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 دهیچک

شکل نظام سیاسی در قرن اخیر شنناخهه شن ه و در لنا   نیترمطلوبان دموکراسی امروزه به عنو     

ی زیادی در ص د بر قراری نظنام سیاسنی مطنابا بنا کشورها گسهرش و تسری به اکثر نقاط دنیا است.

الگوی دموکراتیک بر آم ن  و ساخهارهای سیاسی، اجهماعی، اقهصادی، خود را بنرآن منننا بننا ننادنن . 

هنای آسنیای مرکن ی، اینن کشنورها بنا د جماهیر شنوروی و اسنهقلا  جمننوریپس از فروپاشی اتحا

از محققان بر این باور بودن  که بسهر ی فراوانی جنت ساخهار سازی ج ی  روبرو ش ن ، ع ه ایهاچالش

ی سیاسنی دمکراتینک بنه هنانظامبه وجود آم ه پس از فروپاشی شوروی فرصت مناسنی برای تأسیس 

ین نظم کمونیسهی لاکم در این کشورهاست. بر خلاف دی گاه موجود، با توجنه بنه عنوان الگوی جایگ 

ی اقهن ارگرا در کشنورهای هنالکومتوجود  اسهقرارشاه   هایجمنورگذشت سه دهه از اسهقلا  این 

 ،باش یمکه رسوب تفکرات توتالیهری باز مان ه از نظام کمونیسهی مشخص بطوری میباشیماین منطقه 

 سناا ی به دننا  پاسخ بنه اینن اکهابخانهتحلیلی و اسهفاده از منابع  -روش توصیفی  پژوهش بااین  لذا

که موانع داخلی ع م تحقا دموکراسی در این کشورها چیست؟ و سپس آننا را مورد م اقه علمنی  است

ی لاکم بنر که وجود عوامل سیاسی و اجهماعی داخل ان و واکاوی قرارده . ضمنأ پژوهشگران بر این باور

یی همچون؛ ع م قانون م اری، ع م وجود ال اب سیاسی مهکثنر، جامهنه رهایمهغاین کشورها از جمله 

 .گرددیمداخلی تحقا دموکراسی در این کشورها محسوب موانع جمله  از م نی ضهیف،
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 مقدمه

موضوع  ج ی ، یهایجمنور و اسهقلا  1991در سا   شورویجماهیر اتحاد  از فروپاشی پس    

تازه اسهقلا  یافهه و انهخاب شیوه لکومهی و نظام  یهایج ی  در جمنور یهاتشکیل دولت

 .گردی و اولویت اصلی در این جوامع تن یل  اساسی لهأسیاسی به مس

به  1برای گ ینش دموکراسی هایوردرسالنای ابه ایی پس از فروپاشی شوروی این جمن     

دن ؛ به نمو در این راسها خود اق ام به ساخهار سازی ایجاد تغییرات در ساخهارمننای عنوان 

این  ، ایجاد و تفکیک قوای سه گانه، برگ اری انهخابات و ...2قانون اساسی بیتصو طور مثا ،

سابا  یهایکه اسهقلا  جمنور که این دی گاه گسهرده به وجود آم بود  یابه گونه اق امات

و فاصله گرفهن  اجهماعی -سیاسی باز دموکراسی و فضای ویشوروی به مهنای لرکت به س اتحاد

ها در  و امی وارای اما آن اق اماتخواه  بود.  دوران شوروی 3اقه ارگرایانه و توتالیهر یهاهیاز رو

 گردی :سیاسی  نظام گونهدوبه  یافهه منهنی تازه اسهقلا  خصوص این کشورهای

مانن  قرقی سهان، گرچه در این کشورها  4دموکراتیکأ کشورهای نسنهتشکیل گونه نخست:      

بی ثناتی و ساخهار دموکراتیک شکنن ه وجود دارد ولی مهیار انهخاب کنن ه ق رت سیاسی در 

 .باش یاین کشورها صن وق آرا و انهخاب نسنهاً آزاد م

ل ب و رهنران پیشین دبیران  روسای جمنور آن، شورهایی کهتشکیل کگونه دوم:      

. کردن  قنضهسا  این ق رت را  25بودن  که ق رت را در دست گرفهن  و به م ت  5کمونیست

ترکمنسهان از جمله این کشورها  ،ق اقسهان یجان،تاجیکسهان، ازبکسهان، آذربابه طور مثا ؛ 

. باش یو ساخهار دموکراتیک نم یتابع صن وق رأ هسهن . در این کشورها در واقع نظام سیاسی

هرچن  در این کشورها نظام ل بی و انهخابات وجود دارد، اما در واقع یک نفر سکان ق رت را 

ان  که در بهضی از این کشورها رهنران همان لاکمان نسل او  یادر دست گرفهه است. به گونه

به عنوان مثا  در آذربایجان  .باشن یکام قنلی ملاز ن دیکان و بسهگان و نی  لاکمان نسل دوم 

قل ش . همچنین در هق رت از پ ر به پسر من یبا توجه به وجود انهخابات و صن وق رأ

تاجیکسهان امام علی رلمانف باتغییر قانون اساسی این امکان را پی ا کرد که بصورت نامح ود 

                                                                 
1 Democracy 
2 Constitution 
3 totalitarian 
4 Democratic 
5 Communism 
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تثنیت ش ، در خان ان رلمانف  ق رت به صورت موروثی در ودر مسن  ق رت باقی بمان . 

 ترکمنسهان نی  نظربایف بر اریکة ق رت تکیه زد.

 ب تریندر رده  ترکمنسهانازبکسهان و 2115مطابا رده بن ی موسسه آزادی در سا       

غیر آزاد قرار داشهه و تننا قرقی سهان و تاجیکسهان در کشورهای  ق اقسهان قرار دارد، کشورها

 Freedom House, “Freedom in) .رهای تا ان ازه آزاد قرار بگیرد.توانسهه در رده کشو

the World 2015)  صورت برسر راه تثنیت سیسهم سیاسی دموکراتیک در منطقه  هر در

لذا با توجه به موانع زیادی وجود دارد؛ و 1آسیای مرک یاسهقلا  یافهه  یهایقفقاز و جمنور

چرا کشورهای اسهقلا  یافهه از اتحاد »که  شودیاین پرسش در ذهن ت اعی ماین تفاسیر 

دست  باز سیاسی به فضای ان ان ؟ و نهوانسهه اسیون موفا عمل نکردهتیشوروی در فراین  دموکرا

 «یابن ؟
 

 نظری چهارچوب

یا « دموس»و مراد از آن لکومت  آم  یونان باسهان پ ی 2دموکراسی دراصل در دولت شنر     

لا همگان برای شرکت در تصمیم گیری در مورد امور همگانی  هنییاست، « مردم یعامه»

آنچه که امروز در پننه دولت و ملت به نام و  ی( دموکراس153:1355جامهه. )آشوری داریوش 

 3، دموکراسی غیر مسهقم یا نماین گی است؛ یهنی مجلس قانونشودیدموکراسی شناخهه م

، دموکراسی سیاسی در عمل به مهنای لکومت گذاردیگذار خواست اکثر مردم را به اجرا م

 .باش یاکثریت م

ی سیاسی موجود با نگاهی ل اقلی از آن به هانظاممنظور از دموکراسی روشی است که      

ی از لکومت و یا تکنولوژی سیاسی که در آن اقه ار سیاسی از رأی و رضایت اوهیشعنوان 

. در دموکراسی ردیگیمیاسی از آن نشئت اکثریت مردم سرچشمة گرفهه و اصل مشروعیت س

به مهنای ل اقلی، ل ب یا گروه لاکمه مهنخب مردم، بر اساس انهخابات آزاد، رقابهی و منظم 

. طنهأ در دموکراسی به عنوان روش یا رن یگیمق رت دولت را برای م ت مهینی به دست 

یژه آزادی بیان و اجهماع، ی عمومی به وهایآزادتکنولوژی سیاست و لکومت نیازمن  تضمین 

                                                                 
1 central Asia 
2 polis 
3Parliament of law 
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در عرصة عمومی  1تح ب و دسهه بن ی سیاسی و انهقا  آزادانه اطلاعات و رقابت ای ئولوژیک

 (12: 1354، بشریه، لسین) .رون یماست که لوازم ل اقل دموکراسی به شمار 

ینه که در پیش میشویبا مفنومی روبه رو م شودیم 2سیونا تیهنگامی که سخن از دموکرا     

آسیای میانه سابقه تاریخی ن ارد به طور طنیهی برای تحقا  یهایفرهنگی و اجهماعی جمنور

میان دولت و  یها در رابطه. تاریخ سیاسی وتاریخ لکومتباش یآن نیاز به زمینه سازی م

که  یاآسیای مرک ی منهنی بر اقه ارگرایی محض و دیکهاتوری بود. به گونه یجامهه در منطقه

وبه ها زیر لوای لکومت ت اری به عنوان تحت  ینظام پادشاهی، خانات یطرهیگذشهه زیر سدر 

؛ در فنم تنیین مسائل مربوط به تن یل ش به لیاط خلوت شوروی و کمونیسم به  الحمایه و

به  توان یتوسهه یافهگی یا توسهه نیافهگی م 3کشورهای آسیای میانه و مهغییر فرهنگ سیاسی

 از در ارتناط میان جامهه و دولت نقش منمی داشهه باش . هنگامی که سخنعنوان عاملی 

ساخهار این جوامع به دلیل ع م وجود  شودیتوسهه و نوسازی در کشورهای آسیای مرک ی م

اجهماعی و نقش  یهاهیسازمان یافهه در لا یهافساد گسهرده و وجود خشونت وننادمن ی 

آسیای میانه و  یص پی ا است. به هر لا  در منطقهطور مشخ بهنظامیان در ق رت سیاسی 

  اشهه و ننادمن ی و ننادگذارین ابقه تاریخیقفقاز وجود فرهنگ سیاسی دموکراتیک در س

یا در سطح ناز  و  غایب بودهسیاسی و توسهه سیاسی و جامهه م نی اصولًا در این جوامع 

 مهفکر و نظریه پرداز لوزهبه عنوان  4گهونابه ائی قرار داشهه است. در این راسها ساموئل هانهین

. نگاهی ویژۀ داردسیون ا تیدموکرا پروژۀبه  5توسهه و نوسازی در کشورهای جنان سوم

سه « ی بیسهمموج سوم دموکراسی در پایان س ه»هانهینگهون در کهاب مشنور خود با عنوان 

پا تاکنون از یک یگر تفکیک های دموکراتیک در اروگیری نظامموج دموکراسی را از زمان شکل

 :کرده است

م تا پس از جنگ جنانی او  فها  بوده است و  1521های موج او : این موج در طی سا      

های امریکا و فرانسه دارد. پی ایش ننادهای دموکراتیک ملی و انهخابات با رأی ریشه در انقلاب

کسب ش ه در این مقطع از های درص  مردان از موفقیت 51اکثریت و لا رأی یافهن 

                                                                 
1 Ideological 
2 Democratization 
3 political culture 
4 Huntington 
5 third World 
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م  1933دموکراتی اسیون بوده است. برگشت موج او  دموکراسی با به ق رت رسی ن هیهلر در 

های کمونیسم، ی توتالیهاریسم در کشورهای اروپایی و ظنور ای ئولوژیدر آلمان و سلطه

 .فاشیسم و میلیهاریسم آغاز گردی 

م نی  برخی دیگر از کشورها به دموکراسی  1901موج دوم: از جنگ جنانی دوم تا سا       

ی جنوبی با پایان جنگ لرکت به سوی پیوسهن . آلمان غربی، ایهالیا، اتریش، ژاپن و کره

م دموکراسی را  1941ی دموکراسی را آغاز و کشورهایی نظیر ترکیه و یونان نی  در اواخر دهه

ان . در ن مقطع گذار به دموکراسی داشههتجربه کردن . کشورهایی در آمریکای لاتین نی  در همی

ای از تحولات همچون بر سرکار آم ن نظامیان اقه ارگرا در آمریکای ی شصت پارهاواخر دهه

 .لاتین و آسیا و عصر کودتاهای نظامی سنب توقف موج دوم دموکراسی گردی 

جنوبی ابه ا در های غیردموکراتیک اروپای م با فروپاشی نظام 1934موج سوم: از سا       

های کشور، رژیم 31سا  در ل ود  15 ناً یپرتغا  و سپس در اسپانیا و یونان آغاز ش  و طی تقر

موج دموکراتیک به  31ی های اقه ارگرا را گرفهن . در اواخر دههدموکراتیک جای لکومت

رخی از کشورهای کمونیست را نی  فرا گرفت. ب 51ی سوی آمریکای لاتین روانه ش  و در دهه

تر از طور کلی در موج سوم که بسیار گسهردهکشورهای آسیا نی  از این موج تأثیر پذیرفهن . به

های کمونیسهی بلوک شرق و بسیاری دو موج قنلی است، کشورهای غیر دموکراتیک اروپا، رژیم

که در از کشورهای آمریکای لاتین و آسیا به دموکراسی گذار کردن . لهی بسیاری از کشورهایی 

موج دوم قرار داشهن  و موج بازگشت را تجربه کرده بودن ، بار دیگر در موج سوم در مهرض 

دموکراتیک ش ن قرار گرفهن . این موج ظرف پان ده سا  اروپای جنوبی، آمریکای لاتین و آسیا 

ای از جنان که موج بسیاری مههق ن  تننا منطقه .(25ن 31: 1333، هانهینگهون ).را در بر گرفت

ی خاورمیانه )به اسهثنای ایران، ترکیه و لننان( است. طور فراگیر تجربه نکرده منطقهسوم را به

کن  و خاورمیانه در موج دوم نی  فقط شاه  بروز موج دوم نی  ص ق میی این امر درباره

گسهرش  ( هانهینگهون5: 1359 فاضلی،) .ی دموکراسی در ترکیه و ایران بوده استتجربه

دموکراسی را وابسهه به رش  اقهصادی ]شکل گیری طنقه مهوسط و بازار آزاد[ وجود ساخهار 

. هانهینگهون دان یرا برای پذیرش دموکراسی ضروری ماجهماعی مهکثر و فرهنگ تساهل و م ا

که کشورهای جنان سوم فاق  ننادمن ی ان . نیروهای اجهماعی نیرومن ان  ولی  داردیبیان م

ان . در این کشورها قوای مقننه و اجرائیه، مراجع و ال اب سیاسی نناد های سیاسی سست

( ع م تکامل ننادهای سیاسی 3:1392 ،قادریان  )همچنان شکنن ه و بی سازمان بر جای مان ه

http://pajoohe.ir/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C__a-43918.aspx#_ftn4
http://pajoohe.ir/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C__a-43918.aspx#_ftn4
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که اشهراکات سیاسی جذب و جنت دهی نگردد. فق ان  گرددیدر کشورهای جنان سوم باعث م

که قواع  مشهرک میان شنرون ان تهریف و اجرا  گرددیننادهای سیاسی ق رتمن  باعث م

 یهار هانهینگهون وقهی گروهها هر ک ام قواع  را برای خود تهریف نماین . از نظنگردد؛ و گروه

اجهماعی پاینن  به اصو  مشهرک نناشن  می ان خشونت در عرصه اجهماعی و سیاسی بالا 

و پیش  هایژگیبه  از بیان و وی .گرددی؛ و وجود خشونت باعث بی ثناتی سیاسی مرودیم

رلله در ص د آن است تا رش  و تحکیم دموکراسی را در چن  م تی اسیوندموکرا یهاشرط

هانهینگهون در سا   آن باعث آشوب و هرج و مرج نگردد. یاپیاده نمای . تا ورود یک دفهه

: سه دسهه گسهرده به را هاآن ، ش ن دموکراتی ه یهافرصت و موانع بررسی ،هنگام 1991

 .کن یماقهصادی تقسیم  و فرهنگی سیاسی،

جنان سوم شکل گیری یک  یکشورهااز نظر هانهینگهون اولین و منمهرین مسئله برای      

نیست.  هاتیاست. از نظر او شکل گیری هویت ملی به مهنی از بین رفهن خرده هو 1هویت ملی

پذیرش دموکراسی است. از نظر هانهینگهون  یهاخود یکی از پیش شرط هاتیبلکه خرده هو

ی در شکل دهی شکل گیری هویت ملی از آنجا اولویت دارد که هویت ملی باعث توافا همگان

یک نناد ملی است. تا زمانی که هویت ملی شکل نگیرد امکان پذیرش دموکراسی به وجود 

ها و عناصر مشهرک فرهنگی و اجهماعی باعث نخواه  آم . هویت ملی و همگرایی و وجود ارزش

ر که مردم بهوان  بر سر توافا دموکراسی با هم به تفاهم برسن . بنابراین هویت ملی د شودیم

. اما فنم وارونه ننای  از هویت ملی داشت. شکل باش یمنم و اساسی م هاتیعصر تکثر هو

نیست بلکه هویت ملی به مهنی لفظ خرده  هاتیگیری هویت ملی به مهنی نفی خرده هو

مشهرکی که ممکن است در  یهامشهرک برای جامهه است. ارزش یهاو تهریف ارزش هاتیهو

 موجود در جامهه وجود داشهه باش . یاهها فرهنگتمام خرده

جنان سوم نناد سازی است. از آنجایی که  یدومین اولویت از نظر هانهینگهون در کشورها     

جنان سوم فساد گسهرده وجود دارد، خشونت غیر مشروع در تمام سطوح جامهه  یدر کشورها

که  میباشیازمن  ننادی منی باش یجریان دارد و رویاروی بازیگران سیاسی به شکل عریان م

بهوان  این مسائل مذکور را م یریت نمای . به عنوان مثا ؛ تننا یک نناد ملی و به قو  

ها را از سطح جامهه جمع نمای . النهه بای  خشونت توان یهانهینگهون یک دولت ننادمن  م

که دولت در  داردیبلکه او بیان م خواه یگیری هر دولت را نم گفت که هانهینگهون شکل
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جنان سوم بای  ننادمن  گردد. در غیر آن امکان رش  دموکراسی و تحکیم آن وجود  یکشورها

 نخواه  داشت.

سومین و آخرین مسئله از نظر هانهینگهون اف ایش مشارکت سیاسی است. هانهینگهون بیان      

هرج و مرج  و ب. مشارکت سیاسی قنل از شکل گیری یک دولت ننادمن  باعث آشوداردیم

مشارکت سیاسی  . به همین خاطر مشارکت سیاسی بای  در آخرین مرلله قرار بگیرد.شودیم

علاوه بر این که یکی از ارکان منم دموکراسی است. باعث تحکیم دموکراسی و تقویت نناد های 

مسئله برای  نیتریمشارکت سیاسی آخرین مرلله و اساس نی. بنابراشودیدموکراتیک نی  م

 (.4)قادری، علی: همان:  است 1ش  دموکراسی و توسهه سیاسیر

فرض بر ننود ساخهارسیاسی ننادساز و نناد گذار به  پس از طرح مفروضات دمکراسی با     

قص  داریم  ،سیای مرک یآن درجمنوری های آدموکراسی وع م شکل گیری  یهاهیعنوان پا

خود  داخلیعوامل  .سیای مرک ی بپردازیمآر دراین نوشهار به عوامل داخلی موانع دموکراسی د

که ه ف در اینجا بررسی  شودیفرهنگی تقسیم ماجهماعی و ، یسیاسی، اقهصاد عوامل به

از  است، دموکراسی در کشورهای آسیای مرک یتحقا موانع  به عنوانناسازگار  عوامل سیاسی،

 ی.الهیقنی و جود ساخهار ایلی و جمله عوامل ساخهاری، نناد ساز
 

 عوامل سیاسی:

 زن گی سیاسی در اجهماعی یهاگروه رقابت و مشارکت گسهرش سیاسی، توسهه ه ف     

 اجهماعی، و نیروهای هاگروه شامل؛ سازمان یابی سیاسی توسهه بلافصل لوازم نیترمنم است.

 درون در ننادمن  منازعه ی للهاسمیمکان وجود سیاسی، رقابت و مشارکت در هاآن آزادی

 مشروعیت سیاسی، ثنات تقویت جنت سیاسی در زن گی از خشونت زدایی سیاسی، ساخهار

، نظری و همکاراناست ) آن ج  سیاسی سازش و برای رقابت قانونی و ننادی یهاچارچوب

 یهایمحهوا و ساخهار قانون اساسی در جمنور به توانیدر بحث عوامل سیاسی م(. 133: 1392

)می ان اسهقلا   4و جامهه م نی 3، وضهیت ال اب سیاسی2لمانآسیای مرک ی، وضهیت پار

( و همچنین ماهیت ساخهار ی جمهی شامل تلوی یون، رادیو....هارسانه ، مجلات،هاروزنامه
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 واقع ثابت در تجربه عوامل اشاره کرد. نیتربه عنوان منم 1دولهی، وجود رادیکالیسم اسلامی

 مسهقیم، تاثیرات و نیست مرلله چن  از یانالهدن دموکراسی ساز و ساخت که است کرده

 اتحاد فروپاشی از پس او  یهاسا  در که همانطور اتوماتیک فرآین ها است، خودکار تکامل

 ع م همچنین و مسهن ، نظام یهاوهیش و غالب تجربه سنهی، ادراکات وجود شوروی جماهیر

 ش ه اعلام اه اف مخالف همگی ،ملی یهاارزش پارادایم در م نی -دموکراتیک منابع وجود

 است. دموکراسی

 

 الف: قانون اساسی

آسیای مرک ی پس از اسهقلا  و ت وین قانون  یون اساسی در کشورهاندر بحث ساخهار قا     

ابه ایی شاه  آنیم که که این اصو  به مرور  یهابرمننای اصو  دموکراتیک در سا  2اساسی

از طریا همه پرسی کنار گذاشهه ش  یا بسادگی نادی ه  زمان به نفع اقه ار گرایی لاکمان

س جمنوران از طریا همه پرسی و تناقض آن با اصو  یبه رئ هاتیگرفهه ش ن ، اعطای مصون

 2110دموکراتیک من رج در قانون اساسی خود شاه  این م عاست. به عنوان مثا  در سا  

یان رسی  برطنا قانون اساسی ریاست جمنوری نور سلطان نظربایف به پا دوره یلادیم

ق اقسهان لا نام دی مج د را نخواه  داشت، اما با درخواست ل ب مردم ق اقسهان که از 

ام دهواداران نورسلطان نظربایف بود طرلی در مجلس به تصویب رسی  که نظربایف به طور ما

ان هدر ترکمنس ( و اق ام مشابه99:1353، و همکارانق اقسهان لکومت کن  )شیرازی  برالهمر 

مراد نیازف به ریاست جمنوری  صفر 1955مانن  سایر کشورهای آسیای مرک ی، در سا  

مقام کشور یک نفر بیش از  نیتریعالرسی ، در قانون اساسی ترکمنسهان رئیس جمنور بهنوان 

دورۀ ریاست جمنوری نیازوف  1999در انهخابات شرکت کن ، اما در دسامنر  توانستینمدو بار 

 هادورهنامح ود }م ام الهمر{ اعلام ش ، هرچن  در عمل این کشور از طریا همه پرسی این 

و همچنین اصلالات اخیر قانون اساسی در تاجیکسهان (. 102: 1394کولایی، ش  )یمتم ی  

انف در ق رت و موروثی ش ن ق رت در خان ان وی صورت مامامهلی رل که در راسهای لضور

سنهی و ساخهار سیاسی  یهاپس از کسب اسهقلا  همچنان بر ارزش هایجمنور ینگرفت. ا

دوران شوروی باقی مان ن ، با بررسی قانون اساسی که منشاء مردمی ق رت لکومت یا به 
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عنارتی مردم تننا منشاءاقه ار در این جمنورینا ان  و چگونگی برگ اری انهخابات در دو دهه 

 هایت که ساخهار قانون اساسی در این در این جمنورگذشهه خود دلیل روشنی بر این م عاس

 شکنن ه است.
 

 آسیای مرکزی: کشورهای در یپارلمان ب: جایگاه نظام

وضهیت پارلمان درجمنوری های آسیای مرک ی به عنوان ننادی نمایشی جنت تأیی       

صویب قوانین نظرات رئیس جمنور ب   ش ه و این پارلمان را از روح واقهی خود یهنی وضع و ت

انهخاب  ها مهمولأ با رأی مسهقیم و مخفی مردمپارلمان .و نظارت بر اجرای آننا دور کرده است

تا  کن یکم م ان ازدیبین مردم و لمکرانان و ج ایی مکه شکافی را  1و دولت قانونی شودیم

گری ی در قانون  که ( در لالی101:1351، در قنا  مردم خود مسئو  باشن  )اپهر و دیگران

جمنوری  ین، اردیپذیآسیای مرک ی از سوی لکومت و ننادهای دولهی صورت م یهایجمنور

 نمودن غازآساخهار قانونی نوین ایجاد را برای  یاتلاش گسهرده هاپس از فروپاشی اتحاد شوروی

( و 94 همان: ،برداری کردن  )شیرازی و دیگرانه الگوی غربی بنر و برای تحقا این امراز

غم این امر رمردم سالار ن دیک نماین  اما علی یهاوشش نمودن  خود رابا اصو  لکومتک

چنانچه ساخهارهای  شون یبه شیوه اقه ارگرایانه رهنری مهمچنان جمنورینای آسیای مرک ی 

سطح رش   رهنری اقه ارگرا و ق رتمن  در نظام سیاسی این کشورها با اشکا  گونان وجود دارد.

مهه بیشهر بسهگی به این دارد که فهالان سیاسی تا چه ان ازه به ننادهای سیاسی یک جا

، )هانهینگهون کنن یننادها الساس همنسهگی م جامهه تهلا دارن  و چق ر با این سیاسی گونان

آسیای مرک ی  یهایمقابل عمل سیاسی در جمنور یادر لالی که این امر نقطه (19:1352

ه عنوان نناد نمایشی جنت تأیی  نظرات رئیس جمنور تن یل گشهه پارلمان ب یااست، به گونه

ر دست دآن را  یهایپارلمان را به عنوان ننادی فرمایشی که اکثریات کرس ،و رئیس جمنور

 پارلمانو  نقانونی تن یل ک یهاهیال اب طرف ار رئیس قراردارد که نیات رئیس جمنور را به رو

به طور کلی سلطه هفهاد  ،شودیر ایسهادگی کن  منحل مهرگاه در مقابل اراده رئیس جمنو

ساله ال اب کمونیست در کشورهای این منطقه که پس از اسهقلا  با تغییر نام به فهالیت خود 

مننای تک  رو به تنع آن ال اب و پارلمان در این کشورهای این منطقه عم تأ ب دهن یادامه م

دمن ی هر نظام اور شکل گرفهه است. سطح ننساخت و منهنی بر وفاداری به شخص او  کش
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ین ین نظام تهآبا تطنیا پذیری، پیچی گی، اسهقلا  و انسجام وشیوه های  توانیسیاسی را م

آسیای مرک ی پارلمان هیچ گونه  یهای( در صورتی که در جمنور24 همان: ،کرد )هانهینگهون

به دست  یلادیم 1994هان در سا  اسهقلالی از خود ن ارد، نمونه آن انحلا  پارلمان ق اقس

رئیس جمنور بود در هفهم  اعضا نوعی به دننا  جلوگیری از تمرک  ق رت در دست به دولت که

ربایف ظنخسهین انهخابات پارمانی در ق اقسهان برگ ار ش  که در ننایت هوادارن ن 1994مارس 

یلادی عسگر آقایف م 1994و همچنین در سا  پارلمان را از آن خود کردن   یهایاکثریت کرس

در  پارلمان در تقابل با پارلمان این کشور به یک شرایط بحرانی وارد گردی ، رهنر قرقی سهان

برابر ریاست جمنوری خواسهار اقه ار بیشهری بود که در ننایت اف ایش اقه ار ریاست جمنوری 

در  (.144همان:  )شیرازی و دیگران،باعث پایان تهارض بین پارلمان و قوه مجریه گردی  

مجلس عالی را منحل کن   توان یمی دارد و اگسهردهازبکسهان نی  رئیس جمنور اخهیارات 

 (.149:1394 ،)کولایی
 

 ج: احزاب و نظام حزبی در آسیای مرکزی:

ی ق رت مهکثر منین هاگروهرابطه ال اب با نظام دموکراسی موضوعی ب ینی است. وجود      

اولیه ی هاشرط، از جمله پیش شودیمجوامع دموکراتیک محسوب  توزیع ق رت سیاسی در

آسیای  کشورهایدر لالی که در ،است و مسهقل 1مهکثردمکراتیک، وجود ال اب  یهالکومت

سه دهه از  پس گذشتکشورها دراین  .ش ه استنمرک ی به اهمیت و نقش ال اب توجنی 

لاکمان این کشورها تننا در  .باشن ینمی اش هدارای جایگاه تثنیت  سیاسی ال اب اسهقلا ،

خواسهار تقویت نقش ال اب و اصو   شون یمزمانی که دوچار مشکل و بن بست سیاسی 

اسلام کریم اف رییس جمنوری ازبکسهان در یک ، به عنوان مثا ؛ باشن یمدموکرایهک 

 .نوعش ش هسخنرانی خواسهار تقویت نقش ال اب سیاسی و توسهه لقوق پارلمان در کشور مه

در کشوری که سلطه  ان  هیعقبراین ل سیاسی منطقه آسیای مرک ی، ئاما کارشناسان مسا

تننا نوعی خودنمایی سیاسی ارزیابی کرد  توانیاسهن ادی لاکم است، این گونه اظنارات را م

( http://www.irna.ir.) 31ی اسهقلا  یافهه آسیای مرک ی به دلیل سلطه هایجمنور در 

کمونیست در کشورهای این منطقه لهی پس از اسهقلا  ال اب کمونیست با تغییر نام به ساله 

فهالیت خود ادامه دادن  و زمینه را برای ظنور و فهالیت هرگونه ل ب و گروه سیاسی دیگر 
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به طور مثا ؛ ل ب کمونیست ازبکسهان پس از اسهقلا  این کشور به ل ب  بسهه مان .

تغییر نام داد و رهنری آن را خود اسلام کریم اف برعن ه گرفت، این  دموکراتیک خلا ازبکسهان

و روزنامه آوازی از ارکان این  کن یمی دولهی لمایت هااستیسل ب دولهی به طور کلی از 

. اف ون بر این گروه نارین که از اعضای ل ب کمونیست قرقی سهان بود که در باش یمل ب 

 :همان ،شیرازی و دیگرانش  )ک گروه دموکراتیک شناخنه مجلس به عنوان ی در 1991اکهنر 

به تهریف  (. و همچنین تغییر نام ل ب سوسیالیست تاجیکسهان از این موارد است. بنا141

مراک  ق رت به مهنای تنلور  2یهنی تکثر از دموکراسی در قالب )پلیارشی( 1رابرت دا 

ل ب و دموکراسی را دو روی یک  وانتیمدموکراسی در وجود ال اب سیاسی است از این رو 

(. طی سالنای پس از اسهقلا  سازماننای سیاسیی به 19:1355نقیب زاده، سکه تصور کرد )

به  به شکلی ضهیف سازمان یافهه بودن ، و وجود ام ن  که به طور کلی دارای ته اد اعضاء کم

هماعی ضهیفی از آننا لمایت ی اجهاهیپاکه در قرقی سهان ال اب آلاش، بوکورا، شرولی  یاگونه

( ضهف در زیر tamerlan, 2016: 17) و نفوذ ال اب در رون  سیاسی مح ود بود. کردیم

 ی،الهیقنهای فرهنگی و اجهماعی ال اب از یک سو واز سوی دیگر به دلیل ساخهار  ساخت

در شکل دادن به سیاسهنای کشورهای آسیای مرک ی سنب ش  ال اب  ی و خان انیمحل

 ی برای رش  و فهالیت واقهی و ج ی پی ا نکنن . دموکراسی در عمل به مهنای مشارکتانهیزم

و رقابت سیاسی شماری از گروه سازمان یافهه است که ال اب و انهخابات هسهه اصلی نظام 

(. که در این کشورها شکل نگرفهه یا بصورت 19:1351بشیریه،) دهن یمدموکراتیک را تشکیل 

د، به تنع عوامل گفهه ش ه در ساخهار سیاسی کشورهای آسیای مرک ی و ضهیف وجود دار

نناد برای سازمان دادن و گسهرش  نیترعم هوجود ترکیب ناهمگون قومیهی  نی به دلیل

( در این کشورها 533 :همان ،)هانهینگهون اشهراک سیاسی ال اب سیاسی و نظام ل بی است

، روس، ازبک، اسلاو رکیب ناهمگون قومیهی ترک،چرا که ت واقهی شکل نگرفهه است به صورت

قرقی  و تاجیک یکی از عوامل شکاف سیاسی و ضهف ساخهاری در ال اب این کشورهاست، 

و اشهراک سیاسی ب ون سازمان دهی به  گذاردیم ریتأثنظام ل بی برمی ان اشهراک سیاسی 

این امر منین تشکیل  (552 :همان ،هانهینگهون) ردیگیمی شکل اتودهی هاجننشصورت 

 ی بی سازمان در انهخابات و نظام سیاسی کشورهای آسیای مرک ی است.هاتوده

                                                                 
1 Robert Dahl 
2 Multiple 
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 د: وضعیت جامعه مدنی در آسیای مرکزی:

؛ او  اینکه، آیا جامهه شودیمدر آسیای مرک ی دو موضوع مطرح  پیرامون جامهه م نی     

راینکه، چه نوع گروهایی را بای  به آسیای مرک ی به وجود آم ه است؟ دیگ م نی قوی درمنطقه

تقرینأ اکثر تحلیل گران  عنوان بخشی از جامهه م نی در منطقه آسیای مرک ی محسوب نمود؟

یف و بی نظم ضه ی غایب،ا هیپ مههق ن  که درمنطقه آسیای مرک ی جامهه م نی به عنوان 

 هاگروهمسهقل از دولت،  م نی مهشکل از افرادی است که با اراده وانهخاب خود و جامهه است،

پیشنرد منافع، علایا و سلایا  هاگروهو ه ف از تشکیل این  دهن یمرا تشکیل  هاانجمنو 

( اولین بحث این است که در کشورهای آسیای مرک ی گروهای 33:1335)واعظی،  اعضا است.

م قرار بگیرن  ق رت دولهی را به چالش بکشن  و ل  فاصل میان دولت و مرد اجهماعی که بهوان 

این امر  که ق رت لازم را برای مطالنه گری ن ارن . باشن یمی ضهیف اان ازهوجود ن اشهه یا به 

م نی و تکثرگرایی و  -مخهلف سیاسی هاگروهبه دلیل اقه ار لاکمیهی است که مانع ازظنور 

ه در جلوگیری ی کشورهای تازه اسهقلا  یافههاضهف نیترمنمبوده و یکی از  1مشارکت گرایی

ی اجهماعی و سیاسی و هاالهنابکه  کن یماز تشکیل جامهه م نی است. جامهه م نی کمک 

 در گیرینای خونین بین توانیمآن را  نمونه خشونت را در درون یک جامهه کاهش ده ،

ی قومی در تاجیکسهان که بیش از بیست تا چنل ه ار نفر کشهه و زخمی برجا گذاشهه هاگروه

(. رابطه جامهه م نی و دولت امری دوسویه است به 159:همان ر نمود )شیرازی و دیگران؛را ذک

دولت ارتناط داشهه و دولت نی   با ی مردمی،ننادها ،هارسانهاین مهنی که مردم از طریا ال اب 

، جامهه م نی می ان لا لقوق و رابطه هر شنرون  نسنت کن یمبه تقویت این ننادها کمک 

 کن یمشنرون  مهین  و همچنین وظیفه دولت در مورد کن یمود را تهیین به دولت خ

(. در آسیای مرک ی به دلیل فق ان ننادهای 234:1353، )بخشایش اردسهانی و مظاهری

سیاسی و ضهف دولت مرک ی به  _ی اقهصادی هابحراندموکراتیک و اقه ارگرا بودن لکومت و 

سطح آموزش و غیره جامهه م نی در سطح نازلی قرار طور کلی مشکلات بیکاری، پایین بودن 

یک نیازها و روابط اقهصادی دوم لوزه اجرای  م نی خود دارای سه پایه است، جامهه دارد،

در کشورهای این  هاروزنامه(. 35:1353، بشریهسوم لوزه اصناف یا ننادهای رفاهی)ع الت و 

طولانی فرهنگی شوروی برمطنوعات امروز  منطقه به عنوان ج یی از جامهه م نی به دلیل سلطه

                                                                 
1 Participatoryism 
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ی که روزنامه تحت کنهر  دولت بود وبه دور از اگونهنی  ش ی أ تحت تأثیر آن قرار دارن  به 

تحت انحصار دولت قرار دارن .  ترکمنسهان مطلقاً یهارسانه، برن یمهرگونه اسهقلا  عمل بسر 

ها هسهن . یین خط مشی رسانهتهو  ها، چاپ جرائ مقامات کشور مسئو  نظارت بر رسانه

منهشر ش ، فق ان آزادی  2112گ ارشی که توسط سازمان امنیت و تهاون اروپا در سا  

بی سابقه خوان .  یا هیاین سازمان پ  یهایابیمطنوعات در ترکمنسهان را در تاریخچه ارز

ها، گاران و رسانههمچنین به گفهه گ ارشگران ب ون مرز، سازمان بین المللی دفاع از خنرن

برای بالی ن به مقام خود و گسهرش  أها صرفصفرمراد نیازف رهنر فقی  این کشور، از رسانه

. به گفهه یکی دیگر از ننادهای بین المللی آزادی بیان واقع در کردیکیش شخصیت اسهفاده م

 یهاشنکه یهاکانادا، ترکمنسهان ب ترین ترین فضای مطنوعاتی را در جنان دارد. برنامه

در . (http://irasnews.irشون  )یتلوی یونی روسیه قنل از پخش در ترکمنسهان سانسور م

این کشور را الاطه  یاعلاوه بر شنکه رادیو و تلوی یون دولهی که عرصه رسانهتاجیکسهان نی  

 و ته اد مه ودی رادیوی خصوصی یاشنکه تلوی یونی سراسری و منطقه 31ان ، بیش از کرده

. نخسهین باش یتفریحی م یهاکه تولی  اصلی آننا برنامه است،مشغو  فهالیت در این کشور 

، پس از چنار سا  انهظار برای 2112شنکه رادیوی مسهقل شنر دوشننه در سپهامنر سا  

آنان دولهی و  بیشهر کهمجوز رسمی دارای نشریه  211کسب مجوز، آغاز به کار کرد. بیش از 

. به گ ارش سازماننای م افع لقوق باشن یبسهه به ال اب و گروهنای سیاسی مشماری دیگر وا

در قانون اساسی کشور، رعایت  ،ها، آزادی مطنوعات در تاجیکسهان، با وجود تاکی  برآنرسانه

. به گفهه گ ارشگران ب ون مرز، سازمان بین المللی دفاع از خنرنگاران، لکومت شودینم

کشور و سیاست  یها. اکثر چاپخانهده یسهقل را تحت فشار قرار متاجیکسهان خنرنگاران م

در کشورهای  (.http://www.irantajik.com) شودیدولهی به ش ت کنهر  م یهارسانه

آسیای مرک ی به علت ع م مشروعیت دولت و فق ان مطنوعات آزاد، ال اب مسهقل و جامهه 

ال اب سیاسی درآسیای  رد. به طور کلیم نی رش  نیافهه ضهیف یا به طور کلی وجود ن ا

 به دو دسهه قانونی و غیر قانونی تقسیم بن ی کرد: توانیمرا  مرک ی

که  کنن یمی دولت لمایت هااستیسکه به طور کامل از  ان یال اب :ال اب قانونی( الف     

 ، ل ب سوسیا  دموکرات.ل ب وطن ترقیات، ل ب دموکراتیک خلا ازبکسهان مانن ؛

و به  از  ان ش هکه در یک دوره خاص تأسیس  ان یال اب اصولاً :ال اب غیرقانونی (ب     

، ل ب دموکراتیک آرک ،جننش مردمی بیرلیک.، ان ش هی دولت منحل هااستیسمخالفت با 
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، دیگر گروها مانن ، تج ی  لیات اسلامی، ع الت، جننش سرزمین ازبکسهان جننش اسلامی

و همگی مورد اذیت  ان ن اشههچ یک شناسایی و ثنت موفقیت آمی ی را ملت و جننة ملی هی

 (.0: 1354، شیرازیان  )کردهواقع ش ه و ممنوعیت جلسات توسط لکومت را تجربه 

 

 :1بنیادگرایی( اسلامی) سمیکالیراده: 

مسلمان آسیای مرک ی به  هاونیلیمپس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مسئلة بازگشت      

ی گذشهه به عنوان بخشی از دارالسلام هاس هجنان مورد توجه قرار گرفت، این منطقه از 

(. 332: 1394کولایی، )بوداسلامی ایفاء کرده  و نقشی منمی در شکوفایی تم ن ش یم محسوب

، در جمنورهای شودیم ی محسوباعم ه مرک ی نیروی سیاسی در آسیای اسلام در طیف عوامل

به عنوان سلاح هویت بخش وموثر دربرابر  اسلام ل از فروپاشی شوروی،به جا مان ه قن

ین اسلام همواره به عنوان بخشی از هویت د ی شوروی در قنا  مردم این مناطا بود،هااستیس

تأثیر اسلام را در  توانیمو فرهنگ مردم آسیای مرک ی قفقاز نقش موثری داشهه به وضوح 

ه ه کرد،. اسلام که در این منطقه جذب ش ، دارای شئون زن گی مردم این مناطا مشا

اسلام در این منطقه خصلت  اولاً  . ینمایمکه آن را از سایر مناطا مهمای   باش یمی هایژگیو

عملی منسجم دارد، بازرگانانی که اسلام را پذیرفهن  به فقه لنفی در آم ن این مذهب از یک 

ی اسلامی اهل تسنن برخوردار هافرقهلی در بین نظام دنیوی برخوردار از سلوک منضنط و عم

ی غیردینی هاآموزهمهقابل با  ریتأثاین مذهب ازانهطافی برخوردار است که برالهی  اً یثان است.

به  ثالثاًنسنت دارد بطوری که آسیای مرک ی نقش ق رتمن ی در ت وین اسلام ایفاءکرده است.

میلیونی  92این منطقه دارای جمهیهی  .استی تفاوت ب ظاهر گرایی ب لیل صنغه صوفی گری،

یلیون نفر. م 30یهنی جمهیهی بالغ بر  دهن یمآنان را مسلمان تشکیل  از %52که 

(www.vikpdia.ir.) ی اسهقلا  هایجمنوردولت در  از فروپاشی شوروی موضوع تشکیل پس

نوان بنای ایجاد یافهه و انهخاب شیوه لکومهی برمننای دموکراتیک و گ ینش دموکراسی به ع

ی دینی زمان هاتیفهالی هاتیمح وددلیل  تغییرات ج ی  در این کشورها مطرح ش ، اما به

ایجاد ش ، اسلام رادیکا  در  ی اسهالین، زمینه برای گرایش اسلام رادیکا هااستیسشوروی و 

ای نهیجه اعما  مح ودیت امور مذهنی و خلاء ای ولوژیک در سطح منطقه و در نهیجه فض

                                                                 
1 Islamic fundamentalism 
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ج ی  پس از فروپاشی شوروی به وجود آم ، یکی از نمودهای بارز این مسأله توسهه مراک  

و ال اب رادیکا  از  هاگروه(. 1355 شکاری،) باش یمی پس از شوروری هاسا مساج  در 

که تهریف مهفاوتی از ذات اسلام ارائه داده یهنی  یکسو با عامل مذهب آمیخهه با زن گی مردم

ی آن که باعث ول ت کشورهای هایژگیوقی تی و کاربرد خشونت به عنوان یک از تن روی ع

مردمی است. از طرف -ی این منطقه را فراهم آورده و دارای پایگاه اجهماعیالهیقنچن  نژاد و 

ی اقه ارگرا و سکولار کشورهای این منطقه قرار گرفهه، اسلام گرایی هالکومتدیگر در تقابل 

ی آسیای مرک ی هایجمنورن عاملی بی ثنات کنن ه سیاسی و اجهماعی در رادیکا  به عنوا

ی لوزۀ خلیج هادولتی عربسهان سهودی و دیگر هاکمک(. 1391 ی،)عناس تن یل ش ه است

بود و نی   ماثرفارس نی  برای تقویت تمایلات اسلام گرایی رادیکا  در آسیای مرک ی بسیار 

ن شرایط مناسنی را برای ایجاد وال های آموزشی نیروهای تثنیت لاکمیت طالنان در افغانسها

عوامل محیطی و  در (.344:1394 کولایی،کرد )شنه نظامی رادیکا  در آسیای مرک ی فراهم 

ی اجهماعی، تهصنات هاینابرابربیرونی مجموعة از عوامل داخلی مانن  شرایط دشوار اقهصادی، 

به گسهرش رادیکالیسم در آسیای مرک ی یاری  قومی دینی، تجارت مواد مخ ر و فساد سیاسی

ی هاجنگی این منطقه باعث شکل گیری هادولترسانی . تضاد میان اسلام گرایان رادیکا  و 

ی بمب گذاری در هاانیجربه  توانیمخونین داخلی در این کشورها ش ه به عنوان نمونه 

ی داخلی تاجیکسهان هاجنگ و روی ادهای تروریسهی در قرقی سهان، 1999تاشکن ، در سا  

ی بنیادگرا مانن  ل ب الهحریر، ننضت اسلامی در هاجننشاشاره کرد و نی  وجود گروهنا و 

و ال اب به دننا   هاگروه، نام برد، این هاگروهتن روالسلام لشکر لاری و دیگر  ازبکسهان، گروه

 2111ر باعث ش  تا در سا  ، این امان کهابو  1برپایی لکومت اسلامی بر اساس موازین سنت

میلای کشورهای ارمنسهان، بلاروس، ق اقسهان، قرقی سهان، روسیه و تاجیکسهان نیروی واکنش 

 ،یرازی و دیگرانشسریهی برای منارزه با منارزین اسلام گرایان درآسیای مرک ی تشکیل دهن  )

ی عم ه برای تحقا (. با این وجود گروهنای رادیکا  اسلام گرا به عنوان چالش135 :همان

، تمام گروهای بنیاد گرا در نفی دموکراسی به عنوان ان ش هدموکراسی در این منطقه تن یل 

این رویکرد سکولاریسم و ج ایی مذهب  دلیل شیوه لکومهی در دنیای اسلام اتفاق نظر دارن ،

یکا  و ی اسلام گرایان رادهاگروهاز سیاست به عنوان جوهره دموکراسی که تقابل میان 

ی دیگر از اسلام گرایان دموکراسی برخ .(92اسپوزیهو، جان وا ؛ )دموکراسی را شکل داد است 
                                                                 

1 Tradition 
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ش ه  را مفنومی بیگانه که توسط غرب گرایان و اصلاح طلنان سکولار به جوامع اسلامی تحمیل

، به شمارن یمدموکراسی را مردود  شودینمو اینکه دموکراسی از کهاب سنت خارج  دان یم

هرلا  بر سر راه ثنیت دمکراسی در آسیای مرک ی میان اسلام گرایان و ال اب و دسهجات 

 اسلامی به عنوان چالشی ج ی مطرح است.
 

 نتیجه گیری

های آسیای مرک ی این پس از فروپاشی اتحاد شوروی و به اسهقلا  رسی ن جمنوری     

ای بر این باور بودن  رو ش ن ، ع ههای فراوانی برای ساخهار سازی ج ی  روبکشورها با چالش

که بسهر به وجود آم ه پس از فروپاشی شوروی فرصت مناسنی برای برقراری نظام دمکراسی 

عنوان الگوی جایگ ین رویه پیشین لکومت در این کشورهاست، اما برخلاف دی گاهای به

های   وجود لکومتشاه هارسی ن این جمنوری دو دهه از به اسهقلا  توجه به گذشت موجود با

ها قانونی اساسی که برمننای باشیم در این جمنوریاقه ارگرا در کشورهای این منطقه می

اصو  دموکراتیک بناش ه بود به نفع اقه ارطلنی لاکمان مصادره و به فراموشی سپرده ش ، 

د بر عنوان ننادی نمایشی که دارای ساخهار شکنن ه است از روح واقهی خووضهیت پارمان به

سالار دور کرده است، وضهیت ال اب پس از فروپاشی شوروی تغییر مننای لکومت مردم

عنوان دهن  بهای ال اب کمونیست با تغییر نام به فهالیت خود ادامه میگونهچن انی نکرده به

مانهی س  راه بسهرسازی برای وجود ال اب دموکرات که دارای پایگاه اجهماعی و مردمی قرار 

های اجهماعی و ها و ضهف در زیرساخت  ونی  ناهمگونی قومیهی در این جمنوریگرفهن

فرهنگی ال اب و اقه ارگرایی ازجمله عواملی است که ال اب نهوانسهن  به شکل واقهی تشکیل 

های اجهماعی گروه ها استنظم در این جمنوریغایب و بی یا هیعنوان پ م نی به شون ، جامهه

گونه اسهقلا  علمی صل مردم و دولت قرار بگیرن  وجود ن ارد، مطنوعات هیچکه بهوانن  ل فا

ش ج ی ی پس از شوروی العنوان چباشن ، رادیکالیسم اسلامی بهن ارن  تحت کنهر  دولت می

ها مطرح ش  که به دننا  برقراری لکومت اسلامی برمننای کهاب و سنت در این جمنوری

های هرلا  در جمنوریان  بهای لکومت غربی مخالفوان شیوهعنباشن  و با دموکراسی بهمی

تثنیت دموکراسی به عنوان شیوه لکومهی با اسهقرار، آسیای مرک ی بر سر راه یافهه اسهقلا  

مگربا اراده همگانی اسهفاده از عقل جمهی  شودیچالشنای زیادی روبروان  و این امر میسر نم
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لل موانع پیش رو، سازش میان مردم و نخنگان سیاسی ودر راه رسی ن به فضای باز سیاسی 

 .و جامهه لکومت ۀ ادارهرش دموکراسی به عنوان شیویپذ برای
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