزایش درآماهای بخش  زاهش توو

ای توانسععت زمک قابی توجوی به تأمین بخشععی از نیازهای توسعع هزشععاورزی می
سال  شاورزی در توویا ناخاوص ملی زه در  سوپ بخش ز شور زنا   اود ح 1365ز

درصا و در  23.1به  1370درصا، در سال  23.5به  1368درصا بود، در سال  24
شکیی  20.8به  1372سال  سوپ بخش زشاورزی در ت درصا تالیی پیاا زنا  حیی 

سرمایه ثابت ناخاوص با قیمت بازار نیز در این دوره سیر نزووی را تجربه زرد  مثسم 
سال  شان می درصا 7.2رقپ  1367سوپ مذزور زه در  سال را ن به  1370دها، در 

سال  5.9 صا و در  ساونامه آماری،  4.8به  1371در صا زاهش یافت  ) ، 1373در
 (605ص  

س ه، هزینه های زناگی می  شاخص های موپ در زمینه ارزیابی اهاا  تو از دییر 
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باشعععا  در دوره اجرای راهنرد نوسعععازی تااف ی و ت ایی اقیصعععادی، هزینه های 
یران به میزان قابی توجوی افزایش یافت  به دنوان مثال مجموا هزینه زناگی در ا

ریال  383581باوغ بر  1361نفره زه در سععال  5های خورازی یک خانوار شععوری 
ریال و  1041662به  1370ریال، در سععال  611532به حاود  1365بود، در سععال 
ها باین م نی بود ریال افزایش پیاا زرد  این افزایش 1544087به  1372در سعععال 

نه تأمین راحت این هزی بی توجوی از جام ه توان  قا ناارد  بخش زه بخش  ها را 
نا و  مانی برخوردار ننود مه در مات بی خا نه  جام ه از هیچیو بی توجوی از  قا

های این بخش نیز به صعععورت سعععرسعععام آوری افزایش پیاا زرده بودنا  هزینه
 (1375)مرززآمار، بررسی اقیصادی، 

توان این اددا را مطر  ساخت زه برنامه نوسازی تااف ی زه در دصر ایت میدر نو
ساوه به مورد اجرا گذاشیه شا، در زمینه دسییابی به اهاا  از پیش  8پا از جن  

ست خورد  با وجود دام موفایت، این برنامه شک شاه  سالت یین  های ها در  ول 
 شیه شا یفیت میفاوتی به اجرا گذاب ای نیز با زمیت و ز

 نتیجه گیری

سعال اول پا از پیروزی اناسال اسعسمی، از یک  ر   10اقیصعاد ایران در  ول 
درگیر دوران گذار بوده و از  رفی دییر نیز با نیازهای خاص دوران جن  درگیر 
سنی مواجه  س ه در این دوران با تأخیر ن شا تا اهاا  تو ب یت بادث  بود  این و

سی دو سا سازی تااف ی شود  پا از پایان جن  تحمیلی، راهنرد ا وت منینی بر نو
ساخیاربود زه بخشی از آن در نارنوال برنامه اقیصادی و  های موسوم به ت ایی 

شی از آن نیز منجر به ایجاد تغییراتی در رویکرد  شا و بخ سازی اجرا  صی  صو خ
های اول و دوم سیاست خارجی زشور گردیا  این راهنردها دماتام در قاوب برنامه

شور به مور س ه ز شانا  یکی از مومیرین بخشتو شیه  های این راهنرد د اجرا گذا
ها بود زه به شععکی مناسععنی آغاز گردیا، اما در ادامه به دویی تاویت زیرسععاخت

مایریت نازارآما، نیوانسعععت اهاا  از پیش ت یین شعععاه را تأمین نمایا  یکی از 
سازی تااف ی در دوران  ا از جن ، ساوه پ 10دالیی موپ دام موفایت راهنرد نو

ننود زمینه ها و بسعععیرهای الزم برای ایجاد ت ایی وسعععیع و همه جاننه در حوزه 
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صادی بود  در حاوی زه برنامه صادی و اقی شا اقی س ه با ها  ر های اول و دوم تو
دااوت اجیمادی تنظیپ شععاه بودنا، اما بر اسععای آمارهای موجود، زاهش شععایا 

ی نرخ تورم، فشار زیادی را بر جام ه وارد قارت خریا مردم به همراه افزایش باال
 ساخت زه نشان دهناه دام موفایت این برنامه ها بود 

ست خارجی منینی بر تنش زدایی نیز دماتا با  سیا صه  شاه در در تغییرات ایجاد
ها  دادی سععازی روابط خارجی زشععور، خروج از انزوا و زمینه سععازی برای 

صادرات پیییری می صورت جای پیییری شا  گرنه ایتوس ه  ست نیز به  سیا ن 
می شععا، اما نیوانسععت به اهاا  مومی از قنیی فراهپ سععازی بازار برای زاالهای 
 ایران و همچنین تأمین نیازهای زشور در زمینه سرمایه گذاری خارجی دست یابا  
سازی تااف ی در دهه اول پا از جن ، دارای  سازی راهنرد نو دسوه بر این پیاده 

بایسععت همراه با های ت ایی اقیصععادی میمومی بود  در حاوی زه برنامهتناقضععات 
نودی ریابت اقیصادی تجربه شود، ووی همزمان جام ه به تشایا مصر  گرایی 

شا زه پیاماهای نامناسنی برجای گذاشت  هاایت و سوق دادن بخشی تشویق می
یصععادی های بععروری اقاز منابع به سععوی خامات بادث زاهش توویا در بخش

ثناتی اقیصععادی، رشععا تورم و افزایش توزیع گردیا  این دامی بادث تشععایا بی
یاماهای این راهنرد می به افزایش نادادالنه درآماها و ثروت بود  از دییر پ توان 

اومللی، زاهش ارزش پووی ملی، تضعع یف بخش باهکاری ایران به موسععسععات بین
ماهای این راهنرد بود  به دنارتی زشععاورزی و تاویت صععن ت مونیام از دییر پیا

شأت دییر، برنامه سازی تااف ی ن سازی زه از راهنرد نو صی  صو های ت ایی و خ
ها و بسععیرهای موجود در اقیصععاد و گرفیه بود، به دالیلی از قنیی ت ارض با زمینه

جام ه، نیوانسععت به اهاا  از پیش ت یین شععاه خود در زمینه توسعع ه اقیصععادی 
 دست یابا 
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 ابعمن
 محمود حنینی مظاهری  و توس ه، ترجمه ( تغییر اجیمادی 1394آووین، دی  سو  )

س ه و (  فرهن 1398بایزیای، رحیپ و حسین پناهی، حلیمه ) سه: تو  های شاخص ماای
ایران  جام ه شععناسععی  و برییانیا ماپن، در بععاتوسعع ه و پذیر توسعع ه فرهنیی

  30 – 1، صص 1شماره  8اقیصادی و توس ه، دوره 
 ( مرزز آمار، مربوط به هزینه خانوار شوری 1375بررسی اقیصادی )
غسم لى فرجادى، توران، سازمان   توس ه اقیصادى در جوان سوم (1369) تودارو، مایکی

  1ج برنامه و بودجه، 
شار، یان )دییار، مان با ( ایران 1378پیر؛ هوراد، برنار؛ و ری سیپ  ترجمه دنااور در قرن بی

 ، توران: نشر اونرز 2)هوشن ( مواوی، ج 
خامات فرهنیی  ایران  توران: موسسهسازی بر خصوصی ( ناای1376رزاقی، ابراهیپ )
 رسا 

 ، توران: شرزت سوامی انیشار 3تضاد  جو ( توس ه 1377پور، فرامرز )رفیع

  دفیر نشر م ار ( توس ه  1380زرشنای، شوریار )
 ( انیشارات مرزز آمار 1373آماری زشور )ساونامه 

 ( بخش حسابوای ملی  انیشارات مرزز آمار ایران 1374ساونامه آماری زشور )
 انااز ایران نشپنشریه نامه ( ویاه1383سحابی، دزت اهلل )

خواه، توران: انیشعععارات حایاتموای ایران  ترجمه اناسال  ( نیایج1383آر )زای، نیکی
 قانوی 
 ( توس ه اقیصادی، پاوهشکاه باقراو لوم 1393حسین ) زفشیر جلودار،
  2080( اناسال مشرو ه  ترجمه نویا نزهت، روزنامه شرق، شماره1393میین، زامران )

مجله دانشکاه حاوق و  ،یو نظر یتحول مفووم ری( توس ه؛ س1383احما ) ایس ،یموثا
  63شماره  ،یاسیدلوم س

ایران در دوره جمووری اسسمی، مجله دانشکاه ( اقیصاد سیاسی 1385موثای، سیااحما )
  71حاوق و دلوم سیاسی، شماره

 های اقیصادی  شرزت سوامی انیشار ( نظام1384نمازی، حسین )
س یا ) ست1388ی اوبی،  سیا سسمی جمووریخارجی  (  سازناگی  مرزز  ا در دوران 
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