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 رياست جمهوري
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 12/09/1393تاريخ:    

 پيوست:

  R.R.RE03.052كد مستند: 

 24از 2 شماره صفحه: 

 خالصه مديريتي:

 دهد كه غالب اين الگوها نتوانستهها و الگوهاي توسعه در كشورهاي در حال توسعه و اسالمي نشان ميمطالعه و بررسي نظريه
بومي باشد متأثر از هاي فرهنگ است پاسخگوي نيازهاي اساسي توسعه اين كشورها باشد. زيرا پيش از آنكه برگرفته از آموزه

يابد ترسيم هاي توسعه كشور اهميت مينيازها و فرهنگ كشورهاي پيشرفته بوده است. بنابراين آنچه براي تدوين برنامه
در اين رابطه بايد در ابتدا  .است هاي فرهنگ ايرانيهاي اسالمي، ديني و قابليتها و الگوي توسعه براساس آموزهويژگي

توان هايي ميماهيت توسعه اسالمي ـ ايراني چيست؟ داراي چه مبنا و غايتي است؟ و با تحقق چه مؤلفهمشخص گردد كه 
در تفكر اسالمي و سنت فلسفي اسالمي، توسعه در راستاي رو آوري به حيات  ايران اسالمي را يك كشور توسعه يافته ناميد؟

ت نفس، كرامت، حيا، عفت، پاكدامني، عطوفت، حسن خلق و انساني و تحقق هرچه بيشتر ارزش و كماالت نفساني نظير عز
ها براي همه افراد هاي توسعه فرهنگي بستر ساز و مروج معارف حقيقي و تحصيل آنساير سجاياي انساني است و سياست

ق اهداف ي جامعه اسالمي براي تحقاينوفكري و همتعاون، همدلي، هم . در اين شرايط تالش براي ايجاد روحيهاستجامعه 
هاي اسالمي در تفكر و آموزه كه . امت اسالمي بايد از سطح بااليي از قدرت و عزت برخوردار باشدمدنظر استمادي و معنوي 

ي (نيرو) حق قوه ،بر اين اساس، مبدأ اعتبار قدرت »ان القوه هللا جميعاً«گردد. قدرت و نيروها به حق تعالي منحصر مي ههم
ري اين نتيجه را در پي دارد كه قدرت سياسي بايد مبدأ تحقق ارادة تشريحي حق تعالي در حوزه . چنين اعتباباشدتعالي 

گونه كه نيروي حق تعالي مبدأ تحقق اراده تكويني او است، نه اراده سياسي قرار گيرد، نه مبدأ تحقق ارادة ديگران، همان
 گردد.مندي خاصي برخوردار مييافته اسالمي از غايتسعهقدرت و از جمله قدرت سياسي در جامعه تو ،بر اين اساس .ديگران

از سوي ديگر مفهوم عزت و علّو در فرهنگ و انديشه اسالمي از جايگاه و مفهوم خاصي برخوردار است. عزت عبارت است از: 
پندارند در حاليكه ترين مفهوم سياسي ميباشد عالمان علوم سياسي معموالً مفهوم قدرت را اساسيمي »تحصيل حفظ و رشد«

تر است و مبدأ اعتبار عزت، عزت الهي است زيرا عزت حقيقي منحصر به اوست. در انديشه سياسي اسالم مفهوم عزت اساسي
مفهوم ديگري كه ماهيت  بنابراين يك جامعه توسعه يافته اسالمي بايد صاحب قدرت و اقتدار بر پاية عزت مؤمنين باشد.

طرح حاضر جهت پوشش  هد عدالت است كه بايد در تمام ابعاد نظام سياسي حاكم و جاري گردد.دتوسعه مطلوب را نشان مي
 .بخش سازماندهي شده است 3ت فوق در موضوعا

الگوي توسعه براساس محقق ايراني ارائه شده است. در اين بخش  -كلياتي از الگوي توسعه اسالميطرح، در بخش نخست 
الگوي توسعه  .ه استمورد بررسي قرار دادطور خالصه بهماهيت اسالمي و ايراني را در دو قلمرو كشوري و محيط بيروني 

سياست خارجي در سطح  .مورد بررسي قرار گرفته است جامعه و نظام سياسي سطح ، در دواسالمي ـ ايراني در سطح داخلي
 .شده استصورت خالصه بيان همورد راهبردها، اهداف و ابزارها بدولت مطلوب در سه نيز 

مقاالت در ده  ،اند. در اين بخش با توجه به محتوادر بخش دوم چكيده مقاالت، در هر يك از مباحث مربوطه ارائه شده
توسعه  -1 ارتند از:شده است: عناوين محورها عب محور كلي دسته بندي شده كه در ذيل هر محور چكيده چندين مقاله ارائه

 -8شهروندي،  -مردم -انسان -7هويت،  -6دولت،  -حكومت -5فرهنگ،  -4، مسائل ايران -3 ،تمدن اسالمي -2سياسي، 
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 12/09/1393تاريخ:    

 پيوست:

  R.R.RE03.052كد مستند: 

 24از 3 شماره صفحه: 

 سياست خارجي. -10امنيت و  -9روشنفكري، 

 
 :شده استمقاله ارائه  9چكيده  ،در ذيل اين عنوانمباحث مربوط به توسعه سياسي:  -1

 
: براي تحقق چنين هدفي سازي علومافزاري و اسالميمنطق فهم و كشف دين براي توسعه جنبش نرمضرورت طراحي  الف) 

راهكارهاي  ـ 2راهكارهاي ايجاد فرهنگ پژوهش و توليد علم و  ـ 1شود كه داراي دو بخش اصلي است: راهكاري ارائه مي
 ـ 1و دوم بايد مورد توجه قرار گيرد عبارتند از:  محورهايي كه درچهار چوب راهكار اول دهي به پژوهش و توليد علم.جهت

استفاده از  ـ 2هاي تخصصي)، افزاري (آموزشافزاري (كتابخانه، آزمايشگاه) و نرمتوسعه امكانات پژوهشي اعم از سخت
 ـ 4غزها، توسعه آرامش اجتماعي محيط زندگي پژوهشگران براي جلوگيري از فرار م ـ 3ها: اعم از مالي و غير مالي، مشوق

پيوند بين توليد علم و نيازهاي  ـ 5هاي اجرا و علم به ويژه در زمينه علوم انساني و اسالمي، ي پژوهش به حوزهاتصال حوزه
علم داراي هويت جاري است بدين معنا كه روند توليد علم تدريجي و مبتني بر ميراث گذشته است و بدون  ـ 6جامعه و 
علم نيست. براي رسيدن به تمدن اسالمي توليد علم نياز اساسي است چون علم حاصل تمدن ي الزم امكان توليد پيشينه

هاي تاريخي، اجتماعي ي تمدن است. بنابراين در برنامه توسعه ايران اسالمي، بايد بندي به ايجاد زمينهنيست، بلكه سازنده
منظور تدارك ديده شود اين تدارك بويژه در حوزه  توليد علم اختصاص يابد و بودجه و سازمان و امكانات ديگري براي اين

علوم انساني و اسالمي ضرورت بيشتري دارد و توزيع آن بايد به نحوي باشد كه از تمركز آن در پژوهشگاه يا دانشگاه خاصي 
 اي را در اين زمينه اختيار كند.طرفانهاجتناب شود و فضاي بي

 
 ي زيرهاانتخاب شده براي تأمين اسالميت برنامه، بايد خود را به شاخصه هر نظريه ب) الگوي رابطه مطلوب مردم وهيئت حاكمه:

هاي برنامه -2و  ي توسعه بايد بر شعور، آگاهي و انتخاب مردم و بر توسعه و تعميق آن استوار باشدبرنامه -1مقيد نمايد. 
ي توسعه به اين معنا است كه مداري برنامهدين مدار باشند.مدار و عزتمدار، دينتوسعه از جهت مبنا، محتوا و اهداف بايد حق

حفظ و  اند از:هاي كالن اسالم عبارتهاي كالن دين طراحي شده است. بخشي از سياستاين برنامه براي اجراي سياست
-بهرهو كم پرهزينه، ي گردش ثروت و ديگر امتيازات اجتماعيي چرخهتوسعه، ي قسطتوسعه، تقويت نظام سياسي اسالمي

ي توسعه به اين معنا است كه در طراحي آن به دو مداري برنامهحق. مداريسازي و زيباسازي دينآسان، سازي كفر و نفاق
مداري عزتهمچنين  .باشدحكم وضعي حق و باطل و مصاديق آن توجه كافي شده و خود برنامه به حكم وضعي حق متصف 

 اصول زير است: ي توسعه مستلزم در نظر گرفتنبرنامه
 هاي سياست داخلي و خارجي از دخالت بيگانگان باشد.گيريبرنامه در جهت استقالل تصميم .1
 الملل باشد.تر ايران و جهان شيعه و جهان اسالم در سياست بينبرنامه در جهت مؤثرسازي قوي .2
 برنامه در جهت ارتقاي شخصيت افراد باشد. .3
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 12/09/1393تاريخ:    

 پيوست:

  R.R.RE03.052كد مستند: 

 24از 4 شماره صفحه: 

 ايران باشد.برنامه در جهت ارتقاي فرهنگ عمومي  .4
مدار با اعتماد به مردم ي عزتبرنامه .مدار بايد تقويت روحيه و فرهنگ انتخاب برترين و بهترين باشدي عزتي برنامهنتيجه

ي اخوت ميان مردم باشد. هر ي رابطههاي توسعه ديني بايد در جهت تعميق و توسعهبرنامهعالوه بر اين،  شود.طراحي مي
كه داشته باشد، اگر موجب اختالف يا از هم بيگانگي مردم باشد، بايد كنار نهاده شود. صبر و انتظار و اي، هر سودي قاعده

برنامه بايد شامل اصولي براي نهادينه كردن صبر و  كه ترين ابزارهاي رسيدن به هدف استمهم نيز ناپذيري و تالشخستگي
 ي كامل را بنمايد.اسي براي اين امر استفادههاي اجتماعي و سيانتظار در ميان مردم باشد و از مشوق

بندي ريزي توسعه بايد در سه بخش اساسي تقسيمبراي رسيدن به توسعه اسالمي مراحل برنامه :ج) نقش اسالم در توسعه ايران
ر از وضع ارائه الگوي اسالمي براي گذا ـ 3و  تصوير دقيق و جامع وضع موجود ـ 2تصوير كالن، جامع و دقيق آينده،  ـ 1شود: 

ها اين مالكهاي توسعه از ديدگاه اسالم ضرورت دارد كه براي تحقق اين هدف توجه به مالكموجود به سمت وضع مطلوب. 
 ـ 4، امنيت در سطوح و ابعاد مختلف ـ 3، هاي اقتصادي ـ اجتماعيبرابري ـ 2سطح زندگي مادي مطلوب،  ـ 1 :عبارتند از

مشاركت عمومي تغيير  ـ 7، مشاركت عمومي ـ 6، تري مبناي برابري استاساسي كه اشتغال و كار، ـ 5، اشت و سالمتبهد
. الزم به ذكر هاقانومندي با توجه به اين شاخص ـ 10و  نظم و انضباط ـ 9، افزايش سطح علمي جامعه ـ 8، وضعيت موجود

اي ريزي جامعهپي -2، اي سالمريزي جامعهپي -1 كه عبارتند است از:در دوران گذار دولتمردان وظايفي دارند است كه 
برقراري  -6و  تالش براي خودكفايي -5، اصالح ساختار بوروكراسي بر اساس شايسته ساالري -4، سازندگي -3، پرهيزگار

وق قرار دارد و براي توان گفت كه تفكرات امام خميني و مقام معظم رهبري هم در درون چارچوب فمي .عدالت اجتماعي
ها و منابع ارضي را براي توسعه بسيج كرد كه اين منابع هم به لحاظ مادي و هم به لحاظ معنوي تحقق آن اهداف بايد فرصت

ها و و كيفي در ايران به طور سرشاري وجود دارد هر چند كه موانعي هم چون عدم اصطالحات ساختاري و محتوايي نظام
هاي كافي براي توسعه گرايي، بيكاري، گراني و تورم و نبود تحرك و انگيزه تجمل المال،ستفاده از بيتتشكيالت موجود، سوء ا

 ها هستند كه بايد برطرف شود.از جمله آن
 
هاي غربي سازي ارزشالگوهاي رايج توسعه سياسي در نهايت به برقراري و نهادينهدولت ديني:  ) الگوي توسعه سياسي درد

شوند، بنابراين گرايش به الگوي جديد توسعه سياسي موجب سلب هويت ملي و تهي كردن جامعه از معنويت ميانجامد و مي
گذار چنين الگويي باشد. دولت اسالمي دولتي است كه بر پايه دين استوار است تواند پايهضرورت دارد و دولت اسالمي مي

 -1 اهداف توسعه سياسي در دولت اسالمي عبارت است از: .دهدياجتهاد مستمر و استنباطات ديني را مبناي حكومت قرار م
اعمال قدرت سياسي با موازين عادالنه و الهي در جهت  -3، توزيع عادالنه قدرت سياسي -2، تقويت تولي به واليت الهي

سعه سياسي موارد مباني چنين نگرشي به تو. همچنين، سازي ايجاد تمدن اسالميزمينه -4و  رساني به جامعه اسالميخدمت
توجه به دنيا و آخرت در امر  -3، نياز به وحي در تنظيمات اجتماعي -2، حاكميت مطلق خداوند بر هستي -1 ذيل است:

بر اساس اهداف و مباني فوق . توجه به فرد و جامعه -6و  چند بعدي بودن انسان -5، اعتقاد به اختيار و اراده انسان -4، توسعه
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 12/09/1393تاريخ:    

 پيوست:

  R.R.RE03.052كد مستند: 

 24از 5 شماره صفحه: 

نسبت منطقي بين آزادي، قانون،  وجود -1 شود:هاي توسعه سياسي در دولت اسالمي محسوب مييهاي ذيل، ويژگشاخص
، جايگاه مؤثر مشاركت عمومي در تحقق توسعه سياسي -3، جايگاه محوري رهبري در توسعه سياسي -2، عقالنيت و فضيلت

 .مستمر بر عملكرد مسؤولينكنترل و نظارت  -6، شايسته ساالري -5، مندي در توسعه سياسيقانون -4

اصالح الگوها، ساختار و  -2، ايجاد ثبات منطقي در مديريت كالن كشور -1 اي عبارتند از:راهكارهاي رسيدن به چنين توسعه
اعتماد متقابل بين  -5و  افزايش ضريب امنيت و آرامش فردي و اجتماعي -4، اصالح نظام حزبي -3، تشكيالت سياسي كشور

توسعه سياسي دستاوردهاي زيادي براي دولت اسالمي دارد . در پايان بايد گفت كه هاي مختلفت اسالمي از راهمردم و حاكمي
سطح جهاني موجب تصرف در نظام تعاريف، وضع قوانين، ايجاد معادالت  در كه در سطوح مختلف قابل دسته بندي است،

، قدرت تعامل و مصونيت ياسي و ارتباطات، باز دارندگي،شود. در سطح بين الدولي موجب افزايش حضور سقدرت جهاني مي
 شود.شخصيت و امنيت و رفاه اجتماعي و ملي مي ،هم موجب ارتقاء اتحاد و همبستگي شود و در سطح مليزني ميچانه

 
نوسازي رويكرد  -1 در مورد توسعه سياسي پنج رويكرد اصلي وجود دارد؛: هاي توسعه سياسي در حكومت اسالمي) مؤلفهه

هاي در حال توسعه پنچ كنند و معتقدند براي نوسازي سياسي دولتبر آن تأكيد مي 1و پاول سياسي كه افرادي چون آلموند
آن را  2نهادپذيري سياسي كه هانتيگتون -2و بحران نفوذ را حل و فصل كنند،  توزيع بحران: هويت، مشروعيت، مشاركت،

تطبيق و  و قابليت تر هستندآيند كه پيچيدهمطرح كرده است و بر اين اساس در فرايند نوسازي نهادهاي جديدي به وجود مي
سازي ي را همان دموكراسيآن را مطرح كرده و توسعه سياس 3ساخت دموكراسي كه پاي -3آزادي عمل بيشتري دارند، 

نوسازي و  -5داند و شرايط متحول مي وسعه سياسي را تطبيق پذيري پيوسته نهادها بات 4تغيير پيوسته؛ هاردگريو -4داند، مي
 سازي و نهادپذيري سياسي است.نهادپذيري سياسي كه تركيبي از نظريه

انتخابي بودن  -1 هاي مشتركي در باب توسعه سياسي وجود دارد كه عبارتند از:با وجود رويكردهاي نظري فوق شاخص
مشاركت مردم  -5و  پاسخگويي قدرت سياسي -4، حكومت قانون -3، نظارت مردم بر نهادهاي سياسي -2 ،نهادهاي سياسي

خشونت سياسي،  هاي فوق موانعي هم براي توسعه سياسي مطرح شده است كه عبارتند از:در كنار شاخصهاي گوناگون. از راه
هاي توان مؤلفهحال با توجه به رويكردهاي نظري فوق مي. رناپذيهاي آشتيوجود شكاف، تمركز منابع قدرت، دولت استبدادي

ها مطابق با رويكردهاي نظري است و برخي هم برگرفته از توسعه سياسي در حكومت اسالمي را برشمرد بخشي از اين مؤلفه
، آزادي -5، تقاللاس -4، دوري از ظلم در اجتماع -3، توجه به دين و معنويت -2عدالت خواهي،  -1 هاي اسالمي است:ارزش

انگيزه تمدن سازي  -10، حساسيت اجتماعي -9، جوييعلم -8، دفاع از انديشه واليت فقيه -7، دفاع از قانون اساسي -6
مندسازي قاعده -14، وجود دولت فراگير -13، حضور گسترده مردم -12، گرايش به سعادت اخالقي -11، مبتني بر دين

                                                            
Almond and Paul 1 

Huntington 2 

Pie3 

Hardgrave 4 
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گسترش علوم و  -18، توجه به عدالت اجتماعي -17، وجود قوانين فراگير -16، نظارت مردمي -15، روابط سياسي در جامعه
 .ايمان و اسقامت -21و  فهم عصري -20، گروجود رهبري هدايت -19، عقول

 
به موضوع  البالغه به كار رفته است كه به معناي توجههايي چون عمارت در نهجواژهالبالغه: هاي توسعه سياسي در نهج) مؤلفهو

كه با مفاهيم كنوني توسعه هم  -كرامت انساني ـ 1باشد: البالغه موارد ذيل ميهاي توسعه سياسي در نهجتوسعه است مؤلفه
هاي جديد توسعه هم يكي از اركان اصلي توسعه اهميت دادن به انسان در جامعه است تا صاحب سازگاري دارد چون در بحث

 2ها است. ها و ضرورت توجه به عزت نفس انساناصل كرامت انساني موجب برابري همه انسانو خالقيت شوند.  فكر شخصيت،
رستگاري و كرامت،  مايه ع) عاملي اساسي در جهت توسعه و آباداني، الزمه زندگي اجتماعي،علي (كه از نظر امام  -عدالت ـ

 معنا است و عدالت عامل بقاي نظام سياسي است.بي باشد و عمران و آباداني بدون عدالتبرترين فضايل و بهترين خصلت مي
دولت و نظام سياسي نماينده مردم است، بنابراين دولت براي ع) (بر اساس تصريحات متعدد از حضرت علي -مشروعيت  ـ 3

ي كرد و در هر هم امور مردم را علناً اداره مع) (تحقق توسعه بايد با مردم در اداره امور جامعه مشاركت كند و خود امام علي 
پذيرفت. البته ايشان به مشورت با دانشمندان و حكيمان بيشتر كرد و رأي آنان را ميامر بزرگ و مهمي با آنان مشورت مي

آزادي حق ذاتي مردم است، نه حقي كه دولت به آنان داده ع) (علي به عقيده امام  -آزادي سياسي ـ 4 توصيه كرده است.
 5 خود را آزاد بدانند و وظيفه رهبران سياسي هم اين است كه آزادي آنان را مورد تهديد قرار ندهند. باشد. بنابراين مردم بايد

آن امنيت سياسي است كه بر  عد مهمهمه وجوه آن است كه بري امنيت در ترين وظايف حكومت برقرايكي از مهم-امنيت ـ
 اساس آن مردم در مقابل حكومت احساس امنيت كنند.

 
و متعالي بايد توسعه  براي رسيدن به انسان متوازن: راهكارهاي فرهنگي تحقق الگوي توسعه متعادل و متعالي اسالمي ـ ايراني) ز

در نظريه توسعه فرهنگي بر بنيان سه پايه معرفت، فضيلت و قانون (شريعت) رديابي و را اسالمي ـ ايراني با ماهيت فرهنگي 
هاي توسعه فرهنگي جامعه بر اساس سياست .يق اشياء است كه مدرك آن نفس ناطقه استادارك حقا ،معرفت گيري نمود.پي

قانون  يابند.كه افراد در كنار آن به رشد و تعالي و فضايل اخالقي دست مي رف حقيقي استفرهنگي بسترساز و مروج معا
سياسي ارسال شده است. كه افراد و جامعه در (شريعت) براي تنظيم و تعديل كيفيت معاشرت و معامالت و روابط اجتماعي و 

 شود.پناه آن به تعالي و تعادل و توازن دست مي يابند. براي رسيدن به اين تعالي و تعادل راهكارهاي سياسي و ايجابي بيان مي
علم  ـ 2، بر آن دوري از هرگونه انحراف از اقتدا و پيروي از حاكم و رياست مدينه و دولت حاكم ـ 1: الف) راهكارهاي سياسي

دوري از هرگونه زهدگرايي و  ـ 4، دوري از فردگرايي در جامعه ـ 3 ،هاي غير فاضلهترويجي و عدم اشاعه و رواج ارزش
 .دنياگريزي

تأسيس نهادهاي فرهنگي و  ـ 3، ها و خيراتنهاينه كردن ارزش ـ 2، اشاعه و ترويج خيرات ـ 1: ب) رويكردهاي ايجابي
ترويج روحيه و  ـ 6، گذاري جامعه بر كسب خيرات و دفع شرورهدف ـ 5، تخاذ سياست و تدبير عام و فراگيرا ـ 4، سازفرهنگ
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حاكميت اعتدال و عدالت بر همه اجزاء و اركان جامعه و  ـ 8، آموزش همگاني علم مدني ـ 7، گراييفرهنگ همگرايي و نوع
 .اعمال سياست معتدل ـ 9و  دولت و روابط اجتماعي و ساختارها و تصميمات راهبردي و اجرايي

 
روابط بودن ساختار ضد انساني و ناعادالنه  رادر جهان مانع و عامل مخل صلح و امنيت  خميني امام: مناسبات عدالت و صلح )ح

شاخصه كلي اين ساختار است كه مانع اصلي  ،حاكميت ساختار استكباري و حاكميت قانون بدتر از جنگل .دانندالملل ميبين
بايست در الگوي توسعه برقراري عدالت و تحقق صلح پايدار است. اين ساختار كلي از ساختارهاي فرعي شكل گرفته كه مي

ناسب جهت اصالح آنها به كار گرفته شود. در ديدگاه امام ساختارهاي فرعي را اسالمي ايراني شناخته شود تا راهكارهاي م
 ها و راهكارها بيان نمود:شاخصه ساختار،توان در مي

جانبه در جهت ايجاد گيري از ابزار جديد و تبليغات همه: بهرههاي اصليشاخصهساختار رواني و فرهنگي ناعادالنه؛  -1
هويتي، تها، مسخ شخصيت انسانها، خودباختگي فرهنگي، تزريق جهالت و ناداني به ملتها، بيفضاي رعب و وحشت از سوي قدر

ها و هاي ارتباطي و رسانهتوسعه شبكه راهكارها: برتر بودن هويت غربي، جذب نخبگان فكري و علمي، ترس، احساس حقارت.
ها، رهنگي انساني، ارتباطات و تبادل فرهنگتكنولوژي جديد در جهت شكستن اين ساختار، جايگزيني ساختار رواني و ف

 هاي خود، كسب استقالل فرهنگي و روحي، بالندگي هويت داخلي.شناساندن فرهنگ اسالمي ـ ايراني، اعتماد به توانايي
ها و هاي مظلوم و ضعيف، تسلط قدرتاسارت و بردگي ملت ها:شاخصهاجتماعي ناعادالنه؛  -ساختار سياسي -2

دخالت در امور داخلي آنها، لشكركشي قدرتها به بهانه صلح و امنيت و ناچيز شمردن قدرت ملتهاي ضعيف،  گيري وتصميم
هاي اشغالگر، شعارهاي فريبنده حقوق بشر، سياست تفرقه بينداز و حكومت كن، مسلح كردن كشورهاي حمايت از قدرت

بيداري ملتها، استقالل سياسي، وحدت ملتهاي مظلوم  اعي:سازوكارهاي اصالح ساختار سياسي اجتم دست نشانده به بهانه صلح.
ساختار اقتصادي  هاي گوناگون، شجاعت.و ديپلماسي قوي در جهت رابطه با كشورهاي قدرتمند، افزايش قدرت در عرصه

يمت ارزان و ها: چپاول و غارت منابع نفتي، معدني و... بوسيله قدرتهاي بزرگ، خريد كاالهاي اوليه به قناعادالنه: شاخصه
خيز، مصرفي بار آوردن فروش كاالهاي توليدي با قيمت باال، فروش اسلحه در قبال خريد نفت خام به كشورهاي نفت

تالش هر چه بيشتر در جهت استقالل اقتصادي و  راهكارها: كشورهاي ضعيف، گسترش فرهنگ استفاده از كاالهاي خارجي.
ري و محصوالت كشاورزي در داخل و برطرف كردن نياز داخلي، گسترش فرهنگ عدم وابستگي، توليد كاالهاي اوليه و ضرو

گيري از تكنولوژي صنعت روز در اقتصاد، به كارگيري نيروي انساني و بها دادن به افكار نو و مصرف كاالهاي داخلي، بهره
 اختراعات جديد.

كبير انقالب اسالمي در جهت تحقق عدالت و صلح گيري از رهنمودهاي رهبر در الگوي توسعه اسالمي ـ ايراني با بهره
الملل نمود و ماهيت ضد انساني حقيقي بايد ساختارهاي توحيدي را در همه ابعاد جايگزين ساختارهاي استكباري در نظام بين

اد و روابط را به ماهيت انساني تبديل ساخت و جامعه بشري را در مسير تمدن و اعتالي ارزشهاي انساني و الهي سوق د
 سياست كلي هدايت را هميشه مد نظر داشت.
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اسالمي، قدرت و ارادة خداوند همواره در همه نظام آفرينش جاري است.  بيني تمدندر جهان :الف) الگوي تمدن اسالمي

خود دارند. ايمان به غيب، ها نشاني از وحدت در گيرد و همه كثرتبنابراين در چنين تمدني همه چيز رنگ الهي به خود مي
ساسي تمدن اسالمي قرآن است كه هاي اساسي تمدن اسالمي است. پايه اهي و پيامبري فرستادگان خداوند از خاستگاهوحي ال

هاي عدل عدل پايه ديگر تمدن اسالمي است. عالوه بر اين، از جلوهخواند و شراق و عقل و تجربه فرا ميهمزمان انسان را به ا
. ستا آور و تعهدزااسالمي، آفرينش جهاني ديگر و روز رستاخير است. بنابراين معاد در دستگاه انديشه تمدن اسالمي مسؤوليت

 :عبارت است از هاي فوق استوار باشدني كه بر پايههاي تمدبخشد. مؤلفهحس جاودانگي و پايداري به انسان مي ،عالوه بر اين
مشيت خداوند براي جامعه بشري است  است و تجسم به معنيقرآن و سنت  ي. شريعت بر آمده ازايمان ديني و شريعت محور

. در تمدن استهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي حاكم گذاري گرفته تا برنامهانونكه بر همه اركان اجتماع اسالمي از ق
خود او نيز در پيروي از ذات الهي  اي است از كمال مطلق و كمالجلوه ،اسالمي انسان به عنوان كارگزار خداوند در روي زمين

دهد، بلكه ن غربي كه خود بسندگي را محور قرار مياست. بنابراين تمدن اسالمي به خود انسان ايمان دارد اما نه به شيوة تمد
بر اساس عقل نظري تكوين و تدبير عالم  .بر مراتب سه گانه عقل، يعني عقل نظري، عقل عملي و عقل ابزاري تأكيد دارد

ادن و اعتقاد است. در عقالنيت عملي و ابزاري هم اسالم به سامان د خلقت بر مبناي عقل است كه اين خود اساس ايمان
بيني و دانش اسالمي كاوش در طبيعت، جامعه و انسان را در چارچوب جهان ،بر اين اساس .اقتصاد و سياست دستور داده است

گيرد، متفاوت است. اسالم به مدار را از دانش ميدهد و اين با دانش غربي كه روح ديني و غايتمدارانه قرار مينگرش غايت
را به ديگري كدام لوم عقلي و علوم تجربي است و هيچده است و در برگيرندة علوم شهودي، عها دستور دادانش هفراگيري هم

ابزاري براي رسيدن به هدف  ، دنياجايگاه مهمي دارد. از ديدگاه اسالم ،كاهد. تبيين رابطه دين و دنيا در تمدن اسالميفرو نمي
ها، بلكه يكپارچگي تمدن اسالمي نه تنها به دنبال يكپارچگي تمام مسلمان ،بر اين اساس .ستا هانهايي يعني تكامل انسان

. ساختن چنين تمدني بدون استها در كنار يكديگر ها منوط به همزيستي مطلوب انسانهاست، زيرا تعامل انسانتمام انسان
هاي ديني و اعتقادي اخالق مبتني بر آموزهپذير نيست، بنابراين تمدن اسالمي بر ها و هنجارهاي اخالقي، امكانتوجه به آموزه

بايد به هاي تمدن اسالمي، مياستوار است. انقالب اسالمي به دنبال ساختن يك تمدن اسالمي جديد است. بنابراين، شاخصه
سيدن به ها معبر و داالني براي رهاي توسعه در جمهوري اسالمي مورد توجه باشد و اين برنامهعنوان الگويي جامع در برنامه

براي اجتناب از  كلي و يا شعارگونه و سطحي بسنده گردد وهاي به طرح ديدگاهنبايد البته  .تمدن اسالمي تلقي شود
 الشعاع خود قرار دهد.هاي توسعه را تحتبرنامه دن اسالمي، بايد ساختار و تاروپودهاي تمنگري، اصول و مؤلفهسطحي
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منظور از توسعه همه جانبه، هماهنگي و همزماني ابعاد مختلف : الف) تأثير ساختار سياسي بر فرهنگ سياسي تاريخ معاصر ايران

عمومي است به  توسعه، يعني رشد اقتصادي، رفاه، توسعه سياسي و مشاركت عمومي، توسعه اجتماعي و افزايش سطح فرهنگ
كلي، توسعه، تحول همه  نمايند. به طورمين ميتض ه و پايداري و تداوم توسعه رااي كه اين ابعاد، عامل تقويت يكديگر بودگونه
كند. اين تحول مثبت، بر اي است كه در عرصه سياسي، اقتصادي و فرهنگي يك دگرگوني مثبت و اساسي ايجاد ميجانبه

 هاي اصلي توسعه، نزد همه جوامع يكسان است.شود اما اصول و شاخصگوناگون ارزيابي مي ر جوامعبيني حاكم باساس جهان
هاي موجود توسعه به تنهايي قادر به تبيين عوامل توسعه نيافتگي ايران و راه دستيابي اين كشور به توسعه نيست مسأله نظريه

المللي تأثير پذيرفته است، اين مسأله عوامل گوناگون داخل و بيناي پيچيده و چندبعدي است كه از توسعه در ايران، پديده
قرار سياسي استبدادي در تاريخ معاصر  ساختار ها وهم تحت تأثير عوامل داخلي مانند فرهنگ سياسي نخبگان و عملكرد آن

امپرياليسم در تشديد توسعه الملل، عملكرد دارد و هم از عوامل خارجي مانند دخالت بيگانگان در امور ايران، اقتصاد بين
از سوي ديگر با توجه به تمركز فرهنگ سياسي و توسعه يافتگي، فرهنگ سياسي ايرانيان نتيجه  تأثير گرفته است. ،نيافتگي

هاي سياسي و متفاوت بودن پايگاه هاي طبقاتي در اين رغم تغيير نظامتاريخ ايران است و به ساختارهاي سياسي، اقتصادي در
اعتمادي، ابهام در بيان، قاعده گريزي، فرهنگ سياسي انباشته شده ايران كه مبتني بر بي ،ي سياسي از صفويه به بعدهانظام

همچنان  است هاحل اختالف واقعيت گريزي و روش حذف و تخريب در زي، احساسات مفرط، فردگرايي منفي،رفتارهاي غري
توان مسلم است بدون در نظر گرفتن اين عوامل نمي يافتگي حفظ كرده است.ناسازگاري خود را با قواعد و اصول ثابت توسعه

به طراحي يك الگوي موفق براي توسعه پرداخت، پس يكي از عوامل توسعه نيافتگي در ايران تأثير ساختار سياسي بر فرهنگ 
قل از نهادهاي غيررسمي و اي مستمجموعه ساختار سياسي: عبارت است از سياسي است كه مورد بررسي اين نوشتار است.

به وجود آمده است و همچنين سلسله مراتب آن عناصر،  ،هايي را بر عهده دارندرسمي سياسي كه در جامعه سياسي نقش
 گيرد.و برونداد مجموعه را در بر مي گيريفرايند تصميم

 
يكي از  ،سياست بر اساس فرهنگمطالعه : بررسي تطبيقي فرهنگ سياسي مردم ايران قبل و بعد از انقالب اسالميب) 

رويكردهاي آكادميك جديد در علوم سياسي است. بر اساس رويكرد فرهنگ سياسي با مطالعه فرهنگ سياسي كشورها و 
اي قرار توان تفاوت رفتار سياسي آنها را درك كرد؛ بنابراين رويكرد اخير درون پارادايم مطالعات مقايسهمي ،جوامع مختلف
شود كه آنان در عرصه سياسي داراي باشد و اين موجب ميهاي جوامع متفاوت مياست كه ويژگي آنن نگرش دارد. مفروض اي

ها و تعاريف در باب فرهنگ داراي ابهاماتي است ولي اين ديدگاه به دليل تنوع ديدگاه ،ا اين حالبرفتارهاي متفاوتي باشند. 
كند و فرهنگ سياسي هم گيري كنش را تعيين ميجهت ،نگمبناي مطالعه فرهنگ در اين رهيافت اين است كه فره

ها و ايستارهاي سياسي افراد را در قبال نظام گيريكند. بنابراين فرهنگ سياسي جهتگيري كنش سياسي را تعيين ميجهت
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احساسات  رفتارهاي افراد بيشتر از روي ،كند. از سوي ديگر بحث بر سر اين است كه در يك جامعهشان تعيين ميسياسي
هاي هاي عقلي داراي ويژگيكنش هاي آنان عقلي است يا احساسي؟سياسي است يا از روي ادراكات سياسي؟ يعني كنش

هاي باشد. بر اين اساس چون فرهنگگرايانه مردم با حكومت و اعتماد حكومت به مردم ميجويي همگرايي، مشاركتعمل
 ـ 1آيد كه عبارتند از: وجود ميهاي سياسي مختلفي هم بهطراز نيست، فرهنگمتفاوتي وجود دارد و سطوح توسعه جوامع هم

در اين نوع  كه فرهنگ سياسي تبعي، ـ 2و هيچ مشاركتي وجود ندارد. آگاهي از دولت كه در آن خودفرهنگ سياسي محدود، 
فرهنگ سياسي  ـ 3مردم ندارند براي ها هيچ نقشي گذاريتخودآگاهي نسبت به نظام سياسي وجود دارد ولي در فرايند سياس

ها باالست. ولي چون گذاريسطح آگهي از نظام سياسي باالست و هم مشاركت و مداخله در سياست مشاركتي، در اين نوع هم
از  يهاي جديدها گونهبه طور خالص در هيچ كجا وجود ندارد، محققين با تركيب آن از سه نوع فرهنگ سياسي فوق هيچ يك
تبعي و در  -از: فرهنگ سياسي تبعي ـ مشاركتي، محدود ـ مشاركتي و محدود ندند كه عبارتاهسياسي را مطرح كردفرهنگ 

كنند. نظام سياسي قبل از انقالب يك نظام تجزيه و تحليل جوامع دموكراتيك فرهنگ سياسي آنها را فرهنگ مدني تلقي مي
ابريل گآورد فرهنگ سياسي غيرمشاركتي و تبعي بود. كه به وجود مي و قائم بر شخص بود و فرهنگ سياسيپاتريمونياليستي 

گذاري مورد هاي سياسي متفاوت كاركردهاي آن را در سه سطح: نظام، فرايند و سياستبراي ترسيم و تبيين فرهنگ 1آلموند
ايجاد فرهنگ سياسي تبعي و مطالعه قرار داده است. در سطح نظام، ساختارهاي پاتريمونيال قبل از انقالب بدون ترديد به 

انفعالي منتهي شده بود. در سطح فرايند كه بيانگر مشاركت سياسي است ساختار رژيم پهلوي فرهنگ سياسي پيرومنشانه را 
به دليل  -يك جامعه خوب و نيازهاي آنان استكه بحث در مورد تصور افراد از -گذاري هم كرد. در سطح سياستتقويت مي

يك جامعه خوب تصور ترين ارزشي بود كه افراد آن را ويژگي كرد، امنيت مهماين كه ساختار پاتريمونيال ذاتاً ايجاد ناامني مي
قانوني آن موجب ارزشمند شدن امنيت در درون آن فرهنگ سياسي شده بود. آن كامگي حكومت پهلوي و بيكردند. خودمي

 ـ 2تفاوتي سياسي فردگرايي منفي و بي ـ 1هاي ذيل در فرهنگ سياسي ايران شده بود: ژگيساختار سياسي موجب ايجاد وي
رايج بودن فرهنگ  ـ 5گرايش به نظريه توطئه (گرايش به تحليل غيرعلمي از مسائل)  ـ 4عدم تساهل  ـ 3اعتمادي سياسي بي

 .اي در فرهنگ سياسي ايرانيانحاكميت فرهنگ قبيله ـ 6كنايه در ايران 
با توجه به اين كه رژيم در ايجاد يك مشروعيت پايدار ناتوان ماند، مردم ارزيابي مثبتي از آن نداشتند و به آن واكنش نشان 

فضاي تحوالت چشمگيري ايجاد شد.  )نظام، فرايند و سياستگذاري( روزي انقالب اسالمي در هر سه سطحدادند. بعد از پي
اي به مجلس شوراي اسالمي و ديگر نهادهاي انتخاباتي مد و قانون اساسي جايگاه ويژهوجود آجديدي براي مشاركت سياسي به

گذاري بعد از پيروزي انقالب اسالمي هم به دليل حمله عراق به ايران، امنيت همچنان باالترين ارزش بخشيد. در سطح سياست
كه رژيم از نظر مردم فاقد مشروعيت بود، مردم بدان  قبل از انقالب اسالمي به دليل اين ،را در بين مردم داشت. در سطح نظام

 اين رويكرد به كلي متحول شد. ،رويكرد منفي داشتند ولي با پيروزي انقالب اسالمي
 

                                                            
Gabriel Almond 1 
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هويت حاصل تعامل بين خود و محيط و نيز ميان اجتماعات متفاوت است. با مرور متون و : ج) جمهوري اسالمي و مسأله هويت
 ست:ع شده، مفروضات ذيل قابل دريافت اهاي توسعه ملي مورد استفاده واقتدوين نظريههايي كه در تحليل
 ايرانيان ملتي هستند كه عميقاً با گذشته تاريخي خود پيوند دارند. .1

 تر يافتند.ايرانيان بر اساس خصلت خداجويي و تكامل طلبي، تعاليم اسالمي را واالتر و مردمي .2

براي حفظ استقالل و تماميت ارضي و پايداري فرهنگي از اركان اصلي در ساختار فرهنگي اعتماد به نفس و عزم راسخ  .3
 ايرانيان است.

روي به سوي  ،طلبي خودگرايي و حقناسيونالينوم ايراني با آرمان ،اندازبر اساس گزارش كميسيون خاص تدوين سند چشم
اما در مطالعات مربوط به توسعه، ايران يك ؛ المي مشهود استمدنيت نويني دارد كه در آن پويايي فرهنگ اصيل ايراني ـ اس

جوهري ثابت قائل  ،ي كه براي هويتهايگيرد. رويكردشود كه نيازها و انتظارات جديدي شكل ميجامعه در حال گذار تلقي مي
هاي بيگانه را نشانه وقوع بحران هويت و اسباب چند پذيرند، ورود ارزشبه دليل اين كه تغيير و تحول در هويت را نمي هستند

هاي مربوط به بحران هويت در ، انگارههستندل به سيال بودن هويت ي كه قائهايكنند. در مقابل رويكردپارگي هويتي تلقي مي
هاي ميداني حاكي از آن است كه كنند. برخي پژوهشده را تحوالت طبيعي جوامع تلقي ميكنند و اين پديايران را تأييد نمي

ها، تهاجم فرهنگي و گسست نسلي نيز بر اين مقوالتي چون تحول ارزش .هايي پديد آمده استدر سطح هويت ملي چالش
ين سند، هاي توسعه ناظر بر اساله و برنامهتانداز بيسكه سند چشمبا وجود اين ،نيازمند تأمل بيشتر هستند. بنابراين ،اساس

هاي مربوط به اند، درباره الزامات و برنامهسازي را بيان كردههاي كلي در روند هويتو سياست هاي خاصمبتني بر مفروضه
 ها، توفيق چنداني حاصل نشده است.تحقق عيني آن

ايدئولوژي و مطالبات نيروهاي ، دگاه رهبران سياسي مذهبيدي، قانون اساسي :عبارتند از منابع شناسايي هويت در ايران
ها و كاركرد دستگاه، هاي توسعهانداز ملي و برنامههاي توسعه مانند سند چشمها و طرحبرنامه، اجتماعي، احزاب و افكار عمومي

 .هاي مختلفناقوام و زباو  آداب و رسوم اجتماعي، فرهنگ تاريخي، نهادهاي مسئول و مؤثر آموزشي، فرهنگي
 

مختلف هر يك داراي  كه قبايلدر جامعه جاهلي : هاي جمهوري اسالمي (با تأكيد بر سيره نبوي)د) الگوي توسعه سياسي و بحران
اي حاكم در آن دوران وحدت هويتي مسلمانان را جايگزين تشتت قبيله ،با طرح توحيداسالم خدايان متعددي بودند و پيامبر 

نبود جمعيت يكدست نبود سرزمين واحد تحت حاكميت واحد، هايي كه در آن مقطع وجود داشت عبارت بودند از: كرد. بحران
فاخر و ت ال دائميجنگ و جد، شكاف طبقاتي، نبود احساس وابستگي به سرزمين، و شكاف فرهنگي عميق در جزيره العرب

ايران، هم شاهد  نژادي. پيامبر با طرح هويت واحد و تشكيل دولت اسالمي اين پراكندگي را حل كرد. در وضعيت كنوني در
تواند موجب انسجام و اتحاد هم بحران طبقاتي. ايده امت اسالمي كه پيامبر آن را طرح كرد مي تنوع قومي هستيم و شاهد

تواند نتيجه ) مي(ص) ايراني (منطبق با روش پيامبر -ريزي از الگوي توسعه اسالمي ي دقيق و برنامهگيرشود، بنابراين بهره
 بخش باشد.
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 ارائه شده است. ،مقاله تحت اين عنوان 2چكيده : مباحث مربوط به فرهنگ -4

 
-مردم نقش مؤثري در سياستدولت در تعامل با خميني از ديدگاه امام : گذاري فرهنگي در دولت اسالميالف) الگوي سياست

گر نيز بر عهده كند. چون دولت نه تنها موظف به تأمين كاال و خدمات عمومي است، نقش هدايتگذاري فرهنگي ايفاء مي
اي است كه بر نوع عملكرد فرهنگي يك نهاد گذاري فرهنگي شامل اصول و راهبردهاي كلي و عملياتي شدهدارد. سياست

حاكم بودن نقش توحيدي  -1 :عبارتند ازگذاري فرهنگي از ديدگاه امام خميني مباني اسالمي سياستاجتماعي استيال دارد. 
اراده و اختيار، داراي كرامت، شرافت ذاتي انسان و جاودانگي، صاحب  -2، هاي حيات فردي و اجتماعيبر تمامي شئون و عرصه

، سرشت مادي و معنوي بشر و قابليت شكوفايي آنها -5، رينشها در آفبرابري انسان -4، فطرت الهي انسان -3قدرت تعقل، 
اصالت  -9، پذيري آدميتربيت -8، زايندگي و قدرت ايمان در خلق فضايل اخالقي -7، خيرخواهي و كمال جويي -6

  تأثيرپذيري انسان از عوامل مثبت و منفي محيط اجتماعي. -10و  هاي معنوي در جامعه اسالميارزش
 گذاري فرهنگي تأكيد دارد.امام بر نقش پر رنگ و حداكثري دولت در سياستبر اين اساس 

 
هايي را ايجاد ها و فضيلتها، سليقهها، عقايد، دلبستگيها، مهارتتربيت سياسي عادت: ب) تأثير تربيت سياسي بر توسعه

 ـ 1به شرح كند كه براي حفظ و شكوفايي هر نظام سياسي الزم هستند. تربيت سياسي مؤثر بايد بتواند سه بعد اساسي مي
 را پوشش دهد. بعد رفتاري ـ 3و بعد عاطفي  ـ 2 ،بعد شناختي

تواند ناظر بر شناخت ضرورت تشكيل دولت و حكومت اسالمي، تا اهداف شناختي در الگوي تربيت اسالمي ميدر اين راس 
هاي كارگزاران سياسي، شناخت حقوق افراد در قبال حكومت و هاي آن، وظايف مردم و دولت نسبت به يكديگر، ويژگيويژگي

مندي به مشاركت فعال در امور سياسي، حساسيت انگيزه و عالقه ايجاد ،مطالبي از اين دست باشد. اهداف عاطفي در اين الگو
هاي اساسي و در قبال مسائل جامعه، تقويت روحيه احترام به ارزش ديني و ملي در جامعه، گرايش به پاسداري از ارزش

هاي ارزيابي و مقايسه وههاي سياسي، تمرين شياما اهداف مهارتي و رفتاري هم ناظر به توانايي شركت در فعاليت؛ بنيادي باشد
وضع موجود و مطلوب نظام سياسي، قابليت همكاري با نهادهاي سياسي، توانايي برخورد منطقي و تحمل آراء مخالف، توانايي 

بنابراين در خالل تربيت سياسي موفق و مؤثر شخص و يا مخاطبان تربيت  باشد.تحليل سياسي و مواردي از اين قبيل مي
هاي سياسي و اجتماعي از يك نسل به كنند و به اين ترتيت ارزشياسي خود را در جامعه كسب ميگيري سسياسي جهت

شود. ميزان مؤثر بودن تربيت سياسي به انسجام در منابع گوناگون تربيت بستگي دارد. منابع گوناگوني نسل ديگر منتقل مي
 ها در فرايند تربيت سياسي موثر هستند.دانشگاه ها، احزاب وآموزش و پرورش، رسانه چون

 :شده استارائه به شرح زير مقاله  6چكيده نيز در ذيل اين عنوان : مباحث مربوط به حكومت/ دولت  -5
 



   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايخالصه مديريتي طرح

 12/09/1393تاريخ:    

 پيوست:

  R.R.RE03.052كد مستند: 

 24از 13 شماره صفحه: 

چوب نظري در شش سطح ارائه در چار ،حكومتبه عنوان خصيصه ذاتي مطلوبيت : الف) الگوي حكومت مطلوب در قرآن
در اين سطح مسائلي از قبيل قدرت، عزت و علو، حق، عدالت و مشروعيت  هاي فلسفي:مطلوبيت در سطح پايه ـ 1 .شودمي

مطلوبيت منوط به آن است كه با اقبال عمومي به آن  ،مطلوبيت در سطح زمينه اجتماعي: در اين سطح ـ 2مطرح است. 
قرآن براي حاكمان  مطلوبيت در سطح حاكمان: ـ 3 ره.كارگيري زور و غيتأسيس، حفظ شود و توسعه يابد نه از طريق به

، گذار از جامعهشجاعت، هدايت محوري، فرمانروايي بر اساس حق و عدالت هايي را در نظر گرفته است كه عبارتند از:ويژگي
ناشي از  چون قانونكه  گذاري و حكم حكومتيمطلوبيت در سطح قانون ـ 4. مداريمردمو  وحدت اجتماعي و سياسي، حكمت

ب) نيازهاي خاص انسان از آن جهت كه اين و الف) نيازهاي انسان بماهو انسان  فطرت است نيازهاي فكري دوگونه هستند:
جا كه ترين جلوة حكومت ساختار سياسي آن است از آنمهم: مطلوبيت در سطح ساختار سياسي ـ 5 جهان ظرف حيات اوست.

دولت اسالمي عبارت است از عزت سازمان يافته در اجتماع ايماني اسالمي گروهي عزت اسالمي در روح حكومت اسالمي است 
 .مطلوبيت در سطح اجرا -6 از مردم پيرامون محور واليت الهي.

 
 -اصل عدم نفوذ ـ 1 باشد:مباني نظري مردم ساالري ديني اصول ذيل مي: ساالري ديني در نظام واليي انتصابيب) الگوي مردم

كه بر اساس آن امر و نهي هيچ انساني، به خودي خود بر ديگري نافذ نيست و آنچه اوالً و بالذات منصوب به واليت است، 
حاكم مالك سند حاكميت نيست و قدرت  -انگاري حكومتامانت ـ 2 قي است كه شخص ولي حامل آن است،شخصيت حقو

در نظام واليت انتصابي تشكيل  -ابزار انگاري حكومت ـ 3 لي امر است،اصالتاً از آن او نيست و واليت هم تنها امانتي در دست و
 و اجراي احكام خدا و نيز حكومت و در اختيار گرفتن مسند حاكميت وجوب نفسي ندارد، بلكه ابزاري است براي تأمين عدالت

 اني. براي حكومت اسالميگپذيري هممشاركت و مسؤوليت -5و  مداريمندي و قانونقانون ـ 4 تأمين نظم و امنيت در جامعه.
دين و توسعه ديني  وحش به تمدن، ايجاد نظم و امنيت مناسب براي گسترش عدالت واهدافي چون تكامل نوع انسان از ت

آگاهي،  هايي ذيل ضروري است:پذير نيست و براي تحقق نقش مردم زمينهكه جز با مشاركت مردم امكان متصور است ،جامعه
 وجوب برائت از كفار و منافقين.و  وجوب اخوت بين مؤمنان، الگوي فرهنگي تولي و تبري، امر به معروف و نهي از منكر، آزادي

تعريف توسعه بر  -1 :به شرح زير استساالرانه هاي توسعه مردمبا توجه به مطالب فوق اصول كلي چارچوب نظري برنامه
نياز به  مبناي نيازهاي واقعي افراد و جامعه كه قابل تقسيم به نيازهاي فطري و نيازهاي طبيعي از يك سو و نياز به معرفت،

لحاظ كردن  -2از زندگي) از سوي ديگر تقسيم كرد، نياز به انگيزه (اميد، آرامش، لذت  نياز به قدرت و توان و ،معناي زندگي
مسؤوليت عمومي  -4، گيري و اجراي برنامهمشاركت عمومي در تصميم -3ي توسعه، مردم و حكومت در برنامه حقوق متقابل

 .امر به معروف و نهي از منكر -5و  گيري و اجراي برنامهدر تصميم
 

امام خميني حكومت را از زاويه قانون و اجراي احكام الهي و زمامدار را در : وي مردم ساالري ديني در انديشه امام خمينيج) الگ
كند قانون الهي است، دهد و البته قانوني كه از آن حمايت ميچارچوب قانون و هماهنگي عمل و انديشه مورد توجه قرار مي



   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايخالصه مديريتي طرح

 12/09/1393تاريخ:    

 پيوست:

  R.R.RE03.052كد مستند: 

 24از 14 شماره صفحه: 

تواند ما را به اين استنتاج نون الهي و تأكيد ايشان بر قانون به حدي است كه ميبنابراين حكومت ديني يعني حكومت قا
هدايت كند. بنابراين برداشت ايشان از حكومت به مثابه تعهد و التزام به قواعد و قانون است كه هم فقيه و هم شهروندان 

شان است. در راستاي محور فوق، طبيعي مندي شهروندان از حقوقموظف به اجراي آن هستند و حكومت اسالمي ضامن بهره
اصول  .داندبه حدي كه آن را مبناي مشروعيت نظام سياسي مي ن حكومت به شهروندان، تأكيد داردامام بر اصل پاسخگو بود
اصل تنوع سياسي ، گرايياصل قانون و قانون، اصل عدل ،اصل توحيدميني، ساالري ديني نزد امام خنظري اعتقاد به مردم

ها و عناصر عيني در الگوي مورد نظر امام بايد گفت در زمينه مؤلفهامام اما  .، استاصل رضايت و قبول عامهو  مبتني بر آزادي
كه نهادهاي نظارتي با استناد به مسائلي از قبيل وجود عناصر نظارتي مانند شورا و نصحيت به رهبر جامعه و امر به معروف و 

تنها راه حفظ نظام اسالمي را نظارت و كنترل مردمي دانستند. بحث مشاركت  ،هاطبيعي انساننهي از منكر و از منظر حق 
را تضمين ساالري سالمت نظام مردمو رقابت سياسي  كهدانند سياسي و رقابت فراگير عملي براي جلوگيري از استبداد مي

 ندمعتقد بود -ندصدايي نداشتي به جامعه تكچون اعتقاد -وگو در زمينه وجود فضاي سياسي گفتامام خميني  كند.مي
 هاي خود بپردازد.تواند به تببين نظريهاقليت مي

 
هاي ذيل را در حد كمال داشته حاكم مطلوب بايد ويژگي ،بر اساس اين رويكرد فلسفي ـ ديني: هاي حاكم اسالميد) ويژگي

عمل به فضايل و ، تجربه فرمانروايي، آموزش و تربيت، مملكت داريهاي روز، دانش فرمانروايي و علم برخورداري از دانش باشد:
، لم و ظالمانمقابله با ظعدالت و سعي در گسترش و  بودنعادل ، عمل كردن بر مبناي حكمت و دانايي، هاگسترش آن
نوشيدن و در خوردن، ، عدم آزمندي ش فهميذكاوت، زيركي و خو، شجاعت، اراده و عزم راسخ، تيو عفيف يخويشتن دار

بلند ، مصلحت عمومي بر مصالح فردي، خانوادگي و حزبيترجيح اندوز نبودن، مال، ي از صداقتو طرفدار ييراستگو، منكوحات
 قدرت بيان قوي. دارايو  اعتقاد راسخ به دين، هاي دراز مدتو داراي برنامه يهمت

 
 2، تقوا ـ 1 :عبارتند ازبراي حاكم ذكر شده است كه  يخصوصياتالبالغه در نهج: البالغهم) صفات و شرايط حاكم اسالمي در نهج

 حاكم بايد با علما هم مشورت كند. (ع) در عين داشتن اين خصوصيت از نظر امام علي .علم ـ 3و  مشروعيت مردمي ـ
 

هاي اخالقي كارگزار ويژگي ـ 1 :قابل مطالعه استاين موضوع در سه بخش : ن) الگوي كارگزار شايسته از ديدگاه امام علي
ج) اهميت به اقامه فرايض الهي بخصوص نماز، و  ب) تزكيه نفس، الف) رعايت تقواي الهي :استكه شامل موارد ذيل -شايسته 

الف) اطاعت از  :استكه شامل موارد ذيل  -هاي رفتاري كارگزار شايستهويژگي ـ 2 دوري از تجمالت دنيا و توجه به آخرت.
د) مهرباني و  ريزي،رنامهج) نظم و بداشتن عزت نفس و عفيف بودن، پ) رعايت عدالت، ث) وظيفه شناسي، ، ب) رهبري

) درستكاري، ن) پند گرفتن از تجارب و مزيستي، ، ز) قناعت و سادهها و خودرأي نبودنر) مشورت در كار، رئوفت با مردم
الف) ايجاد صلح از  :استي كارگزار شايسته كه شامل موارد ذيل گرايهاي عملويژگي -3. ي) داشتن تخصص و علماندرزها و 



   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايخالصه مديريتي طرح

 12/09/1393تاريخ:    

 پيوست:

  R.R.RE03.052كد مستند: 

 24از 15 شماره صفحه: 

آوري خراج و تخفيف ج ) جمع، جهاد با دشمنان ب)، در كنار مردم بودن ، اعتماد به مردم وطريق مبارزه با ظاهر فساد و فحشا
كشاورزي و زراعت و توجه به عمران و آبادني شهرها و روستاها از طريق توجه به همه طبقات و تقويت  د)، در ماليات

 كارگزاران و اقشار ضعيف در جامعه.
 

 :شده استمقاله ارائه  1چكيده  ،در ذيل اين عنوان: . مباحث مربوط به هويت6
 

هويت داراي دو سطح فردي و جمعي است. در سطح فردي، فرد انسان را از : الف) نظام سياسي در مهندسي هويت اسالمي ايراني
سازد. هويت ملي هم برآيند هويت كند و در سطح اجتماعي هويت جمعي او را از جوامع ديگر متمايز ميديگري جدا مي

. در مطالعات هويت دو نگرش فرهنگي و سياسي (دولت محور) به كار گرفته استسياسي، فرهنگي و اجتماعي يك جامعه 
بر نقش دولت در ساختن  لي نگرش دولت محور،دين است. و شده است. نگرش اول ناظر بر متغيرهاي فرهنگي چون زبان و

شود. در نسبت بين كند. در اين نگرش طرح هويت ملي و بحث در باب آن، محصول دوران مدرن تلقي ميهويت تأكيد مي
هاي سياسي به داليل فرهنگي، اخالقي و سياسي به مسأله همين زاويه ديد مطرح است كه نظام همنظام سياسي و هويت 

دهند. براي تحقق اين هدف نظام سياسي بايد تصور روشني از هويت لق هويت جمعي مشترك عالقه نشان ميهويت و خ
 ،جمعي مورد نظر خود و بحران هويت داشته باشد. در مرحله بعدي نظام سياسي بايد داراي انسجام دروني باشد كه خود اين

است. همچنين نظام سياسي بايد ظرفيت سياسي خود را بر  محصول كاهش واگرايي ميان نيروهاي سياسي و اجتماعي با دولت
هاي سياسي مختلف توافق ايجاد كند و نيز مباني حسب انتظارات و نيازهاي مردم باال برده و آن را بازسازي كند و بين گروه

كند و از طريق فرايند  ها، آن مباني را نهادينهارزشي رفتار مبتني بر فرهنگ مطلوب را تعيين كرده و با عمل در چارچوب آن
ها براي ساختن هويت جمعي يكپارچه، منوط به سازگاري منابع . همه اين اقدامنمايدها را به جامعه منتقل پذيري آنجامعه

ساز را از يك سو و نزاع ميان مختلف هويتي است و نظام سياسي بايد بتواند نزاع ميان منابع ملي و منابع ديني هويت
 حل و فصل كند.را تمدن جديد از سوي ديگر  يهاارزش هاي سنتي وارزش

 
 مقاله ارائه مي گردد: 3 چكيدهدر ذيل اين عنوان : . مباحث مربوط به انسان/ مردم/ شهروندي7
 

بايد در برنامه توسعه اموري را مد نظر قرار داد تا انسان را كرامت بخشد و : الف) جايگاه انسان در برنامه توسعه اسالمي ايراني
شامل آزادي اعتقادي  -الف) آزادي اي بايد به موارد ذيل توجه كند:يادآوري كند. چنين برنامة ويشرافت انساني را همواره به 

عالوه بر موارد فوق كرامت . منتمذمت بي د)حريم خصوصي شهروندان و به منع تجاوز  ج)ب) نفي نگرش طبقاتي،  ،سياسيو 
انساني بايد در عرصه فرهنگي هم مورد توجه باشد. مواردي كه در راستاي احياي كرامت انساني در اين عرصه بايد بدان توجه 

ري در حوزه اقتصادي هم توجه به حفظ كرامت انساني اهميت بيشت. ايجاد روحيه خودباوري واز: نفي تحميق  ندشود، عبارت



   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايخالصه مديريتي طرح

 12/09/1393تاريخ:    

 پيوست:

  R.R.RE03.052كد مستند: 

 24از 16 شماره صفحه: 

. توزيع منابع طبيعي و درآمدهاي عمومي، جلوگيري از توليد شودمياز طريق توجه به عدالت اجتماعي ممكن اين امر دارد كه 
هاي نامشروع، گسترش تأمين اجتماعي و كار و اشتغال براي همه از راهكارهاي تأمين عدالت اجتماعي است. بنابراين ثروت

هدف نهايي احياء و حفظ كرامت  ،بايد با تمركز بر توسعه سياسي، اقتصادي و فرهنگييك برنامه اسالمي ـ ايراني توسعه 
 در كانون توجه خود قرار دهد. راانساني 

 
اي است كه در سايه در فرهنگ وحياني، كرامت از صفات الهي است و انسان نوع برگزيده: ب) كرامت انساني در انديشه اسالم

اما اين ويژگي انساني، بر اجتماع انساني هم تعميم يافته است و از ؛ شايسته آن شده است» الهيتعليم و اسماء «و  روح خدايي
دولت اسالمي تحت عنوان دولت كريمه ياد شده كه انسان كريم خواهان زندگي در سايه آن است. كرامت وقتي در مورد انسان 

اي كه از وي صادر شده است و يا در شأن اوست. در اين رود، اسمي است كه براي توصيف اخالق و اعمال پسنديدهبه كار مي
معنا كرامت دوگونه است. كرامتي ذاتي كه خداوند به دليل جايگاه وي در هستي به او عطا كرده است و كرامت اكتسابي كه 

د. كرامت اكتسابي با كننهاي بالقوه كرامت ذاتي خود را بالفعل ميزمينه ،ها به اسباب خاصي و با راهنمايي عقل و دينانسان
ها را در چنين مسيري آيد. مأموريت همه انبياء اين است كه انسانجد و جهد انسان و حركت در مسير الهي به دست مي

 هدايت كنند و آنان را از ظلمت خارج و به نور رهنمون شوند.
 

توان به دورة ها در باب اجتماع و سياست را ميورزي انسانانديشه: ج)  نقش و جايگاه مردم، نخبگان و حاكم در رويكرد اسالمي
با اين پيش فرض كه استعداد و سرشت طبايع انساني قديم و جديد تقسيم كرد. در فلسفه سياسي قديم، فيلسوفان سياسي 

تا مفاهيمي  شد. اين نوع نگاه موجب كردندها در اجتماع اقدام ميسانبندي و سلسله مراتبي كردن انبه طبقه ،متفاوت است
ها از فلسفه سياسي قديم غايب باشد. چنين گيريچون مشاركت، آزادي، برابري، قانون، حق انتخاب و سهيم شدن در تصميم

ورزي قديم را كه بر هاي فقهي اهل سنت و هم تشيع، ديدگاه مشترك انديشهرويكردي در فقه هم قابل مشاهده است. انديشه
 اند.ها به فرد برتر تأكيد دارد، پذيرفتهقسيم انسانسلسله مراتبي بودن جامعه و ت

هاي قديم اهل در انديشه شيعي امام از آگاهي بيشتري برخوردار است و بر اساس علم نو و حق فرمانروايي دارد. در نظريه
به پايين و شاهد جريان فراگير و يك طرفة قدرت از باال » اهل حل و عقد«سنت بر اساس انديشه مرجعيت صحابه و گروه 

ها ورزي در ميان انسانگيري دورة جديدي از انديشهساز شكلزمينه» دوران جديد«اما ؛ سلسله مراتبي بودن اجتماع هستيم
دهد. اين رويكرد به تدريج به درون جوامع اسالمي را محور تفكر قرار مي» انسان«شد كه با رويكرد قديم كامالً متفاوت است و 

شود عناصر هاي جديد تالش ميگو كرد. در انديشهوهاي جديد اهل سنت و شيعه گفتتوان از انديشهمي هم راه يافت و اينك
اند را به متن زندگي مسلمانان وارد كنند. بنابراين در اين و مفاهيمي كه در گذشته مسلمانان حضور داشته، اما در حاشيه بوده

هاي جديد اهل هاي انتخاب هستيم. در نظريهاجماع، حق انتخاب و روشها شاهد تأكيد بر عناصري چون بيعت، شورا، نظريه
گيري را به حاكميت شود به سمت دموكراسي اسالمي حركت شود و هرگونه تصميمسنت با تأكيد بر مفهوم شورا، تالش مي
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هاي وجود ندارد. در نظريه ها نشاني از اولويت و ارجحيت ذاتي برخي بر بعضي ديگرمردم واگذار كنند. همچنين در اين نظريه
شاهد چنين تحولي هستيم. در  -اندره) آن را مطرح كردهخميني (چون نظريه جمهوري اسالمي كه امام  -جديد شيعه هم

مجموع بايد گفت در رويكردهاي قديم، چه فلسفي و چه فقهي و چه در اهل سنت و چه در شيعه، شاهد اقتدارگرايي و نگاه 
هاي جديد، با اما در انديشه؛ شوندمردم در حاشيه قرار دارند و تابع محض تلقي مي ،در اين نوع نگاه سلسله مراتبي هستيم.

شود. بر اين اساس مديريت اسالمي بايد در ها، مناسبات برابري در جامعه برقرار ميتوجه به تحول در نوع نگاه به انسان
گرايي، كرامت انساني، توزيع عادالنه قدرت و ايجاد ب تأكيد بر قانونهاي خود بر رويكرد جديد توجه كند كه موجريزيبرنامه

هاي جديد، زمينه توجه به همه افراد و اولويت افراد بر اساس نظريه ،همچنين .شودهاي مناسبي براي مهار قدرت ميمكانيزم
 .يابدميبراي ساختن يك جامعه متعالي ضرورت  دينكند و تقوا و كارايي را تضمين مي

 
 :شده استمقاله ارائه  1در ذيل اين عنوان چكيده : . مباحث مربوط به روشنفكري8
 

برند و روشنفكر را به صورت مطلق و مجرد به كار مي نظران لفظاز صاحب برخينفكري از ديدگاه مقام معظم رهبري: الف) روش
برخي هم قايل به تفكيك آن به روشنفكر ديني و روشنفكر غيرديني هستند. مقام معظم رهبري كه در زمره گروه دوم است، 

بيمار متولد  ،از نظر ايشان روشنفكري در ايران -روشنفكري بيمار ـ 1روشنفكري را در سه معناي متفاوت به كار برده است: 
احساس مسؤوليت اجتماعي  نگاه به آينده، فرزانگي، هوشمندي وهاي واقعي در روشنفكري چون فكر علمي، شد و آن ويژگي

با وجود اين كه روشنفكري اساساً ضد ارتجاع است، ولي  -روشنفكري مرتجع ـ 2در آن وجود نداشت و يا معيوب و ناسالم بود. 
در  -روشنفكري مذهبي و ديني ـ 3گرايي خواهان بازگشت به گذشته بود. تحت عنوان ايرانو روشنفكري در ايران مرتجع بود 

آينده و پيشرفت دارد، كسي است كه اين معنا روشنفكري نه تنها ضديت با مذهب و تعبد نيست، بلكه روشنفكر واقعي نگاه به 
هاي ديني در نگاه به آينده و ساختن جامعه، براي يك روشنفكر باشد. بر اين اساس توجه به آموزهداراي اعتقاد ديني هم مي

فكري است و آن را از هر گونه انحرافي مصون اي براي جريان روشنمسلمان امري مسلم است. چون دين هدايت گر يگانه
 د.دارمي

روشنفكران  و بودهضديت با دين است كه در واقع برگرفته از تجربه غرب  ،ترين ايراد روشنفكري در ايرانمهم ،از اين نظر
ترين ترين تفكرات و محكمآن را به جامعه ايران تعميم دادند. در حالي كه اسالم داراي منطقي ،ايراني با تقليد صرف از غرب

ايم، كامالً متفاوت چه از كاركرد دين در جوامع اروپايي شاهد بودهترين اخالقيات است و كاركرد آن با آنها و شفافاستدالل
تقليد از غرب و تعميم سطحي تجارب آنان در مبارزه با دين خرافي  ،است. بنابراين بيماري اصل روشنفكري غير ديني در ايران

روشنفكري غير ديني در ايران عملكرد قابل  ،مسيحيت به درون جامعه اسالمي ايران و به دين اسالم بوده است. با اين توضيح
از اين روشنفكران در دوره رضاخان  هاي آن در ايران غيرقابل دفاع هستند. كما اينكه بسياريترين چهرهدفاعي نداشته و عمده

 .اندشدهبا رويكردي ارتجاعي در خدمت وي قرار گرفتند. بعد از انقالب هم به كلي اين جريان روشنفكري از جامعه مردم جدا 
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غير نقاد در برابر  ـ 2، غربزده و تابع غرب ـ 1 گونه احصاء كرد:هاي روشنفكري غيرديني را اينتوان ويژگيدر مجموع مي
 .عدم شناخت مردم و جامعه ـ 5و  تالش براي گسترش فرهنگ بيگانه ـ 4، انتقاد از مظاهر ديني و سنتي ـ 3، غرب

انديشي براي چاره ـ 3، نگاه به آينده ـ 2، درك عمومي مسائل ـ 1 باشد:هاي ذيل ميدر مقابل روشنفكر ديني داراي مشخصه
چنين روشنفكراني . درد اجتماعي داشتن ـ 6و  مردمي بودن ـ 5، گسترش معرفت در جامعه ـ 4، اصالح و هدايت جامعه

توانند جامعه را به سمت توسعه هدايت كنند. بنابراين براي روشنفكر مسلمان اين فرصت فراهم است كه در چارچوب مي
تواند براي ايت كند. روشنفكر ديني نميمسير تكامل و پيشرفت هد بهجامعه خود را  ،اقتضائات فرهنگي، سياسي و اجتماعي

 طراحي الگوي توسعه، از الگوهايي بهره ببرد كه دين در آن نفي شده است.
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تقدم امنيت بر آزادي كه بر اساس  ـ 1در مورد نسبت آزادي و امنيت سه رويكرد مطرح شده است. : الف) رابطه آزادي و امنيت
تقدم آزادي بر امنيت كه بر اساس آن نه تنها آزادي مخل امنيت در جامعه  ـ 2آن براي حفظ امنيت بايد آزادي محدود شود. 
تعامل بين آزادي و امنيت كه بر اساس آن تأمين هر يك از اين دو ارزش در  ـ 3نيست، بلكه اساساً ارزشي برتر از امنيت است. 

گرو تأمين ديگري است. در فقدان آزادي، امنيتي وجود ندارد و در غياب امنيت، از آزادي اثري نيست. برخي از اين اختالفات 
ده و چند وجهي در علوم انساني و جوامع ها از مفاهيم پيچيهاي مفهومي اين دو ارزش دارد. هر دو اين ارزشريشه در چالش

 ،بندي مناسب در مورد نسبت اين دو ارزش دست يافت. بر اين اساستوان بر اساس مفهوم قانون به يك جمعاما مي؛ هستند
ايران، هم بر  جمهوري اسالميدر واقع آزادي به معناي استقرار امنيت همگاني در چارچوب قانون است. در قانون اساسي 

نوعي تعادل بين آزادي و امنيت ايجاد شود كه بر اساس است تا تالش شده  ،ي تأكيد شده و هم بر امنيت. در عين حالآزاد
گيرد. قانون هم ، امنيت جامعه در معرض خطر قرار آن نه به بهانه امنيت آزادي مورد تهديد واقع شود و نه به بهانه آزادي

هم آزدي اساس امنيت است و امنيت هم موجب تحقق آزادي در جامعه. وجود  . به لحاظ تئوريكاستمالك اصلي اين تعادل 
. در اين زمينه هم يك نسبت تعاملي وجود دارد: وجود آزادي و امنيت استمان امنيت و آزادي براي تحقق توسعه ضروري أتو

امنيت از  فتن آزادي ومحصول توسعه هستند. براي تحقق و عينيت يا وتوسعه  سازاز جمله عناصري هستند كه زمينه
پاسخگويي  ناظر بر دولت كه افزايش مشاركت سياسي وراهكارهاي سياسي  ـ 1توان استفاده كرد: راهكارهاي مختلفي مي

آموزش و تربيت عمومي و تقويت  كهراهكارهاي اجتماعي ناظر بر اجتماع  ـ 2مسئوولين از جمله اين راهكارها هستند. 
راهكارهاي اقتصادي كه از طريق باز توزيع منابع عمومي در جامعه آزادي  ـ 3. هستندين راهكارها نهادهاي اجتماعي از جمله ا

راي وجود يك دستگاه قضايي سالم و نيرومند ب ،راهكارهاي قضايي كه بر اساس آن ـ 4شود. و امنيت در جامعه تضمين مي
 د.هاي فوق ضرورت دارتحقق ارزش
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و  شدنجهاني جمهوري اسالمي ايران ناگزير است كه از فرآيند :هاي امنيتي جمهوري اسالمي ايرانالف) جهاني شدن و چالش
لحاظ نظري ساختار دولت و ماهيت نظام سياسي در جهان سوم و  به برداري كند.شرايط آن به بهترين وجه براي خود بهره

 .استدهي نوع تعامل با غرب دهي و شكلتوسعه از عوامل مهم در جهتكشورهاي درحال
به وضعيت و سامان داخلي كشورها  بلكه شدن به معناي گستردن فرش قرمز براي كشورها نيست، جهاني در شرايط امروز،

برداري يك كشور ازشرايط نوين نوع بهره در برداري كنند.شدن بهرهتوانند از شرايط جهانيشود كه تا چه حد ميمربوط مي
تواند از مي بهتر مدرني كه درآن كاركردگرايي حاكم است، دولت كارآمد مدنظر است. اداري منطقي و نظام رشد شدن،جهاني

 .مند شودوري بهرهاانقالب فن هاي صنعتي شدن ووردهفرآ
برداري از اين شرايط نوين ابتدا بايد استراتژي را طراحي كنند كه در آن بهره براي مسئوالن جمهوري اسالمي ايران،

آن استراتژي توان ساله را مي 20انداز  سندچشم باشد. ايران مشخص شده غيرهو  فرهنگي ،اقتصادي ،رفاهي اهداف امنيتي،
برداشتن   يافته است كه خود را آمادهرسيدن به ايراني پرقدرت وسامان براي تقويت خود،ايران در بلندمدتي خواند كه نقشه راه

 از اين خوان گسترده كرده است. سهم خود
 :تاقدامات اسناگزير به برخي  ايران اما براي رسيدن به هدف خود با در دست داشتن اين نقشه راه،

آميز است كه در عين جهاني شدن فرآيندي تناقص اينكه خارجي را بپذيرند. جامعه ايراني بايد واقعيات داخلي و نخبگان و
كند بلكه در ساحت آن چند سازي مطلق نمياينكه جهاني شدن يكپارچه ضمن را نيز به دنبال دارد. تهديدهايي ايجاد فرصت،
 توان شاهد بود.صدايي را مي

شدن، پذيرفت كه جهاني بايد كه بايد پذيرفت جامعه ايراني به تنهايي ياراي مقاومت در برابر اين موج را ندارد.اينديگر 
اسالمي ايران  جمهوري ست.ا خصوص آمريكابه داري غرب وسرمايه آن، دارداري است كه هم اكنون پرچمشدن سرمايهجهاني

تواند غرب فلسفي و فرهنگي و سياسي را به كناري نميايران  آمريكا روشن كند. ناگزير است كه تكليف خود را با جهان غرب و
يكپارچگي رفتاري ايران با جهان غرب است  خواهان )1قانون داماتوچنانچه ( نهد و تنها با غرب اقتصادي مراوده داشته باشد.

 كه دهدمي شدن اين فرصت را در اختيار جمهوري اسالمي ايران قرار جهاني انفكاكي برخورد كرد.صورت بهن توان با آكه نمي
 حفظ كرد. خود همچنان براي را كفايي خود و استقالل داعيه تواننمي اما تعامل مثبت داشته باشد. كشورها تمامي با

شعار  عين حال بخواهد كشوري قدرتمند شود ودر و تواند در انزوا زندگي كندنميتوسعه درحال يايران به عنوان كشور
 و اطالعاتي انقالب دهد.هم پيوستگي جهان امروز اين اجازه را به ايران نميبه سر بدهد چوناستقالل و خودكفايي را 

نسبت به  بايدكشور  پيدا كنند.هم بهچه بيشتر وابستگي متقابل كه كشورها هر باعث شده جديد، عصر تكنولوژيكي

                                                            
D'Amato Law 1 
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هاي بسيار عظيم اين تكنولوژي استعداد و الكترونيكي هايتكنولوژي اقتصادي مرتبط با رشد و اجتماعي عميق هاينابرابري
 جديد براي كنترل اجتماعي آگاه باشند.

هاي چشم توسط آن گسترة تمامي كه كرده خالصه كوچك شهر يك قالب در را جهان اطالعاتي، انفجار كه پذيرفت بايد
 عصر« گذاشتن سر پشت با سوم هزاره در ما» 1كاستلز«تعبير به .است كنترل و مشاهده قابل دوار برجيك در مستقر نظارتي

 و افراد تمامي و وارة واحد،اندام يك جهان به مثابة كلآن  كه در شويممي فضايي وارد» اطالعات عصر« ورود به و «ارتباطات
» ايشبـكه«وجود واقعي دارد،  آنچه بيان ديگر، به شوند.متجلي مي ،وارهمؤسسات و واحدهاي سياسي به عنوان اجزاي اين تن

اين  در آفريني نمايد. نقش قدرت،تواند به مثابه چشم فرد مي هر ،ايجامعه شبكه اين در .كه همگان جزيي از آن هستند است
اي محفوظ نگاه هاي قدرت متكثر و شبكهواره ملي در خود را از گزند چشماندام توانكه چگونه مي شرايط بايد بينديشيد
 .نصيب نماندمواهب اين پيوند جهاني نيز بي از داشت و درعين حال،

 مند شويم. بايدايجابي خود بهره برتر براي نيل به اهداف سلبي وباشيم از اطالعات به مثابه يك مؤلفة قدرت  بايد قادر
ملي و منزلت  اقتدار از رهگذر افزايش سطح قدرت داخلي، تا كنيم تالش انزواطلبانه، و از مواضع انفعالي جدي ضمن پرهيز
مؤثر از روند جهاني شدن منوط به كيفيت  استفاده تحوالت جهاني مواجهه اصولي و منطقي داشته باشند. با استراتژيك،

 .كنندمحافلي است كه تصميمات اقتصادي و سياسي جهان امروز و آينده را اتخاذ مي اثرگذاري و مداخله درمراكز و
براي بسياري از كشورها انتخاب  ،انقالب ارتباطات ، شهرنشيني وهاجهاني شدن به واسطه افزايش سطح سواد ملت

شدن جهاني تمايالت فكري در يك كشور اجازه دهد، كه ساختارها و درصورتي به نوعي اجبار است. بلكه شود،محسوب نمي
شهروندان در يك  اقتصادي و رفاهي يتوضع بهبوددر وضعيت كنوني جهان،  شد. خواهد آن كشور افزايش ثروت ملي باعث
تعاريف دوره  حاكميت ملي با ،منظر اين از شده است. آن كشور نخبگان سياسي يابيمنبع مشروعيت بهترين ،كشور

 مبتني بر خواهيسهم و دهيعالقه به سهم شدن سنخيت ندارد.جهاني عصر سلطه بيگانگان در با زدايي و مبارزهاستعمار
يك كشور  امنيت ديگر، سويي از است. المللصحنه بين در بازي جديد منطق آوري و سازماندهي،، فنهاي علميتوانايي

 هاي شهروندان آن كشور است.سواد و توانايي يت اقتصادي،مساوي با بهبود وضع
اي خويش را با هاي منطقهبايد همگرايي خود، خارجي اسالمي ايران براي حفظ امنيت جمهوري جهاني شدن، درفضاي

كردن فضاهاي  كم و كشورها نزديكي جهت در مثبت هايسازيزمينه برخي همگرايي، اين ايجاد براي دهد. همسايگان افزايش
-مشاركت بين اسالمي و و ايمنطقه دوست، كشورهايبا جانبههاي همههمكاري توسعه باشد.مي ضروري مابينچالشي في

 دستور كار جدي دستگاه ديپلماسي ايران قرار بگيرد. در بايد المللي براي حفظ صلح،
شدن اقتصاد بايد اقتصاد ملي خود و پيوستن به بازارهاي جهاني و هماهنگي با جهاني جمهوري اسالمي ايران براي رشد

 برخي اقدامات را انجام دهد ازجمله:
 و فعاليت دولت در نظام اقتصاد ملي؛ حضور كاهش نقش،-1

                                                            
Castells 1 
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هاي گمركي به جاي به ويژه ازطريق جايگزيني تعرفهصادرات و واردات) تجاري (سازي روابط  آزاد شناور كردن ارزش پول، -2
 هاي توليدي؛ماليات كاهش اي،موانع تجاري غير تعرفه

 سرماية هاي پيشرفتة توليدي وصنعتي وشدن اقتصاد و منابع اصلي آن يعني تكنولوژيشناخت دقيق نقش جهاني -3
 گذاري مستقيم خارجي؛جذب سرمايه -4
 تر درمنطقه گرايي؛فعال مشاركت ار بين المللي ايران،تالش براي افزايش اعتب -5
هاي اقتصادي تحريم نظير هاي اقتصادي و سياسي خارجي،ها و محدوديتتالش براي از بين بردن يا خنثي كردن تحريم -6

 كشورهاي منطقه و روسيه ،چين مناسبات اقتصادي با اتحاديه اروپا، روابط و ايجاد آمريكا،
هاي مناسب و گيري درحوزهجاي مولد ارزش افزوده باال و خدمات تعميق فرآيند فرهنگ توسعه صنعتي كشور، گسترش و -7

 بين المللي ايران؛ اي ومنزلت منطقه برتر در جهان در جهت ارتقاي موقعيت و
رشد پايدار و  گيرياجتماعي براي شكل احترام به حقوق مالكيت خصوصي وايجاد ساختارهاي انگيزشي مناسب فردي و -8

 .تحقق امنيت انساني
عزمي همه جانبه از سوي ملت و مسئوالن  ساله وعده داده است، 20براي رسيدن به جامعه مطلوبي كه سند چشم انداز 

تحوالت  بر تأثيرگذار منطقه و در مديريتي بسيار باال با ظرفيت و توان علمي، پرقدرت، پرافتخار، ايراني امن، الزم است تا به
هاي جهاني شدن چالش با مديريتي توانمند و هوشيار،كرده و برداري از فرصت جهاني شدن به نفع خود بهره اني برسيم وجه

 هاي مطلوب براي خود تبديل كنيم.را به فرصت
 

رفتار  آن كه يك دولت اسالمي بر اساسسياست خارجي مباني و اصول: ب) اصول حاكم بر توسعه سياست خارجي دولت اسالمي
 كند عبارت است:خود را تنظيم مي خارجي

انسان اشرف موجودات جهان و واجد كرامت فطري و ذاتي است، هر  ،بر اساس اين اصل -اصل احترام به كرامت انسان ـ 1
چند كه اين كرامت و شرافت در مسير تحقق خود با موانعي مواجه است و ممكن است بعد حيواني انسان را در مسير جنگ 

المللي است كه در بيندر روابط  جويانهقرار دهد. بنابراين دولت اسالمي بر اساس اصل كرامت به دنبال برقراري روابط صلح
 سيره پيامبر (ص) كامالً مشهود است.

جا كه اسالم دين جهان شمول ها است. از آنها و خوبيكه بر اساس آن سياست به منظور دعوت به نيكي-اصل دعوت  ـ 2
 ها را به اسالم دعوت نمود.است، رسول اكرم (ص) همه ملل و انسان

كند تا در مقابل ظلم و هاي آزاده را مكلف ميكه بر اساس آن اسالم نه تنها مسلمانان، بلكه همه انسان-ستيزي اصل ظلم ـ 3
 خورد.گردن كشي ايستادگي كنند كه در سيره پيامبر (ص) موارد زيادي به چشم مي

 ،اصل اينشد و در روابط با بيگانگان هم باكه يكي از دستورات موكد قرآن كريم مي-بندي به عهد و پيمان اصل پاي ـ 4
 راهنماي دولت اسالمي است.
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كه به معناي نفي هر گونه سلطه اجانب بر مسلمانان است و بايد با هر امري كه موجب سلطه و استيالي -اصل نفي سبيل  ـ 5
 شود مقابله شود.كفار بر مسلمين مي

كنند ح قرآن مسلمانان بايد با غيرمسلمانان كه حريم آنان را رعايت ميكه بنا به دستور صري -آميززيستي مسالمتاصل هم ـ 6
 دشمني نكرده و بر اساس صلح و دوستي رفتار كنند.

 توان براي سياست خارجي دولت اسالمي متصور شد.اهداف ذيل را مي ،بر اساس اصول فوق
 ت.ت و ارسال رسل اسيي خلقنهاالف: رساندن انسان به كمال و سعادت كه هدف
 عرصه داخلي بايد مورد توجه واقع شود. ها همانندر عرصه روابط بين ملتب: اصالح روابط اجتماعي بر پايه عدالت كه د

 .هاي انساني و ديني و حفظ و بسط آنج: صدور ارزش
اقتصادي (تأليف  ياسي (مذاكره)، فرهنگي (تبليغات) وتواند از ابزارهاي مختلف سدولت اسالمي براي تحقق اين اهداف مي

 قلوب)، استفاده كند.
 

تواند در انزوا زندگي كند و براي دولت اسالمي با توجه به اهداف جهان شمول اسالم نمي: ج) اصول ديپلماسي از ديدگاه قرآن
ار استقر ،تحقق اهداف جهاني خود ضروري است كه در ارتباط با ساير دول باشد. در اسالم هدف عام و نهايي اين ارتباط

روابط دولت  ،زيستي و رساندن انسان به كمال و سعادت واقعي است. با اين هدف كليايجاد صلح و هم ،حكومت توحيدي
 با دنيا بر اصول ذيل استوار است: ياسالم

ي دعوت يك راهبرد اساس ،توان پيام دين را تبيين كرد. بنابرايندر محيط آرام و دوستانه مي -برقراري روابط مسالمت آميز .1
 در اسالم است.

برقراري و عزت و سيادت اسالمي كه بر اساس آن هرگونه سياستي كه به تسلط كفار بر مسلمين  -قاعده نفسي سبيل .2
 نفوذ كفار بر جوامع اسالمي هموار شود. منتهي شود ممنوع است و نبايد راه

 تأكيد صلح و ثبات .3

 پايبندي به تعهدات .4

 گيري شود.الملل بايد پيبندي به رفتارهاي عادالنه در نظام بينپاي با ابزارهايي چون تبليغ وگسترش اسالم  .5

 تشكيل امت واحده اسالمي. .6

 ،هاي خارجيگذاريتوسعه از طريق تقويت ديپلماسي، ايجاد ثبات در سياست خارجي، ايجاد اعتماد متقابل و جذب سرمايه .7
، كليه اصولي است كه در نصوص اسالمي، طريقه گرددهرحال آنچه در روابط خارجي در اسالم مطرح ميهممكن است. ب

 ارتباط و حدود و ثغورآن ذكر گرديده است.
 

اند كه امام خميني در مورد سياست خارجي هم مطالبي را مطرح كرده: د) امام خميني و سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران
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نه شرقي، «و » استقالل«دو ايدة اساسي و بسيار مهم  در مجموع برگرفته از اصول كلي اسالم است. با پيروزي انقالب اسالمي
هاي امام بودند. تأكيد بر اخالق در سياست خارجي و دفاع از به سياست خارجي ايران راه يافت كه برگرفته از انديشه» نه غربي

يكي از اركان سياست هاي اساسي امام در سياست خارجي است. همچنين امام بر صدور انقالب به عنوان مظلومين هم از آموزه
اي نمونه بود كه بتواند الگوي ساير جوامع در حال توسعه باشد. خارجي تأكيد داشتند كه در تفسير امام به معناي ايجاد جامعه

بنابراين صدور انقالب بيشتر داراي ابعاد فرهنگي است كه ريشه در نگرش ديني امام دارد. اصول ديگر سياست خارجي دولت 
اصل نفي سبيل، دفاع از كيان اسالم و مسلمانان، اصل احترام متقابل و عدم دخالت در امور  :دگاه، امام عبارتند ازاسالمي از دي

ها اهداف سياست خارجي از ديدگاه امام عبارتند از: اسقالل، براساس اين آموزه از مظلوم. ديگران، اصل نفي ظلم و حمايت
هاي برقراري روابط بخش، روابط مطلوب با كشورهاي ديگر و ايجاد زمينههاي رهايي وحدت امت اسالمي، كمك به نهضت

 انساني در بين ملل دنيا.
 

اي و جهاني اي، ميان منطقهبه طور كلي انسجام جهان اسالم در قالب انسجام منطقه: م) الگوي انسجام اسالمي در جهان اسالم
اي ها و موانع درون منطقههايي هم مواجه است. بخشي از اين چالشها و محدوديتاما در عين حال با چالش؛ پذير استامكان

هاي بزرگ است كه رشد و توسعه ناكافي كشورهاي اسالمي و وابستگي آنان به قدرت ،اياست. يكي از اين موانع درون منطقه
تأثيرگذاري ساختار نظام  اي، ناشي ازهاي برون منطقهاما چالش؛ در سطوح سياسي، اقتصادي و امنيتي قابل مشاهده است

كه با محوريت اسالم و وحدت به پيروزي رسيده در سطح جهاني و  اما انقالب اسالمي؛ است ايالملل بر مناسبات منطقهبين
هاي امت وها از ملت يهاي مورد تبليغ انقالب اسالمي از سوي بسياراي خواهان انسجام امت اسالمي است. ارزشمنطقه

المللي را هاي فرهنگي موجود در محيط بينها و ارزشاسالمي با اقبال مواجه شد. همچنين انقالب اسالمي آن دسته از ايده
گرديد كه ماهيت فرهنگي داشت. حال با توجه به اين هاي اسالمي و جهان سوميبخش بسياري از جريانتقويت نمود كه الهام

 توان بدين صورت مطرح كرد:مي را ميالگوي انسجام اسال ،پيشينه
تواند جزئي، دقيق و معطوف به مسائل خاصي باشد و به همراه استدالل و توصيف وضع موجود مي -شناساندن وضع موجود

باشد برانگيختن و بيدارسازي ملل تحت تعليم و سازي مخاطبين صورت گيرد. آنچه در اين مرحله مورد هدف ميقانع
ت تغيير وضع موجود است. تا زماني كه مسلمان وضع موجود را طبيعي بدانند. در شرايط كنوني نظام هاي آنان جهدولت
اي را براي دعوت هاي گستردهها و ظرفيتتواند قابليتگيري از ديپلماسي رسمي، فرهنگي و عمومي ميالملل بهرهبين

رهاي اسالمي به معناي تسهيل شدن و رفع موانع روابط كشورهاي اسالمي به انسجام و وحدت ايجاد كند. انسجام در بين كشو
اي كه در يك سياست و راهبرد هماهنگ، امكان تأمين منافع مشترك جهان اسالم فراهم ها است، به گونههمه جانبه ميان آن

م و وحدت منوط به پيدايش خودآگاهي در مورد منافع مشترك و پيدايش اين خودآگاهي مرحله اول انسجا ،گردد و اين امر
باشد. در اين ديدگاه پذير نميبدون مذاكره، گفتگو و استفاده از ديگر مجاري ديپلماتيك امكان كه كشورهاي اسالمي است

شود كه تمامي مراحل آن نيازمند ايجاد تصاوير ذهني همگرايي بين كشورهاي اسالمي به مثابه يك فرايند در نظر گرفته مي
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هاي حركت به سمت انسجام اسالمي است. البته انتخاب سطح همكاري و نقطه آغاز همكاري هاي متقابل ومثبت از همكاري
تواند هاي فرهنگي و ارزشي ملل مسلمان ميرسد كه شناسايي و تقويت زمينهچند جانبه هم بسيار اهميت دارد، به نظر مي

يچيده است و در سطح اقتصادي هم چون سطح سياسي بسيار پ شودنقطه عزيمت مناسبي براي انسجام اسالمي محسوب 
 رسد كه در وضعيت كنوني، آنچه بيش از هر امر ديگري در زمينهاقتصاد كشورهاي اسالمي مكمل يكديگر نيستند. به نظر مي

انسجام كشورهاي اسالمي تقدم دارد، عنصر ذهني ـ رواني است كه ضعف آن يا نبود آن هرگونه تالش براي وحدت و انسجام 
تواند، تصويرسازي مثبت هم در بين ملت (سطح ملت محور) هم در سازد. ديپلماسي مين را با چالش مواجه ميملل مسلما
 هاي اوليه انسجام كشورهاي اسالمي را فراهم كند.ها (سطح دولت ـ محور) زمينهبين دولت

فصل تقسيم شده  4است. اين بخش به ارائه شده » هاي توسعهالگويي از نقش نظريه فقهي در تدوين برنامه«در بخش سوم 
ي فقهي، اقسام هاي توسعه پرداخته است و در فصول دوم تا چهارم به ترتيب چيستي نظريهاست. فصل اول به چيستي برنامه

 ي فقهي، تشريح شده است.نظريهريزي راهبردي بر اساس هاي توسعه و اصول اجمالي برنامهنقش نظريه فقهي در برنامه
مقاله، مطالب مربوط به توسعه سياسي كشور در  33بندي مطالب فوق بايد گفت كه طرح حاضر در قالب و در جمعدر پايان 

بزرگان از ديدگاه اي از موضوع مورد بررسي، جنبه به است. در هر كدام از مقاالترا ارائه نموده قالب برنامه پنجم توسعه 
 .است پرداخته شده، مذكوردر ده محور  ايرانياسالمي و 
 

 

 

 

 


