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Abstract 
 

Iran, Turkey and Malaysia are three Islamic countries that have many similarities 

in terms of internal characteristics; All three Muslim countries are associated with 

vast ethnic and cultural diversity. All three countries are among the developed 

countries where the Islamic Republic of Iran designed the Islamic-Iranian model of 

progress, and Turkey and Malaysia combined Islamic principles with Western 

models and theories of modernization. The present study, through comparative-

analytical comparisons, seeks to analyze the patterns of political development in 

these three countries, with an emphasis on democracy. Comparison of the model of 

political development in the three countries showed that in all three models, the 

principles of Islam and the practice of Islamic principles are considered and the 

ultimate goals of governments in developing the country are to achieve the human 

goals of Islam, such as social justice and poverty eradication. It seems that the 

most efficient and successful model of progress for any country is a model that is 

designed based on the political, social, cultural, religious, etc. characteristics of 

that country and with a point of view and inspiration from the successful 

experiences of developed countries. Meanwhile, three countries, Iran, Turkey and 

Malaysia, have higher political maturity than other Muslim countries. From the 

comparative method, an attempt has been made to explore the commonalities and 

differences between these three countries, which have the principles of Islam. 

Keywords: Political Development, Islamic Ideology Basis, Developmental 

Government, Model of Progress, Muslim 3rd world Countrie 
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 ساالریتحلیل الگوی توسعه سیاسی کشورهای ایران، ترکیه و مالزی با تأکید بر مردم

 1آقاجان نتاج یوسف رضا

 2یحسن خیر

 3حسین اژدری زاده

 هدیچک

های داخلیی ویژگی نظراز زیادی  های شباهتکه  می باشندکشورهای ایران، ترکیه و مالزی، سه کشور اسالمی 

. هر سیه کشیور جیز هستند ای همراه با یکدیگر دارند؛ هر سه، کشور مسلمان با تنوع قومی و فرهنگی گسترده

می ایران الگیوی اسیالمی ی ایرانیی ریشیرفت را یراحیی کیرد جمهوری اسالکشورهای توسعه یافته هستند که 

های نوسازی غربی ترکیب کردند. رژوهش حاضر، وکشورهای ترکیه و مالزی، مبانی اسالمی را با الگوها ونظریه

بیا تاکیید بیر در سه کشور میککور،  توسعه سیاسیالگوهای  تحلیل به دنبال تحلیلی -ای تطبیقی مقایسهباروش 

کشور نشان داد که در هر سیه الگیو، مبیانی اسیالم و سه  در  توسعه سیاسیمقایسه الگوی ری است. مردم ساال

هیا در توسیعه دادن کشیور، دسیتیابی بیه اهیداف عمل به اصول اسالمی مورد توجه بوده و اهداف غایی دولت

ترین الگوی رین و موفقرسد، کارآمدتانسانی مدنظر اسالم، نظیر عدالت اجتماعی و زدودن فقر است. به نظر می

هیای سیاسیی، اجتمیاعی، فرهنگیی، دینیی و... آن ریشرفت برای هر کشوری، الگویی باشد که بر اسیا  ویژگی

. در این میان سیه کشیور  .گیری از تجارب موفق کشورهای ریشرفته یراحی شودبرداری و الهامکشور و با نکته

مسلمان از بلوغ سیاسی بیاالتری از توسیعه برخیور دارنید. از  ایران، ترکیه و مالزی در نسبت به سایر کشورهای

ای تالش شده تا اشتراکات و تمایزات این سه کشور که از مبانی اسالم برخوردارند میورد کیاوش روش مقایسه

 قرار گیرند. 
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 مقدمه

ی از رژوهشیگران را بحث توسعه و توسعه سیاسی از جمله مباحثی است که در چند دهه اخیر توجه عده زییاد

عمیقا به خود جلب کرده و در کانون عالیق فکری اندیشمندان علوم اجتماعی و علوم سیاسی قرار گرفته است. 

از اولویت و اهمیت مضاعفی برخوردار  و مسلمان این بحث، به ویژه برای نخبگان فکری کشورهای جهان سوم

توسعه نیافتگی، چالش اصلی جامعه را تشکیل میی دهید و است؛ چرا که در این گونه کشورها، فرایند توسعه و 

 2۰۰همه وقایع و تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود، خواه ناخواه تحت تأثیر آن قرار دارند )کدیور، 

بدیهی است شکل گیری روندی به نام توسعه سیاسی، مستلزم تغییرات اجتماعی بلندمدتی اسیت کیه (.  1386: 

یم کار، قشربندی اجتماعی، نظام سیاسی و فرهنگ، دستخوش تحیول میی شیوند. بنیابراین در یی آن نظام تقس

تکوین آن، عمل عامالن اجتماعی و سیاسی، منافع گروهها، اقشار و یبقات و گرایش آنها به تغیییر ییا مقاومیت 

ین آن در هر جامعه نقش دارد. بر این اسا  می توان گفت توسعهء سیاسی ماهیتی برآیندی )منتجه( دارد و تکو

. فرایند توسعه سیاسی خیود فراینیدی ریدییده و چنید (.1-2: 1387ای، تاریخ خاص خود را دارد )رجب زاده، 

وجهی است و با سایر سویه های توسعه یک جامعه همدون توسعه اقتصادی و فرهنگی ریوند تنگیاتنگی دارد . 

سی است و توسعه سیاسی بدون دمکراسی و الزامیات از سویی دیگر دمکراسی زیربنا و ستون فقرات توسعه سیا

ان از جمله )گردش نخبگان ، احزادی احزاب و مطبوعات و...( معنا ندارد. از سویی دیگیر کشیورهای مسیلمان 

دائما درگیر منازعات درونی و مشکالت عدیده سیاسی بوده اند بطوری که از نظر توسعه سیاسی عمدتا شیرای  

توسعه نیافته تلقی می شوند ،از این میان سه کشور ایران ، ترکییه و میالزی در نسیبت بیه مناسبی قرار ندارند و 

سایر کشورهای مسلمان مراحل باالتری از توسعه اقتصادی و سیاسی را تجربه کرده اند و فرایند توسعه سیاسیی 

غدغیه اصیلی ایین در این سه کشور بلوغ بیشتری نسبت به سایر کشورهای جهان اسالمی را یی کرده است . د

رژوهش آن است که با مقایسه روند توسعه سیاسی این سیه کشیور کیه از نظیر تیاریخی و فرهنگیی تفاوتهیا و 

شباهت های زیادی با همدیگر دارند و مقایسه روند ها و الگوی های توسعه سیاسیی خصوصیا بسی  گفتمیان 

ن آنهانقاط قوت و ضعف هرالگوهیای دمکراسی و خوانش های آن در سیستم سیاسی این کشورها و مقایسه میا

بیا ورود امیواج تجیدد در قلمیرو کشیورهای اسیالمی بیه لحیا   توسعه سیاسی هر سه کشور را واکاوی کند .

فرهنگی , ایدولوژی , سیاسی و اجتماعی در توسعه فراگیر دچار بحران و اندکی از موقعیت خود فاصله گرفتنید 

لی کیه بتوانید الگیوی جدیید اسیالم سیاسیی در رونید اجتمیاعی و در رویارویی با تجدد به دنبال روش مسیتق

حکومتی خود تعریف کنند . در موازات سنت و تجدد ظهور بعضی از کشورهای اسالمی و توسعه یافته مطیر  

است که این کشورها چگونه از الگوی مستقل در راستای ایدولوژی اسیالمی سیاسیی در جامعیه خیود هیم در 

دین در  یرس ازدورانی یوالنی از فترت، در دوران معاصر شاهد حضور جدی ترکردند .خارج از آن نقش ایفا 

عرصه حیات سیاسی جوامع هستیم. در این خصوص وحدت نظر و روییه وجیود نیدارد . از ییک سیو شیاهد 

حکومت های موروثی با نام خادم الحرمین و مدعی اسالم هستیم که از وهابییت سرچشیمه گرفتیه و اینیک بیا 

جریان هایی چون داعش و بوکوحرام و امثال آن جهان را نا امن کرده و وهن به اسالم را موجیب شیده  هدایت

اند . از سوی دیگر شاهد شکل گیری جریانی اسالم گرا در برخی از کشورها چون مالزی هستیم که مدعی انید 

مخوان کرده اند. آنهیا نییز میدعی با رویکرد اسالمی کشورشان را از بدبختی نجات داده و اسالم را با مدرنیته ه

مردم ساالری اند . ترکیه کشوری که بعد از فروراشی عثمانی با رویکرد سکوالر و تالش برای نزدیک شیدن بیه 

غرب با افکار کمال آتاتورک شکل گرفت در دهه های اخیر به سمت اسالم سیاسی و اجتماعی حرکت کیرده و 
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نها از یک سو و ایده احیای افتخارات تاریخی عثمانی تالش می کنند ریروزی اسالم گرایان و به قدرت رسیدن آ

خود را ررچم دار اسالم معرفی کنند. در این میان ظهور جمهوری اسالمی ایران الگوی جدیدی از اسالم سیاسی 

اجتماعی به جهان عرضه کرد که هم از نظر خواست شیعی بودن آن با دیگر الگوها متفاوت بوده و هیم از نظیر 

رویکرد و قرائتی که از دین دارد و مدعی حضور حداکثری دین در عرصه حیات سیاسی اجتماعی است. شیعار 

کلیدی این نظام نه شرقی و نه غربی بود که با شعار و اهداف توسعه ای دیگر رقبای اسالم گرا متفیاوت اسیت. 

ی در ایران بیا دموکراسیی راییر در در این الگوها جایگاه مردم و دموکراسی نیز متفاوت است. تفاوت دموکراس

غرب بر مدار سکوالریسم موجب شده تا رهبری انقالب دموکراسیی در اییران را میردم سیاالری دینیی بنامنید. 

ضمن توجه به روند توسعه به جلو از باب اقتصادی و سیاسی و اجتماعی فرهنگی با رویکرد دموکراسی دینی و 

این مقاله ضمن بررسی رویکردهای متفاوت سه کشور ایران ، میالزی  اینک در نیل به هدف و غایت آنان است .

سه کشور مورد مطالعه هر  و ترکیه به توسعه بطور خاص دموکراسی از منظر آنها نیز مورد تحقیق قرار می گیرد.

یک  از جایگاه و موقعیت نفوذ تاریخی و محیطی منحصر به فرد برخوردارند. ترکیه کشوری اسیت کیه مییرا  

فت عثمانی را رشت سر خود دارد و این برخورداری تاریخی برای این کشور سرمایه ای عظیم فراهم کیرده خال

و از سوی دیگر بر بلندرروازی و داعیه ررچم داری او بر جهان اسالم و بر عهده گرفتن رسالت تیاریخی اش در 

شیدن اش بیه عنیوان ییک کشیور  جهان اهل سنت افزوده است. بعالوه تالش او برای توسعه یافتگی و ردیدار

اسالمی دارای حد قابل قبولی از الگوهای مورد تایید جهان غرب از جمله مردم ساالری انگیزه او را برای تولیید 

ساختار دینی همراه با توسعه و مردم ساالری دو چندان کرده است. میالزی کشیوری اسیت کیه بیه سیرعت راه 

ری ریشتاز به نمایش گکاشته است و در عین حیال میدعی اسیت از توسعه را یی کرده و خود را به عنوان کشو

الگوی اسالمی ریروی می کند و اسالم و مدرنیته را با هم دارد و اسالم را موافق ایین روییه میی شناسید و هیم 

اکنون به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای مسلمان مطر  است و این در حیالی اسیت کیه نظیام سیاسیی آن 

کشور کماکان نظام رادشاهی ریوند دارد . رارلمان توجه به مردم ساالری را با حفی  هوییت سیاسیی باتاریخ این 

تاریخی خود به هم آمیخته است . اما ایران کشوری است با قدمت تیاریخی ، همیواره خالفیه عثمیانی اییران را 

کشیوری شییعی اسیت. بیه رقیب خود دانسته و در رقابت بوده اند. ایران بر خالف دو کشور دیگر مورد بحث 

گکشته سیاسی اش رشت کرده و نظامی جدید و متمایز خلق کرده است. او بیر خیالف دو کشیور دیگیر میردم 

ساالری را نه از دریده مدرنیته و سازش با غرب بلکه بر رایه آموزه های دینی و ملی خود بازتعریف میی کنید. 

است که نمی توان با الگوی غربیی مقایسیه شیود و  در این نظام مدعی مردم ساالری ساختار حکومت به نحوی

در عین حال این کشور هم به اعتبار جایگاه دینی و تاریخی و جغرافیایی و گستره و حضور فعال در صحنه بین 

الملل مخصوصا در مواجهه با زیاده خواهی های دنیای توسعه یافته و استکباری مواجه هستییم کشورها و ملیت 

سیاسی دینی بودند . حیات این کشور ها با اصرار بر عناصر کلیدی اش از جمله الگیوی  های تحت ستم وفشار

مردم ساالری دینی اش تضمین می شود.از سوی دیگر به رغم آنکه مطالعات نسبتا گسترده ای در خصوص این 

ن هیم کشورها صورت گرفته جای بحث و تحقیق مخصوصا در واکاوی نقاط اشتراک و افتراق این سه کشیور آ

با تمرکز بر مردم ساالری وجود دارد . لکا هم موضوع موضوعی است بسیار مهم وهم اینکه جای خالی اینگونیه 

 مطالعات در فضای جامعه شناسی سیاسی محرز است.

 توسعهمفهوم 
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 .(533: 1371، توسعه به عنوان بهبود کیفی و مقداری در وضع یک واحد اقتصاد تعریف شده است )فرهنیگ

اجتمیاعی را بیه همیراه دارد و –گیری متفاوت کل نظام اقتصیادی و سمتریانیست که تجدید سازمان توسعه ج

ی اساسی در ساختارهای نهادی هاشامل دگرگونی آوردیمبر این که بهبود میزان تولید و درآمد رابه دنبال  عالوه

را  هاآنعادات و رسوم و عقاید  ی عمومی مردم است و حتیهااداری و همدنین ایستارها و دیدگاه –اجتماعی 

. بنابراین توسعه عبارت است از رشد مداوم اقتصادی یک جامعه و بهبود وضعیت رفاهی افیراد ردیگیبرمنیز در 

  .ی اقتصادی اجتماعی سیاسی علمی و فرهنگی جامعه استهاآن که ناشی از دگرگونی و تحول در بنیان

 توسعه سیاسی

اقتصیادی( ابیداع شید  عهذهن اندیشمندان علیوم سیاسیی اسیت )قرینیه توسیتوسعه سیاسی بیشتر محصول 

و  ها( به همین علت مطالعات مربوط به توسعه سیاسی به کانون توجه رژوهشگران برداشت13 :1378 ،)حسینی

نوع انتظیارات متفیاوت )ده(  1۰لغو این مفهوم  یابیشهیرلوسین رای با  1965در سال  .موضوعات متنوعی دارد

الزم برای توسیعه  دهد: شرای  سیاسیآن را برشمرد که فهرستی از معانی مختلف توسعه سیاسی به دست می از

مشیارکت و بسییر و قیانونی  یاسی عملیات دولت ملی توسیعه اداراقتصادی سیاسیت جامعه صنعتی نوسازی س

تحول اجتمیاعی  یچندجانبهساختن دموکراسی تحول منظم و با ثبات بسیر و قدرت یک بعد از فرایند  یاتوده

ناتوانی بر سر تعریف واحد از توسعه سیاسی جدا از ضعف ایین سیازه حیاکی از  .(23-32 :1387 ،است )بدیع

سیاسیی در ت را فرا گفته اسیت بیا بررسیی توسیعه یی است که این حوزه از علم سیاسهامیزان و گستره بحث

توسیعه سیاسیی گرایانه وان به نتایجی رسید رهیافت غایتتگرا میگرایانه و فرایندغرب حول دو رهیافت غایت

کننید بیرای نمونیه میی خیاص رییدا هیارسند و ویژگیرس از توسعه به آن می هاداند که کشوررا وضعیتی می

تجیدد و معیرف توسیعه سیاسیی مطیر   یگکارنشیانبرابری ظرفیت وانفکاک ساختاری که اغلیب بیه عنیوان 

بیه جهیت مبیانی اسیالمی بیرای رسییدن بیه  دینیی کشور با داشیتن اشیتراکاتیسه برای بررسی این  .شوندمی

هیای برابیر امیا در بسییاری ازجهیات بیا یکیدیگر گیژضمن داشتن ویدینی  دموکراسی که همان مردم ساالری

بیه توسیعه سیاسیی را  یابیدسترا  برای  هادولتاین  یهاتالشدر این جستجو در نظر داریم  .متفاوت هستند

الگوهیای متفیاوتی در ادامه مسیر روش یکسانی را در نظر ندارند و  هاآنرسی کنیم ضمن آگاه بودن به اینک بر

  .اندگرفتهشیررا در 

 قیتحق روشالف( 

ی اسیناد شتریب زین ایالعاتآوری گرد وهیش وی لیتحل -ی قیتطبای هسیمقا قیتحق نیا در استفاده مورد روش

 وهیا تابت، کمقیاال را مطالعیه موضیوع بیا میرتب  مطالیب نیای تمام روش نیا  اسا رت. باسای هکتابخان -

 قییتحق سیواالت تناسب به سپس وبندی یبقه خام ایالعات واند شدهبرداری شیف دستر  و مرتب های مجله

 زیینشناسیان کار نظیرات تیا شید الزم موضیوع تیماه به تیعنا با ندشومی مخرج مطالب نیا درون ازها راسخ

 د. شو استفاده
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 ینظری مبانب( 

 یاسیس وسعه. ت1

اجتمیاعی، رشداقتصیادی  هانتینگتون: مفهوم توسعه سیاسیی براسیا  مییزان صینعتی شیدن، تحرییک وتجهییز

توسیعه سیاسیی تقاضیاهای جدییدی بیه  فرایند در ومشارکت سیاسی موردارزیابی قرارداده وبراین اعتقاداست؛

ی هیابنابراین نظام سیاسی بایید از ظرفییت و توانایی کنند.می یدترظهوری جدهاصورت مشارکت و ایفای نقش

خواهید  باشد، درغیراین صورت سیستم بابی ثباتی، هرج و میرج، و.. روبیرو الزم برای تغییر وضعیت برخودرار

های تضیاد وفصل درحلی اسیس نظام کیی یوکارا تیظرف شیافزا «1یاسیس توسعه»( 23: 1375 )هانتیگتون، شد

 بارشیدی اسیس وسعهت. تاس جامعه کیدری اساس راتییتغ وی زادگن، آبودی مردم بیرکی، توجمعی فرد منافع

 بیهی زسیادگریکیری، اانعطاف بیه یریناریکانعطاف ازی اسییس نظیام کیی هرانیدازه و است مترادفی دموکراس

 توسیعه نسیبت همیان هد، بینیداکیر شیگیرای گانگی بهی رراکندگ از وی مختار خود به یرودنباله زی، ادگیدیر

ی رحالد، دکنمی اشارهی اسیس تجمالتی برقرار شتربهیبی اسیسی وسازد. نابیمی شیافزا نظام آن در زینی اسیس

های جنبیه بیای اسییسی نوسیاز کیهی رحیالر، دگیید انیب هد. بداری ادیوبنی رفتار شترجنبهیبی اسیس توسعه که

ی نوسیاز کیهی رحیالشیود. دمی مربیوطیی ربنیایزهای یدگرگون بای اسیس وسعهد، تسروکاردار توسعهیی روبنا

 هشیود. سیمی مربیوطیی ربنایزهای یدگرگون بای اسیس وسعهد، تدار سروکار توسعهیی روبناهای جنبه بای اسیس

 .انددانستهی اسیس توسعه لوازم از را روانیور رهبران کیدئولوژیای وهمبستگی عمل عقلیی، تاران، کسازما عامل

  یاسیس توسعه به مربوطهای هیظر. ن2

 یوابستگ هیظر. ن2-1

ی کیایآمرهای کشیور ازی شیمار در اقتیدارگراهای میرژ وی نظامهای یکتاتور، دی8۰ تا 7۰های دههی ی در

 حسیط بیه کشور ندیا، چآس شرق جنوب رد. دش لیتشکی کتریدموکراتهای حکومت و کرد سقوط ایآس و نیالت

های شیرفتیر بیه عهسیتو حیال درهای کشیور ازی برخیی حتی و افتنیدی دسیتی اقتصیاد توسعه و رشدی باال

د. دامیی قیرارها ابرقیدرت جرگه در راها آن کینزد ندهیآ در که دندیرسهای هست قدرت نهیزم دری ریچشمگ

یع، )بیدد ییانجام 8۰ دهیه در آن افیول به و کرد مواجهی جدهای دیترد با رای وابستگ هیظرت، نتحوال نیا مهه

1376 :137). 

 توسعههای هیظر. ن2-2

 توسیعه حیال درهای کشیور تحیوالت لییتحلی برا را آنی اریبس که ستیهائهینظر زی(، ارا بحرانی )تئور

 خیتیار بیهی نگیاه ر(. دکنیدنمی اشاره بحران هینظر بهی تنها اسیس توسعه بحث دری را )البتهد. اندانسته مناسب

 حیرانت. بسییضرورهیای افتین توسیعه کشیور هیری راها، بآن از عبور که کندمی ذکر راهایی بحران وا، اارور

 از موفق عبور با او نظر به عیتوز حرانذ، بنفو حرانت، بوحد حرانت، بمشارک حرانیت، بمشروع حرانیت، بهو

 از رسها نت. آاس تمتفاو کامالً افتهینتوسعههای کشور اوضاع ماشود. امی افتهیتوسعه امعهن، جبحرا شش تمام

 چنیانهیایی بحران؛ شیدند روروبیهکننیده ریگی تیوضیع وی فورهای بحران انواع با اگهانل، ناستقال به دنیرس

ه، عالو هد. بنبو خطریب خود هم گکاردنشان نارل، کحا نیع در و نمودمی ناممکن کبارهی بهها آن حل که دهیدیر

                                                           
1 political development 
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 بحیران خود که زدندی اصطالحات به دست ناچار هل، بالملنیب تحوالت ریتأث حتد، تنبودن مستعمره که همها نآ

 .(138-139: 1376 یع،)بد دبو نیآفر

 انیرفتارگراهای هیظر. ن2-3

 ذکیر را یریگانیدازهقابلی کمی وی آمیارهای اخصیی، شیرفتیارگرا ریتأث تحت ندریبا و پستل، لیاو، دروست

ت، هداشید، بواش، سیآمیوز سیطح شدت، رثرو عادالنه عیوزسازی، تینعتز: صا عبارتندها شاخص ند. ایکننمی

 ایی، برفتارگرا برهایی نقد رادیا از س(. راروراهای استاندارد با )مطابقی اقتصاد فاهه، رسران رآمد، دییگرامصرف

 .(18: 1376یع، )بد دنش حاصلی کسانی رینتا افتهی توسعههای کشور مود در اتینظر نیا آزمون

ی مراحلی-ریردازدمی توسعه مختلف مراحل یبندمیتقس به رچهیک، گکالسهای یتئور منتقدان زی، اکارگانس

 هیوری، ظو نظیر رد. درییگمی فاصیله کیکالسیهیای یتئور از امیا -انیدازدمی اروریا خیتار ادیب را خواننده که

 بیه بلکیه؛ ستین توسعه ریمس از افانحر و انحطاط وجودی معن به ارورا و ایآس در تریتوتال و اقتدارگراهای میرژ

 از خیاص مقطیع آن رم، دسییناز ثالًت. ماس زمان از خاصهای بره در جامعههای ازین و تحوالت به راسخ مثابه

 اتیمقتض بهی اسیس نظام راسخ ازی گرید شکلی تجل صرفاً بلکه؛ نبودی دموکراس از ترمانده قبن، عآلما خیتار

 از اگیر و سیازدمی تیربرجسته نیریسا از را اوهای هیظرز، نررداهینظر نیا جامع وی منطق دد. دیبو آلمان جامعه

 جامعیه کیی در تیوانمی را اوی تئیوری درسیت ازی واردیم، میکنی نظیر ییرف اشییخیتار-یجبر مرحله چهار

 .(18-19: 1376 یع،)بد دید زین افتهینتوسعه

 توسعه کیکالسهای هینظری کل قد. ن2-4

 نییا آزمیونی بیرا رای گیرید حققیاند، مشی رفتار انقالب دوره به متعلقی گرایکم اتینظر هب کهی انتقادات

 ابیرتت. رسین نقصیب وی قطع اتشانیفرض کردند اعتراف ود، خرردازانهینظری بعضی حت و ختیبرانگ اتیفرض

ی زمیان کایمرد. آندار وجود (یآرشی)رلی اسیس تکثر و باالی اقتصاد رفاهی میان قطع رابطه خیتار در که گفت دال

(. 156: 1374ی، )سیاعد بیو دهینرسی ارورا حد به آنی مل ناخالص دیتول انمیز که شدی اسیس تکثر مرحله ووارد

د. شیی متفیاوت کیامالًهیای یتئور ظهیور اعثد، بش واردی خط تک و کیکالس اتینظر به کهی فراوان نتقاداتا

 و اسیت خیام ویی ابتیدا اریبس هنوز رچهشود، گمی جامان توسعه مدرن رست اتینظر قالب در کههایی وششک

 چالش مورد را کیکالسی خط تک اتینظرهای فرض شیری موفق نسبتاً یور بهی لد، ونداری شاخص ندگانینما

 و خیاص سرنوشیت نیبنیابرا و خیارب، تیدان، آسینهیای جامع هیر معتقدنیدها ستیستمدرنت. راس داده قرار

 انسیجام چنیدان هنیوز مباحیث نییا رچنیدد. هکر زیتجو نسخه کی همهی برا وانتنمی و دارد یفردمنحصربه

 انییب را تییواقع ازهیایی بخش میاد، ادا قیراری بررسی و نقید مورد راها آنی اصول یور به تواننمی و اندافتهین

ی برخیی رادای سینتهای شیورت. کاس نادرست اصوالً مدرن وی سنت به جوامعی بندیبقه معتقدندها ند. آکنمی

 دانیکیرده حفی  رای میقید آداب وها سینت ازی بخشی زیین میدرنهای شورد. کهستن مدرن جوامعهای یژگیو

 .(288: 1374یه، ری)بش

د. کیر باز کیکالسهای یتئوری اساس انتقاداتی برا را اهن، رشد نهینهاد ازی دیجد ریتفس ارائه ان، بنگتویهانت

 ریمسی درهای برجسیت حیول، ت«یاسییس انحطیاط و توسیعه»م: بناهای هقالم ریی، دگرایخط تک از انتقاد با وا

د: کنمی ذکر نیچن رای اسیس توسعههای شخصهیک، مکالس اتیفرض رد با نگتونینتهاد.کر جادیا توسعه اتینظر

 حیال نیعی در و داریینارای رونید؛ سیتینی معنی هیمی نوسیاز و شدنی صنعت ایر، برا تصورات رغمه، بوسعت
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ی معن «شدن نهینهاد»و، ا نظر هت. باس تمدن خیتار ادوار همه در مشاهده قابل همه( از ترمهم )وی خیارت-یجهان

ن، آ امیدیر و خیتیار ییول در توسیعههای نیدیفرآ همهی ژگیو-داریرا و نسجمل، مستقه، مدیدیرهای نهاد وجود

 اسیت عتقیده، متوسیع وی نوسیازهای امدیر حیتشر و توسعه وی نوساز بحث در و است ستمیسرکیری نعطافا

 افتهینتوسیعههای کشیور و کنیدمی لیتحم جامعه بر رای قیعم و نیادیبن تحوالت و رییغی، تنوسازهای استیس

 را توسعههای برنامه موقتاً کندمی حتینصی جوامع نیچن استمدارانیس به ود. اآورنی رو دو هر به همزمان دینبا

د. باشی داشته رای نوساز ازی ناش تحوالت حضم درتیف، قضعی اسیس ساختار تا بگکراند کناری نوساز نفع به

 ندارنیدهای شید نهینهادی قوهای ساختار عموالًد، مانینوسازی ر در کههای افتین توسعههای شوری، کو نظر هب

 تییحما رجمی و رجت، هیشیونی، خاسییسی ثباتیب و فساد لیقب از -توسعههای امدیر برابر درها آن از بتواند که

 الفاصیلهع، بشیرو قییدق زمیان است هترد. بدار دیتأک اریسه، بتوسع روند آغاز زمان تیحساس بر نگتونینتهاد.کن

 قییعم وی اسییس-یاجتمیاعهای تنش افتنی شدت مانندهایی امدد. ریباشی نوسازهای امدیر نیاولی تجل از رس

 دچیار را جامعیههای اختاری، سیوسازید. ننمامی رخی اسیس ریبس از رس معموالً که -ییبقاتهای شکاف شدن

 جهیانی اسیس نظام کدام اما .(145: 1376یع، )بد دکنی میسازمانده دوباره راها نه، آنمود قیعمهای یدگرگون

 بیه مناسیب زمان صیتشخ در اشتباه نیکمتر داندمی کهیحال در زد خواهدها استیس نیا انجام به دستی سوم

 از میتیق بیهی تیی، حاسیس نظام مقاومت و کندی نمیسکیر چنان حکومت چیه؟ دشومی امتم اشینابود متیق

 شینهادیر را حیل راه نییا نگتونینتهیااد. آیبیر خواهد شیر انقالب مرز تا را امعهم، جنظا تیمشروع دادن دست

 .(148-15۰: 1376یع، )بد؟ کندمی

 یی ارکردگراک. 2-5

 کی، یاسیسهای نظام انیگراکارکرد دید رد. دهستن ونیاست و نلمل، کاورد، لمونه، آنحل نیای اصل ندگانینما

 کننیدمی ذکیر نینیت، چاس مشترکی اسیسهای نظام همه مورد در که رای ژگیو چهارها ند. آهستن انداموار کل

د. دار وجیودها سیاختار همه دری دگیدیر و تخصص ازی طحسد. هستن مدرن وی سنت صیخصا از بیترکها آن

 کیه اسیت معتقیدی بدرسیت نگتونینتهاد.هسیتنی کیارکرد چنیدها آن همه و است مشترکها نظام تمام ژهیو راک

 وهیا نهادی حتی لکیهد، بنشی منجیر غیرب مشابهی روند بهتنها  هه، نافتین توسعه جوامع در شده انجام تحوالت

 در او .(112-117: 1374، ر)رانیدت اسی کیرده درسیت کیارکرد وی اصل یمحتوا ازی خال را مدرنهای ساختار

 مدرنهای ساختار وها نهاد یدارا ظاهرا که ایآس افتهین توسعههای کشور در که دنویسمی «یدموکراس سوم موج»

هیای نظام به ظاهر درتنها  که است شده داریرد یدیجد یئاقتدارگرا بلکه ندارد وجودی واقعی موکراسد، دهستن

  . دنهمی امن ،«یائیآس یدموکراس» ار آن نگتونینتها ت.اس هیشبی غرب

 

 . نظریه سیاسی تعادلی  2-6

توسیعه  هیاآن انیدررداختهمورد توسیعه سیاسیی اندیشمندانی همدون جگورایب و بایندر به ارائه دیدگاه در 

در سه مفهوم یرایری ظرفیت و تفکیک وظایف سی به عالوه نهادینه کردن سیاسی سیاسی را معتدل نوسازی سیا

ی ذاتیی در عوامیل هیا. از دییدگاه ایین نظرییه توسیعه و نوسیازی را بیه دلییل وجیود تناف کننیدیمه خالص

  .آن باید فرایندی یوالنی و رایان نارکیر دانست دهندهلیتشک
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  رانیا دری اسیس توسعهی لگو. ا3

رک و تحلییل انیایی داز کلیت نظام جمهوری اسالمی اییران و بیا تو یریگبهرهالگوی اسالمی ایرانی ریشرفت با 

ی اسالمی . در جمهوریی به همه مردم داردملی و بومی درصدد راسخگو یهاارزشجامعه شناخت  یهاتیواقع

 هیالتدوایران با در نظر داشتن الگوی مورد نظر خود در روند توسعه سیاسی با دو برداشت و گیرایش خیاص 

اید الگیوی اسالمی مدعی آن بوده است بدین ترتیب بهمراه بوده و به یور لزوم همه آن چیز نیست که انقالب 

اسیالمی  آرمانی از توسعه سیاسی یراحی و اجرا شود که به همه عرصه و جوانب توجه کند در انقالب –بومی 

هیای مردمیی به آرمان یابیدستبرای  یالمللنیبی هاعموی در صحنه یهامشارکتبا تاکید مکرر رهبر انقالب 

نه بکشاند ران به رخ الگوهای بیگاکه توانسته شعور سیاسی مردم ایرد سیاسی ن از دستاوکوشش شده است و ای

خاسیتند را قراری امنیت داخلی و حمایت از فعاالن سیاسی کیه بیرای دفیاع از میردم بربر و در اداره کشور در 

درت و تیوان قی  ادامیه داشیته شیودیم یگیکارلیر  هاشیرفتیرتوسعه سیاسی که همسو با دیگیر داشته باشد. 

 . اندشتهنداحریم ما نگاه چشم به  توان  هرگز هاآنکشورش را در ایستادگی با یبگانگان مصمم داشته و 

ی اسیتیر ظامن ،2کنندمی انتخاب میمستق یور به ار جمهور سیرئ مردم که جهتازآن رانیای اسالمی جمهور نظام

 نظیام 3رنیدیگمی قیرار مجلیس دیییتأ میورد و نهادشییر جمهور سیرئ یرف از دولتی اعضا که جهت آن از و

ی جمهور نظام محتوى لحا  هت. بدانسی رارلمان مهین وی استیر مهین را آن توانمی بیترت نیدبت. اسی رارلمان

 نیتیرمهیم ازی کید. یباشمی وجه نیبهتر به ایدن و نید ازی بیترک و نداردی فعلی ایدن دری مصداق رانیای اسالم

 نیییتع حیق آن در کیه بیود اسالم از نوی برداشت با حکومت به خاصی نگرشی ایاحی اسالم نقالباهای امدیر

 جیادیاهیا آن خواست وی مردم فعال مشارکت اسا  بر حکومت جهینت در و دارد تیرسم مردمی برا سرنوشت

: 1374ی، اشیم)ه باشیندی مینیید حکومیت استقرار به موظف اسالم اسا  بر زمامداران و رهبران آن در و شد

 از نظام مسئوالن دیتأک سازدمی متفاوتی ستیرورول ای یخلقهای انقالب تمام با رای اسالم انقالب که ندهآ(. 78

ی شیورا مجلیس لیتشیک وی قانونهای نهاد وها سازمان لیتشک بر انقالب از رس نخستهای روز و ابتدا همان

 علیت بیهی سیتیرورولهیای انقالب کیهی حیال رت. داسی بیوده نیقیوان ریسا وی اساس قانون بیتصو وی اسالم

 را ریمسی نیا در اقدامی حت و ندارند یاعجلهی قانونهای نهاد لیتشکی برای مردم میعظ تیحما ازی برخوردار

 از ریس رانییا جامعیه در امیا کنیدمی فیراهم را استبداد نهیزم کهی گاهد. نداننمی ریگ را و دست وآمیز مخایره

 خیو سیاله هزار چند استبداد به کههای جامع دری قانونهای نهاد وی اساس قانون کوتاهی مدت دری ماسال انقالب

 ازی بییترک رانییای اسیالمی جمهیور نظیام .(141-153: 138۰ی، )شیهباز دشی گکاشتهی ررس همه به بود کرده

 چیهی در را آن نیدمان و باشیدمی برخیوردار یفردمنحصیربه اتیخصوص از که است «تیاسالم» و «تیجمهور»

 نظیام بیتیغ دورانی برا اسالم که است معتقدی بهشت دیهشص، خصو نیهم رد .دکر مشاهده توانی نمیکشور

 نظیام بیهی و کهی ظامت، نسین قیتطب قابل ایدن در ریرای اسیسهای نظام از کی چیه با که داردی یهایژوی اسیس

 لیاصی نیام همیان میکن انتخاب میتوانمی کهی نام نیبهتر ندهیآ نظامی برا ما»د: کنمی ریتعب آن از «امامت و امت»

 مصیدر کیی از و دارنید شیهیر کیی هم با شهیر و واژه نظر از یور نیهم کهی امت و امامت ظامت. ناسی اسالم

 بیا هیم و اسیت ملت آراء و خواست بهی متک هم که استی ظامن، نرایای اسالمی جمهور بیترت نیبد «دهستن

 در کیه بیوده مکتیبهیای ارزش وی الهی اراده از تییتبع ملت آراء و خواستی عنت، یاس زگارسا مکتب اصول

 بر رانیای اسالمی جمهور نظام و است افتهی تحقق نظام نیا در تیمقبول رکن هم و تیمشروع عنصر هم جهینت
                                                           

 و چهاردهم قانون اساسیاصل یکصد   2
 اصل یکصد و سی و سوم  3
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ی، دموکراسی نراییای اسیالمی جمهیور نظیام رد. دباشیمی استواری مردم تیحاکم هیرا و خداوند تیحاکم هیرا

 و اجمیاع و اسیت محیدودی اسالمی دئولوژیا و احکام بهی اسیس توسعههای شاخص ریسا و شارکتی، مزادآ

ی کسی و اسیت کامل مردمی اسیس تمشارک وی زادغ، آالفرا منطقة در لبتهق، اح راه نه است حلراهتنها  تیاکثر

 نظیام کیی نیه وی استبداد نظام کی نه رانیای اسالمی جمهور سید. رنما مخدوش را آن بهانه هر به تواندنمی

ی عرفی وی وییدنهای اریمع وها مالک با سنجش قابلتنها  که است دفر به منحصری نظام لکهل، ببرایلی دموکراس

 مراجعه و آن دری بازنگر وی اساس انونین، قسئولت، محکوم وعب، نانتخا نظر ازی اسیس نظام نیا رد. دباشنمی

 طبوعیاتر، ممنکی ازی نهی و معروف به مرب، ااحزا مانندی نظارتهای کار و ساز وی ررس همه وی عموم آراء به

 کیه اسیتی ثیابت اصول انگریبی اسالمی محتوا گرید یرف زت، ااسی جمع فرد وی رأ به توجه انگریب...  و آزاد

آوردهیای سیاسیی  یکیی از دسیت .(92: 1378ت، )ایاع دساز وارد یاخدشه آن در تواندنمی مردم نظر وی رأ

جهانی مشارکت حد اکثری مردم در انتخابات از جملیه  یهاقدرتانقالب اسالمی ایران در رویاروی با هژمونی 

 گکاراناسیتیسی مهم مردم ساالری بود از این رو انتخابات از جهات مختلیف همیواره میورد توجیه هاضابطه

گزاری انتخابات عناصر و عوامل مختلف نقش آفرینیی در برمجریان قانون و شهروندان بوده است  گکارانقانون

که نقش و اهمیت هر عنصر و عامل تابع مقتضیات و ماهیت نظام انتخابات است . بیا رییروزی انقیالب  کنندیم

اسالمی دگرگون شد حکومت اسالمی با تبیین اعتقاد به جمهوری بودن نظام زمینه مشارکت مردم را فراهم آورد 

ادی عمل در میدان مشارکت واقعی و حقیقی و باورمندی به تکلیف شرعی فعاالنه وارد صحنه و مرد با دیدن آز

ی رییدا ونهیان دشینان داخلیی و هامشکالت گوناگون و تویئیه باوجودانتخابات شدند تاکنون انتخابات فراوان 

رعاییت میوازین  انقیالب اسیالمی و بیاخارجی با شور آفرینی فراوان مردم برگزار شده است. حضور زنیان در 

های بعید از رییروزی حضور فعال رییدا کردنید ییی سیال یالمللنیبی هاشرعی و کسب هویت دینی در صحنه

انقالب اسالمی بر رایه اصول قانون اساسی زنان با شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی هیم بیه انتخیاب 

بیه شایسیته سیاالری عیدالت  تیوانیمب اسالمی از دیگر دست آوردهای انقال .اندررداختهنمایندگان مرد و زن 

 ی مرد وجود آزادی بییان اشیاره کیردنظارت قانونی توجه به حقوق و جایگاه مردم در نظام اسالمی تکیه بر آرا

  .(1393 ،ایامامی زواره)

 

 توسعه سیاسیجدول . 1جدول 

 شماره
های توسییعه شییاخص

 ی ایرانسیاس
 تحلیل بکارگیری در جامعه

 مردم ساالری 1

اندیشه زیر ساخت یک نظام مردمی رکیرش اصل مردم است که  نیتریاساس

در آن همفکری همکیاری و تشیریک مسیاعی وجیود دارد در جهیت بهبیود 

ی اجتمیاعی فرهنگیی اقتصیادی هاکمیت وکیفیت زندگی مردم در تمام زمینه

 (1383-112نیازی ۰سیاسی است 

 مردم ساالری دینی 2

ینی جه از نظر درون و بییرون بیا ترکیبیی از دیین حیداکثری مردم ساالری د

دموکراسی حداقل جمع شدند مردم ساالری دینی بیه مثابیه روش حکومیت 

ی همدیون حیق میداری قیانون محیوری ارزش محییور و هاداری از موئلفیه

 رضایتمندی برخوردار است
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 آزادی 3

در قیرآن در اسالم اسا  و ریشه آزادی جهان بینیی توحیید اسیت خداونید 

 دانیدیمبیان کرد و آن را بسی ارزشیمند  هاانسانآزادی را در راستای آزمون 

 (1391-52)خرم روز

 برابری 4

از حق آزادی حق حیات حیق  شودیم هابرابری برای انسان شامل تمام جنبه

دادخواهی و حق برابری امنیت و اقلیت که امروزه یکی از مفاد بیانیه جهیانی 

 دهدیمتشکیل  حقوق بشر است را

 مشروعیت 5

مشروعیت آنده که موافق با شرع باشد یعنی حکومتی که منطییق بیر قیوانین 

(مشروعیت میورد نظیر در اسیالم ناشیی از 1381-44-41اسالم باشد )معین 

 الهی بودن قوانین  است

 ییگراقانون 6

 میدارقانوناجیرای قیانون بیرای همیه اسیت جامعیه  ییگراقیانونمقصود از 

ندی از جامعییت کامیل اسیت قیانون شیکنی در جامعیه دور از اجیرای بهرم

 شودیمعدالت همگان 

ییک  عنوانبیهرهبر معظم انقالب اسالمی نیز یراحی و تدوین الگوی اسالمی ایران ریشیرفت را  1385در سال 

و زواییایش این الگیو بایید تیدوین شیود بایید ابعیاد  دیفرمایمدر همین راب  ایشان  دیفرمایمضرورت مطر  

الگوی ایرانی اسالمی یعنیی  مییگویموقتی  .مشخص شود این کار به یور کامل انجام نگرفته است و باید بشود

ی هایول این سی سال به حرکت درخواهیم شد همدنان که  یسردرگمیک نقشه جامع بدون نقشه جامع دچار 

در زدیم گاهی یک حرکتی را انجام دادیم بعد گی مبتال بودیم و به این در و آن ف و زیگزادهفت و هشتی بی ه

گاهی ضد آن حرکت و متاق  با آن را هم در زمینه فرهنگ هم در زمینه اقتصاد و سیاست انجام دادیم ایین بیه 

  .(1389-9-1۰ ،خایر این است که یک نقشه جامع وجود نداشته است )بیانات رهبری

ع ورد توجه است در واقیحقوق بشر م–آزادی –نند دمکراسی ما ییهاآرمانبنابراین در توسعه سیاسی اهداف و 

کیرده  یگیکارهدفهای فردی و حقوق را های فرد آزادیدریافت که توسعه سیاسی آرمان توانیمبا دقت نظر 

است با این روند توسعه سیاسی در ایران فرازو نشیب خاصی داشت که تاریخ توسعه را با دیگیر جوامیع بیویژه 

  .کندیمغربی متفاوت 

 یمالز دری اسیس توسعهی لگو. ا4

 وسیعهت، تاسی داشیته مختلیفهیای حکومت اسیتقرار دری ییوالن اریبس سابقه که رانیا برخالف کشور نیا

 میهین ازی المللینیبی تحیوالت البته وی داخل  یشرای مقتضا به و استی خیرتاریغ دهیرد کی یمالز دری اسیس

 بیهی عیییب هیاول منابع حوزه دری غن نسبتاً کشور کی دیبا رای الزت. ماس افتهی کلو، شس نیا به ستمیب قرن دوم

 وغینو، رکیائوچ رینظی محصوالت ازی میعظ حجم وجود اهدز، شگا و نفت بر عالوه کشور نیا رد. دآور شمار

، ییکالکترون داتییتول بخیش در کشیور نییای گیکارهیسرما کنار در منابع نیم. ایهست الوار و اکائوع، کلل، قنخ

 .(96-98: 1375ی، )مسائل مآوریشمار بهی صنعت کشور کی عنوان به رای مالز که شده اعثب

 اسیتوار اسیا  نیا رت، باس شده نیتدو کشور نیا استقالل از رسهای سال نینخست از کهی مالز اندازچشم

د. شی خواهید مطیر ی اسالمهای ارزش بری مبتن افتهیتوسعه کشور کی عنوان به 2۰2۰ سال دری مالز که است

 از تیرباسیابقه و تیریغنی اریسی، بحکمران تجربه منظر از که رانیای اسالمی جمهور که نجاستیا تأملقابل کتهن
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 ازی اسییسهای فشیار لییدل بیهی اسیالم انقالب از سال 4۰ حدود گکر از رس و نوزشود، همی محسوبی مالز

 توسیعه سیمت بیه حرکیتی بیرا میدون برنامه کی است نتوانسته جنگ و نفاق جادیای جهانهای قدرتی سو

 کیه افیتی میخیواه ریم، درییبگ نظر در را توسعههای برنامه هم اگر و کند نیتدوی مردمساالر مقوله وی اسیس

 در اسیالم نقیش وی میالز خصیوص در تأمیل قابل کتهایم. نهکرد عمل فیضعی عمل ویی اجرا منظر از حداقل

 تمیدن» عنیوان تحیتی میاراداد، ریبعی بیه محمید ریماهیات زمان از که است لهمسأ نیا کشور نیای ساالر مردم

 دییبا نجیایا رد. دکنمی حرکت مبنا نیهم بری اسیس توسعه ساختار کماکان که شد مطر  کشور نیا در «یاسالم

 دری مردمسیاالر مفهیوم مشیخص یور به وی مالزی اسیس توسعه در اسالم هرچند که میکن اشاره مسأله نیا به

 ییور بیه را خیودی اسییس توسیعههای برنامیه کشیور نییای ولی است داشتهی ریچشمگ اریبس نقش کشور نیا

 رای میدونهای برنامیه زین ریمس نیهم در و کرده نیعج خودی اجتماع وی اقتصادهای برنامه به یرینارککیتفک

 رانییا در توسیعه ششم تا اولهای امهبرن هیشبی منظر ازها برنامه نیا ظاهراً درسمی نظر هت. باس گرفته نظر در

 توسعههای برنامه کاملی اجرا عدم وی مالز درها برنامه نیا شدنیی جرات، ااس آن زیتما نقطه آندهی ول هستند

  .4 است رانیا در

 و شیرفتیر دری اسییس ثبیات نقیش و تییاهم بهی فراوان وجهی، تمالز کشور در شرفتیری الگوی یراح در

 عبارتها آن نیترمهم که قراردادند خودهای یگکاراستیس اسا  رای صولا، اراست نیا در و شده کشور توسعه

ی نیژادهیای تتفاو کردن کمرنگ؛ گانهیبهای دولت با برخورد در جنگ یجابه مکاکره حلراه نتخابز: اا است

 بیر تمرکیز و بیاهم ختلیفم انیاد و مکاهب ساختن تحد...، م وها ینها، چیییماال از اعمی مالز شهروندانمیان 

 اییب، بیترت نییا بیه .(121-135: 1393د، )محمی نآنا ساختن متحد منظور به شهروندانمیان  موجود اشتراکات

 و الگیوی اجیرا و هیسیرما جیکبهای نیهیمر، زکشیو دری همگان تیرضا جلب وی اسیس ثبات توسعه و جادیا

 ت. اس شده فراهم کشور شرفتیرهای استیس

 هیترک دری اسیس وسعهتی لگو. ا5

اد دولت و جامعه مدنی در درون امپراییوری عثمیانی موجیب تیداوم ی  نهادی دولت و عدم تعادل میان نهشرا

ناکارآمدی نهاد دولت و وابستگی به مسیر باز خورد ناشی از آن زمینه نضر گرفتن مسیر منتهی به بین بسیت در 

تاسییس شید کیه در ایین  1923جمهوری ترکیه در سیال ماهیت نهاد دولت در دوره جمهوری نوین ترکیه شد 

را به صورتی نوین سیازمان نهادها جدید  هادوره تاریخی نظام سیاسی نوین سعی داشت با ارایه و ترویر ارزش

( در ایین دوران دولیت بیه عنیوان ییک نهیاد عیالی نگریسیته جامعیه و 13۰: 138۰، و ساختار دهید )یاهیایی

یبق نظر متین هیپر ترکییه دارای ییک سینت  گرفتندیمی فرعی در نظر هاعنوان نهادی اجتماعی را به هاسازمان

ی دولتیی نقیش غالیب و مسیلطی دارنید و مشیارکت میردم در هادولت قوی است که بر رایه آن نخبگان ونهاد

ت دامیه ایین رونید دولی. در اعنوی دولت بی تاثیر استتحوالت سیاسی اقتصادی و اجتماعی و منابع مادی و م

                                                           
ساالری در کنار توسعه اقتصادی به طور کلی، مالزی از چهار برنامه اصلی و کلی در جهت توسعه سیاسی و ارتقای مفهوم مردم  4   

 استفاده کرده است:
 انداز، که جنبه دراز مدت دارد؛برنامه چشم .1

 رود؛ی میان مدت به شمار میاساله توسعه، که برنامهبرنامه پنج .2

 ساله توسعه؛ارزیابی نیمه اول برنامه پنج .3
 (163: 1389بودجه ساالنه. )شیرزادی،  .4
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سیاسی سریعی را در قالبی جدید و بیه قصید  –میالدی تغییر اجتماعی  192۰ -193۰-194۰های ترکیه در دهه

  .رسیدن به ظرفیت و توانی معادل غرب تجربه کرد 

 

                                       

                                                                                             

 

                                

 

 عمیر وییول قیدمت از رانییای اسیالمی جمهیور وی میالز بیه سبتیه، نترک دری اسیس توسعه و رشد روند

 و اسیالم موضیوعی لد. وشو دهید آن دری شتریبی رختگ نوع شده باعث مسأله نیهم و است برخورداری شتریب

 میداراناسیتیسی چالشی موضیوعات نیترمهم ازی کی موارهت، هگرف شیر آن با همواج در آتاتورک کهی روش

 زمیان کییزماتیکار تیمشیروع بیهی عثمیان زمیانی سنت تیمشروع از هیترک ساساًت. ااس هرفتمی شمار به هیترک

 قیدرت شیدن دست به ستت. داس کرده حرکتی منطق-یعقالن تیمشروعی راستا در سپس و دیرس آتاتورک

ی کیی عنوانبه تواندمی که است استیس شدنی شخص ریغ نشانگری حد تا 199۰ دهه آغاز از ژهیو به هیترک در

 دری اسییس توسعه وندد. ررو شمار به آنی راستا در حرکت کم دست ای یاسیس یافتگیتوسعه مهمهای اریمع از

 نیخسیتو، ننونییا عصیمت اندور ریم. دبود تناقضاتی برخ شاهد همواره و شد هیچندال آتاتورک از رس هیترک

 رشیدی بیرا را  یشیرا مسیأله نیهمی و شید جیادیا هییترک در نیراسیتی چنیدحزب نظامی برقراری براها تالش

 دری حزبی چنید نظام نیهم دل از کهی نخبگان ازی رخد، بوجو نیا ات. بساخ فراهم کشور نیا دری مردمساالر

ی جید خلل با را هیترک ونیزاسیدموکرات ندیرآیش، فخو انهیااقتدارگرهای رفتاری برخ اد، بدنیرس قدرت به هیترک

 نیگزیجیای اسییسی ثبیاتیب اسیتیس در ارتیش وانینظام مداخله با که نمودند فراهم رای طیشرا و ساختند همراه

 نییا اد. بیکیر جیادیا کشور نیای ساالر مردم در زینی مخرب اریبس ریتأث روند نیا و شد هیترک دری اسیس توسعه

 کییدموکراتهای وهیش به قدرتیی جا جابه و گرفت قوتی چندحزب روند وباره، د198۰ی کودتا از رس وجود

 بیهگکار روند هوشمندانه تیریمد کی ال، باوزا تورگوت زمان از .(156-157: 1388ن، ایشانیر )ماهشد می انجام

ی جمهور استیر دوران ر. ددش آغاز قدرت ساختار بهی اسیس نخبگان ازی مختلفهای گروه ورود وی دموکراس

 از ریس رچنیدیم. ههسیت شیاهد نینو هیترک در رای ساالر مردمی برقرار وی اسیس توسعه  یشرا نیهترل، باوزا

 2۰۰۰ دهیه آغاز از و دینکش درازا به ادیز دوره نیای ول میهست کشور نیا درها یثباتیبی برخ شاهد وبارهی، دو

 ونیدر، رکشیو نییا در انیگرااسالمگیری قدرت سپس و سزر جدتن احمدی جمهور استیر شروع ای، بالدیم

 ادامیه کارآمدهای گونبهی اسیس توسعه ندیفرای ریگیر و جامعه در کیدموکرات فرهنگ گسترش جهت در مثبت

 سیر بیر نخبگیان اجمیاع و اسیت تصیور قابل هیترکی برا ریمس نیا در حرکت نظر ازی مثبت اندازچشم و افتی

د، دار وجیود هیترکی اسیس توسعه ریمس در کهی مهم مشکالت ازی کت. یاس شده حاصلی وکراسدم بهی ابیدست

 مواقیع شتریب دری اسیس نظام معموالً مات. ااس کشور نیا انیرنظامیغ و انینظام دوگانه قدرت ازی ناش عضالتم

 صیورت انییامنظ نقیش کردن محدود جهت در کهی اصالحات با مشکل نیا و کندمی عمل هماهنگ صورت به

 دری اسییس ثبیات وی اسییس توسیعه انمییز لحیا  از هییرکی، تکل یور هت. باس شدن بریرف حال در ردیگمی

ی مسیاعدتر تیوضیع از انیهیخاورم مسیلمانهای کشیور گیرید همیه و سیوم جهانهای کشور گرید با سهیمقا

 توسعه سیاسی

 جامعه مدنی

 نیروی اجتماعی

 نهاد دولت
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 بیه همیه از شیری حیوزه نیا که تگف سخن هیترک دری دموکراس میتحک از تواننمی هنوز لبتهت. ااس برخوردار

 شیدن دمکیرات ازی انیمیز بیه هیترک ماد. اباشی میاسیس نظامهای استیس نییتع در انینظام گسترده نقش لیدل

 بیا هییترک تیضیعر، ومنظی نییا زرود. امیی شیر آن میتحک جهت دری مناسب نسبتاً شتاب با و است افتهی دست

 حرکیت ایی و کننیدمی حرکتی اسیس توسعه ازی دور و معکو  تجه در ای که انهیخاورمهای کشور تیاکثر

 میدت بلنید انیداز چشم کی رت. داس متفاوت اریسد، بنینمامی تجربه ونیزاسیدموکرات جهت در رای کند اریبس

 د. داری دموکراس میتحکی برا رایی باال اریبس بخت هیترک

 

 

 هیرکت وی الزن، مرایا دری اسیس توسعه روندی قیتطب لیحل. ت6

 بیا تییحاکم تعامیل و حکومت از یمدل بس  و تیتثب یبرا اتهاییدیتمه و هاسازوکار هیترک یاسیس نظام در

؛ دشیومیکنتیرل و تیریمد آن عیتسر و یدموکراس روند هاآن موجب به که اندشده دهید تدارک و هیتعب جامعه

 بیا همیواره یدموکراسی نیبنابرا؛ است نییرا به باال از یدموکراس شبردیر دلیه، مترک در یدموکراس دلع، مدرواق

 انیدازه به ییاقتدارگرا بازگشت احتمال همواره و است وبروف، رمخال هایروین مخالفت با و خاص هاییچالش

 تشیابهاتی دارای مالز و هیترک رانیا کشور سه که کرد اذعان توانمی خصوص نیا رد .تاس یدموکراس میتحک

ها کشیور نییا درآمید نوع وی اقتصاد سعهوت در ماد. اهستنی دتیعقی نید قیعال و تسن گفرهن لحا  بهی ادیز

 اسیت کردهی سع هیترک مانندی مالز وی مونتازگر صنعت در هیترک وی نفت درآمد با رانیا دارد وجودهایی تفاوت

 کیهیحال رد. دردابیری اقتصیاد توسیعه سیمت بههایی امد. گکن دیتقل ژارن مانند ایآس شرقهای کشوری فناور از

 اسیت شتریبی خصوص بخشهای تیفعال امکان است متنوعی دولتهای درآمد که هیترک وی زمال رینظهایی کشور

د. کننی داییری شیتریب تیفعالی خصوص بخش و آوردی رو بازسازی فضا به مجبور دولت تا شد سبب امر نیهم

 رشید سیبب توسعه نیا گفت توانمی نیقی طورت. باس شدهی اسیس توسعه رشد موجبی اسیس بازی فضا نای

 هییترک کشور دوی اسیس وی اجتماع توسعه در ماد. اآورمی بوجود رای وابستگ نیکمتر جادیا وی اجتماع یبقات

د. باشین برخیورداری اجتمیاعی ساالر مردم وی دموکراس از نتوانستهی حکومت رفتار نوع ودنب دارا به بنای مالز و

د. شیو برقیرار حکومیت در ءآرا اسیتقالل تیا اسیت نیداده اجیازهی دموکراس خالف بر که هیترک درگری یظامن

ی کودتیا ایی وی نظیام دخالیتی گاه است شده ملت سرکوب و انینظام دخالت موجب قدرت سربر شمکشک

ی گسسیتگ و اسیتقاللی سسیت خیود دنبیال بیه امر نت. ایاس گشتهی داخل مرج و هرج و کشتار موجبی نظام

های فشیاری ههمی بیه توجیه بیا توانسیتهی میالز هیترک کشور دو نیا خالف بر رانیا اما کندمی دجایا رای داخل

 بیری اجتمیاعی رفیاه وی صنعت توسعهی برای اساسهای گام یلب منافعهای قدرتی سو ازی اسیس وی اقتصاد

 صیادر دوسیتهای کشیور بیه را خیودی فنیاوری گیاهی تد. حآور دبوجو آموزش و بهداشت و سالمت اسا 

 لیاصی اسیالم از گرفتیه بیری اسیالم تیعومشری مبان بر دیوتاکی استوار ضمن رانیای اسالمی مهور. جکندیم

 بیه دنیرسیی رایی نیوزد. هدهمی ادامه خود شرفتیر و توسعه روند به گریدهای قدرت ای غرب به توجه بدون

 د. ریبگی شیر افتهی توسعههای شورک از ندهیآ تواندمی و داراست را لینسارت نیا رانیا بلندهای گام

 (ی)ابیزار معاصر تیعقالن ای غربی دموکراس فرهنگ از گرفته بر هیترک وی مالز کشور دو انداز چشم و الگو

 بیر سوار آنی دموکراس که هیرکت .دنباش متناسب مسلمان مردمی لوژدویای فضا در است ممکن روش نیا است

ی بیرای الزت. میاسی دهیسترانگی اجتماع بستر در رای غرب یخواهیآزاد با همراه رسوم و آداب شده تهیسکوالر
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 کیه داشیتندی قوم اختالف کاهش دری سع توسعه بهی اقتصاد کردیرو بای مالز رهبران خودهای تیقوم میتحک

 و یداخل منازعاتی برای منبع در معضل کی مثابه بهی مالزهای تیومد. قدار ادامه هنوز و شد آغاز 7۰ لیاوا از

 سیوم جهیان اسیتعمار تحتهای نیسرزم قلمرو درتنها  نه تیقوم موضوعی اسیس تیاهم است بودهی المللنیب

 رانت. اییاس ستیکمون ملل ازی اریبس زین و کایآمر شمال وی غربی ارورا شرفتهیری فراصنعتی دموکراس در بلکه

 وتیاز تاخیت کیایآمر دالر با کهای همنطقا هستیترور بردن نیب ازی برا را خود قدرت مسلمان مردم رشتوانه به

 دهیکشی چیالش بیه منطقیه در را کایآمر قدرت همانطور و است شدهها آن رفتن نیب از و سبب دهیجنگ کنندمی

 تییحما را هیسیور و لبنیان و نیفلسط مسلمان مردم و رسانده مسلمان مردم گوش به رای داریبی صدا و است

ی مردم قدرت نیا ندهیآ که استی لیدال نت. ایاس هکرد مصممگر سلطههای قکرت با مبارزه در راها آن و کرده

 ت. اس دواریوام روشن اریبس

 دهنیده نشیان هستها کشور سه نیا مردمی نید اشتراکات از کهی ساالر مردم لحا  به کشور سه نیا قیتطب در

ت. اس هیترکی مالز از بهتری اسالمی ورجمهی اساس قانون اسا  وبر مهم انتخابات وجود با رانیا دری دموکراس

 اسیت کیرده لیتبدگری ینظام به رای اسدموکر که است ارتش وی نظامی روین با ختهیآم آنی دموکراس هیترک رد

های سیر ددر بیا همدنان داخل در خودهای تیقوم داشتن وی غربهای یالگو شدن تهیمدرن از برگرفتهی مالز و

ترین از سوی دیگر باید به این مسأله اشاره کرد که یکیی از بیدیهیت. اس واجهم خودی اسیسی وهمبستگ اتحاد

ساالری در ییک کشیور، نحیوه برخیورد دولیت بیا مخیالفین و ها در ارتقای توسعه سیاسی و وجود مردممؤلفه

های مدنی و سیاسی در کشور ترکییه بیه نسیبت کشیور اییران معترضین است. به یور کلی باید گفت که آزادی

هیای های سیاسی شیهروندان و اعتراضیات مخیالفین بیا روشرای  بهتری دارد و غالباً نحوه سرکوب فعالیتش

شود. به زبانی دیگر باید گفت که برخورد سخت در آخرین مرحله نسیبت بیه مخیالفین انجیام بهتری انجام می

گیردد. ها و جامعیه برمیانهشود، علت آن نیز به مسائل مختلفی از قبیل حساسیت دولت نسبت به فضای رسمی

عالوه بر این، مردم حساسیت زیادی دارند که اگر دولت با وسایل نظامی که به وسیله مالیات میردم تهییه شیده 

شیود و ای که در کشورهای رانتی خیلیی مشیاهده نمیاست، مورد ضرب و شتم و جراحت قرار بگیرند، مسئله

 (65: 1381های سرکوب نیست. )دلفروز، معموالً در این کشورها، دولت نگران هزینه
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 یریگجهینت

دستیابی به ریشرفت و توسعه سیاسی کشورها در جهان امروزی، امری بسییار ریدییده و دشیوار بیوده و رقابیت 

ها، سبب شده تا هر کشوری برای جا نماندن از کاروان توسعه سیاسیی کیه شیریی ها و ملتشیدید میان دولت

های دقیق کوتاه مدت و بلند مدت بپیردازد و ریزیت ریشرفت کشور است، به یراحی الگو و برنامهالزم در جه

انداز روشنی از اهداف آتی و مسیر رسیدن به این اهداف را به تصویر بکشید. بیا ایین وجیود، بیه صیرف چشم

هیا توسیعه یافتیه دولت یراحی یک الگوی توسعه، تمام کشورها موفق به تحقق این امر نشده و تنها تعدادی از

دهد عالوه بر داشتن یک الگوی مشخص، میزان موفقیت کشیورها در امیر توسیعه سیاسیی اند که نشان میشده

ها و شرای  سیاسی، فرهنگی، اجتمیاعی و ... در کشیور اسیت. در واقیع، الگیوی وابسته به عواملی نظیر ویژگی

هنگی، اجتماعی، دینی و ... حاکم در کشور سازگار باشید توسعه سیاسی در هر کشور، باید با شرای  سیاسی، فر

 تا بتواند در مسیر صحیح اجرایی قرار گرفته و اهداف غایی را محقق سازد.

هیای داخلیی شیباهت زییادی بیه کشورهای ایران، ترکیه و مالزی، سه کشور اسالمی هستند که از لحا  ویژگی

تنید کیه در گکشیته در شیمار قومی و فرهنگی گسترده هیس یکدیگر دارند؛ هر سه، کشورهای مسلمان با تنوع

شیدند؛ هرچنید در ایین اداره می گرفتند که فاقد توسعه سیاسی بودند و بیه صیورت سینتیکشورهایی قرار می

خصوص شباهت زمانی میان این سه کشور وجود ندارد. با این وجود باید گفت که ایین سیه کشیور تقریبیاً بیا 

ساالری ررداختند. اما نکته قابل توجه این اسیت کیه راحی الگوی توسعه سیاسی و مردمفاصله زمانی اندک، به ی

کشورهای ترکیه و مالزی تقریباً از منظر توسعه سیاسی از جمهوری اسالمی اییران ریشیی گرفتنید و نمیود ایین 

ایرانیی -گوی اسالمیها نیز جستجو کرد. با این حال، کشور ایران با التوان در شرای  اقتصادی آنوضعیت را می

توسعه، آن یور که شایسته و مورد انتظار بود در جهت ارتقای توسیعه سیاسیی حرکیت نکیرد و از ایین منظیر 

 گیرد. تر از ترکیه و به خصوص مالزی قرار میرایین

واکاوی و مقایسه الگوی توسعه سیاسی در کشورهای مککور نشان داد که در هر سه الگو، مبانی اسیالم و عمیل 

سیاالری، ها در توسعه سیاسی کشور و نیز تأکید بر مردمه اصول اسالمی مورد توجه بوده و اهداف غایی دولتب

دستیابی به اهداف انسانی مدنظر اسالم، است. آنده موجب تفاوت این الگوها با یکدیگر شیده، اولوییت مبیانی 

ایرانیی، مبیانی -بی است. در الگوی اسالمیاسالمی در الگو و میزان استفاده و اقتبا  وز الگوهای کشورهای غر

اند. ایران، های الگو بوده که با فرهنگ و شرای  ایرانی همو شدهریزیها و برنامهگکاریاسالم کانون اصلی هدف

های حاکم در جهان برداشت به ویژه بعد از انقالب اسالمی، نگاه خود را از کشورهای غربی و شرقی و رارادایم

ها و ابعاد مختلف بومی خود ررداخت و در نهاییت، الگیوی قل به الگوسازی متناسب با ویژگیو به صورت مست

ایرانی توسعه سیاسی، مطر  شد. اما در کشورهای مالزی و ترکیه، اولیت اول، الهام گیری از الگو شیوه -اسالمی

نیوان مثیال، ماهیاتیر محمید، ساالری بود. به عیافته غربی در مقوله توسعه سیاسی و مردمعمل کشورهای توسعه

های امتحیان وزیر مالزی، در یراحی الگوی توسعه سیاسی برای این کشور اعتقاد داشت که باید از روشنخست

شده و موفق کشورهای ارورایی و جنوب شرق آسیا الهام گرفت و در شرای  رقابتی شدید جهان کنیونی زمیانی 

د ندارد. دولتمردان ترکیه نیز، در یراحی الگوی توسیعه سیاسیی برای امتحان الگوهای نوین و آزمون نشده وجو

 خود، ریوسته در تالش برای ریوستن به کشورهای غربی و الگوبرداری از آنها بوده و هستند. 
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این تشابهات میان سه الگو نشان دهنده سازگاری بومی الگو در این سه کشور بیوده و اختالفیات موجیود مییان 

ها نشیان سیر انتخابی هر یک از کشوها برای اجیرای الگیوی توسیعه خیود اسیت. بررسییها، نشان دهنده مآن

دهد که علت اصلی اختالف در میزان موفقیت و ریشرفت کشورهای ترکییه و میالزی بیا جمهیوری اسیالمی می

ورها ایران، در انتخاب رارادایم فکری و الگوی یراحی شده نیست، بلکه عامل اصلی، میزان ثبات سیاسی در کش

هیای اجیراء، است که بر رضایت شهروندان، همکاری همگانی برای تحقق اهداف، یکپارچگی اهیداف و روش

 اثرگکار بوده است. 

اند بیا ایین تفیاوت گرا، به حرکت در مسیر توسعه سیاسی ررداختههر سه کشور، با تکیه بر دیدگاه دولت توسعه

ای ترکیه و مالزی به یور صحیح و کامل به اجرا درآمیده و گرا، در کشورهکه اصول و قوانین یک دولت توسعه

گرا شیکل نگرتیه و در مسیائل و ابعیاد نهادینه شده است؛ اما در ایران، دولت مطابق با اصول یک دولت توسعه

ثبیاتی رنگ به لحا  کیفییت داشیته اسیت. بیمختلف توسعه، حضوری رررنگ به لحا  کمیت، و حضوری کم

ثباتی اقتصادی و اجتماعی نییز ساالری و ... موجب بیگکاری، فقدان اصل شایستهدر سرمایهاشتغال، عدم امنیت 

ثبیاتی سیاسیی بیه معنیای عیدم توسیعه آورد و بدون شک بیثباتی سیاسی را به بار میها بیشده و در رأ  آن

هیای فکیری یمساالری اسیت. ایین امیر در نهاییت موجیب رییروزی از راراداسیاسی و عدم رعایت رو  مردم

های مختلیف در اجیرای الگیوی ها و ابعاد مختلف کشور شیده و اعمیال سیلیقهگوناگون و غیر واحد در بخش

های انسانی و یبیعیی کشیور در ایرانی را به دنبال داشته است. به این ترتیب، انرژی و سرمایه-ریشرفت اسالمی

 اند. ست دادهمسیرهای مختلف رراکنده شده و کارایی شایسته خود را از د

گردد؛ یعنی تحلیل وضعیت موجیود و به یور کلی، تفاوت در مبانی موجب تفاوت در الگوی توسعه سیاسی می

تفسیر وضعیت مطلوب و تعیین راهبردها بر اسا  مبانی بینشی مختلف، متفیاوت اسیت. در ارزییابی و تحلییل 

نکته حائز اهمیت این است که این کشور از دهه  ساالری در کشور مالزی،الگوی توسعه سیاسی با تأکید بر مردم

میالدی به بعد الگوی توسعه خود را بر اسا  مدل کشورهای توسعه یافته غربی بیه انضیام میدل میدیریتی  8۰

برگرفته از ژارن و کیره جنیوبی رییش بیرد و سیپس در دوره نخسیت وزییر بعید از ماهیاتیز، یعنیی معیاون او 

ن مبانی اسالمی الگوی ریشرفت مالزی برآمدند ولی در الگوی توسعه سیاسیی عبدالرحمان بداوی، درصدد تدوی

شمسی مطر  شده است، ابتدا به تدوین مبانی اسالمی الگوی توسعه عناییت شیده  8۰اسالمی ایران که در دهه 

گیوی گردد. به این ترتیب،در الکه تأکید بر عدالت محوری داشته و بر مبنای آن الگوی توسعه بومی یراحی می

توسعه در هر دو کشور به مبانی اسالمی توجه شده با این تفاوت که در الگوی ایران، مبانی اسالمی و بیه وییژه 

عدالت اسالمی مرکز و کانون تمرکز الگو است اما در الگوی کشور مالزی اصل بر معیارهای الگیوی توسیعه در 

 کشورهای غربی است. 

رکیه، به عوامل و نکیات متعیدد و مهمیی از قبییل ثبیات میدیریتی و در ارزیابی و تحلیل الگوی توسعه کشور ت

المللیی، جیکب بینی اقتصاد و سیاست ترکیه، اصالحات ساختاری، تالش برای ادغام ترکییه در اقتصیاد بینریش

بیشتر سرمایه خارجی، توجه بیشتر به غرب به اقتصاد ترکیه، تالش برای ایجاد امنیت و ثبات در کشور، کیاهش 

خوریم کیه در کنیار اصیول و ها با همسایگان و گسترش مناسبات تجاری، برمیو به حداقل رساندن تنشتنش 

مبانی اسالم، توسعه سیاسی این کشور و تبدیل آن به یک شور تازه صنعتی شده را محقق ساخته است. به زبانی 

ساالری در این کشیور را مردم دیگر باید گفت که ترکیه نیز همدون مالزی، شرط تحقق توسعه سیاسی و ارتقای
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دانست و در این راستا نیز الگوبرداری از غرب را سیرلوحه کیار خیود قیرار داد. )الیگیور، ریشرفت اقتصادی می

1393 :27۰-274) 

ایرانی، در تکیه بر مبانی و اصول اسیالم اسیت -شباهت الگوی توسعه سیاسی در ترکیه با الگوی توسعه اسالمی

ایرانی، تأکید و تمرکز خود را در درجیه اول بیر مبیانی اسیالمی -ین است که الگوی اسالمیها در او تفاوت آن

معطوف ساخته، حال آنکه در الگوی توسعه سیاسی ترکیه، تمرکز اصلی بر الگیوبرداری از کشیورهای غربیی و 

ریوستن به اقتصیاد تر کردن اقتصادی خود با اقتصادی کشورهای غربی از یریق ها و نیز فعالریوستن به مدل آن

آزاد و جهانی است. نکته اصلی در توسعه سیاسی ترکیه این است که این کشور رویکرد نظری واحدی برگزیده 

ها و راهبردهای توسعه خود، به صورت کامالً جدی و سیستماتیک گام برداشته و بر اسا  آن، در اجرای برنامه

خیود در ایین راه بهیره جسیته اسیت. حیال آنکیه در اییران، بیا ها و امکانات انسانی و یبیعی و از تمام قابلیت

های چندگانه و چند سویه در ابعاد مختلف توسیعه میواجهیم کیه خیود گکاریرویکردهای نظری متعدد، هدف

 موجبب تقسیم نیرو و هدر رفت آن و در نهایت، جا ماندن کشور از مسیر توسعه گردیده است. 

ترین الگوی توسعه سیاسی برا هر کشور، الگویی باشد کیه بیر آمدترین و موفقترین، کاررسد، مناسببه نظر می

های اجتماعی، فرهنگی، دینی و ... کشور مورد نظر و با نکتیه بیرداری و الهیام گییری از تجیارب اسا  ویژگی

فرهنیگ ای که تجارب الهام گرفته از دیگران یی ساز و کاری با موفق کشورهای ریشرفته یراحی شود؛ به گونه

بومی کشور سازگار گردد و به این ترتیب، الگوی بهینه توسعه سیاسی کشور یراحی گردد. چنیین الگیویی، بیه 

لحا  فنی از قدرت عملکرد باالیی برخوردار بوده و به دلیل سیازگاری بیا فرهنیگ و شیرای  بیومی کشیور، از 

نسانی و یبیعی کشور در راسیتای عمیل بیه شود و به این ترتیب، تمام نیروهای امقبولیت همگانی برخوردار می

 شوند. آن و تحقق بخشیدن به اهداف بلند مدت کشور باهم بسیر می
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