
 ها قومیت ییو همگرا یمالز یتوسعه اقتصاد

 درباره مالزی

این کشور در شهر جدید پوتراجایا  های وزارتخانههای دولتی و  سازمان. مالِزی کشوری در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن کواالالمپور است

 فدراسیونزمانی انتخاب شد که « مالزی»نام . این فدراسیون شامل سیزده ایالت در جنوب شرقی آسیا است. این کشور واقع است( پایتخت اداری)

سنگاپور از مالزی جدا شد و به کشوری مستقل  ۴۶۹۱در سال . ایالت را تشکیل دادند ۴۱ا؛ سنگاپور، ساباح و ساراواک یک اتحادیه متشکل از مالی

 .تبدیل گردید

 

 جغرافیا

درجه  ۱۱۱تا  ۱۱۱و درجه عرض شمالی  ۷تا  ۱میان . شده تشکیلاز دو قسمت کامالً جدا  جغرافیائی ازلحاظو  شده واقعکشور مالزی در جنوب شرقی آسیا 

 .طول شرقی قرار دارد

 منابع طبیعی

 .از منابع طبیعی در نواحی خود برخوردار است همچون کشاورزی، جنگلداری و نیز مواد معدنی خوبی بهمالزی 

درختان، کاکائو،  شده بریدههای  آن الوارها و تنهو خرمای روغنی است که همراه ( کائوچو)پالستیک طبیعی  صادرکنندهکشاورزی، مالزی اولین  ازلحاظ

 .خرمای روغنی، نیز یک جنس عمده صادراتی خارجی است. است شدهموجب رشد این بخش ( توتون)فلفل، آناناس و تنباکو |فلفل سیاه

 های گردشگری جاذبه

غواصی در دنیا شمرده  های مکان ترین مهمو  ترین بزرگاز های مختلفش، یکی  و گوناگون در بخش شمار بیمالزی به سبب داشتن سواحل  جزیره شبه

 .رود های مالزی به شمار می ها از زیباترین جاذبه شفاف و گوناگونی ماهی های آبمحدوده ساراواک به سبب داشتن . شود می



ترین  نگارایا جنگل ملی مالزی از قدیمی تامان. کند متعددی را برای گردشگران عالقمند به طبیعت ارائه می های مکانطبیعت زیبا و استوایی مالزی 

 .رود جهان به شمار می های جنگل

 ماهاتیر محمد

 .مالزی بود وزیر نخستچهارمین  ۹۱۱۲تا  ۱۱۹۱از ( ۱۱۹۱ژوئیه  ۱۱زاده )ماهاتیر بن محمد 

 .های جنجالی سیاست جهان است ها و انتقادهای بسیاری واقع است و از شخصیت او مورد تحسین

دولت مالزی مدعی است که فقر در زمان . کنند سازی سریع مالزی و رشد رفاه در این کشور تحسین می مثال بسیاری او را به علت نقشش در مدرنبرای 

 .است یافته کاهشدرصد  ۶درصد به  ۱۱ماهاتیر از 

 

به  ۱۱۹۱میلیارد دالر در  ۹2از  لید ناخالص داخلی این کشوررا تجربه کرده و تو درصد ۲از  تاکنون این کشور تورم متوسط کمتر ۹۱۱۱از سال  چنین هم

 ۹۱۱۱میلیارد دالر در سال  ۱۶۱به  ۱۱۹۱میلیارد دالر در سال  ۱2از  این کشور همچنین صادرات .رسیده است ۹۱۱۱سال میلیارد دالر در  ۹۱۱حدود 

 .میلیارد دالری دارد ۲۱صادراتی بیش از مازاد  اکنون همرسیده و 

 موفقیت مالزی

 م دانستیسه یت مالزیدر موفق توان می سه عامل مهم را طورکلی به

 داریو پا یمنطق یاجتماع یتوسعه اقتصاد های برنامه. 

 یمردم یازهایو ن یاسیس یزه حساس به رهبریمدرن یدستگاه ادار 

 یابی، نظارت و ارزیزیستم برنامه ریس. 

 



 مذاکره به جای جنگ

اما زمانی که . گرفت میدولت بریتانیا برای سرنوشت و منابع مردم این کشور تصمیم . شد میمالزی قبل از دوران اخیر تحت استعمار انگلیس اداره 

سایر ملل خود غلبه کرده و با نوعی عقالنیت و تعادل راهی متفاوت از  های کینهملت مالزی تصمیم گرفت از یوغ استعمار رهایی یابد بر احساسات و 

اگر ما استقالل را از طریق »؛ گوید میماهاتیر محمد در این باره چنین . در پیش گرفت و از همین استعمارگران برای توسعه کشورش بهره جست

ر این جنگجویان اخراج کرده بودند، دیگ کاخشانجنگ به دست آورده بودیم و جنگجویان راه آزادی، کارمندان و مدیران اداری را با زور و با لگد از 

بنابراین به کارمندان عالی رتبه . ما استقالل خود را از طریق مذاکره به دست آوردیم. شدند نمیقادر به استقرار یک نظام اداری مطلوب برای کشور 

 . خود باقی بمانند های پستبریتانیا اجازه دادیم تا زمانی که مردم ما تحت آموزش هستند در 

و فنون مختلف را آموختند و خود را برای اداره کشور آماده کردند تا زمانی که استقالل کامل به  ها حرفههمان استعمارگران  از ها آنبه این ترتیب 

 .دست آوردند به درد چه کنم دچار نشوند

 تشکیل ائتالف

ئتالفی از احزاب هم پیمان زدند و این ائتالف را دست به تشکیل ا ها کینهبه جای ادامه درگیری و تعمیق  ها ماالییاما برخالف پیش بینی تحلیلگران، 

گفتمان مسلط این شد که راه رهایی از وضعیت بحرانی را به نحوی که  ۱۱۷۱سال . به سرعت گسترش دادند تا احزاب مخالف نیز به آن پیوستند

 های ائتالفنژادی به سرعت متوقف شد،  های شورش»ماهاتیر محمد این مقطع را چنین توصیف کرده است؛ . آرامش و عدالت برقرارشود بجویند

همه شرکت کنندگان بر . بزرگ طی جلساتی علل ریشه یی شورش را نابرابری توزیع ثروت اقتصادی بین مردم بومی و غیربومی تشخیص دادند

 3«.کاهش این فاصله، و اینکه تقسیم ثروت باید منصفانه تر باشد توافق کردند

 مقابله با بحران

که اهالی بومی مالزی بودند گرچه  ها ماالیی. ر استعمار، ترکیب نژادهای مختلف در مالزی نیز همواره یکی از مسائل تنش زا بوده استاما عالوه ب

بیشترین بهره را از  ها چینیو بعد  ها خارجیدر رتبه اول . باالترین جمعیت را داشتند اما به لحاظ اقتصادی و اجتماعی همواره تحت فشار بودند

این تضاد در یک انتخابات خود را نشان داد . این فاصله باعث شده بود میان این نژادها نوعی حسادت و کینه شکل بگیرد. بردند میتصاد و ثروت اق

ورش، ظاهراً علت این ش. نژادی در کواالالمپور شروع شد های شورش ۱۱۶۱در سال »؛ کند میماهاتیر از آن بحران چنین یاد . و به بحران تبدیل شد

تحت فشار، خشمگین و  های ماالیی. در انتخابات و جشن بی فکرانه یک حزب چینی تبار به دلیل پیروزی در انتخابات بود ها ماالییتبلیغات فقیرانه 

خیلی زیاد بوده گرچه برای همیشه برای ما  ها آنالبته تعداد . به ستوه آمده از فقر، به خروش آمدند و تعدادی چینی مورد اصابت چاقو قرارگرفتند

بر این  ها آن. کار مالزی دیگر تمام است کردند میبا این حادثه همه پیش بینی . است، اما به تعدادی هم که مطبوعات خارجی اعالم کردند نبود

که  ها ماالیی گفتند می ها آن. عقیده بودند که مالزی برای همیشه از مسائل نژادی در رنج خواهد بود و مطلقاً از جهت اقتصادی پیشرفت نخواهد کرد

مهاجرت خواهند کرد و  به همین دلیل بسیاری از مردم. را تحت فشار قرار خواهند داد ها هندیو  ها چینی، دهند میاکثریت مردم را تشکیل 

 2«.بدون صالحیت قادر به اداره کشور نخواهند بود های ماالیی

 عقب ماندگی مسلمین

شک است و در عرصه مدیریت اقتصادی هم تجربه بسیار خوبی از خود به جای گذاشته اما نسبت به مسائل این رهبر مالزیایی در عین حال که پز

او تحوالت فکری خود را در زمینه مذهب چنین توضیح داده است؛ . نیز بی تفاوت نبوده و دست به تحقیق و پژوهش زده است اش جامعهاعتقادی 

 سؤاالتمن از خودم . کرد یمینم پرداختم، چرا که تحصیل من در رشته پزشکی در ابتدا ایمان مرا تهدید من مسلمان به دنیا آمدم، اما به مطالعه د»

و با ایمانی که با آن  کند یماعتقادات خالص را خنثی و بالاثر  رسد یمسر و کار دارد که به نظر  ییها تیواقععلم با . زیادی کردم که دردسرساز شد



. کردم یمیا اینکه هر دو را قبول  کردم یمیا اینکه هر دو را مردود  کردم یمآیا من باید یکی را به نفع دیگری مردود . بزرگ شده بودم در تباین بود

علمی خود را از طریق نفی خود  یها یروو سعی دارند زیاده  اند شدهکه اعتقاد دارند با فراگیری دانش مرتکب گناه  شناسم یمزیادی را  یها آدممن 

، جبران کنند و از این طریق کفاره اند کردهعلمی که کسب  یها آموزشبادات جدیدی که بسیاری سنگین و طاقت فرسا هستند یا با رد با انجام ع

که تنها به  ییها آن. اما مطالعات من در هر دو زمینه دین و علم مرا متقاعد کرده است که این دو با هم تطبیق پذیرند. گناهان خود را بپردازند

 2«...به قدرت قادر متعال و دین او پی ببرند توانند ینم، هرگز اند مشغولعلم دین آموزش 

امروز »؛ ابدی یمرا موجب ضربه به منافع ملی  ها آندینی تفرقه انگیز موجود دست زده و برخی از  یها نگرشماهاتیر با توجه به دیدگاه خود به نقد 

، چراکه کشند یمو یکدیگر را  جنگند یم، اما شاهدیم که با یکدیگر کنند یممسلمانی و شیعیان هر دو به شکل حیرت انگیزی ادعای  ها یسن

و تفاوتی میان  دانند یماین دو گروه را مسلمان  ها رمسلمانیغاین درحالی است که جهان و . کنند یمهرکدام، دیگری را به مسلمان نبودن متهم 

 ۱«.کنند یمست محکوم این دو قائل نیستند و هر دو گروه را به عنوان تروری

زوال تمدن اسالمی همچنان ادامه »؛ شمرد یمماهاتیر همچنین به دیدگاه مسلمین نسبت به علم و دانش اشاره کرده و آن را عامل عقب ماندگی 

سیر متعددی منتهی شده از طرفی مطالعه در حوزه دین به تفا. اند شدهیا ممنوع اعالم  اند قرارگرفتهغیردینی مورد غفلت  یها دانشدارد چرا که 

عالوه بر ضعفی که از فقدان دانش سرچشمه . اند بهیغرزیادی تقسیم کرده است که اغلب با یکدیگر  یها فرقهو  ها بخشاست و امت اسالمی را به 

 ۶«.دینی نیز موجب چنین ضعفی است یها فرقهو  ها گروهگرفته است تجزیه امت اسالمی به دو گروه شیعه و سنی و دیگر 

این  دندیپرس ینمهیچ گاه  ها آن. گرفتند یمدانش را نیز فرا  یها نهیزم، بلکه دیگر پرداختند یمدینی  یها آموزشمسلمانان اولیه نه تنها به کسب »

 ها آنه به این ترتیب بود ک... شده است؛ بت پرستان، مسیحیان یا یهودیان نیتأمکه از سوی چه منابعی  کرد ینمدانش از کجا آمده است؟ فرقی 

اما بعدها تفسیرهای جدیدی از اسالم رایج شد که آموختن و کسب ... پیشروان پزشکی، علوم، نجوم، دریانوردی، ریاضیات و سایر علوم بودند

هستند  ها آنکه به دنبال  ییها انسانضروری نیستند و هیچ مزیتی برای  ها دانشسایر  ها آنبه اعتقاد ... کرد یمدانش، جز دانش دینی را محکوم 

 ۷«.سکوالر و مخالف با دین شدند یها دانشبعدها متهم به  ها دانشاین . کنند ینمفراهم 

 تفکرات اسالمی رایج

درمیان ما کسانی هستند که عالقه مند به دوری جستن از تغییر هستند تا موفقیت کنونی را حفظ کنند یا آن را به آنچه در گذشته بوده »

پاک و  توان یمکه  اند دهیعقبر این  ها آن. سال پیش وجود داشته است احیا کنند ۱2۱۱در  ها آنرایطی را که به تصور برخی درصددند ش. بازگردانند

همان گونه که زندگی در انزوای مطلق غیرممکن است تالش برای باقی ماندن در . شد که با این تغییرات پدید آمده است ییها یآلودگبه دور از 

بنابراین به جای چنین فکری بسیار بهتر است که تغییرات دوران را بپذیریم، خود را با آن همساز . یز غیرممکن استن( ص) امبریپدوران حضرت 

 ۹«.کنیم، آن را تعدیل کنیم و تغییرات را به نحوی مدیریت کنیم که مبانی و اصول اسالم محفوظ بماند

زمانی که اعراب جاهلی اسالم را پذیرفتند، ملت بزرگی . این مطلقاً واقعیت ندارد. که اسالم مانع نوسازی و مدرنیزاسیون کشور است شود یمگفته »

که اسالم مانع توسعه مدرن  رسد یماگر امروزه به نظر . بر تمدن اروپایی برتری داشت ها قرنشدند که تمدن اسالمی را ساختند؛ تمدنی که برای 

 ۱«.یماست دلیل آن تفسیرهای متفاوتی است که ما از اسالم دار

تالش برای بازگشت به قرن هفتم با این . و تنها به قرن هفتم میالدی اختصاص نداشته است هاست زمانما عمیقاً اعتقاد داریم که اسالم دین تمام »

م میالدی هدف که اسالم را پیاده کنیم، فروکاستن از ارزش دین کامل اسالم و اثبات این ادعاست که اسالم تنها مناسب شرایط بدوی قرن هفت

 ۱۱«.است

تعبیری که ماهاتیر از دموکراسی در کشور استقالل یافته مالزی . اند داشتهدر استقرار دموکراسی نیز  ها آناین بینش درازمدت و دوراندیشی را 

لکه به تغییر در مالزی مستقل در تالش برای گسترش دموکراسی نه تنها به تغییر در ساختار حکومت، ب»؛ دهد یمداشت از عمق این بینش خبر 



که چگونه به جای رشد احزاب متفرق و تضادهای بی مورد در دوران  دهد یماو در مقاله پویایی شناسی تغییر نشان « .افکار مردم نیز نیاز داشت

 یها بافتج و با تغییر همت گماشته و راه دموکراسی را به تدری ها آنگذار به ائتالف احزاب و حفظ ثبات و در عین حال تبادل آرا و گفت وگو میان 

 ها آنفعلی کشورهای آسیایی و آسیب شناسی  یها حکومتبه بررسی « رهبران آسیایی»ماهاتیر در فصل . اند مودهیپاجتماعی و فرهنگی و فکری 

نشان  خوبی بهیز او ضمن شناسایی و معرفی معایب دموکراسی مزایای آن را ن. دهد یمپرداخته و نمایی واقعی از یک جامعه دموکراتیک ارائه 

 .شمرد یمو رفتن به آن سو را اجتناب ناپذیر  دهد یم

 صدقه

گرچه صدقه گیرندگان ممکن است »؛ دیگو یمماهاتیر محمد در رابطه با کاهش فاصله طبقاتی به بررسی و نقد سیاست صدقه دادن پرداخته و 

به نظر او بهترین کار سرمایه گذاری در صنعت است که ثروت و مهارت خلق . دخشنود شوند اما این روش دوام نداشته و از ایجاد ثروت بازخواهد مان

 «.کند یم

 راه طی شده

یقاً ماهاتیر محمد با طرح برنامه یی جامع و درازمدت مسیر توسعه مالزی را مشخص کرد و به جای طرح شعارهای کلی و غیرعملی این برنامه را دق

بنابراین سخت کوشیدند و با دولت . ده یی افتاد که روز به روز مردم گام به گام پیشرفت را احساس کردنداز آن روز مالزی در جا. به اجرا گذاشت

خود را توضیح داده است که برای ایرانیان  یها برنامهمندرج در کتاب مزبور رمز موفقیت مالزی و  یها یسخنرانماهاتیر محمد طی . همکاری کردند

 .ی ساختن کشورشان هستند بسیار آموزنده و راهگشاستکه امروز در جست وجوی راهی برا

در . که در این کشور چه تحولی رخ داده است دهد یمنشان  خوبی بهمقایسه یی میان وضعیت چهار دهه پیش مالزی با شرایط امروز این کشور 

 .رسیده استدرصد بود، اما امروزه این رقم به کمتر از پنج درصد  ۱۷نرخ فقر در مالزی  ۱۱۷۱اواخر دهه 

درصد صادرات آن را  ۹۹، از یک اقتصاد کشاورزی با اندکی ذخایر قلع، به یک اقتصاد صنعتی تبدیل شد که ساله 2۶اقتصاد این کشور در یک دوره 

زایش یافت، دالر به رقمی باالتر از چهار هزار دالر اف ۲۱۱در همین دوره درآمد سرانه این کشور از رقم . دهد یمکاالهای ساخته شده تشکیل 

 .میلیون نفر افزایش یافت ۹۱درحالی که جمعیت کشور از پنج میلیون نفر به 

. هدف اصلی مالزی از جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد شغل برای مردم کشور بوده، اما این سرمایه گذاری نتایج دیگری نیز در پی داشته است

در سال . چو، قلع، روغن نخل و نفت به صادرکننده بزرگ کاالهای صنعتی تبدیل کرده استاین سیاست مالزی را از صادرکننده مواد خام نظیر کائو

 .داد یمدرصد آن را کاالهای ساخته شده تشکیل  ۹۹میلیارد دالر رسید که  ۱۱۱جمع صادرات مالزی به  ۹۱۱۲

 EPU واحد برنامه ریزی اقتصاد

 آن شامل موارد زیر است یف اصلیوظا. س شدیتأس( وزیر نخستدر محل دفتر )توسعه  های برنامهه یر تهی، به عنوان دبیاقتصاد یزیواحد برنامه ر

 یاقتصاد – یتوسعه اجتماع های سیاستن راهبردها و یتدو •

 ان مدت و بلندمدت توسعهیم های برنامهه یته •

 یه ایسرما های هزینها یبودجه توسعه  یابیه و ارزیته •

 توسعه ییاجرا های برنامهو  ها پروژهه ب یابیرامون دستیپ یابینظارت و ارز •

 یارائه مشاوره به دولت در خصوص موضوعات اقتصاد •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چرخه پروژه توسعه

 

 یزیبرنامه ر ینمودار مستندات و افق زمان

 

 (6991-6991) مالزین برنامه توسعه یاول

 های گروهان یژه میبه و ییدر مناطق روستا یط زندگیشهروندان و بهبودشرا یتمامش رفاه ی، هدف افزاتینگیارد ریلیم 2.۹ معادل ین برنامه با اعتباریا

 کرد میرا دنبال  ین درآمدییپا

 6991-6996 مالزین برنامه توسعه یدوم

 ر خالصه نمودیبه صورت ز توان مین برنامه را یتوسعه ا یتراستها ترین مهم

 ثروت تر مناسبع ین توزیتضم 

 یاجتماعو  یبهبود توسعه اقتصاد 



 به عنوان موتور رشد یز بر بخش خصوصکتمر 

 س پتروناسیتأس (Petronas) 

 6991-6991 ین برنامه توسعه مالزیسوم

 به صورت زیر خالصه کرد توان میتوسعه آن را  یتراست ها ترین مهم

 یر شهریو فق ییاهش فقر در مناطق روستاک 

 معدندر اشتغال در  یر مردم بومیو سا ها ماالییش سهم یافزا 

 یبخش خصوص یهگذاریت از سرمایق و حمایتشو 

 شورکار فراوان یار بسک یرویو ن یعیشتر منابع طبیب یریارگکق بیتشو 

  اقتصاد یو اجتماع یکیزیف های زیرساختتوسعه و گسترش 

 6991-6996 ین برنامه توسعه مالزیچهارم

 باشد میر یبه شرح ز ین برنامه توسعه مالزیچهارم یتراستها ترین مهم

 ییتوسعه مناطق روستا. 

 یشاورزک یاست ملین سیتدو. 

 (.د پروتونیتول)د خودرو یع تولیر فوالد و صناین نظیع سنگیز بر صناکتمر 

 6991-6991 ین برنامه توسعه مالزیپنجم

 ز شدهکشدن متمر یعمده بر صنعت طور بهاین برنامه ت آغاز شدینگیر میلیارد ۲۱.۲بود و با بودجه بلندپروازانه تر قبل  های برنامهاز 

 :از اند عبارتن برنامه یتوسعه ا یتراستها ترین مهم

 یه گذاریاست سرمایاهش سک 

 یشاروزکاء بخش یاح 

 ق و توسعهید بر تحقیکتأ 

 یه انسانیتوسعه سرما 

 یش نقش بخش خصوصیافزا 

 



 

 

 

 ن برنامه بلندمدتیدوم 6996-0111

 <<مالزی راه آینده>> عنوان ل دهنده دهه اول سند چشم اندازتحتیکن برنامه تشیا

 6991-6996 ین برنامه توسعه مالزیششم

 میلیارد رینگت است ۱2.۷ن برنامه معادل یاعتبار ا

 ن برنامهیات برجسته اکجمله ن از

 د بر توسعه متوازنیکبا تأ یدار اقتصادیشتاب رشد پا 

 راراستقن برنامه بلندمدت، یآغاز دوم NDP  به جایNEP 

 یامالً صنعتکشور ک کیبه  یدن مالزیسه دهه با هدف رس یبرا (۹۱۹۱)ن چشمانداز یتدو



 

 ین برنامه توسعه مالزیهفتم 6991-0111

 از اند عبارتت بوده و اهداف آن ینگیارد ریلیم ۱۱آن  یصیبودجه تخص

S&T  یش استانداردهایز بر افزاکتمر 

 .ش رشد بالقوه محصولیافزا

 .توسعه متوازنو  یساختار یبه دگرگون یابیدست

 ین برنامه توسعه مالزیهشتم 0116-0111

دولت در  یده اصلیا. فراهم شد یمالز یو اقتصاد یش زنان در برنامه توسعه اجتماعیش از پیت بکمشار یالزم برا های زمینهن برنامه مقدمات و یدر ا

 .برابر با مردان در اقتصادداشته باشند ینند تا نقشکسب کزم را ال های مهارتده و ید آموزش دیز باین ها آن هکن است یار زنان اک یروینه نیزم

 :یعنیت زنان دو برنامه کش مشارینه افزایدن به اهداف خود در زمیدولت برای رس

 برنامه ملی اقدام برای پیشرفت زنان

 سیاست فراگیر ارتقای جایگاه زنان

 0161-0111 مالزین برنامه توسعه ینهم

 نوشته شده است یژه به توسعه انسانیو با توجه و یاورزشکن برنامه بر محور یا

 افته استیالت اختصاص یدر بخش تحص یه گذاریمورد به سرما 2۱۷ن پروژه به تعداد یشتریز بین اساس نیبر هم

 برنامه نهم توسعه یدیلک یتراستها

 

 



 یمالز 0101سند چشم انداز 

 ،یبوجود آید مگر اینکه بر مسائل استراتژیک و محور تواند نمیکامالً توسعه یافته  یمالز

 که از بدو استقالل با آن روبرو بوده است، غلبه کند

 

 و الزامات آن یمالز 0101اهداف چشم انداز 

 یاقتصاد -عدالت اجتماعی :۱هدف آرمانی 

 مرفه یایجاد جامعه ا :۹هدف آرمانی 

 مبارزه با فساد و بهبود نظام مدیریتی :۲هدف آرمانی 

 خارجی یو سرمایه گذار ینظام تجار یآزادساز :2هدف آرمانی 

 فرهنگی یسیاست یکپارچه ساز یبرقرار :۱هدف آرمانی 

 

 یمالز 0101اقدامات الزم جهت موفقیت چشم انداز 

 یبه عنوان موتور اصلی رشد اقتصاد ۱۱۹۱بر بخش خصوصی از اوایل دهه  تأکید .1

 شدت بخشیدن به صنعتی کردن کشور یتالش همه جانبه برا .2

 صادراتی یتنوع بخشیدن به بازارها .3

 یاقتصاد مالز یآزاد ساز .4

 خارجی یاستقبال از سرمایه گذار .5

 کوچکو متوسط های شرکتکمک به  .6

 الزم یایجاد زیربناها .7

 نابع انسانیم توسعه .8

 نگه داشتن سطح تورم پایین .9

 و اداره نرخ ارز مدیریت .11

 صنعتی یسیاست تکنولوژ یبرنامه اقدام ملی جهت اجرا تدوین .11

 مناطق روستایی بازسازی .12



 جامعه اطالعاتی تقویت .13

 المللی بین روابط .14

 نتیجه گیری

مقبولی  نسبتاً، یعنی بعد نظری و عملی توانسته است خود را با شاخصهای عقالیی توسعه یافتگی در حد مالزی در هر دو عرصه فرآیند توسعه یافتگی

بر یکدیگر، موجب به وجود آمدن نظام و  ها آنمتقابل  تأثیر، سیاسی و اقتصادی و ، اجتماعیهماهنگ نماید و در مجموع هماهنگی نهادهای فرهنگی

 .پرتو آن این کشور توانست نیازهای عصر جدید خود را پاسخگو باشدساختاری کارآمد در مالزی شد که در 

 منابع

 انتشارات مطالعات و تحقیقات بین الملی ابرار.../مهدی اسکندریان و(/مالزی) اسالمیآشنایی با کشورهای  -

- www.wiki pedia.org./wiki/malaysia 

 انتشارات وزارت امورخارجه/د مسائلیمحمو(/مالزی) الملین یب های سازمانمباحث کشورها و  -

- Hoseinzade.blogfa.com/index.php/dvelopment-malasiya.htm/ 

- www.vista.ir 

- www.iranculture.org 

- www.atiyeafarinan.org 

 :پی نوشت ها

 ۱۲۱ ص، ۱۲۹۷، نشر رسا، المللی بینمسائل ماهاتیر محمد، اسالم، دانش و  -۱

 ۹۱۹و  ۹۱۱همان، صص  -۹

 ۹۱۹همان، ص  -۲

 ۲۹ صهمان،  -2

 ۱۶ صهمان،  -۱

 ۹۷همان، ص  -۶

 ۱۱تا  ۱۷ صهمان،  -۷

 ۱۲۱همان، ص  -۹

 ۱۲۲همان، ص  -۱

 ۱۲و  ۱۲۲همان، صص  -۱۱

http://www.vista.ir/

