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انـداز توسـعه كـشور        تحليل سـند چـشم    
  مالزي در بخش روستايي و كشاورزي

  
  
  

   آئيژ عزمي
 ) و مدرس پيام نورجوي دكتراي جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه تهراندانش(

   محمد رضا رضواني
  عضو هيات علمي گروه جغرافياي انساني دانشگاه تهران

  
  مالزي / توسعه يكپارچه /انداز سند چشم

  چكيده

انداز مالزي بـا تاكيـد بـر         هدف از اين مقاله تحليل سند چشم      
اين تحليـل بـا توجـه بـه      . ورزي بوده است  بخش روستايي و كشا   

تشابهات اقتصادي و فرهنگي و مذهبي كـشور مـالزي بـا ايـران              
روش تحليل اسنادي بوده و تالش شده تا از         . صورت گرفته است  

گيـري   منابع مختلف داخلي و خارجي و جستجوهاي اينترنتي بهره  
  .شود

  كه مالزي در اجراي سند خود موفـق        استنتايج حاكي از آن     
هاي روستايي همچون    بوده كه اين موفقيت ناشي از اجراي پروژه       

 تاكيد بر صـادرات و تاكيـد بـر ارتقـاي            ،توسعه يكپارچه روستايي  
بخش غيركشاورزي همچون گردشـگري و صـنعت در روسـتاها           

هـاي زيربنـايي همچـون ايجـاد         همچنين با گسترش طرح   . است
لي مناسـب در    شاهراه اطالعاتي توانسته مديريت دانش را به شك       

بـا  . خدمت توسعه مالزي در ابعاد شـهري و روسـتايي قـرار دهـد             
شود كـه نبـود      انداز مالزي با ايران مشخص مي      تطبيق سند چشم  

هـا و عـدم      راهبردهاي مشخص در سند و تغييـر مرتـب سياسـت          

هاي خارجي و ايجاد بستر مناسـب در توسـعه بـا             توجه به سرمايه  
ز نظر منـابع طبيعـي نـسبت بـه          تر بودن كشور ايران ا     وجود غني 

مالزي از داليل عقب ماندن ايران نسبت به مالزي در اجراي سند            
  .  بوده است

 مقدمه

هـاي برخـي از كـشورهاي در          انداز از برنامه    د چشم نتدوين س 
ايـن  . حال توسعه بوده است كه كشور مـالزي از آن جملـه اسـت             

ه هـاي اقتـصادي كـ       كشور به لحاظ خصوصيات مذهبي و ويژگي      
دارد، تشابهات زيادي را با ايران دارا مي باشد، ضمن اينكه مالزي            

هاي اخير توانسته رشد قابل توجهي در اقتصاد خـود پيـدا              در سال 
انـداز ايـن كـشور و         لذا اين مقاله درصدد تحليل سند چشم      . نمايد

انداز  بهره گيري از راهبردهاي موفق اين كشور در پرتو سند چشم          
انـداز پرداختـه      پس در ابتدا بـه تعريـف چـشم        . باشد  آن مي  ۲۰۲۰

 .شود مي

ـ  عبارت است از ارا    ]۱[انداز  چشم« ه يـك تـصوير مطلـوب و        ئ
آرمان قابل دستيابي كه منظر و دورنمايي در افـق بلنـد مـدت را               

هـاي    دهد و داراي ويژگي     فراروي مديريت عمومي جامعه قرار مي     



  هاي بازرگاني    بررسي                  ۸۷ ـ بهمن و اسفند  ۳۳شماره  

  

۷۵  

۷۵  

 . اســتگرايــي گرايــي و واقــع نگــري، آينــده نگــري، ارزش جــامع
انداز ملي، دستيابي به منافع ملي و اجراي قـانون اساسـي را              چشم

مدنظر داشته و در پي ايجاد انگيزه براي همه ملت از پير و جوان،              
شهري و روستايي و قشرها و آحاد مختلف جامعه است، همچنين           
ايجاد فرهنگ عمومي و مثبت انديشي با حفظ وحدت اجتماعي و           

   ]۲[.اي آن استيكپارچگي ملي از پيامده

 هاي جغرافيايي مالزي موقعيت و ويژگي .۱

 چين درياي كنار در آسيا، قاره شرقي جنوب در مالزي، كشور

 و برونئـي  پادشـاهي  اندونزي، كشورهاي همسايگي در و جنوبي
 منفك قسمت دو به جنوبي چين درياي توسط و قرار دارد تايلند

 كيلومترمربـع ۳۲۹۷۵۰ كشور اين مساحت.است شده تقسيم ازهم
 مالزي ]۳[باهاسا آن رسمي زبان و بوده )جهان كشور شصتمين(

 مـالزي  جمعيـت  ۲۰۰۲ سال در آمده دست هب آمار  طبق.باشد مي

 درصد ۳۰ .جهان است كشور بوده كه پنجاهمين نفر ۲۱۵۰۰۰۰۰
  درصد جمعيت۴۵ توزيع سني لحاظ بوده و از شهرها ساكن مردم

 ۵و  سـال  ۵۹ تـا  ۱۵ افـراد   درصـد ۵۰ سال، ۱۴ از كمتر افراد به
  ]۴[.سال است ۶۰ از باالتر افراد به نيز درصد

ريـزي توسـعه در      سابقه و سير تحـول برنامـه      . ۲
  انداز مالزي تا سند چشم

شود كه هريك   ميريزي استفاده  ابزار برنامهچهاردر مالزي از 
برنامه :  ابزار عبارت ازچهاراين . باشند  ميداراي افق متفاوتي

 پنج ساله توسعه، ارزيابي نيمه اول برنامه پنجانداز، برنامه  مچش
 برنامه راستاي در ها ساله و بودجه ساالنه كه تمام اين ابزار

 كه مالزي بايد در از آنجا كه مقرر شده .شود  ميانداز هدايت چشم
سند  ،به يك كشور توسعه يافته تبديل شود ساله ۲۰انتهاي دوره 

ي توسعه شتاب بخشيده و ها  و برنامهها ژه به پروانداز آن چشم
انداز،  برنامه چشم .هدايت شده استبراي دستيابي به اهداف 

 همچنين و كشور را در درازمدت تعيين ارتقا توسعه راهبردهاي
 .كند  ميهئقالب و چارچوب اقتصاد كالن و اهداف بلند مدت را ارا

ي ها ي بخشها راهكار و ها چارچوب اقتصاد كالن نيز با سياست
ي اقتصادي و اجتماعي ها مختلف همراه است كه به توسعه بخش

، صنعت، خدمات عمومي، انرژي و كشاورزي ها از جمله زيرساخت
  .دهد  ميجهت

 ۱۹۷۱ ساله بود كه سال ۲۰برنامه چشم انداز اول يك برنامه 
 ۱۹۹۱ي ها انداز سال برنامه دوم چشم. گرفت  مي را در بر۱۹۹۰تا 
 ساله نيز پنجي ميان مدت ها برنامه . در برداشت را۲۰۰۰تا 

 پنجي ها برنامه. شود  ميانداز تعيين براساس چارچوب برنامه چشم
ي ها ساله در حقيقت، برنامه كاري مكتوب براي اجراي برنامه

ي پنج ساله اهداف رشد ها برنامه .باشد  ميتوسعه مورد نظر دولت
ش عمومي را از بودجه ي توسعه بخها اقتصاد كالن و سهم برنامه

، نقش بخش خصوصي ها همچنين در اين برنامه. كند  ميتعيين
سازي قرار  يي كه در آستانه خصوصيها گردد و به بخش  ميتعيين
بخش خصوصي نيز با . كند  ميهئ راهكارهايي مناسب ارا،دارند

 گذاري خود را اتخاذ ي سرمايهها استفاده از اين راهكارها، سياست
ريزي در مالزي، بررسي  يكي ديگر از ابزارهاي برنامه .نمايد مي

توان متوجه   ميبا اين بررسي. ي پنج ساله استها نيمه اول برنامه
 ساله مطابق با اهداف دولت است و در زمان پنجشد كه آيا برنامه 

در صورتي كه پاسخ منفي . بيني شده پيشرفت كرده يا خير پيش
 پرداخت و روند را اندكي تغيير هاراهبردباشد آنگاه بايد به ترميم 

نويسي توسط  بودجه. اما آخرين ابزار، بودجه ساالنه است.داد
اين وزارتخانه عالوه بر در نظر . گيرد  ميوزارت دارايي صورت

ريزي  ي برنامهها گروهگرفتن نظرات بخش خصوصي از طريق 
همچنين . كند  مي با نهادهاي مركزي نيز مشورتدرون سازماني

 در نظام بودجه نويسي براي توسعه ريزي اقتصادي برنامهواحد 
  ]۵[.كشور نقش دارد

انداز كشور مالزي براي  ، عنوان سند چشم»مالزي راه آينده« 
در . اين سند شامل چند بخش است. است ۱۹۹۰ -۲۰۲۰دوره 

در بخش . مقدمه آن هدف غايي توسعه مالزي ترسيم شده است
 بند بيان شده ۹ مالزي در  و راهبردهاي اساسيها بعد چالش

معرفي و تعريف دو هدف حياتي مالزي يعني توسعه . است
اقتصادي و عدالت اجتماعي در بخش بعدي آن آمده است و 

ي كليدي بخش عمومي براي آينده و آنچه ها سرانجام سياست
بخش خصوصي بايد در آن مشاركت داشته باشد، ترسيم شده 

 ]۲[است

انداز ملي است كه به   چشم مالزي يك۲۰۲۰انداز  چشم
منظور خلق يك ملت توسعه يافته در قالب خود ملت طراحي 

انداز مالزي  خصوصيات اجتماعي، اقتصادي چشم. شده است
  :عبارتند از
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 ي عقلي و اخالقي ها ارزش :خصوصيات اجتماعي شامل
ي از طريق طقوي، توانمندي خود مديريتي و خود انضبا

  .اهيم ارزشمند نوع بشراطالعات و دانش بر پايه مف
 رقابت قوي و  : شامل۲۰۲۰انداز  خصوصيات اقتصادي چشم

  ] ۶.[جهنده و پويا، اما به صورت منصفانه

  انداز توسعه روستايي و كشاورزي  چشم.۳

انداز توسعه روستايي و كشاورزي به  ابعاد مختلف سند چشم
  :شرح زير است

   مفهوم و ابعاد زندگي روستايي در مالزي.۱-۳

 در زبان انگليسي به معني دهكده ]۷[صطالح كمپونگا
به عبارتي در . و به مفهوم روستاي مااليي است] ۸[مااليي

 اندونزي، برونئي و مالزي از اين واژه به عنوان روستا استفاده
 نفر ۱۰۰۰۰در مالزي كمپونگ بايد جمعيتي كمتر از . كنند مي

يك رئيس دهكده از نظر تاريخي هر دهكده زير نظر  .داشته باشد
 شامل يك اً يك دهكده مااليي عموم؛است ]۹[به نام پنگولو
از نظر فرهنگي . ي چوبي، و مزارع شالي استها مسجد، خانه

 تمايل به قرار گرفتن در اجتماعاتي دارند كه بتوانند به ها مااليي
ن  آ ههم كمك كنند تا تحمل مشكالت برايشان راحت باشد كه ب

 اهميت ها همچنين به خانواده. گويند مي] ۱۰[گوتونگ رويونگ
در كنار مسجد يك گورستان هم قرار  معموالً. دهند  ميزيادي

  . دارد
 نسبت جمعيتي روستايي به شهري بيشتر بوده ۱۹۹۵تا سال 

 ولي از اين سال به بعد وضعيت تغيير يافت و اين سال ،است
 در .نقطه عطفي در جمعيت شهري و روستايي مالزي مي باشد

. كنند  جمعيت در نواحي شهري زندگي مي درصد۷۰ ،۲۰۰۸سال 
]۱۱[  

  انداز توسعه روستايي  اهداف چشم. ۲-۳

  :انداز توسعه روستايي در مالزي به شرح زير است اهداف چشم
 توسعه اراضي جديد و گسترش آن در واحد سطح 

 زه كشي و آبياري اراضي 

 توسعه خدمات حمايتي كشاورزي 

  گسترش صنايع كوچك 

 ي روستايي نظير آب، ها روز آمد كردن زير ساخت
 ها برق،جاده

 روز آمد كردن مدارس و تسهيالت بهداشتي 

  :ي زير مطرح استها جهت مردم فقير روستايي نيز سياست
 حمايت مستقيم از مردم سالخورده و معلول 

 مين غذا و تحصيلأت 

 ي بدون بهرهها ارايه وام 

ي با كشورهاي سلسله مراتب اداري و حكومتي در مالز
ي قابل توجهي دارد كه به ها مختلف باالخص كشور ما تفاوت

  :.شرح زير است
 كشور مالزي 

 و شبه جزيره  ]۱۴[ صباح،]۱۳[شامل ساراواك] ۱۲[ منطقه
 ]۱۵[مالزي

 ۱۶[ها ايالت[ 

 ۱۷[ها بخش[ 

 دهستان(مي توان آن را مترادف با زير بخش :]۱۸[ماكيم( 
 دانست

 ۱۹[شهر[ 

 ۲۰[روستا[ 

 ديگر تقسيماتي كه هر فرد بنا به كاري كه  :ناطقساير م
 ]۲۱[تواند صورت دهد  ميدارد

ــتايي و     .۳-۳ ــعه روس ــداز توس ــشم ان ــاي چ راهبرده
  كشاورزي

  :اين محورها عبارت است از

  سازي روستاها صنعتي. ۱-۳-۳

و كيد أ مورد ت۱۹۷۰صنعتي نمودن روستاها در اوايل دهه 
ر اين برنامه به شرح زير توجه قرار گرفت و چهار محور اصلي د

  :در نظر گرفته شد
 ي اوليه از محصوالت خام كشاورزي مانند ها وردهاتهيه فر

  . ي قهوهها آسياب كائوچو و دانه
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 هاي سنتي و صنايع دستي همچون طراحي  توسعه فعاليت
روي پارچه، زنبيل بافي، سفالگري، حكاكي روي چوب و 

  . نقره
 لي مانند پختن نان و توليد محصوالت براي بازارهاي مح

  . هاي آجر و سيمان كيك، تهيه پوشاك و لوازم منزل و بلوك
 ۲۲[.تعمير خودرو و لوازم الكتريكي در منزل[ 

دولت مالزي سرمايه زيادي را صرف اعطاي وام و كمك 
 برگزاري ، توسعه كارآفريني،اي  ارائه خدمات مشاوره،هزينه
تي  براي توسعه هاي آموزشي و ايجاد تسهيالت زيرساخ دوره

ها فراتر از حوزه صنايع  اين برنامه. سازي كرده است صنعتي
  .شود خانگي و دستي است و تنها به روستاها نيز محدود نمي

  :كيد داردأهاي زير هم ت سازي بر حوزه هاي صنعتي برنامه
  انتقال فناوري پايين و متوسط. ۱
  كيد بر صنايع مبتني بر منابعأت. ۲
 رهاي محليتوجه به بازا. ۳

 هاي مرتبط با گردشگري كيد بر فعاليتأت. ۴

   توسعه مراكز رشد روستايي. ۵
مراكز رشد، شامل تعدادي از روستاهاي محلي است كه در 
اطراف يك روستاي مركزي قرار گرفته و جمعاً يك واحد 

يك مركز رشد روستايي از . دهند اقتصادي مستقل را تشكيل مي
 مراكز ،هايي همچون مدرسه، بازار تسهيالت ضروري و زيرساخت

   درماني، و امكانات رفاهي مانند آب و برق تشكيل شده است

  
توسعه بخش كشاورزي و مواد غذايي در توليد  .۲-۳-۳

  ناخالص ملي كشاورزي
هاي دولت بيشتر معطوف به   تالش۱۹۶۰در ابتدا و در دهه 

اييان را هاي سنتي كشاورزي بود تا بتواند درآمد روست توسعه شيوه
عنوان  اما پس از آن اصالحات كشاورزي به . افزايش دهد

 در توسعه روستاي كشور مورد تاكيد قرار راهكارترين  كليدي
گرفت و از آن پس تغييراتي اصولي در ساختار بخش كشاورزي 

نيز در چارچوب همين » هاي ملي كشاورزي سياست«. پديد آمد
انبه در توسعه كشاورزي و ج برنامه و با هدف اتخاذ رويكردي همه

اين مساله سبب . ايجاد رشد متوازن در اين بخش تدوين شد
افزايش توليدات غذايي و گسترش صنايع غذايي در كشور شد كه 

 )۱( در جدول شماره ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۳ميزان افزايش آن از سال 
  .مشخص شده است

    توليد ناخالص ملي مالزي-۱جدول 
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 توليدات كائوچو ۲۸ ۲۹ ۵۷ ۷۰

 صنايع غير فلزي ۸۶ ۱۰۰ ۱۵۷ ۲۶۲

 ايع مصنوعيصن ۱۵۷ ۱۹۴ ۶۶ ۱۶۸

 حمل و نقل ۱۰۵۰ ۶۷ ۱۳۳ ۵۹

 بقيه ۳۵۶ ۲۸۷ ۷۶۲ ۶۸۵
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هايي بود  هاي توسعه يكپارچه كشاورزي از ديگر طرح برنامه
اين . مالزي به اجرا در آمدهاي مختلف در كشور  كه در دوره

ها براي احيا و توسعه كشاورزي در مناطقي كه با فقر زياد و  برنامه
يكي از اين .  تدوين شد،وري پايين دست به گريبان بودند بهره

ها پنجمين برنامه توسعه يكپارچه كشاورزي بود كه در  برنامه
 ۵/۳ين ترتيب ا ه اجرا شد و ب۱۹۹۳ و ۱۹۹۲هاي  فاصله سال

هاي كشاورزي زير كشت رفت و در آمد  يليون هكتار از زمينم
   . خانوار روستايي افزايش يافت۲۷۳۹۰۰

هاي عمده توسعه كشاورزي  برنامه توسعه درون زا از برنامه
هاي كشاورزي  در اين كشور حجم زيادي از زمين. در مالزي است

ل  كه عام،وري اقتصادي وجود دارد صورت پراكنده و بدون بهره به
هدف برنامه .  روند شمار مي مهمي در درآمد  كم و توليد پايين به

هاي كشاورزي در مناطقي است   احيا و تقويت زمين،كاشت مجدد
با اجراي اين . ندباش  مي فقر و توليد پايين مواجهضلكه با مع

 هكتار ۴۸۳۱۰ در مجموع ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۱هاي   برنامه و طي سال
ير كشت محصوالت متنوع قرار زمين كشاورزي احيا شده و ز

  .گرفتند
يي براي ها هدف برنامه توسعه كارآفريني كشاورزي تهيه دوره

ي آموزشي در ها جوانان روستايي است كه از طريق ايجاد دوره
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  :گيرد  ميموارد زير صورت
 ي كشاورزي در جهتها نامه ه گواهيئارا : 

o ي ها ي فردي مورد نياز بخشها توسعه مهارت
 .وصيدولتي يا خص

o تربيت كارآفرينان كشاورزي آينده.  

 ي جوجه كشي در كشاورزي و دامپروريها آموزش روش: 

o و در ها يي جهت توسعه مهارتها ه آموزشئارا 
معرض قرار دادن كارآفرينان براي عمليات 

 . ماه۸كشاورزي تجاري و كشاورزان جوان براي 

 مركز توسعه كارآفريني: 

o ي توليد غذاي ها ي عملي در روشها تهيه آموزش
را  ]۲۴[gmpو] GAP ]۲۳تجاري كه استاندارد 

 .براي شش ماه رعايت كند

محورهاي كليدي اين برنامه توسعه روستايي و كشاورزي 
 ،ي توسعه كشاورزي يكپارچهها پروژه ،زا  توسعه درونشامل

 ،حمايت از سواحل و كاهش سيل روستايي ،كشي آبياري و زه
توسعه  ،ي جديدها اي زمين نطقهتوسعه م ،توان بخشي روستاها

 ،دامپروري ،شيالت ،جنگلداري ،اي توسعه منطقه ،ي جديدها زمين
 ،ها  كشاورزي به نهادهيها يارانهاعتبارات و  ،خدمات حمايتي

 بوده ها ديگر برنامه ،ترويج و ديگر خدمات ،فراوري و بازاريابي
ي توسعه ها پروژه ،زا توسعه درون : عبارتند ازها  هاين برنام. است

حمايت از سواحل و  ،آبياري و زه كشي ،كشاورزي يكپارچه
توسعه  ،توان بخشي روستاها ،بازگشت ،كاهش سيل روستايي

توسعه  ،ي جديدها توسعه زمين ،ي جديدها اي زمين منطقه
 ،خدمات حمايتي ،دامپروري ،شيالت ،جنگلداري ،اي منطقه

 ،فراوري و بازاريابي ،ها  كشاورزي به نهادهيها يارانهاعتبارات و 
  ]۲۵.[ها ديگر برنامه ،ترويج و ديگر خدمات

   توسعه يكپارچه روستايي.۳-۳-۳
هاي توسعه روستايي در مالزي در فاصله  نخستين برنامه

 و با هدف سازماندهي مجدد و توسعه ۱۹۶۵ تا ۱۹۵۰هاي  سال
ها،  اجراي اين برنامهبا . فعاليت مراكز توسعه روستايي اجرا شد

تدوين يك راهبرد  .اليت مراكز توسعه روستايي گسترش يافتفع
هاي  مين مواد اوليه و زيرساختأ همراه با ت،بلندمدت براي توسعه

در . هاي توسعه يكپارچه روستايي است ترين مولفه  از مهم،اساسي

شود  كيد ميأهايي ت راهبرد جامع توسعه روستايي بر اجراي پروژه
هاي توسعه روستايي در   دارند و برنامهتري ثير بيشتر و سريعأكه ت

   دهند گذاري به هم پيوند مي ريزي و هدف سطح خرد را با برنامه
ها در چارچوب طرح عمده دولت يعني  اين برنامه

طراحي شد كه اهداف آن به »  هاي نوين اقتصادي سياست«
  :شرح زير است

  حمايت از نوسازي بخش روستايي از طريق توسعه
  . توليدهاي نوين روش

 مين اعتبار و بازاريابيأارائه خدمات حمايتي، ت.  
  تشويق روستاييان به مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم در

 .بخش كشاورزي

 اندازي صنايع روستايي، اجراي  تشويق روستاييان به راه
  .هاي تجاري و توسعه خدمات شهري پروژه

  توسعه مراكز رشد روستايي. ۴-۳-۳
هدف اصلي را به شرح زير دنبال مراكز رشد روستايي چند 

  :كنند مي
  كن سازي فقر  ريشه . ۱
  حصول اطمينان از توسعه متوازن شهر و روستا. ۲
  بهبود كيفيت زندگي روستاييان . ۳
ايجاد ارتباط موثر ميان مناطق روستايي و شهرهاي مجاور  . ۴

  ها آن
هاي كوچك وجود  در مراكز رشد روستايي صنايعي در مقياس

هدف . پردازند ها و خدمات غيركشاورزي مي ه به فعاليتدارند ك
 ،سازي كشاورزي سازي روستاها، تجاري اين مراكز، شهري

هاي رشد براي  نوسازي بخش كشاورزي و ايجاد فرصت
  .هاي روستايي اين كشور است حوزه

  ]۲۶[هاي كشاورزي ملي مالزي سياست .۴-۳
 بر  با جهت گيري۱۹۸۴اولين سياست كشاورزي در سال 

در آن زمان . ي روستاييان به شهرها شكل گرفتها مهاجرت
اما با  .ي كافي در شهرها براي روستاييان وجود نداشتها شغل

تغيير اقتصاد مالزي و ايجاد كارخانجات صنعتي اهميت بخش 
 ۱۹۹۲سياست كشاورزي ملي دوم از . رنگ شد كشاورزي كم

 تري نشانآغاز شد كه به مهاجرت شهري و روستايي توجه كم
در حقيقت اين سياست به مهاجرت روستاييان به شهرها . داد مي

اين سياست بر توسعه نيروي انساني جوانان متمركز . كمك كرد
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اين سياست . بود تا بتوانند در كارخانجات كاري دست و پا كنند
سبب كاهش جمعيت روستايي شده و باعث گرديد اراضي 

ي شغلي جديد ها ن فرصتچني. كشاورزي يكپارچه و بزرگ شوند
 ولي افراد ،به روستاييان اين امكان را داد كه فقر را كاهش دهند

ي كشاورزي بودند با اين ها سالمند و كم سواد كه در بخش
 اين گروه ريسك ناپذير و غير نوآور ،سياست موافق نبودند چراكه

. اين عوامل سبب طرح سياست كشاورزي ملي سوم شد. بودند
  :ي زير داشتها  به حل چالشميمتصاين سياست 

 اي كمي نيروي كار حرفه 

 محدوديت تناسب اراضي 

 ي توليد به علت رقابت بر سر منابع محدودها افزايش هزينه 

 پذيري منابع غذايي كشور نسبت به  امنيت غذايي و آسيب
 عوامل بيروني

مد از طريق باال آبه طور كلي هدف اين سياست افزايش در
 افزايش ،ي اقدام ها  و طرحها راهكاريد وري تول بردن بهره

 ،ها  ارتباط عميق بين بخشها، وري و رقابت بين بخش بهره
 توسعه و مديريت منابع طبيعي ،ريزي رشد براي صنايع جديد پايه

كيد بر حفاظت از تنوع زيستي و حمايت از أ پايدار با تاي  پايهو
 .بوده است محيط

ا كاهش تدريجي سهم درصد ب ۲/۱متوسط رشد در اين دوره 
 به ۱۹۹۵ درصد در ۶/۱۳كشاورزي در توليد ناخالص داخلي از 

  . بوده است۲۰۱۰درصد در ۲/۷

   دستور كار توسعه روستايي .۵-۳
 ،تمركز بر كاهش فقر :اين دستور كار شامل موارد زير است

ي ها  ارتقا استفاده از رهيافت،بازشناسي پتانسيل دانش بومي
انداز   هماهنگي چشم،شاركت اجتماع محور تاكيد بر م،مشاركتي

 آماده كردن مردم روستايي براي ،كل نگر توسعه فضاي روستايي
 ، شناخت رابطه شهر روستا،ي كشاورزي و غيركشاورزيها فعاليت

   ]۲۸[. مقابله با ايدز،و جامعه شهري] ۲۷[ها توسعه مشاركت سمن

   مقابله با فقرراهكار. ۱-۵-۳
م توسعه شهري و روستايي مبارزه با ي مهها يكي از برنامه

همان . اين مبارزه بيشتر در سطوح روستايي متمركز بود. فقر است
 با اجراي اين برنامه ، ديده مي شود)۲(طور كه در جدول شماره 

  . تا ميزان شهري كاهش يافت۲۰۰۴فقر روستايي در سال 
  

  توزيع فقر در مالزي -۲جدول 
  

  ۱۹۷۰  ۱۹۸۰  ۱۹۹۰  ۱۹۹۹  ۲۰۰۲  ۲۰۰۴  

فقر 

  شديد

-  -  ۹/۳  ۹/۱  ۱  ۲/۱  

  ۵/۲  ۳/۲  ۳/۳  ۱/۷  ۵/۱۷  ۶/۲۴  شهر

  ۵/۲  ۵/۱۳  ۸/۱۴  ۱/۲۱  ۸/۴۵  ۶/۵۸  روستا

  ۷/۵  ۶  ۵/۸  ۵/۱۶  ۴/۳۷  ۳/۴۹  جمع

Seyed Ahmad(2006)  

 افزايش معيشت روستايي با بهبود ها از اهداف اين برنامه
، ها دستيابي فقرا به خدمات اوليه، تمركز بر اجراي سياست

 و اقدامات واقعي براي افزايش درآمد جمعيت روستايي ها نامهبر
ي مربوط به ها همچنين اصالحات ارضي و اصالح سياست. بود

ي ديگر ها جنگل داري و شيالت، به همراه پروژه آب، كشاورزي،
ي حمل و نقل روستايي مورد ها در ساخت و نگهداري زير ساخت

   ]۲۹.[نظر بود

   توسعه كشاورزي.۲-۵-۳
ي موجود در مالزي عبارت است ها توسعه كشاورزي برنامهدر 

 تقويت ،ي آبياريها ي روستايي و سيستمها گسترش زير ساخت:از
ي ها  اصالح تحقيقات و ترويج تكنيك،ي مالي خردها سيستم

 تقويت ، و تجهيزات كشاورزيها  تقويت توزيع نهاده،كشاورزي
 اصالح ،ه بازارها تنوع دستيابي كشاورزان ب،وري زراعياصنايع فر

 درصد كشاورزان مالك زمين ۱۰چرا كه تنها ( مديريت زمين
 اصالحات شيالت در جهت مديريت و دستيابي بيشتر ،)هستند

 ارتقا رهيافت يك روستا ، تقويت مديريت جنگلداري،فقرا به منابع
يك توليد با تمركز بر روي توليد يك يا چند محصول كه در يك 

  .توليد آن وجود داردروستا بالقوه امكان 
 راهبرد ،انداز توسعه مالزي در برنامه نهم در راستاي سند چشم

ي زير را دنبال ها در اين كشور هدف ]۳۰[جديد كشاورزي
  :كند مي

افزايش ارزش افزوده اقتصاد ملي از طريق حمايت از تجارت 
 توليد با كيفيت ، استفاده گسترده از فناوري مدرن،بزرگ مقياس

 ، استفاده كامل از پتانسيل زيست فناوري،زش افزودهباال و ار
 گسترش ،گسترش سيستم فناوري اطالعات و ارتباطات
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در اين راستا . ي انسانيها فريني كشاورزي و مهارتآكار
افزايش سطح توليد محصوالت  :راهبردهاي زير مدنظر است

 تنوع بخشي به منابع درآمد ، گسترش صنايع كشاورزي،غذايي
 ، بهره بردن از بيوتكنولوژي كشاورزي و دريايي،كشاورزان

ي ها  پذيرش استانداردها و كيفيت،افزايش قابليت بازاريابي
  ]۳۱. [ تهيه وام و ايجاد انگيزه،المللي بين

  افزايش عدالت اقتصادي در روستاها .۳-۵-۳
ي روستايي وابسته به كاهش ها توزيع عدالت در محيط
ين راستا محورهاي عدالت در ا. اختالفات طبقاتي مي باشد

  :روستايي شامل موارد زير است
 محو فقر مطلق فارغ از نژاد و موقعيت جغرافيايي  
  تأمين خوراك كافي، سرپناه اوليه، دسترسي به تسهيالت

در اين راستا تاكيد شده كه بهداشتي و ضروريات اوليه، 
  نوع بايد طبقه متوسط گسترده داشته و همهمالزي 
  .خارج شدن از چاه فقر نسبي فراهم گردد براي ها فرصت

 هاي عمده اقتصاد   بين نژاد و نقشاز بين بردن رابطه  
 اي باشد كه در آن  يافته نبايد جامعه مالزي توسعه

  . ماندگي اقتصادي به نژاد ارتباط داشته باشد عقب
 استن فاصله درآمدي اقوام مختلف از طريق تأمين مشروع ك

 زمينه خدمات اجتماعي و ها، برابري بيشتر در فرصت
. ها و توسعه كامل منابع انساني فرهنگبا زيربنايي متناسب 

مشاركت كامل در پيشرفت اقتصادي بايد به معناي توزيع 
  . منصفانه كنترل مديريت و مالكيت اقتصاد نوين كشور باشد

 اي عادالنه از نظر اقتصادي بايد به  براي دستيابي به جامعه
  . كرد ملي تمركز توسعه منابع انساني

 بايد انقالب فكري و دگرگوني فرهنگي احساس شود.  

  توسعه گردشگري روستايي .۴-۵-۳
ي توسعه روستايي و ها توسعه گردشگري يكي از برنامه

كشاورزي در مالزي است كه عوامل زير باعث موفقيت آن در 
  :مالزي شدند

 فرهنگي، مختلف يها جاذبه اساس بر بازار بندي بخش 

 ...و مذهبي قومي،

 گردشگري اماكن معرفي منظور به كاتالوگ و برشور چاپ. 

 گردشگران مختلف يها فرهنگ و ها اولويت نيازها، بررسي. 

 براي ارزان قيمت گردشگري ويژه تسهيالت ارايه 

 .و دانشجويان آموزان دانش

  ساحلي مراكز در تفريحي ويژه امكانات ارايه. 

 مختلف يها مليت ييغذا و فرهنگي هاي فستيوال برگزاري 

  .كشورها اين يها خانه سفارت همكاري با
 ساختار در ريزي  برنام و نظارتي يها توانايي ارتقاي 

  ]۳۲.[گردشگري

عوامــل مــوثر در موفقيــت مــالزي در رونــد . ۴
  توسعه

يند توسعه خود از طريق راهبردهاي زير اموفقيت مالزي در فر
  : تحقق يافت

  راهبرد توسعه صادرات .۱-۴
ي متنوعي براي ها  ميالدي سياست۱۹۹۵ تا ۱۹۸۶ سال از

تر  گذاري خصوصي و گسترش هر چه بيش ارتقاي سرمايه
 زيربخش ۱۲در اين برنامه . امكانات صادراتي به كار گرفته شد

شامل هفت صنعت متكي به مواد اوليه و پنج صنعت غيرمتكي به 
 سال ۱۰ منابع طبيعي از اولويت برخوردار شدند كه بايد در طول

صنايع متكي به منابع طبيعي شامل صنايع . كردند  ميتوسعه پيدا
غذايي، پالستيك، كائوچو، صنايع چوب، شيميايي و پتروشيمي، 
فلزات غيرآهني و محصوالت معدني غيرفلزي بودند و صنايع 

بيعي نيز شامل صنايع برق و الكترونيك، ط  غيرمتكي بر منابع
ت و محصوالت مهندسي، فلزات ونقل، ماشين آال تجهيزات حمل

ي پولي و مالي در برنامه ها سياست.  بودآهني، پارچه و منسوجات
 و تشويق ها  ساله براي افزايش سرمايه گذاري۱۰كالن 
گذاري مجدد، برقراري ارتباطات دروني صنعت، توسعه  سرمايه

حمايت از تحقيق و . صادرات و بهبود آموزش به كار برده شد
اي قرار گرفت و فهرست محصوالت مورد  يد ويژهكأتوسعه مورد ت

 نظر برنامه از نظر گسترش، به طور مستمر مورد بازنگري قرار
  ]۳۳[.گرفت مي

  راهبرد توسعه كشاورزي و انساني .۲-۴
 احمد البداوي نخست وزير مالزي در بدو رسيدن به عبد اهللا

كه از روش ماهاتير محمد در توسعه  قدرت بارها اعالم كرد
توسعه  خواهد به توسعه انساني و  ميوي نخواهد كرد وپير

از اين رو برنامه نهم توسعه مالزي بر  .كشاورزي در كشور بپردازد
كشاورزي و با توجه ويژه به توسعه انساني نوشته شده  محور
 مورد به ۴۹۷ باپروژه تعداد بيشترين  بر همين اساس نيز  است
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۸۱  

  ]۳۴.[يافته استگذاري در بخش تحصيالت اختصاص  سرمايه

  رشد و توسعه سيستم بانكي. ۳-۴  
رشد و توسعه سيستم بانكي و فرهنگ بانكي نيز در اين دوره 

 ۳۰ به ها  سهم سپرده۱۹۹۰در سال  طوري كه قابل توجه بود به
جلوتر از   درصد رسيد كه بسيار۳۵گذاري به  درصد و سرمايه

  . درصدي برنامه بود۲۳ و ي درصد۵/۱۶اهداف 

  وسعه گردشگريت. ۴-۴
 در كانون توجه گردشگريله أ ميالدي، مس۸۰در دهه  

گرفت به طوري كه در برنامه چهارم  مسووالن مالزيايي قرار  مي
 ميليون ۱/۱۳۲ ميليون و ۵/۱۲و پنجم توسعه مالزي به ترتيب 

هاي مربوط به توسعه صنعت گردشگري در  رينگيت صرف برنامه
 دولت مالزي ،ششم توسعه  همچنين در برنامه. اين كشور شد

 ميليون رينگيت براي توسعه صنعت ۹/۵۳۳اي بالغ بر  بودجه
هاي گردشگري،  ساخت گردشگري جهت تاسيس امكانات و زير

افزايش توليد محصوالت فرهنگي، احداث هتل و اقامتگاه، 
در حال حاضر صنعت توريسم در مالزي در سطح . اختصاص داد

ار و ارقام مربوط به آن نشانگر توسعه بسيار بااليي قرار دارد و آم
مالزي در ده ماهه اول سال  .مداوم اين كشور در اين صنعت است

 ميليون گردشگر خارجي بود كه بيشتر ۱۳ ميزبان بيش از ،۲۰۰۴
ها از كشورهاي سنگاپور، تايلند، اندونزي، چين، ژاپن، برونئي،  آن

مالزي . اند كشور آمدهاستراليا، بريتانيا، هندوستان و تايوان به اين 
 ميليون گردشگر ۳۹/۱ پذيراي ۲۰۰۵همچنين در ماه ژانويه سال 

   ]۳۵.[خارجي بوده است

توسعه دانش و اطالعات در سند چـشم انـداز          . ۵
  مالزي

مالزي در تالش براي تحقق يك جامعه مبتني بـر دانـش تـا              
 زيـر   ،ايـن جامعـه سـه ضـلع دارد كـه مـردم            .  اسـت  ۲۰۲۰سال  

رد نياز و محتواي توليدي در جامعه در آن اهميـت           ي مو ها  ساخت
محتواي ايجاد شده مي تواند منجر بـه تغييـر كيفـي رفتـار              . دارد

در عــين حــال قابليــت . مــردم و در تيجــه توســعه انــساني شــود
دسترسي به دانش از اهميت زيادي برخوردار است كـه توجـه بـه        

مي تواننـد    ها  زير ساخت .  در اين زمينه ضرورت دارد     ها  زير ساخت 
هـا بـراي هـر رده و سـني      ها را پديد آورده كـه ايـن ارزش     ارزش

 نمايانگر برنامه ريزي مورد نظر      ۱شكل شماره . متفاوت خواهد بود  

  .باشد در مالزي مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 طرح توسعه جامعه مبتني بر دانش در -۱شكل 
  مالزي

  Shariffadeen, 2006, 9: منبع

رتباطات بعد از سنگاپور دومين فناوري اطالعات و امالزي در 
ضريب نفوذ تلفن . كشور توسعه يافته در جنوب شرق آسيا است

 به ازاي هزار نفر است كه دو برابر اندونزي و ۲۱۰در اين كشور 
كوريدور ارتقاي «مالزي طرحي به نام . شش برابر فيليپين است

 را به منظور بسترسازي مناسب جهت ايجاد ]۳۶[»اي چند رسانه
 ۳در جدول شماره  .ي ارتباطي تدوين نموده استها راهشاه

  :ضريب توسعه اينترنت اين كشور نشان داده شده است

 ميزان استفاده از اينترنت و جمعيت -۳جدول 

 

 درصد نفوذ
استفاده 
 كنندگان

 سال جمعيت

۱۵ % ۳۷۰۰۰۰۰ ۲۴۶۴۵۶۰۰ ۲۰۰۰ 

۹/۳۷ % ۱۰۰۴۰۰۰۰ ۲۶۵۰۰۶۹۹ ۲۰۰۵ 

۹/۳۸ % ۱۱۰۱۶۰۰۰ ۲۸۲۹۴۱۲۰ ۲۰۰۶ 

۸/۴۷ % ۱۳۵۲۸۲۰۰ ۲۸۲۹۴۱۲۰ ۲۰۰۷ 

۵۹ % ۱۴۹۰۴۰۰۰ ۲۵۲۷۴۱۲۳ ۲۰۰۸ 

  internet world stat(2008): منبع

 

توسعه انساني :مردم
 راگيرهمه ف

محتوا و كاربرد با توجه به 
 ها زير ساخت كار و سبك زندگي, سن

  
ــت  قابليـ
دستيابي 
 و برابري

تغييـــــر 
 كيفي

 خلق ارزش

جامعه دانش 
محور در 

  مالزي
 ۲۰۲۰در سال 
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 وضعيت توسعه انساني در مالزي. ۶

دولت مالزي براي بهبود وضعيت منابع انساني در اين كشور 
 اي براي ارتقاي نواحي روستايي موسسه« تحت نام يسازمان

ي ها سازمان  كار آن ارتقاي نهادها وتاسيس نمود كه» ]۳۷[
روستايي به منظور بهبود وضعيت توسعه انساني با مشاركت 

يي را به منظور ها اين سازمان دوره. ي هدف بوده استها گروه
دست آمده در نقاط مختلف  هآموزش روستاييان و ارايه تجارب ب
: اهداف اين سازمان شامل. مالزي در نواحي روستايي برپانمود

 توسعه نهادها و ايجاد ، مدرنيزه كردن نواحي روستايي،ش فقرهاك
 ، مشاركت،ريزي ي برنامهها  تدوين مكانيزم،رشد متعادل و پايدار

 تدوين راهبردها و توانمندسازي بازارهاي روستايي و ،ارزشيابي
  ]۳۸.[ روستايي از آن جمله استمي اقداها بندي طرح شكل

ـ  مالزي در مـدت اجـراي سـند چـشم          گيـري از    داز بـا بهـره    ان
ي هـا   موسساتي همچون موسسات فوق توانسته در برخي شاخص       

ـ  )۴(توسعه انساني ارتقا يابد كه در جدول شماره           اشـاره   هـا   نه آ  ب
  .شده است

هاي  اطالعات انساني بر پايه شاخص-۴جدول 
  كليدي در مالزي

 هاي اصلي شاخص مقادير

   سال۵رتبه كشور از نظر ميزان مرگ و مير كودكان زير  ۱۴۰

 ۱۹۹۰ سال،۵نرخ مرگ و مير كودكان زير  ۲۲

 ۲۰۰۷ سال، ۵نرخ مرگ و مير كودكان زير  ۱۱

 ۱۹۹۷ سال، ۱نرخ مرگ و مير كودكان زير  ۱۶

 ۲۰۰۷  سال،۱نرخ مرگ و مير كودكان زير  ۱۰

 ۲۰۰۴نرخ مرگ و مير كودكان تازه متولد شده،  ۵

 ۲۰۰۷،)هزار نفر( ميزان جمعيت ۲۶۵۷۲

  ۲۰۰۷)هزار نفر(تعداد تولدهاي ساالنه  ۵۵۵

 )به هزار نفر(  سال۵تعداد مرگ كودكان زير  ۶

 )به دالر( ۲۰۰۷درآمد سرانه ملي، ۶۵۴۰

 )سال( ميزان اميد به زندگي ۷۴

 ۲۰۰۷، )درصد( ر جواناننرخ باسوادي د ۹۲

 زيــر پوشــش ۲۰۰۷-۲۰۰۰ميــزان كودكــاني كــه از ســال  ۱۰۰

 .اند آموزش قرار گرفته

د مـ  پـايين جامعـه از كـل درآ         درصد ۴۰درصد درآمدي كه     ۱۳

 .اند جامعه به خود اختصاص داده

 بااليي جامعـه از كـل درآمـد          درصد ۲۰درصد درآمدي كه     ۵۴

 .اند جامعه به خود اختصاص داده

  UNICEF(2009) منبع

تحليل سند چشم انداز مالزي و تطبيق آن بـا          . ۷
  ايران

 مقاله به تحليل سند چشم انداز مالزي و ،در اين مرحله

  .مقايسه آن با ايران مي پردازد

  عملكرد سند چشم انداز مالزي تا كنون. ۱-۷

 كشوري با درآمد ۲۰۲۰مالزي در زمان آغاز چشم انداز 

 وابسته به مواد خام و اوليه بوده دي عمدتاًمتوسط پايين و اقتصا

 به را سال توانسته  با اجراي سند اقتصاد خود ۲۰كه در طي 

صادرات اين كشور نيز . سطح درآمدي متوسط و متنوع تبديل كند

اي و الكترونيكي و پيشرفته تبديل  از مواد خام به صنايع كارخانه

بازارهاي آزاد و كيد بر اقتصاد باز و أاين كشور با ت.شده است

ي خارجي توانسته كه اقتصاد خود را ها حمايت از سرمايه گذاري

از نظر فناوري و دانش بعد از يك دهه مالزي  ]۳۹. [شكوفا نمايد

اكنون توانسته است كه به مركز فناوري اطالعات منطقه تبديل 

ايجاد شاهراه چند رسانه اي و تالش گسترده جهت جذب . شود

 در بخش صنعت به منظور توسعه فناوري ها گذاري سرمايه

با اين . ها از جمله داليل توسعه اين بخش است اطالعات در آن

ي خانگي را در منازل ها وجود مالزي هنوز نتوانسته كه رايانه

مردم به ويژه در نواحي روستايي توسعه دهد و ميزان استفاده از 

الزي در بخش البته م. رايانه در شهر و بويژه روستاها پايين است

صادرات نرم افزاز موفق عمل كرده كه در كل نشان از موفقيت 

ي كاهش ها برنامه] ۴۰.[انداز در اين بخش دارد اهداف سند چشم

 درصد از ۱۱در برنامه پنجم  مثالً .اند فقر در مالزي موفق بوده
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ي ها  مديون برنامهاين مساله عمدتاً. ميزان فقرا كاسته شده است

 ] ۴۱.[ده است كه در مالزي صورت گرفته استكاهش فقري بو

ي تجاري را در امر توليد محصوالت ها ها از روش مالزي تا مدت

 و ها كشاورزي و مبارزه با آفات از قبيل استفاده از آفت كش

هاي اخير   گرچه در سال،كودهاي شيميايي استفاده مي نمود

 يها باالخص با افزايش اطالعات درباره محيط زيست تالش

جديدي در جهت بازيافت توليدات و مصرف بهينه مواد اوليه در 

جهت حفاظت از محيط زيست انجام داده است كه موجب ارتقاي 

 شده ها تر محيط زيست در طول اجراي اين طرح مناسب

در مدت اجراي سند مالزي به سرعت در حال شهري  ]۴۲[.است

 بوده  درصد۳نرخ رشد جمعيت شهري در حدود . شدن بوده است

. كه پيش بيني مي شود اين ميزان رشد ادامه يابد] ۴۳[است

هاي دولت كه  تجاري شدن كشاورزي و توسعه صنعت و سياست

 از جمله علل آن ،از نواحي روستايي چندان حمايت نكرده است

  .است

  تحليل تطبيقي سند چشم انداز مالزي و ايران. ۲-۷

اسالمي معرفي انداز جمهوري  ين منظور ابتدا سند چشمبه ا
 دو سند مورد مقايسه قرار )۵(گردد و سپس در جدول شماره  مي
 ]۱۴۰۴در سال [ايران «انداز ايران  بر اساس چشم. گيرند مي

 علمي و ، اقتصادي،كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول
 الهام بخش ، با هويت اسالمي و انقالبي،فناوري در سطح منطقه
  ،»الملل مل سازنده و موثر در روابط بيندر جهان اسالم و با تعا

  توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و
هاي اسالمي،  تاريخي خود، متكي بر اصول اخالقي و ارزش

كيد بر مردم ساالري ديني، عدالت أملي و انقالبي، با ت
ها  هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان اجتماعي، آزادي

  ،ز امنيت اجتماعي و قضاييمندي ا و بهره

  ،برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري
 اجتماعي در توليد  متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه

  ،ملي
  امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي

  ،همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت
 مين اجتماعي، أمنيت غذايي، تبرخوردار از سالمت، رفاه، ا

هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم  فرصت
مند از محيط زيست  خانواده، به دور از فقر، تبعيض و بهره

  ،مطلوب
 مند، برخوردار از   رضايت،فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مومن

 تعاون و سازگاري اجتماعي،  وجدان كاري، انضباط، روحيه
قالب و نظام اسالمي و شكوفايي ايران و مفتخر متعهد به ان

  ،به ايراني بودن
  دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در

شامل آسياي ميانه، قفقاز، ( آسياي جنوب غربي  سطح منطقه
كيد بر جنبش أبا ت) خاورميانه و كشورهاي همسايه

ي، افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصاد نرم
  ، نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامليارتقا

  الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسالم با تحكيم الگوي
 اخالقي،   كارآمد، جامعه مردم ساالري ديني، توسعه

ثيرگذار بر همگرايي أنوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، ت
هاي  شهاي بر اساس تعاليم اسالمي و اندي اسالمي و منطقه

  ،)ره(امام خميني 
  ،داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت

 ]۴۴[.حكمت و مصلحت
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  انداز ايران و مالزي  اشتراكات و افتراقات چشم-۵جدول 
  توضيحات  چشم انداز مالزي  چشم انداز ايران  موضوع

فاقد نام ولي معروف به   نام سند

انداز  يا چشم۱۴۰۴چشم انداز 

  بيست ساله

انداز مالزي داراي  انداز ايران، چشم بر خالف چشم  مالزي راه آينده

  .يك نام منحصر به فرد است

  .تري دارد انداز مالزي تاريخچه طوالني چشم  ۱۹۹۰  ۱۳۸۴  زمان شروع

مدت زمان طي 

  شده

 درصد راه ۶۰درصد راه را پيموده ولي مالزي ۲۵ايران    سال۱۸   سال۴

  .ن در اول راه استرا رفته است، ايرا

زمان آغاز متفاوت بوده ولي زمان پايان نزديك به هم   ۲۰۲۰  ۱۴۰۴  زمان خاتمه

  .است

ايران كشوري با جايگاه   هدف

  اول منطقه

مالزي يك ملت توسعه يافته 

  مطرح است

انداز ايران بر خالف مالزي رقابتي و  سند چشم

  .اي است مقايسه

  مردم ساالري ديني   اهداف خاص
 -  
 قا توان بازدارندگيارت  
 حفظ محيط زيست  
 روحيه فعال و تعاوني  
 دانش پيشرفته  

 دموكراسي  
 ملت واحد  
 -  
 توسعه پايدار  
 كارآفريني  
 -  

اهداف خاص دو ملت تفاوت قابل توجهي با هم 

  .دارند

در سند مشخص نشده   راهبردها

  است

در سند مشخص شده است 

ي، جهاني  فناورصادرات، بازار آزاد،(

  )دن صنعتي ش،شدن

چگونگي رسيدن به اهداف در سند مالزي مشخص و 

  .در سند ايران نامشخص است

هويت اسالمي و   ايدئولوژي

انقالبي و الهام بخش در 

  جهان اسالم

بر خالف ايران، به جهت تنوع مذهبي و فرهنگي و   در سند مشخص نشده است

  .حكومت سكوالر در مالزي ايدئولوژي در سند وجود ندارد

 از وضعيت قبل

  شروع

توسعه يافتگي كم، 

  منابع زياد

توسعه يافتگي كم، منابع طبيعي 

  كم

پتانسيل ايران جهت تحقق اهداف بيشتر از مالزي 

  .است

  .وضعيت كنوني مالزي از ايران بهتر است  توسعه يافتگي مناسب  توسعه يافتگي كم  وضعيت كنوني

شاخص توسعه 

  انساني

مالزي تمام جمعيت جوان و كودك خود را در سال   تر وضعيت كلي مطلوب  وضعيت كلي ضعيف تر 

 زير پوشش آموزش قرار داده ولي در ايران اين ۲۰۰۷

درصد است و مرگ و مير كودكان بيشتر و درآمد ۹۴ميزان 

  .سرانه ايران نيز كمتر است
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  هاي اجراي سند در مالزي و ايران مقايسه چالش. ۳-۷

 تحت عنوان يزانداز مال در سند چشم«ماهاتير محمد 
تأسيس تاكنون با نُه چالش مواجه   از بدوي مالز۲۰۲۰انداز  چشم

نمي توانست راه توسعه را  يمالز ،ها  بر آنغلبهبوده كه بدون 
   : از استها عبارت  اين چالش،طي كند

چالش تشكيل يك ملت متحد با درك مشترك  :چالش اول
ادى نژ  وي در صلح و از لحاظ ارضيملت. و ثروت مشترك
  . و تعلق خاطر به ملتي سياسييكپارچه با وفادار
اى كه از لحاظ  ايجاد جامعه  چالش مربوط به:چالش دوم

به خود و  روانشناسى آزاد، امن و توسعه يافته باشد، داراى اعتماد
 يها  مفتخر به آنچه هست، آگاه از تمام ظرفيتياز لحاظ روان
   .نواع مشكالت با اي قوى براى روياروييكاف خود و به حد

بوده و آن   چالشى كه هميشه با آن مواجه:چالش سوم
 توسعه ي از دموكراسيتوسعه يك جامعه دموكراتيك، تمرين شكل

 ي بسياري براي بتواند الگوييكه شيوه اداره مالز ييافته به صورت
   . در حال توسعه باشدياز كشورها

  چالش مربوطه به ايجاد يك جامعه كامالً:چالش چهارم
 و يآن در زمينه مسائل مذهب  كه شهرونداني و ارزشياخالق
 ي و برخوردار از باالترين استانداردها،ي قوي معنويها ارزش

   . باشندياخالق
خواه و  ي چالش ايجاد يك جامعه آزاد:چالش پنجم

ها، در  ها از تمام فرهنگ ي آن همه مالزياي پذير كه در تحمل
 آزاد ي مذهبيو باورها ها گانجام و آشكار ساختن آداب، فرهن

  .را داشته باشند به يك ملت س تعلق و در عين حال احساباشند
 و ي علميا  چالش مربوط به ايجاد جامعه:چالش ششم

كننده   كه نه تنها مصرفيا جامعه و نگر پيشرفته، مبتكر و آينده
 تمدن آينده فناورانه و يعلم  بلكه در مسائل،است فناوري

  .دبشريت باش
 ي سيستم اجتماعيدارا  چالش ايجاد يك جامعه:ش هفتمچال

 ي نظام خانوادگرا به دنبال داشته و دارايكه سعادت و رفاه مردم 
   . باشديقوو مطمئن 

جامعه عادالنه از   چالش مربوط به تضمين يك:چالش هشتم
 كه در آن توزيع عادالنه ثروت و يا ، جامعهيلحاظ اقتصاد

  . وجود داردي اقتصادياه  در پيشرفتيكامل مشاركت
سعادتمند، مرفه با   اي  چالش ايجاد جامعه:چالش نهم

 اولويت هر زمان.  و عادالنهي، پويا، قوي كامالً رقابتياقتصاد

 ـ ايجاد ي چالش نخست مالزيشامل مسائل همان زمان است ول
دار   اولويتياصل اساس  متحد ـ يكييك جامعه مالزياي

  ]۴۵.[باشد يم
انداز خود با  ايران نيز جهت تحقق اهداف چشم ،در مقايسه

ي كشور ها رو است كه شباهت زيادي به چالش هيي روبها چالش
  .مالزي دارد

، ايران با داشتن تمدن و ي جامعه ايرانيها ي ويژگ:چالش اول
 ـ ي مشكل در هويت ايران با،يمالز  نسبت بهياستقالل طوالن

انداز مشاهده   چشماين رابطه در سند در. مواجه است ياسالم
 برخوردار از يا جامعه انداز كنيم كه جامعه ايرانى در افق چشم يم

 ي، فرصت برابر براي، تأمين اجتماعيسالمت، رفاه، امنيت غذاي
 از فقر، فساد و يتوزيع درآمد مناسب، محيط زيست سالم، عار

  جايگاه خانواده خواهد بود يتبعيض و همچنين اعتال
پذير  تحمل خواه و يآزاداي جاد جامعه  چالش اي:چالش دوم

ها و عقايد در انجام و  ها از تمام فرهنگ  يكه در آن همه ايران
 آزاد هستند و ي مذهبيها و باورها آداب و فرهنگ آشكار ساختن

 در واقع ،ملت تعلق دارند كنند كه به يك حال احساس مى در عين
 يمهورانداز ج  در افق چشمي ديني مردم ساالريحفظ الگو

بخش خواهد بود و بر   كماكان در جهان اسالم الهامياسالم
 ي و اجتماعي فكريهمچنين برپاي  ويساالر  مردميترويج الگو

  .پردازد ي  بر آن استوار شده است ميكه انقالب اسالم
 چالش مربوط به ايجاد يك جامعه كامالً :چالش سوم

 كه ريح شدهتصانداز  سند چشم  در اين مورد دري و ارزشياخالق
 وجدان يمنضبط، دارا پذير، وليتئ مؤمن مسديها افرا انسان

  اجتماعى و متعهد به انقالب وي و روحيه تعاون و سازگاريكار

  .  خواهند بود بودني و همچنين مفتخر به ايرانياحكام اله
يك جامعه عادالنه   چالش مربوط به تضمين:چالش چهارم

انداز  تصاد كشور در چشم اقيها ي كه ويژگياز لحاظ اقتصاد
   خواهد رسيدي اقتصادييافتگ  به توسعهيايران جامعه

 و ي علميا جامعه  چالش مربوط به ايجاد:چالش پنجم
انداز بر جنبش   در سند چشم.نگر پيشرفته، مبتكر و آينده

عبارت ديگر با توسعه   به،شده استعلم اشاره  و توليد يافزار نرم
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 ايران به رشد پرشتاب خواهد يم اسالي جمهوريورافن علم و
اشتغال بتواند سطح درآمد   ازيكه ضمن برخوردار ي طور هرسيد ب

  سرانه كشور را نيز ارتقاء دهد
مربوط به حضور فعال در صحنه   چالش:چالش ششم

سازنده و   فعال،يالملل انداز روابط بين الملل كه در افق چشم بين
 ياكم بر سياست خارج اصول ح، خارج وجود دارديمؤثر با دنيا

 همچنين ،عزت، حكمت و مصلحت خواهد بود ايران همان حفظ
 به روابط با يا ويژه  جايگاهي اسالميبا توجه به اهميت كشورها

 داده خواهد شد و در اين رابطه در جهت ي اسالميكشورها
  .شود ي نيز تالش ميا  و منطقهياسالم يهمگراي

قدرت پايدار  ت و چالش مربوط به حفظ امني:چالش هفتم
 كه بدون داشتن تاكيد شدهانداز   چشم در، در اين رابطه.است

 توسعه در كشور، ميسر يها اجراى برنامه امنيت و قدرت امكان
كه در   به قدرت مردم استينيست البته اين امنيت متك

 كه با مردم ارتباط ي كامل با حكومت قرار دارند نه امنيتيپيوستگ
 .ندارد

  مالحظاتبندي و  جمع
انداز عبارت است از ارايه يك تصوير  به طور كلي چشم

مطلوب و آرمان قابل دستيابي كه منظر و دورنمايي در افق بلند 
دهد و داراي   مي را فراروي مديريت عمومي جامعه قرار،مدت

. گرايي است گرايي و واقع  ارزش، آينده نگري،نگري ويژگي جامع
، عنوان سند »لزي راه آيندهما«انداز مالزي تحت عنوان  چشم
سند فوق . است۱۹۹۰-۲۰۲۰انداز آن كشور براي دوره  چشم

ابتدا مقدمه كه در آن هدف غايي مالزي  .شامل چند بخش است
ي راهبردي اساسي ها در بخش بعد چالش. ترسيم شده است

معرفي و تعريف دو هدف حياتي .  بند بيان شده است۹مالزي در 
ادي و عدالت اجتماعي در بخش بعد مالزي يعني توسعه اقتص

ي كليدي بخش عمومي براي ها آمده است و سرانجام سياست
آينده و آنچه بخش خصوصي بايد در آن مشاركت داشته باشد، 

 ،توسعه اراضي جديد و توسعه در واحد سطح. ترسيم شده است
 صنايع ، خدمات حمايتي كشاورزي،كشي و آبياري اراضي زه

ي روستايي نظير آب، ها د كردن زير ساخت روز آم،كوچك مقياس

. انداز هستند  از ديگر مسايل مورد توجه در سند چشمها جاده برق،
 توسعه عدالت اقتصادي در روستاها ،از ديگر مسايل مورد توجه

ي مختلفي همچون توسعه گردشگري ها همچنين برنامه. است
 كشاورزي و نيز اجراي سياست جديد اقتصادي در مالزي مطرح

در عين حال تاكيد بر توسعه صنايع روستايي و . شده است
انداز  محوريت آن در روستاها از نكات مورد توجه در چشم

  .روستايي مالزي است

  پيشنهادات
اين سند پيشنهادهايي براي ارتقاي  در ادامه با توجه به تحليل

  :انداز ايران ارايه مي شود سند چشم
 به خوبي تدوين شده ها ردانداز مالزي اهداف و راهب در چشم 

 ولي ،است كه به جهت تحقق اهداف سند كمك مي نمايد
 تبيين نشده كه ضرورت ها در چشم انداز ايران اين راهبرد

 .ها احساس مي شود تدوين آن

 كيد بر صنايع سنگين أ رويكردها ابتدا ت،انداز مالزي در چشم
بود و سپس تغيير مسير داده شد و به كشاورزي و توسعه 

 بنابراين در ايران ،روستايي و صنايع سبك توجه بيشتري شد
 به سوي ها مي توان از اين تجربه درس گرفت و سياست

 . كشاورزي و بخش روستايي سوق داد،صنايع سبك

  تاكيد بر جهاني شدن از راهبردهايي است كه در سند جهت
انداز مالزي مطرح شده است كه بهتر است در  تحقق چشم

توجه شود و از آن جهت تحقق اهداف سند ن آ هايران ب
 .انداز ايران استفاده شود چشم
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