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و تحقق امر توسعهلدو: درآمد-1 ت
. مفهومي است كه از علوم طبيعي به علوم اجتماعي منتقل شده اسـت)development( توسعه

و ارگانيـسم بـه كـار و شكوفايي استعداد بالقوه دانـه، موجـود زنـده  اين مفهوم در مورد تحقق

و با واژه شدنبالفعلرود كه سبب مي و جوامع بشري شده و هايي چون استعدادهاي افراد  رشد

و تقسيم كار ابتـدايي بـه جوامـع. تكامل مترادف است و دگرگوني جوامع سنتي، با توليد تغيير

و توسعه  و فـن يافته كه در آنها تقسيم كارِ مدرن و علـم و پيشرفته و سـازماندهي جامعـه آوري

به قصد بهره  و خـارجي كشور در مداري ملي و امكانـات داخلـي برداري هرچه بهتـر از منـافع

و توسـعه خوانـده مـي  و امنيت وجود دارد، نوسـازي و رفاه و ثروت  شـود براي افزايش توليد

ص 1390، مـوثقي( و شــود كــه مفهــوم توســعه چنــين فــرض مــي.)62،  متــرادف بــا انديــشه رشــد

به دوره كه به لحاظ تاريخي مربوط اي از تغييرات عمده اجتماعي همبسته با مدرنيزاسيون است

نامـد، بـه مـي» دگرگـوني بـزرگ«)1978(انقالب صنعتي يا آنچه كومار. قالب صنعتي است ان

. اي اشاره دارد كه تغييرات صنعتي در اروپا همزمان با پيـشرفتهاي اجتمـاعي رخ داده بـود دوره

به معناي حركت مرحلـه بـه مرحلـه بـه سـوي اشـكال بسياري كه مفهوم توسعه  بر اين باورند

ل»مدرن« و به و اقتصادي تر  تر جامعه يعنـي جامعـه صـنعتي اسـت»پيشرفته«حاظ تكنولوژيكي

(Long, 1985, p. 198).و معاني بسياري اسـت؛ از رشـد اقتـصادي  مفهوم توسعه داراي تعاريف

و تاثير فعاليت به شرايط توليد به عنوان مثال، هاي اقتصادي بـر شـرايط كلـي زنـدگي آنگاه كه

ميمردم  و رفاه انسانيتوجه  Peet and) شود تا پيامدهاي اجتماعي به عنوان مثال، توزيع درآمد

Hartwick, 1999, p. 1) و كه از مفهـوم توسـعه...و عدالت اجتماعي همه معاني متفاوتي هستند

كه امـر توسـعه، بـه كـارگزاري.ارائه شده است   تاريخ كشورهاي غربي مؤيد اين واقعيت است

و بازارهـاي) دولـت-ملـت(زار آزادي محقق شد كـه در درون يـك چـارچوب ملـي نظام با

و هفدهم، دستيابي به حداكثر سـود بـراي يكپارچه شده توسط دولت مطلقة قرن هاي شانزدهم

و تحقق حداكثر منافع ملي بـراي مردمـان كـشور شركت دسـت پنهـان آدام (= هاي خصوصي

هاي خود، كسب سـود در اين جوامع، گرچه با سياستدولت. را مد نظر قرار داده بود) اسميت

و روند توسعة كشور را تقويت مـي  كـرد، امـا در تحليـل براي بخش خصوصي را تسهيل كرده

.نهايي، اين بازار بود كه نقش كارگزار توسعه را بر عهده داشت

ياري نيـزو بـس(از سوي ديگر، در جوامع توسعه نيافته يا در حال توسعه كه نتوانسته بودند

به) اند هنوز نتوانسته  طي كنند، الجرم، امر توسعه به صورت طبيعي سير تكاملِ تاريخي خود را

كه سازمان يافته  و متشكل كارگزاري نيرويي انجام گرفته ترين بخـش از جامعـه محـسوب ترين

به گونـ. دولت: شود مي و هدايت مستقيم خود، اين فرايند را كه با دخالت ايهاين دولت است

مي برنامه به انجام و داشـتن. رساندريزي شده به عبارت ديگـر، دولـت بـه دليـل انـسجام بـاال
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 هـاي تـشكيالتي متعــدد مـنظم، بهتـرين گزينـه بــراي هـدايت ايـن جوامـع در مــسير سـازمان

مي توسعه و در حال حاضر نيز محسوب بنابراين، دولـت، كـارگزار. شود يافتگي محسوب شده

مي توسعه در   بـه ايـن در ادبيات آكادميـك،. شود جوامع توسعه نيافته يا در حال توسعه قلمداد

مي) خواه يا دولت توسعه(گرا دولت، دولت توسعه گرا، دولتي است كـه دولت توسعه. شود گفته

و سـازمان فرهنگي موجود در جامعه، گروه- اجتماعي-هاي اقتصادي از همة ظرفيت  هـاي ها

ت  و داراي و نوآوري در عرصه فعال به نقش آفريني و توان در مايل جهـت هاي مختلف جامعه،

و امنيت بيش  و رفاه مي تحقق زندگي بهتر گـرا، دولـت توسـعه. كنـد تر براي تمام مردم استفاده

1.كند دولتي است كه تمام منابع موجود در جامعه را براي تحقق امر توسعه بسيج مي

ايـن ابزارهـا،. كنـد ابزارهاي خود، امر توسعه را محقق مـي دولت كارگزار توسعه، از طريق

عليرغم وجود اشتراكات فراوان در ميان كـشورها، بـر حـسب نـوع نگـرش نخبگـان، فرهنـگ 

و جريـان روي  دادهـاي پـيش آمـده در مرحلـة قبـل از ظهـور دولـت سياسي حاكم بر كـشور

و بـه طورخـاص، قـانون برنامـه توسـ. گرا، براي هر كشور تا حدودي متفاوت اسـت توسعه عه

ها در جهت تحقق اهـداف برنامه توسعه نيز در اين ميان، جزو ابزارهاي اصلي بسياري از دولت

مي  از اين ابزار، در نظام2.شود توسعة ملي محسوب هايي كـه داراي الگـوي پارلمـاني هـستند،

دو. تري برخوردار است اهميت بيش  : موضـوع اين نوشتار، كنكاشـي اسـت در جهـت بررسـي

و مكانيزم برنامه ؛)چگونگي(ريزي در اين كشور نقش قانون برنامه توسعه در روند توسعة ژاپن

دو دليـل اصـلي بـراي انتخـاب مـورد. قانون برنامة توسعه در كشور ژاپـن) ماهيت(و چيستي

كه، ژاپن نخستين الگوي صـنعتي شـدن اسـت كـه غيـر اول اين: مطالعاتي ژاپن قابل ذكر است 

ص 1379كمـپ،(اند ئيان به اجرا درآورده اروپا نـام ژاپـن، همـواره تـداعي كننـدة پيـشرفت.)221،

و كشوري با روند توسعة موفق بوده است-صنعتي  كـه، دوم اين. تكنولوژيك، قدرت اقتصادي

به استقالل) مفهوم منفي كلمهدر(اي تاريك، مردماني منزوي اين كشور، داراي گذشته  و متكي

آنو دوره) در مفهـوم مثبـت كلمـه( اقتصادي- سياسي-فرهنگي چـه كـه از اي از نفـي تمـام

مي  و توسعه يافتگي آن، مـي تحول در اين كشور عقب. شد بود ديگران وارد توانـد نكـات مانده

. فراواني براي كشورهايي كه درگير تحولي مشابه هستند در برداشته باشد

و شاخص براي مطالعه بيشتر در مورد مؤلفه.1 ر هاي دولت توسعهها :ك. گرا،

و توسعه در جهان سوم) 1384(ويچ، آدريان لفت و مهدي ميرمحمد، ترجمة عليسياست مؤسسه: ي، تهرانرضا خسروي

و و تحقيقات بين فرهنگي .227-205المللي ابرار معاصر تهران، صص مطالعات

ر.2 و حقوق با مفهوم توسعه، :ك.براي مطالعة بيشتر در مورد نسبت قانون

Davis, K. E. (2008) "The Relationship Between Law and Development: Optimists versus 
Skeptics" , New York University Law and Economic Working Papers; Available online at: 
http://isr.nellco.org/nyu/Lewp/papers/133 
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تر مالزي، ژاپن كشوري تنـدخو ميان مردمان قديميدر«: نويسد دنيس دوير در اين مورد مي

بي  مي با مردماني اما، در ذهن مردمان نسل بعد از جنگ جهـاني دوم، ژاپـن.شد رحم محسوب

آ  كه منبع اصلي بسياري از نيازهاي و همـة-هانكشوري بود  مانند ماشـين، تلويزيـون، ويـدئو

مي-انواع ابزارآالت الكترونيك در ادبيات توسعه از روند. (Dwyer, 1990, p. 9)»آيد به حساب

 در اين راسـتا، ايـن1. ياد شده است)Japanese miracle(» معجزه ژاپني«توسعه در ژاپن با عنوان 

به وقوع پيوسـت؟ از اينـرو، چه سازوكاري و با سؤال قابل طرح است كه معجزة ژاپن، چگونه

ها، نه نوشتاري تجـويزي، بلكـهم بر اين برنامه نوشتار حاضر نه در مقام تأييد يا رد الگوي حاك 

و قانون برنامة توسعه است روايتي تحليلي از توسعه ژاپن از منظر نقش سازوكار برنامه .ريزي

بندي اين نوشتار بدين شكل است كـه پـس از توصـيف مختـصري از سـاختار نظـام فصل

و نوع روابط ميـ  آنسياسي ژاپن، نهادهاي تأثيرگذار در اين نظام و همچنـين، طـرح ايـن ان هـا

كه بسياري از اين نهادها، از قرون گذشته برجاي  به عصر ماقبل توسـعه موضوع و مربوط مانده

انـد، داري ژاپني استمرار يافتـه هستند كه در چارچوب خاص سرمايه) عصر توكوگاوا(در ژاپن 

دبه تحليل نقش برنامه) هاي دو تا چهار بخش( و قانون برنامه بخش(ر روند توسعة ژاپن ريزي

به عبارت ديگر، سير تطـور) پنجم و و چرايي تدوين آن و چيستي قانون برنامه توسعه در ژاپن

در پايـان نيـز در مقـام نتيجـه. خواهيم پرداخت) بخش ششم(ريزي براي توسعه در ژاپن برنامه

به قاعده  شـود كـهه اشـاره مـي اي در مورد عوامل تعيين كننده ماهيت قانون برنامه توسع بحث،

مي  و-روش پژوهش نوشتار حاضـر، توصـيفي. شودنتيجه اصلي اين نوشتار محسوب تحليلـي

و داده ابزار آن، جمع  و اسـتفاده از مطالـب مهـم ها از منابع موجود كتابخانـه آوري اطالعات اي

.هاي اينترنتي است موجود در سايت

 ساختار نظام سياسي-2
و قانون برنامة توسعه در ژاپن، آشنايي با سـاختار سياسـي امهبراي درك بهتر نظام برن ريزي

و  و عوامل اداره كنندة اين كشور،و حكومتي در اين بخش،. واجد اهميت فراواني است نيروها

مي  كنيم چرا كه حداقل در آشكارترين وجه هر نظام به ساخت حقوقي نظام سياسي ژاپن توجه

 
به.1 :براي مثال، بنگريد

Mohindra, Satish and Vijay Tiwathia (1987) The Japanese economic miracle: lessons for 
high productivity, Michigan: University of Michigan, Lancer International. 

. موضوع معجزه شرق آسيا با محوريت ژاپن را دستمايه مطالعه مفصلي قرار داده بود خود، 1993بانك جهاني در گزارش سال

:ك.ر

A World Bank policy research report (1993) The East Asian Miracle: Economic Growth 
and Public Policy, New York: Oxford University Press. 
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ب سياسي و اي، نظام حقوقي مبتني كه زيربناي قانوني اقـدامات ر قانون اساسي قرار دارد؛ وجهي

بـه موجـب قـانون اساسـي ژاپـن،. دهـد اقتصادي را تـشكيل مـي-عملكردهاي عوامل سياسي

و  و اين كشور داراي نظام پارلماني با تفكيك سـه قـوة مقننـه، مجريـه حاكميت متعلق به مردم است

از. است 1947مربوط به سال قانون اساسي كنوني ژاپن،. قضائيه است  اگرچـه قـانون اساسـي فـوق

ي(1889 قانون اساسي سال73نظر تكنيكي مطابق اصل  مـ ، اصـالحية آن)Meiji age() جـي عـصر

ي قانون تلقي مي مـ قـانون. جـي اسـت گردد اما در واقع امر، كامالً متفاوت بـا قـانون اساسـي دوران

و نقش تـشريفاتي امپراتـور، مـسالمت اساسي جديد ژاپن، بر پاية سه اصل حاكم  و يت مردم جـويي

و نظامي  در نفي جنگ و نـسبتاً ناشـناخته و نهايتاً احترام به حقوق بشر، يعنـي مقـوالتي جديـد گري

و مجلـس ملـي. ژاپن استوار است ،)National Diet(به موجب اين قانون، ژاپن سيستم پارلماني دارد

و هيـ عالي أت وزيـران در ادارة كـشور، باالجمـاع در قبـال آن مـسئوليت ترين ارگان حكومتي است

ص 1372نيا، رئيسي(دارند  ،7.(

كه عالي و همچنـين تنهـا نهـاد) از نظـر قـانوني(ترين مرجـع قـدرت در كـشور قوة مقننه

ــي ــساب م ــه ح ــذار ب ــد قانونگ ــل(آي ــدگان)41اص ــس نماين ــشكل از مجل  House of(، مت

Representative (انو مجلس مشاور)House of Councillors(مجلـس نماينـدگان داراي. باشد مي

و دورة نمايندگي آن، 512 اعضاي اين مجلس، توسط مردم انتخـاب. ساله است4 كرسي بوده

كه252مجلس مشاوران نيز داراي. شوند مي و152 كرسي است 100 كرسي آن توسـط مـردم

كنند، مختلف در انتخابات سراسري كسب مي كرسي باقيمانده، به تناسب ميزان آرائي كه احزاب

مي  و هـر6 اين مجلس دورة. شود از ميان كانديداهاي معرفي شدة احزاب تكميل 3 سال است

مي. شود سال، انتخابات نيمي از اعضاي آن تجديد مي تواند مجلس نماينـدگان را منحـل كابينه

ص 1377ژاپن از ديـدگاه آمـار،(نيست كند اما به لحاظ قانوني، مجاز به انحالل مجلس مشاوران  ؛ 151،

ص 1372نيا، رئيسي ،13(.

به كابينه واگذار گرديده است (قوة مجريه در ژاپن وزير كابينه، مركب از نخست).65اصل.

مي  و وزراء، توسط نخـست نخست).66اصل(باشدو هيأت وزيران وزيـر وزير، توسط پارلمان

مي  و اكثر وزراء هيأت دولت از بين نمايندگان مجلسين نخست).67اصل(شوند منصوب وزير

مي  ص 1377ژاپن از ديدگاه آمـار،(شوند انتخاب كابينة ژاپـن، پـس از تـشكيل، نيـازي بـه رأي.)152،

12وزيـري، قوة مجريه در نظام سياسي ژاپن، متـشكل از دفتـر نخـست. اعتماد مجلسين ندارد 

و يك هيأت9وزارتخانه، هـا سـاليانة مسئول رسيدگي به حساب(بازرسي مستقل وزير مشاور

و9در حال حاضر،. است) دولت 8 سـازمان كـه در رأس آنهـا يـك وزيـر مـشاور قـرار دارد

و مي دفتر نمايندگي كه زير نظر دفتر نخست24كميسيون و يا يكي از وزراء اداره شـوند، وزير

مي تركيب ص 1377اپن از ديـدگاه آمـار،ژ(هند سازماني قوة مجرية ژاپن را تشكيل ؛ عليپـور تهرانـي، 152،
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ص 1372 و كابينه، بـه تمام لوايح قوةمجريه، توسط نخست.)69، به عنوان نمايندة قوة مجريه وزير

مي .شود پارلمان ارائه

و داگاه مي هاي پائين كاركردهاي قوة قضائيه توسط ديوان عالي 8شـود كـه شـامل تر انجام

و50اي، دادگاه ناحيه 50 دادگاه عالي، مي452 دادگاه خانواده ژاپن از ديدگاه آمـار،(باشد دادگاه جزء

ص 1377 هـا در ايـن كميـسيون. نقش اصلي را دارد» كميسيون«درمجالس قوة مقننه ژاپن،.)152،

و اصـلي دار كارهاي بـيش عهده مقايسه با جلسات علني،  هـا، تـري هـستند چـرا كـه بحـث تـر

و تص  مي ها در كميسيون گيري ميممذاكرات 18 مجلـس نماينـدگان،. گيـرد هاي مربوطه صورت

و مجلس مشاوران بر. كميسيون دارند16كميسيون  كميـسيون بودجـه،4در هر مجلس، عالوه

و مسئوليت ساير كميسيون و انضباطي، حوزة عمل  با وظايف- كمابيش-ها حسابرسي، اداري

سو حيطه كار وزارتخانه و هاي مجلـس نماينـدگان، كميسيون. هاي دولتي مطابقت دارد ازمانها

و جاري را زير نظر دارند در حالي كه كميسيون  هاي مجلس مشاوران، به دليل طول امور اداري

و عدم مواجهـه بـا خطـر انحـالل، بـيش دورة بيش  و تـر بـه بررسـي برنامـه تر اين مجلس  هـا

ميهاسياست قوه مجريه، اين نكته قابل ذكر است كـه دورة وزارت در در مورد. پردازندي ملي

و كم  هـا هاي كلي وزارتخانه از اين رو، وزرا سياست. سال است2تر از بسياري از موارد، كوتاه

و بين  كم را در سطوح ملي و و نـصب مقـام المللي زير نظر داشته و عـزل هـاي تر در جزئيـات

مي رده هـاي باسـابقهم اداري وزير كه معمـوالً از بـوروكرات قائم مقا. كنند هاي مختلف دخالت

ص 1372زاده، نقي(است، بر امور كلي وزارتخانه نظارت دارد  در.)73، اين در حالي است كـه وزرا،

و مشخصاً در برابـر نخـست مقابل سياست  و اهداف مورد نظر كابينه وزيـر، در حـوزه امـور ها

و تط و عملكردهاي وزارتخانه مربوط . ابق آن با اهداف كابينه مسئول هستندجاري

در نظام سياسي ژاپن سازمان-3 و نهادهاي تأثيرگذار  ها
و بازرگاني بينبه طور كلي، وزارتخانه  Ministry of International Trade)المللـي هاي صنايع

and Industry (MITI)) و وزارت دارايي(Ministry of Finance (MoF)) و، دو بازوي مهـم دو لـت

و حتـي در حـال حاضـر اساسي ترين نهاد بوروكراتيك اين كشور در دوران بازسازي اقتصادي

مي  به نظر اسميت، ژاپن، ابزارهاي ديوانساالري مؤثري را براي راهبري اقتصاد،. شوند محسوب

و بازرگاني بين المللـي بـه وجـود آورده اسـت تـا بـا به خصوص در زير نقاب وزارت صنايع

و  و برقراري  تقويت روابط صميمانة موجود در سطوح عـالي دولـت، سياسـت، دسـتگاه اداري

صادر شده توسـط وزارت» اجراييِ دستورالعمل«هاي خصوصي از تجار بزرگ، اطاعت شركت

و بازرگاني بين  ص 1377اسميت،(المللي را تضمين كند صنايع از7).150، وزير ژاپن نخست10 نفر

و بازرگـاني بـين، پيش از نخست 1986 تا 1957ي سال ها بين  المللـي يـا وزيري، وزير صنايع
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و تجارت« تحت عنوان وزارت1881اين وزارتخانه در سال. تي بودند مي آغاز بـه» كشاورزي

و تجارت« با نام1925وزارتخانه مربوطه، در سال. كار كرد  به كار خود ادامـه» وزارت صنعت

و تجـارت1949نام اين وزارتخانه در سال. داد . تغييـر يافـت» المللـي بـين« به وزارت صـنايع

و مي و تجـارت تأسـيس شـده و ائتالف آژانس بازرگاني با وزارت صـنعت تي از طريق اتحاد

و اجراي سياستبندي سياست مسئوليت مستقيم فرمول  را هاي اقتصادي هاي بازرگاني خـارجي

با.)118-117، صص 1385عباسي،(بر عهده داشت  ور چالمرز جانسون، توسعه ژاپن بـدون مطالعـةبه

2000نام اين وزارتخانه، از سال . (Johnson, 1982, p. 13)، قابل فهم نيستتيمينقش برجستة 

و ادغام به وزارتو به دنبال برخي اصالحات و اقتصاد«هاي سازماني تغييـر پيـدا كـرد» صنايع

مي اما اين نوشتار، در طول صفحات بعد با همان نا  .تي از ايـن وزارتخانـه يـاد خواهـد كـردم

، از اهميت بااليي در روند توسعة ايـن كـشورتيميوزارت دارايي ژاپن نيز در كنار وزارتخانه

. به نقش اين وزارتخانه خواهيم پرداخت هاي بعدي،در بخش. برخوردار است

تث«به لحاظ تاريخي، اولين سازمان مؤثر در روند توسعه ژاپـن،  The)»بيـت اقتـصادي سـتاد

Headquarter for Economic Stability) شد1946 اوت سال12بود كه در اين ستاد، كـه. تأسيس

و اعضاي آن در حد وزراي كابينه بودند، از آن جهت شـكل گرفـت كـه  قدرت فراواني داشت

و سياست الزم بود تا تمام سياست  زمان هاي مربوط به بازسازي ژاپن در يك سـا هاي اضطراري

و مرج  و از هرج و هايي كه معموالً در پايان هر جنگي نصيب دستگاه ادغام شوند هـاي دولتـي

رياست اين ستاد بر عهدة نخست وزيـر بـود. شود، جلوگيري به عمل آيد بخش خصوصي مي 

ص 1372زاده، نقـي( به تدريج وظايف اين سـتاد.)312، با گذشت شرايط حاد مربوط به پايان جنگ،

 در (Economic Planning Agency)ريزي اقتـصاديو در نهايت با تأسيس سازمان برنامهكم شده

كه وظيفة مديرعامل سازمان جديد برنامه.، اختيارات آن كاهش يافت1955سال ريزي اقتصادي

مت وزيـر مـشاور بـود تدوين برنامه  سـ ايـن سـازمان. هاي كالن ژاپن را برعهده داشت، داراي

مي طور كه نم همان به كار خود ادامـه مـي ودار بخش قبل نيز نشان در ايـن. دهـد دهد، همچنان

در. هاي اقتصادي كشور بسيار قابل توجه اسـت نيز در هدايت سياست» بانك ژاپن«ميان، نقش 

به خصوص در دهه طول دهه و هـاي ژاپنـي بيـشتر ميالدي، شـركت60و50هاي هاي گذشته

ا سرمايه ميز طريق طرح هاي مورد نياز خود را تا. كردند هاي بانكي تأمين 85اين مقدار، گاهي

ص 1355پرويزيان،(شد درصد سرمايه را شامل مي هـاي از وام دولت از طريـق بانـك ژاپـن،.)144،

 بانـك ژاپـن، بـر موجـودي پـول. كـرد ها حمايـت مـي هاي بزرگ ژاپني در مقابل بانك شركت

آ بانك و عمليات بانكي ايـن روش موجـب. كـرد ها نظارت شـديدي اعمـال مـينهاي تجارتي

و از طـرف ديگـر، ها امكان شد تا از يك طرف، تأمين سرماية مورد نياز شركت مي  پـذير شـود

و هدايت نحوة رشد اقتصادي كشور داشته باشد و مهمي در نظارت .دولت ژاپن نقش حساس



 1391زمستان،4شمارة،42 دوره،فصلنامه سياست 132

در نظام سياسي ژاپن هـستند كـهو نظام حزبي دو نهاد تأثيرگذار1كلي، نظام اداريبه طور

مي  از نظام حزبي ژاپن،. دهند به همراه بخش خصوصي، مثلث قدرت را در ژاپن تشكيل  گرچه

و توان سازماندهي بـاالي مهمتـرين ريشه به دليل قدرت هاي قوي تاريخي برخوردار نيست اما

، بـه)(Liberal Democratic Party (LDP))حـزب ليبـرال دمـوكرات(حـزب موجـود در كـشور 

طي اي در اين كشور بـه وجـود آمـده، نظام حزبي قوي 1993تا1955ي سال ها خصوص در

و استمرار حضور اين حزب در قدرت، باعث استمرار سياسـت. است هـايي شـد قدرت فراوان

و با نفوذ اين كشور طرح به وسيلة نظام اداري قدرتمند . (White, 1998, p. 41)ريزي شده بود كه

ح  در زب، عليرغم وجود رقابت اين به نسبت آزاد انتخاباتي، نظـام بـاز اطالعـات موجـود هاي

به رعايت آزادي  در كشور، الزام قانوني و حـق بـه رسـميت شـناخته شـدة آزادي هـاي مـدني

به تنهايي يا با ائتالف با ديگر احزاب تأسيس انجمن  ها نيـز هايي كه در آن ائتالف(هاي سياسي،

از ايـن رو اسـت كـه . (Brooker, 2000, p. 120) قـدرت را در دسـت داشـت)دست باال داشت

آن را نظـام سياسـي داراي يـك حـزب بسياري از انديشمندان، در تحليل نظام سياسـي ژاپـن، 

مي  و بخـش خـصوصي2دانند؛ مسلط  گرچه در تحليل نهايي، در ژاپن اين نظـام اداري كارآمـد

كه قدرت واقعي را در دست و سازمان نمودار زير، نشان. دارند پيشرو هستند هاي دهندة نهادها

. تأثيرگذار در نظام سياسي ژاپن است

و به خصوص وزارتخانة مي نسون در مورد نقش تأثيرگذار نظام ادا��.� تي در توسـعة ايـن كـشور، تحليـل درخـور ري ژاپن

:ك.ر. توجهي ارائه كرده است

Johnson, Chalmers (1982) MITI and the Japanese Miracle, Stanford, California: Stanford 
University Press. 

ژا.2 و ردر مورد نظام سياسي با يك حزب مسلط دركشورهاي ايتاليا :ك.پن،

Ferdinand, Peter (spring 1994) "The Party's Over: Market Liberalization and the Challenges 
for One - Party and One - Party Dominant Regimes: The Cases of Taiwan and Mexico, Italy 
and Japan", Democratization, 1/1, pp. 133-150. 
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)نويسنده(مراتب قدرت در دولت ژاپن مثلث سلسله-1نمودار

بخش خصوصي

اتحاديه هاي مختلف بخش خصوصي
صنعتيتجاري

و وجود احزاب متعدد در كشور نظام حزب مسلط
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كارآمد

بانك 
ژاپن

سازمان 
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اقتصادي

وزارت 
دارايي

مي تي

 
و استمرار نهادها سرمايه-4  داري ژاپني

حايِو اقتصادياسيسيساختارها دريضـر ژاپـن، نـشانگر تـداوم الگوهـا حـال  موجـود

هاازي مختلف اجتماعيهاعرصه .(Cox, 2002, p. 109) دوم اسـتي قبل از جنگ جهانيسال

تغونيزاسي دموكراتزيآمتي از روند موفقياگرچه، بخش و ازينهادهـا، ناشـازي برخـرييـ ژاپـن

خيريگوجلي متحد برا االتيايباني بود كه با پشتييفشارها ي ژاپن بعد از جنگ جهـانزشياز

شـياسـيس ويـژه نظـام ظهور،يي نهالي اما در تحل،دوم اتفاق افتاده بود  از نظـامي خاصـوهيو

و سنتي،دارهيسرما اقتصاد اييها در بستر استمرار نهادها از جامعـهنيـ صورت گرفت كه در

.وجود داشتها قبل مدت

 عـصردر. آغـاز شـد) 1912-1868(جـييمـ امپراتـوري ژاپن از دوراني اقتصادزشيخ

تغي ژاپن انقالبجييم و از. را تجربه كرد شگرف راتيي از باال  اسـتمرار اين تحوالت در متنـي

م. رخ داد نهادها طرجييدولت  فئـوداليهـا بـوروكراتيجابهديجديها بوروكراتقي، از

م ايول.شدياداره زگريدكـيباي دو تفاوت چندانني در واقع،  هـر دو گـروه بـهرايـ نداشـتند

آنيگارشيال مـيهـا پستنيتري عال،الثميبرا. ژاپن تعلق داشتند زمان جامعه ،جـيي دولـت

رژييهاي سامورائ متعلق به م)وااتوكوگ(قبلمي بود كه در ا كردنديخدمت  تفـاوت كـهنيـ بـا

يديـمر- كـه رابطـه مـراد گفـت تـوانيم از اينرو،. بودندترفرودستيهايعمدتاً از سامورائ

(Clientelism) زم يرييـتغنيتـر بـدون كوچـك،ينظاموي فرهنگ،ياسيس،ي اقتصاديهانهيدر

نتيباق و در و، سطح بااليهايريگمي روابط بود كه تمام تصمنيايداريپاةجي ماند  بدون چون

و به شكل سلسله پايمراتب سازمانچرا  اگـر چـه.آمـد مـيدر بـه اجـرا تـرنيي از طرف طبقات

و سـپس بـه) دايميـو(هاي فئودالي موضوع وفاداري جاي خود را از خان ابتـدا بـه امپراتـوري
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ترينو سازمان كار داد با اين حال، اصل وفاداري فئودالي كوچك شركت ها مديران ارشد نظام،

به عنوان پايه سيستم اقتص. تغييري نكرد  و اخالقي در دوران رژيم توكوگاوا، اصل وفاداري ادي

مي  و تبليغ  اخالقي، اهميت فرد، در خـدمت-در اين سيستم اقتصادي.شدجامعه ژاپن، ترويج

ص 1372زاده، نقـي(شـد به يگانگي جامعه فئودالي آن روز خالصـه مـي -در نظـام اعتقـادي.)51،

و تـأمين به فرد باالتر  اهـداف اخالقي ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم نيز اهميت فرد در خدمت

و منافع ملي خالصه مي .شدجامعه

چه نظرات مختلفي ارائه شده است اما اغلـب درباره نوع نظام اقتصادي حاكم بر ژاپن، اگر

الزونيـك،. داري در اين كشور هستندنظران، معتقد به وجود نوع خاصي از نظام سرمايه صاحب

داري اي از سرمايه يعني گونه(collective capitalism)» داري جمعيسرمايه«داري ژاپن را سرمايه

و كارفرمايـان بخـشكه در آن دولت از طريق گسترش ائتالف  هاي سازماني ميان نيـروي كـار

و تقويت بخش خصوصي، نقـش  و بسترسازي محيط اقتصادي براي ظهور خالقيت خصوصي

سـاموئلز، ايـن . (Lazonick, 1993, pp. 37-38)دانـد كنـد، مـي مهمي در عرصه اقتصاد بـازي مـي 

و بخش خصوصي را   (reciprocal consent)» رضـايت دو طـرف«همكاري تنگاتنگ ميان دولت

مي داري ژاپن را سرمايه وود، سرمايه الك1.نامندمي نامد كه در آن، روابـط شخـصيِ داري جديد

و گسترده و رهبران سياسي وجود دارد-اي ميان توليد كنندگان پردامنه  ,Lockwood) بازرگانان

1970, pp. 659-660).

جي، دولـت بـه طـرقيمداري ژاپن در اواسط دورانبه لحاظ تاريخي از آغاز رشد سرمايه

به تدريج نهادهاي جديدي پديـد در اثر اين گونه دخالت. كردمختلف در اقتصاد دخالت مي  ها،

كه عمده  مت برداري از مكانيزم ها، بهره ترين ويژگي آن آمدند فاوت بود بدين شكل كـه هاي مالي

و بـا توسـل بـه  و مـالي، در سياسـت هـا دولت به وسيله برقراري نظام پولي ارشادي ي پـولي

و يا جمع اقتصادي كشور دخالت آوري مقادير هنگفتي پول از جريان اقتصادي هايي نظير توزيع

مي  و از آنها اين خصوصيات، حتي پس از جنگ جهاني دوم تا كنون نيز ادامه داشته. كردكشور

ص 1372زاده، نقـي(شـود يـاد مـي (common heritages)هاي گذشـته تحت عنوان ميراث  ايـن).76،

مي دخالت گرفت كـه ريـشه هاي گزينشي دولت در اقتصاد، در متن نظام آزاد اقتصادي صورت

آن. هاي ديرين اجتماعي ژاپن داشت در سنت  كـه نظـام اقتـصادي ژاپـن، بدين ترتيب، با وجود

و نظام داري است، اما دولت نقش هدايت نظام سرمايه  به عهده دارد به كننده را اداري اين كشور

ص 1385عباسـي،(طرق مختلف، نظام اقتـصادي را زيـر نظـارت خـود قـرار داده اسـت  از.)154،

مي اين و مصالح ملي كشور ايجاب كند، دولت تواند بخش خصوصي را بـه رو، هر جا كه منافع

 
:ك.ر براي مطالعه بيشتر،.1

Somuels, R. J. (1987) The Business of the Japanese State: Energy Markets in 
Comparative and Historical perspective, Ithaca: Cornell University Press. 
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اي خـاص از ظهـور گونـه: نويـسد مارك بيسون در ايـن مـورد مـي.ت خاصي هدايت كند جه

و يـك مـسير داري در ژاپن نشان داد كه الگوي سرمايه سرمايه داري، تنها منحـصر بـه يـك راه

كه در همه زمان  در ژاپـن، روابـط ميـان. ها بايستي به يك شيوه پياده شود نيـست جهان شمول

و نير  اي گسترده در جهت توسـعه ملـي سـامان گرفتـه وي كار به گونه دولت، بخش خصوصي

در اين الگو، تعقيب اهداف اجتماعي در قالب تحقق توسعه ملي بر مكانيزم بازار مـرجح. است

و وزارتخانه. بوده است  به گونه در اين كشور، ادارات به همراه بخش خصوصي، اي هاي دولتي

 وايـت.(Beeson, 1999, p. 62)لوب حركت كردند فعال در جهت خلق يك ساختار اقتصادي مط

آنهاي نظام سرمايهنيز با ترسيم ويژگي  developmental)» گراكورپراتيسم توسعه«را داري ژاپني،

corporatism) وجود دارد كـه در1گرادر ژاپن، شكل خاصي از نظام كورپراتيسم توسعه: نامد مي 

به فرد است نظ. نوع خود، منحصر و پيمـان بـراي اتحـاد ميـان در اين ام، شكل خاصي از عهد

و   تجاري برقرار شده است-ي بزرگ توليدي شركت ها نظام اداري، يك حزب سياسي مسلط
(White, 1998, p. 41).

و رسوم اين كشور در طي چند ويژگي خاص نظام سرمايه داري ژاپن، حاصل تداوم نهادها

وب ساختار خاصي كه در بخش قبل در قالب مثلـث اين نظام، در چارچ2.قرن اخير بوده است 

در» شـينتو شـين«ايچيرو اوزاوا، رهبر حزب. سلسله مراتب قدرت ترسيم شد، قوام يافته است 

را1997 آوريل28سخنراني  خود در شوراي روابط خارجي آمريكا در نيويورك، اين واقعيـت

سـ: كندبه صراحت بيان مي ازش سياسـتمدارن، بازرگانـان، ما همواره در كـشور خـود، شـاهد

و ديوانساالران بوده  كه بر اساس نظام تدوين توليدكنندگان  يافتـه توسـط ديوانـساالران، اداره ايم

3شودمي
ص 1376بررسي تحوالت ژاپن،( مي.)67، شود كه نظـام در بخش بعد بر اين موضوع پرداخته

 
و كشورهاي اسكانديناوي، ائتالفهاي سستي ميان جنبش.1 غ در نظام كورپراتيسم نوع اروپاي غربي و يرمتجـانس هاي نـاهمگن

و احزاب گوناگون سياسي از طرف ديگر برقرار مي  امـا در نـوع ژاپنـي، ايـن نظـام بـر ائـتالف.شدجامعه مدني از يك طرف

و كارگران(هاي بزرگ بخش خصوصي سازمان و بـا ثبـات اسـتوار)كارفرمايان و نظام اداري پايدار ، يك حزب سياسي مسلط

موبراي مطالعه. بوده است راي مختصر در :ك. رد نظام كورپراتيسم در اروپا،

و مكتب: دانشنامه سياسي) 1379(آشوري، داريوش انتـشارات مرواريـد، صـص:، تهـران هاي سياسيفرهنگ اصطالحات

166-165.

ربراي مطالعه بيشتر در مورد سرمايه.2 :ك.داري خاص ژاپني،

Yamamoto, Shichihei (1992) The spirit of Japanese capitalism and selected essays, New 
York: Madison Books. 

ربراي نقد اين نوع از سرمايه و تحليل معايب آن، :ك.داري

Boyer, Robert and Toshio Yamada (eds.) (2000) Japanese Capitalism in Crisis: A 
regulationist interpretation, New York: Routledge. 

اي مختصر داري ژاپن با توجه به استمرار نهادها در اين كشور را به گونه اين بخش، سعي داشت تا مختصات كلي سرمايه.1

.ي نكات جالب توجهي استداري ژاپن، دو اثر زير حاوبراي مطالعه بيشتر در مورد سرمايه. توصيف كند
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مث-سياسي و در قالـب  نظـام-مراتـب قـدرت لـث سلـسله اقتصادي ژاپن با ايـن مختـصات

ريـزي اقتـصادي در جهـت توسـعه كـشور داري خاص، چه مسيري را در روند برنامـه سرمايه

چه نقـشي پيمود؟ از آن مهمتر، اصوالً برنامه  و قوانين برنامه توسعه در روند توسعه ژاپن، ريزي

 را بر عهده داشته است؟

د نقش برنامه.5 و قانون برنامه توسعه ر فرآيند توسعه ژاپنريزي
و توسعه آرمان دست هـاي توسـعه يافته، هدف اصلي اغلب برنامـه يابي به اقتصادي مطلوب

مي  هـاي توسـعه در ژاپـن ابتـدا در قالـب توسـعه به طور كلي، برنامـه. شوددر ژاپن محسوب

و در مرحله بعد، در قالب برنامه  ه اجتمـاعي مـورد توجـه بـود-هاي توسعه اقتصادي اقتصادي

و. است سه دليل اصلي اولويت توسعه اقتصادي بر ساير اهداف عبارت بودنـد از توجـه مـردم

و راه به اهميت رفاه اقتصادي، اجماع نسبتاً باالي مردم ژاپن در مورد اهداف هـاي نخبگان ژاپن

و در نهايت، فهم نخبگان ژاپني در مورد اهميت توسـعه اقتـصادي  دستيابي به توسعه اقتصادي

ج  به قدرت برتر اقتـصادي بـراي برتـر بـودن در سلـسله در و لزوم دستيابي مراتـب هان امروز

مي. المللقدرت در نظام بين  تـوان گفـت كـه آشكارا مـي: نويسدوينستون ديويس در اين مورد

را)و مقوالت مربوط به اقتصاد(صنعت  و حتـي قـدرت مطلـق ، همواره در جامعه ژاپن حاضر

ص 1379، ديويس(دارا بوده است ،263.(

توان در ذيل چرايي موفقيت فرآيند توسعه در ژاپن ذكر كرد اما به طـور داليل زيادي را مي

 اول اينكـه، الگـوي توسـعه اقتـصادي ژاپـن كـه: كلي، دو دسته مهم از عوامل عبارت بودند از 

و مكانيزم بـازار آزاد طور آشكار، بر خالف قواعد مربوط به مزيت به بنـدي صـورت هاي نسبي

و شده، نتيجه حمايت  گـرا بـود كـه از طريـقي ارشـادي مـوثر دولـت توسـعه سياسـت هـا ها

مي وزارتخانه و بانك ژاپن اعمال مـي هاي قدرتمند . شـد تي، وزارت دارايي، وزارت كشاورزي

و دستورالعمل هاي تعرفه حمايت و اعتبارات بين صنايعِ انتخابي و توزيع ترجيحي منابع هاي اي

كه در آن، سويه. ها بودند ري از جمله ابزارهاي اين وزارتخانه ادا هاي فرهنگـي مـورد دليل دوم

كه  آن«تاكيد است بر اين باور است ريـزي گـروه كـه نتيجـه برنامـه رشد اقتصادي ژاپن، قبل از

و كوچكي از اقتصاددانان باشد، نتيجـه نـرخ بـاالي پـس  و تمايـل شـديد مـردم بـه كـار  انـداز

Shigeto, Tsuru (1993) Japan� s Capitalism, Cambridge: Cambridge University Press; 
Fallows, James (1994) Looking at the Sun: The Rise of the new East Asian Economic and 
Political System, New York: Pantheon. 
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ص 1384زاده، نقي(» وشي كارآفرينان ژاپني استكسخت  بـا ايـن حـال، عليـرغم نقـش مهـم1.)66،

گرا عامل اصلي تحقـق توسـعه در ايـن هاي فرهنگي در توسعه ژاپن، وجود دولت توسعه مؤلفه

كه فرصـت بـراي بـروز روحيـات در چارچوب يك دولت توسعه2.كشور بوده است  گرا است

ت  و اخالقيات و در نبود آن، اين مؤلفه وسعهطرفدار توسعه هاي فرهنگي تضعيف گرا ايجاد شده

و البته در متن محيط فرهنگي مناسب بود كـه از اينرو، در چارچوب دولت توسعه. شوندمي گرا

به وقوع پيوست .توسعه ژاپني

به نظر مي چه بود؟ رسـد كـه دو وزارتخانـه اما ابزار اصلي دولت براي تحقق توسعه كشور

به همراه سازمان برنامه تي مي و بانك ژاپن در دههو وزارت دارايي -1950هـاي ريزي اقتصادي

هاي ژاپـن بـراي اين نهادها در مركز تالش«. نقش مهمي را در اين روند بر عهده داشتند 1980

ي صنعتي، سياست ها گسترش يك رهيافت هماهنگ در جهت توسعه اقتصادي كشور از طريق 

و تهيه سر  .Beeson, 1999, p)».مايه الزم براي صنايع، از طرف ديگر قرار داشـتند از يك طرف
و اوليه، . (71 ستاد تثبيـت«در دوره پس از پايان جنگ جهاني دوم تا زمان رفع نيازهاي اساسي

پس از انحالل ايـن دفتـر در اوايـل. كار راهبري اقتصادي در ژاپن را بر عهده داشت» اقتصادي

مي 1950دهه  و سازمان برنامهت، وزارت بـه همـراه(ريزي اقتـصاديي به همراه وزارت دارايي

و توسـعه اقتـصادي، عمده تصميمات را در زمينه)بانك ژاپن  -هـاي مـالي، صـنعت، تجـارت

كه بهره دار بودند؛ به خصوص تا آن اجتماعي عهده مي جا ميگيري از منابع ملي مربوط تـي شد،

دها، با افزايش قدرت اقتصادي ژاپن، وزارت امـور خارجـهبع. باالترين نقش را بر عهده داشت 

به جمع وزارتخانه  و عرضـه كمـك نيز هـاي هاي مذكور در زمينه روابـط اقتـصادي بـا خـارج

صص)الف(1372عليپور تهراني،(خارجي افزوده شد  از اما در كل، وزارت مي).156-157، كه  دفتر7تي

ريزي به مدد خـودو يك شوراي بزرگ تشكيل شده است، ژاپن را از سياست تمركز در برنامه

ص 1377وستال،(مند كرده است بهره ،8.(

 بـا هـدف 1949-1954ي سـال هـا در دوران بعد از جنگ جهاني دوم، اولـين برنامـه در

و احياي اقتصاد آسيب و اجـرا شـد ديده از جنگ طرح بازسازي ايـن برنامـه بـه جهـت. ريزي

ضرورت جامعه ژاپن براي گريز از نابودي كامل، تدوين شده بود اما بهبود سريع وضع كـشور، 

 
ربراي مطالعه بيشتر در مورد.1 :ك. اين ديدگاه،

Tresize, Philip H. and Yukio Suzuki (1976) “Politics, Government and Economic Growth in 
Japan” in H. Patrick and H. Rosovsky. (eds.), Asia’s New Giant: How the Japanese 
Economy Works, Washington, D. C. 

و فرود دولت.2 .گرا در شرق آسيا، مقاله زير نكات جالب توجهي را در بردارد توسعههايبراي مطالعه فراز

Nordhaug, Kristen (2006) “The Development State: The East Asian Perspective” in Ahmed S. 
Huque and Habib Zafarullah. (eds.), Handbook International Development Governance,
Boca Raton, London: CRC Press, pp. 205- 218. 
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هـاي بـه تـشويق گـروه. اعالم شد 1950تر به خاطر برنامه اقتصادي بود كه رسماً در دهه بيش

كه مسئوليت برنامه 1954متشكلِ بازرگان، كابينه يوشيدا در سال  را موافقت كرد ريزي اقتصادي

، كميته (Federation of Economic Organization)ي هاي اقتصادفدراسيون سازمان.به عهده بگيرد

و صنعت ژاپن مشتركاً از دولـت خواسـتند تـا سياسـت و اتاق بازرگاني توسعه اقتصادي ژاپن

و جامعي را براي توسعه كشور اتخـ  كميتـه اقتـصادي ژاپـن كـه نهـادي. اذ كننـد اقتصادي كلي

به دولت پيشنهاد نمود تا يك شوراي برنامه  و غيردولتي بود ريزي اقتصادي براي تنظيم عمومي

ها  و تهيه برنامهسياست به محدود كردن تورم به عنوان راهنماي عمليـاتي مربوط هاي ساليانه

و مؤسسات وابسته به دولت ايجاد كند وزارتخانه ريـزي اقتـصادير اين مبنا، سازمان برنامهب. ها

و مسئوليت برنامه1995در ژوئيه  پرويزيـان،(ريزي براي توسعه كشور را بر عهده گرفـت تأسيس

 تـدوين1955اولين برنامه رسمي دولت، توسط كابينـه هاتويامـا در سـال.)255-254، صص 1355

 Five Year Plan for Economic) اقتـصادي اين برنامه پنج ساله با عنوان برنامه خوداتكـايي. شد
Self- Support 1956-1960) به رشد و رسيدن و اشتغال كامل %5/3و با هدف استقالل اقتصادي

و تـا1956به مرحله اجرا درآمد؛ قرار بود كه اجراي اجراي اين برنامـه از سـال  1960 شـروع

. ادامه پيدا كند

و الزم گرديـد تـا در سـال در طي دو سال اول اجراي اين برنامه 1958، اهداف آن تـأمين

كه قرار بود از سـال. جديدي تدوين گردد برنامه  1962 تـا1958هدف دومين برنامه پنج ساله

و استانداردهاي زندگي با رشد اقتصادي ساالنه به حداكثر اشتغال كامل به اجرا درآيد، دستيابي

س. درصد بود5/6 در نتيجه، برنامه بلنـد. ال زودتر از اتمام، محقق شد اهداف اين برنامه نيز دو

ريزي شد كـه هـدف آن، دو برابـر توسط كابينه ايكدا طرح 1960مدت جديدي در اواخر سال 

در. سال بود10كردن درآمد ملي در طي  اين برنامه با عنوان برنامه دو برابر كردن درآمـد ملـي

هاطي  كه تنها با ايـني را پيش درصد2/7، نرخ رشد 1970تا1961ي سال بيني كرده بود چرا

مي  به اهداف خود دست يابـد نرخ رشد 8/10امـا در عمـل، رشـد اقتـصادي از مـرز. توانست

در. درصد نيز فراتر رفت و هزينـه زنـدگي مـردم شـد كـه اين رشد سريع باعث افزايش تورم

»ن رفاه اجتمـاعي در پـاي رشـد قرباني كرد«نتيجه آن، انتقادات فراواني از برنامه، تحت عنوان 

چه برنامه در سال. مطرح شد  توسط كابينه ايساكو ساتو متوقف شد، اما ايـن برنامـه 1965اگر

و ژاپن به دومين اقتصاد بزرگ جهان تنهـا 1967-68در سال از23به نتيجه رسيد  سـال پـس

ص 1384زاده، نقـي(پايان جنگ تبديل شد ي ايـن برنامـه، مـشابه دولت ژاپـن در طـي اجـرا.)669،

 ,Bronfenbrenner, 1965)هاي قبل، توانست آزادي بازار را با يك برنامه چند ساله درآميزد برنامه

p. 523)جدول زير، ميـزان. داري ژاپني بودهاي نظام سرمايهكه اشاره شد، جزء ويژگيكه چنان

سه برنامبينيرشد اقتصادي پيش طي اين و رشد واقعي را در ميشده .دهده نشان



و امر توسعه و قانون برنامه توسعه در فرآيند توسعه ژاپننگاهي به جايگاه نظام برنامه: ژاپن  139 ريزي

طي-1جدول ها رشد اقتصادي ژاپن در )Shirakawa, 2012(1970 تا 1956ي سال

ها برنامه  متوسط نرخ رشد واقعي بيني متوسط نرخ رشدپيشي اجراسال

%5/310 1956-1960 برنامه اول

%5/610 1958-1962 برنامه دوم

%2/78/10 1961-1970 برنامه سوم

ژ و اجرا-، يازده برنامه توسعه اقتصادي1992اپن تا سال گرچه دولت  اجتماعي را تدوين

به تمام اهدافشان دست مـي كرد اما اين برنامه سه سال اول شروع خود، بـه. يافتنـد ها، در دو يا

ها اجتماعي-عنوان مثال، برنامه ششم توسعه اقتصادي   با هدف توسـعه 1975 تا 1970ي سال

د و و اجرا شد اقتصادي متوازن اين برنامه در سـال. ستيابي به ژاپنِ مناسب براي زندگي تدوين

و دولت برنامه جديدي را در طي 1973 ها به اهداف خود دست يافت  1977 تـا 1973ي سال

 كـه، مكـانيزم اول ايـن. در اين جـا، دو سـؤال مهـم قابـل طـرح اسـت.به مرحله اجرا درآورد

و دوم اين ريزي در ژاپن چگونه است برنامه و قانون برنامه توسعه در فرآيند توسعه؟ كه، برنامه

 ژاپن چه نقشي داشت؟

هاي اقتصادي ژاپن، ابتدا نخست وزير يك سر فصل يا يك هدف كـالن را در تدوين برنامه

مي-در قالب چكيده استراتژي اقتصادي  و سـازمان اجتماعي كشور در ميان مدت پيشنهاد كند

به عهده دارد دي، وظيفه تدوين آن ريزي اقتصا برنامه اين سازمان، با برگزاري جلسات متعدد. را

هـا، مخـصوصاً هاي مرتبط بـا سـازمان، نماينـدگان ديگـر وزارتخانـهو با حضور اعضاي كميته 

و همچنين نمايندگان بخش خصوصي هاي مي وزارتخانه و دارايي ها، اينو اساتيد دانشگاه1تي

مي برنامه مي. كندها را تدوين امضاي همه اعـضاي. شوداين برنامه پس از تدوين، تقديم كابينه

اي از در اين مرحله، درصورت بروز پـاره. كابينه براي تصويب نهايي اين برنامه، ضرروت دارد 

مي  اين برنامه، در قالـب يـك. گيردانتقادات بر مفاد برنامه، اصالحاتي در طرح مربوطه صورت

به مجلس ملي  به مجلس نمايندگان(اليحه مي) ابتدا و بايـد بـه تـصويب مجلـس تقديم شـود

 شـود؛ هـاي مربوطـه ارجـاع داده مـي در مجلـس نيـز اليحـه مـورد نظـر بـه كميـسيون. برسد

كه عموماً با حضور گروه كميسيون قاعـده بـر ايـن. دهنـد هاي ذي نفع تشكيل جلسه مـي هايي

الي  كه مخالف كه آن دسته از نمايندگان ازحه دولت هستند، مي است توانند در دو مرحلـه قبـل

انتـشار انتقـادات(و يا در مرحله بعد از تصويب) در مرحله تصويب در كابينه(ارائه به مجلس 

 
هادر مورد تأثير رؤساي.1 رشركت و مديران نظام اداري اين كشور، :ك.ي بزرگ ژاپني بر سياستمداران

Rothacher, A. (1993) The Japanese Power Elite, New York: St Martin’s Press. 
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به دليل ساختار سياسـي. (Bieda, 1970, p. 62)بر آن تأثير بگذارند)هامربوط به اليحه در رسانه

و استقرار نظام پارلماني و طـرح حاكم بر ژاپن هـاي مـدنظر از نوع حزب مسلط، عموماً لـوايح

به تصويب مجلس نيـز مـي  و الجرم مسلط در كابينه، از اينـرو. رسـند حزب مسلط در مجلس

ميپارلمان به معناي دقيق كلمه، اليحه را تصويب نمي اعمال نظر . كندكند بلكه بر آن

و در نهايت اجراي برنامه و تدوين ي توسعه در ژاپن، نظام اداري اينهاهر چند در طراحي

مي(كشور و نهاد و بانـك ژاپـن تي، دارايي، سـازمان برنامـه چهار وزارتخانه ) ريـزي اقتـصادي

هـاي ترين سهم را دارد اما پارلمان اين كشور نيز، عالوه بـر تأثيرگـذاري بـر مفـاد برنامـه بيش

ي كـشور ژاپـن تـأثير زيـادي تواند از طريق تصويب قوانين خاصي بر اقتـصاد تدوين شده، مي 

،)با هدف حمايت از خرده فروشـان(1956هاي بزرگ ژوئن داشته باشد، مانند قانون فروشگاه

بـا هـدف محـدود كـردن(1959قانون تدابير ويژه براي تعديل تجارت خرده فروشي جـوالي

و كاهش فشارهاي رقابتي  كوچـك، قانون پايه براي واحدهاي تجاري)بازارهاي خرده فروشي

هـا، بهبـود تكنولـوژي، ادغـام واحـدهاي با هدف نوسـازي كارخانـه(1963و متوسط جوالي 

و صادرات بيش كوچك جهت باالبردن قابليت رقابتي آن   مربـوط بـه1965، قـانون سـال)ترها

ص 1355پرويزيان،(تجارت ژاپن ص38، آنو موا)44و هـا، بـه ردي از اين دست كـه اجرايـي كـردن

و بازرگاني بين وزارتخانه  آن. المللي تفويض شده است صنايع كه، تعداد ايـن قـوانين آن جالب

كه جان نيزبِت آن  ژاپـن، كـشوري«: دانـد را كند كننده رشد اقتصادي ژاپن مـي چنان زياد است

و همين امر موجب كندي رشد اقتصادي مي  و زياد از حد ».شـود است با مقررات بسيار فشرده

ص 1385نيزبت،(  ريزي اقتصادي در ژاپـن بـه طـور مرتـب نـسبت بـه انتـشار سازمان برنامه.)61،

يا5اجتماعيِ-هاي كالن اقتصادي هدف هـاي ايـن طـرح ديـدگاه. كنـد ساله اقدام مـي10 ساله

كه به نوعي ديدگاه  و جايگـاه سازمان هاي بلندمدت دولت در مورد ساختار آتي صنعتي كـشور

به عرصه اقتصادي اين كـشور بخـشيدهميژاپن در اقتصاد جهاني قلمداد  شود، شفافيت خاصي

ريـزي تـرين عنـصر در مكـانيزم برنامـه رو، نظام اداري ژاپن، در تحليل نهايي مهم از اين. است

و ثبات  و عنصر شفافيت بخش به عرصه اقتـصادي كـشور محـسوب اقتصادي در اين كشور زا

به همراه سازمان. شودمي و مجلـس ملـيِ هـاي نظام حزبي مسلط فعـال در بخـش خـصوصي

ميپشتيبان توسعه كشور نيز، پازل برنامه .كنندريزي در كشور ژاپن را تكميل

و اجراي برنامـه و مياني توسعه ژاپن، طراحي 10و5هـاي از سوي ديگر، در مراحل اوليه

ت اين برنامـه. ساله توسعه كشور، نقش مهمي در روند توسعه اين كشور داشتند وسـعه، در هـاي

مي10يا5واقع روندي را كه بايد جامعه ژاپن در عرض  و سال آينده بپيمايد، مشخص كردنـد

و عملكرد ميان مدت كشور را تعيين مـي  بـه دليـل اهميـت ايـن. كردنـد به تعبيري، سرنوشت

و ها در روند توسعه كشور بود كـه طيـف گـسترده برنامه  اي از نيروهـا شـامل مـديران صـنايع
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هـاي دولتـي، توليدي، نمايندگان سنديكاهاي كارگري، مـديران وزارتخانـه-هاي تجاريهبنگا

و كميسيون سازمان و در نهايت، نمايندگان مجلسين و رهبران احزاب ها در هاي آن هاي مسئول

ها. اين مورد مشاركت فعال داشتند  خُرد اما مهم براي جهت سياست بري به اقتصاد كشور دهي

هـاي اجرايـي كـه دسـتورالعمل: شـدند هاي تدوين شده، از دو طريق مـشخص مـي طبق برنامه 

ــر عهــده وزارت مــي  و بودجــه ســاالنه كــشور معمــوالً ب ــود ــورد. تــي ب  مــايرون واينــر در م

مي دستورالعمل » هدايت يا رهنمودهاي اداري«در كشورهاي آسياي شرقي،: نويسدهاي اجرايي

ها منابع به وسيله ديوانساالران براي هدايت در ايـن كـشورها،. رودي منفرد به كار مـي شركت

و توجـه بـيش تأكيد كم  اعمـال كنتـرل تري بر اصول كلي حقوقي وجود داشته هـا يـا تـري بـر

ص 1379واينـر،(صالحديد مأموران هست  بر.)86، و در تحليل نهايي، نظام اجماع نظر بر اين مبنا،

و ابزارهاي الزم براي توسعه  و دستورالعمل سر اهداف و رهنمودها هـاي اجرايـي نظـام كشور

و قـوانين حقـوقي پارلمـان، مكمـل ايـن رونـد محـسوب   اداري، نقش اصلي را برعهده داشته

توان گفت كه وظيفه تدوين بودجه كـشور، بـا دفتـر ريزي نيز مي در مورد نظام بودجه. شودمي

و بـا معيـار رتخانهاين دفتر، پيشنهادات وزا. بودجه وزارت دارايي است  هاي مختلف را بررسي

ميقرار دادن برنامه توسعه كشور، آن .(Bieda, 1970, p. 85)كند ها را در قالب بودجه منظم

در ژاپن-6 و چرايي تدوين آن  چيستي قانون برنامه توسعه
و مياني توسعه در ژاپن همان دهـه تـا40از اواخر دهه(طور كه اشاره شد، در مراحل اوليه

و با هدف، برنامه)70 هـاي گـذاري در جهـت تحقـق شـاخص هاي توسعه با محوريت اقتصاد

و اجرا شد  طي10اوج اين روند، برنامه. باالي اقتصادي تدوين  ساله دو برابر كردن درآمد ملي

ريزي رسـميي پس از جنگ جهاني دوم، برنامه سال ها در طول. بود1970 تا 1961ي سال ها

م  و 10اي هـا، دوره برخـي از برنامـه.دت اجراي قوانين برنامه توسعه متغير بوده است در ژاپن

و برخي ديگر رونـد اجرايـي كـردن ايـن. هايي پـنج سـاله بودنـد، برنامه)هااغلب برنامه(ساله

ي اوليه اجراهاسالها نشانگر اين واقعيت است كه در بسياري از موارد، برنامه توسعه در برنامه

مي به اهدا هـاي مـشخص گيري، برنامه توسعه حاوي هدفسال ها در اين. يافتف خود دست

و اقتصادي بودند كه در بطن يك نظام سرمايه  و در قالب همكاري نيروهـاي بـازار داري خاص

و به مرحله اجـرا درمـي  به رهبري نظام اداري كارآمد، تدوين هـا در ايـن برنامـه. آمدنـد دولت

ازك قوي اقتصاد ژاپن، چنان محر  و كه اهداف مشخص در آنها، به سرعت محقق شده اي بوند

و اجـراي برنامـه ديگـري مـي ريزي برنامه اينرو، ضرورت طرح  شـد هاي جديد، موجب طـرح

(Bieda, 1970, p. 68).
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و اجراي قوانين برنامه توسعه، بـر الگـوي مـديريتي بخـش برنامه و طراحي ريزي اقتصادي

گ   شركت بـزرگ200 بر روي 1952در تحقيقي كه در سال. ذاشته بود خصوصي ژاپن نيز تاثير

كه اغلب اين هاژاپني انجام شده بود مشخص شد 1961در سـال. بودنـد، فاقد برنامـه شركت

از) سال آغاز سومين برنامه توسعه( ايي بزرگ، براي خـود برنامـه شركت ها از اين%87بيش

و آن%84بلند مدت طراحي كرده اي كـه توسـط ملـي هاي خود را بر اساس برنامه برنامهها، از

. (Watanabe, 1965, pp. 70-78)ريزي اقتصادي تدوين كرده بود، تنظيم كرده بودند سازمان برنامه

كننده اقتصاد اين كشور بـود بلكـه هاي دولت براي توسعه كشور، نه تنها هدايت بنابراين، برنامه 

. شـدي بزرگ نيز محسوب مي شركت ها هاي داخلي امهالگويِ بخش خصوصي براي تدين برن 

شـدند، امـا در ريزي مـيي بزرگ ژاپني طرح شركت ها ها با توجه به منافع هر چند، اين برنامه

و  و تفسيري كـه نهادهـاي اصـلي دولتـي ژاپـن ماننـد وزارت صـنايع تحليل نهايي، منافع ملي

ايـن. كـرد هـا را مـشخص مـي يت اين برنامـه المللي از اين منافع ملي داشتند، ماه بازرگاني بين 

و1هاي نهادي موجود در صنايع داخلي ها از طريق شبكه برنامه و در بستر يك اجتماع همبـسته

و كيفي خود دست مي به اهداف كمي .يافتمتحد، به سرعت

و بخش خصوصي اين كشور توانمندترمي هر چه كه نظام اقتصادي ژاپن قوي شد، سطح تر

و تأثير ابزارهاي دولتي بر اقتصاد نيز كاهش مي هايدخالت اين امر تا جايي ادامـه. يافت دولت

مي  و يوشينوبو كه مورياكي شواهد موجود مؤيد اين واقعيت است كـه از ايـن: نويسندپيدا كرد

. (Moriaki and Yoshinobu, 1997, p. 23)شـود ريزي در ژاپن با شكست مواجـه مـي پس، برنامه

مي80 متحول شده ژاپن از دهه هايبرنامه هاي توسعه برنامه. كنندبه بعد، قالب چشم انداز پيدا

كه كشور بايد در عرصه  هاي متفاوت بپيمايد توأم با نقاط بحراني متأخر ژاپن، عمدتاً مسيري را

و اجتماعي داخلي، منطقه  و بـين موجود در عرصه اقتصادي و در المللـي روشـن مـي اي نمايـد

ص)ب(1372عليپور تهراني،(هاي اصلي براي حركت ملي است يين كننده جهتواقع، تع ،114.(

طي دو دهه گذشته ، با تقويـت نظـام)1990به خصوص پس از بحران مالي اوايل دهه(در

و تضعيف دولت توسعه و برنامـه هاي برنامه گرا، ويژگي بازار هاي توسعه ژاپن نيز تغييـر كـرده

پي  به صورت يك ايـن«. بينيِ مورد اجماعِ نخبگان جامعـه ژاپـن متحـول شـده اسـتشتوسعه

مي ها، پيش برنامه و بخش دولتي ارائه كننـد بيني مؤثري از چگونگي رفتارهاي بخش خصوصي

و پتانسيل  به عوامل مهم اقتصادي و كالن، هاي هر دو بخش براي گسترشو در دو سطح خرد

و خارج از كشور فعاليت ها، در ماهيت، حاوي نگاهي اين برنامه. پردازند مي هاي خود در داخل

 
تواي كسب اطالعات بيشتر در مورد نقش اين شبكهبر.1 رهاي نهادي در :ك. سعه ژاپن،

Krauss, E. (1989) “Politics and the Policymaking Process” in T. Ishida and E. Krauss. (eds.), 
Democracy in Japan, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, pp. 39 – 64. 
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و خصوصي استخوش به رفتارهاي هر دو بخش عمومي  در ايـن.(Bieda, 1970, p. 61)»بينانه

و كوچك حاضر در بخش خصوصي با توجه بـه مكـانيزم شركت ها مرحله، تنها هـايي بزرگ

و تحوالت بين  و اجراي اه بازار داخلي به تدوين و ميـان مـدت المللي، داف كميِ كوتاه مـدت

و تضعيف كـارگزاري دولـت در امـر توسـعه ملـي، تقويت مكانيزم. پردازندخود مي  هاي بازار

طي دو دهه اخير بوده است-ويژگي بارز نظام سياسي  يكي از اهـداف. اقتصادي ژاپن در شايد

ي ژاپني نسبت بـه ها شركتهاي چشم اندازگونه، افزايش اعتماد دولت براي تدوين اين برنامه 

و تـأثير آينده باشد، چرا كه با بروز بحران مالي اخير در اقتصاد بين الملل، اهميت مقوله اعتمـاد

هـا، كـانون ايـن برنامـه. از پيش آشكار شده اسـتي خصوصي، بيش شركت ها آن بر عملكرد 

هااعتماد برانگيز  ميشركت .دشوني ژاپني در دنياي در حال تحول كنوني محسوب

 نظام اقتصادي، تعيين كننده ماهيت قانون برنامه توسعه-مرحله توسعه: نتيجه-7
و اداري خاصي محقـق شـد توسعه در ژاپن در چارچوب نظام اقتصادي مردمـان.، سياسي

كه دستيابي به سطح بااليي از پيشرفت اقتـصادي را عـاملي هاي متحد شده، از آن اين جزيره  جا

پنداشـتند، توسـعهو حفظ همبستگي جامعه مي1»مسأله بقا«ن خود، گريز از مهم براي برتر بود 

و فرداي خود تلقـي كردنـد  و نياز امروز به منافع ملي در ايـن ميـان،. اقتصادي را امري مربوط

و اجراي قانون برنامه توسعه به عنوان ابزار دولت توسعه طرح گـراي ژاپـن، خـصوصاً در ريزي

ت  و مياني و اساسي در توسعه يـافتگي ژاپـن بـر عهـده مراحل اوليه وسعه اين كشور، نقش مهم

.داشت

كه در بطـن نظـام، قانون برنامه توسعه1970 تا دهه 1940ي اواخر دهه سال ها در طي اي

سه اليه متشكل از نظام اداري كارآمد  تـي، وزارت دارايـي، با محوريـت وزارت مـي(اجتماعي

ب سازمان برنامه  و و رهبـران احـزاب اصـلي)انك ژاپن ريزي اقتصادي ال بخش خـصوصي فعـ ،

و از طريـق دسـتورالعمل) خصوصاً حزب ليبرال دموكرات( هـاي اجرايـي نظـام اداري تـدوين

مي  به اهداف كميِ رشد اقتصادي، نقش اساسـي در توسـعه كـشور تقويت شد، با توجه فراوان

طي دهه. ژاپن داشت   نظام اداري پيشرو 1960ا اواسطت 1950هاي در اين مرحله، خصوصاً در

به منظور مصالحه با خواست هـاي فرودسـت ماننـد كـارگران، هاي بخـش ژاپن، مجبور نبود تا

و هاي توسعه را فـداي مـصلحت اهداف اقتصادي در چهارچوب برنامه  هـاي سياسـي انفـرادي

 
ا يا حداقل زنده ماندن مردمان ايـن كـشورها در براي مطالعه بيشتر در مورد اهميت مسأله بقا در تالش براي توسعه كشوره.1

. دنياي پيچيده كنوني، به كتاب تأمل برانگيز زير مراجعه شود

د و يكم: افسانه توسعه) 1384(ريورو، اسوالدو نـشر: زاده، تهـران، ترجمه محمود عبـداهللا اقتصادهاي ناكارآمد قرن بيست

.192-161اختران، صص 
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ت. گروهي كند عهد به منـافع با اين حال، سطحي از سياست بازتوزيعي نيز در پيش گرفته شد تا

و قـرار. ملي با رضايت اقتصادي فرودستان همراه شود  به قدرت اقتصادي برتر با دستيابي ژاپن

و گرفتن اين كشور در جايگاه دومين اقتصاد برتر جهان پس از اياالت متحده، نظام برنامه  ريزي

و حالتي چشم  ا قانون برنامه توسعه اين كشور متحول شده ست چرا كـه در اندازگونه پيدا كرده

و چـرخش نـسبي نظـام اقتـصادي ايـن كـشور بـه اين مرحله، با تضعيف كنتـرل  هـاي دولتـي

گراي تـضعيف شـده تر از دولت توسعه هاي نظام بازار، بخش خصوصي نقشي مهم چهارچوب

و در جهت افزايش اعتمـاد قوانين برنامه. برعهده دارد   توسعه در ژاپن امروز، بسيار كلي هستند

ي خصوصي به آينده اقتصاد كشور در دنياي پـرتالطم، نقـشي مهـم امـا متفـاوت از شركت ها

. مرحله قبل را برعهده دارند

و مكانيزم برنامـه) چيستي(بنابراين، فهم ماهيت در) چگـونگي(ريـزي قانون برنامه توسعه

به تحليل دو موضوع است هاي خاص نظام اقتصادي آن كـشور از ويژگي: يك كشور، مشروط

و مرحله توسعهي مي. آن كشور از طرف ديگرك طرف كه تـوان با تحليل اين دو موضوع است

و ماهيت قانون برنامه توسعه را در فرآيند توسعه يك كشور تعيين كـرد  قـانون برنامـه. جايگاه

كـارويژه. هاي متفاوتي پيدا كرده استتوسعه در ژاپن نيز با گذشتن از مراحل مختلف، كارويژه 

. ها، شايد در آينده نزديك دستخوش دگرگوني شوداين برنامهكنوني 

و مĤخذ :منابع

:فارسي. الف

و مديريت(ژاپن از ديدگاه آمار) 1377( ادارة آمار ژاپن-� :، ترجمـة احمـد سـجاد، اصـفهان 1989سـال) دفتر هماهنگي

و بودجه استان اصفهان .سازمان برنامه

.انتشارات اطالعات:، ترجمة محمد حسين وقار، تهرانادي ژاپنتاريخ اقتص) 1377( اسميت، دنيس-2

و علـوم:، تهـران نوسازي سياسي ژاپن بعد از جنگ جهـاني دوم) 1355( پرويزيان، پرويز-3 انتـشارات دانـشكده حقـوق

.سياسي دانشگاه تهران
و توسعه«) 1379( ديويس، وينستون-4 و تجربه آسياي شرقي: دين و ساموئل هانتينگتون، در مايرون واي» وبر درك توسعه نر

ص:، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهرانسياسي .321-263انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي،

و انتشارات وزارت امور خارجه:، تهرانساختار سياسي ژاپن) 1372(نيا، مجيد رئيسي-5 .موسسه چاپ

د دولت توسعه) 1385( عباسي، مهدي-6 و، پايانر تجربة ژاپن خواه نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانـشكدة حقـوق

.علوم سياسي
و ظهور بنگاهمكانيزم) الـف 1372( عليپور تهراني، بهزاد-7 و بخش خصوص و هاي ارتباطي دولت هـاي عظـيم صـنعتي

و انتشارات وزارت امور خارجه:، تهرانبازرگاني در ژاپن .موسسه چاپ

و برنامه نقش)ب1372( تهراني، بهزاد عليپور-8 :، تهران اجتماعي اين كشور-ريزي ژاپن در توسعة اقتصادي نظام اداري

و انتشارات وزارت امور خارجه .مؤسسه چاپ

ني:، ترجمة محمد ابراهيم فتاحي، تهرانالگوهاي تاريخي صنعتي شدن) 1379(كمپ، تام-9 .نشر
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ت) 1376( گزارش سال-10 .حوالت ژاپن، سفارت جمهوري اسالمي ايران، توكيوبررسي
و توسعه،)1390(د احم، موثقي-11 .موسسه انتشارات دانشگاه تهران: تهران، صلح، امنيت

و سياست) 1372(زاده، محمد نقي-12 آن ژاپن و بازسازي .دفتر نشر فرهنگ اسالمي:، تهرانهاي اقتصادي جنگ

مح نقي-13 و توسعه ژاپن) 1384(مد زاده، و تغيير: مباني تفكرات اقتصادي ج تداوم .شركت سهامي انتشار:، تهران2،

و خاورميانه: تحول سياسي«) 1379( واينر، مايرون-14 و سـاموئل هـانتينگتون،» آسيا، افريقا درك توسـعه در مايرون واينـر

صصانتشارات: ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران، سياسي .96-65 پژوهشكده مطالعات راهبردي،

و توسعه اقتصادي ژاپن) 1377( وستال، جميـز-15 مركـز:، ترجمـه علـي اميـدي، تهـران)1990-1945(سياست صنعتي

.هاي مجلس شوراي اسالميپژوهش

: خارجي.ب

1- Beeson, Mark (1999) Competing Capitalism: Austrail, Japan and Economic 
Competition in Asia – Pacific, London: MacMillan Press. 

2- Bieda, K. (1970) The Structure and Operation of the Japanese Economy, New York, 
London: Wiley and Australasia Pty. Ltd. 

3- Bronfenbrenner, Martin (1965) “Economic Miracles and Japan’s Income - Doubling Plan” 
in William W. Lockwood. (ed.), The State and Economic Enterprise in Japan: Essays 
in the Political Economy of Growth, New Jersey: Princeton University Press, pp. 523-
553. 

4- Brooker, Paul (2000) Non-Democratic Regimes: Theory, Government and Politics,
Houndmills, London: Mac Millan Press Ltd. 

5- Cox, Robert W. (2002) The political Economy of a Plural World: Critical Reflections 
on Power, Morals and Civilization, New York: Routledge Press. 

6- Dwyer, Denis (1990) "South East Asia in the World Today", in Denis Dwyer.(ed.), South 
East Asian Development: Geographical Perspectives, London: Longman Scientific and 
Technical, pp. 1-14. 

7- Johnson, Chalmers (1982) MITI and the Japanese Miracle, Stanford, California: 
Stanford University Press. 

8- Lazonick, W. (1993) Business Organization and the myth of the market Economy,
Cambridge: Cambridge University Press. 

9- Lockwood, Willam W. (1970) The Economic Development of Japan: Growth and 
Structural Change, New Jersey: Princeton University Press. 

10- Long, Norman (1985) “Development Studies”, in Adam Kuper and Jessica Kuper (eds.), 
The Social Science Encyclopedia, London: Routledge & Kegan Paul Publication. 

11- Moriaki, Tsuchiya and Konomi Yoshinobu (1997) Shaping the Future of Japanese 
Management: New Leadership to Overcome the Impending Crisis, Tokyo: LTCB 
International Library Foundation. 

12- Peet, Richard and Elaine Hartwick (1999) Theories of Development, New York: The 
Guilford Press. 

13- Shirakawa, Masaaki (2012) Toward Stronger Growth: Challenges facing Japan's 
Economy, Speech at a Meeting Held by the Yomiuri International Economic Society 
in Tokyo; Available online at: 
http://www.boj.or.jp/en/announcements/press/koen_2012/data/ko120906a2.pdf 

14- Watanabe, Tsunehiko (1965) “National Planning and Growth in Japan” in B. G. Hickman. 
(ed.), Quantitative Planning of Economic Policy, Washington: The Brookings 
Institution, pp. 70- 78. 

15- White, Gordon (1998) "Constructing a Democratic Developmental State", in Mark 
Robinson and Gordon White. (ed.), The Democratic Developmental State: Politics and 
Institutional Design, New York: Oxford University Press Inc, pp. 17-51.  



 1391زمستان،4شمارة،42 دوره،فصلنامه سياست 146


