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Extended Abstract
Introduction
The present study seeks to examine the relationship between "reconciliation and
political reconciliation" and " development and national development" in Iran.
In this article, he first deals with development as a national and all-encompassing
ideal in the world. It then goes on to outline theories and views that claim that
development will be achieved in a context of peace and a world free of violence
and war.
In the framework of theoretical and approach considerations of this work;
Communities, including society, social forces, elites and the political system in
Iran, in order to achieve development, have to reduce the amount of internal and
external conflicts and conflicts and their efforts in a conciliatory and peaceful
context to achieve development. And aggregate progress.
The article then deals with the pathology of the issue of political reconciliation,
and proposes 5 key propositions that address the concrete and strategic
requirements for achieving political reconciliation and development. The most
important innovation of this article is focused on the production, aggregation and
representation of theoretical, practical and applied literature on the need for
reconciliation and political reconciliation in Iran, which has seriously endangered
national development.
Methodology
This research has been done in the framework of a qualitative-conceptual
method, lived experience, close and researching researcher, monitoring
developments and document-library data collection. The researcher tries to show
the relationship between the variables of political reconciliation and
development, especially from the perspective of political sociology, and to
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provide solutions appropriate to Iranian society within the framework of
prescriptive, normative and strategic considerations.
Discussion
According to the author of the article, Iran today needs dialogue and
reconciliation more than ever. Without reconciliation and dialogue, achieving
growth and prosperity and relative social happiness is not possible; Because all
positive activities take place in an atmosphere of peace, and no country has
achieved its development goals under the influence of conflict and tension; In
this regard, development requires a safe and peaceful environment. Therefore,
this article, while examining the obstacles to political reconciliation in Iran,
offers suggestions for removing these obstacles and preparing as much
development as possible in Iran.
Political reconciliation is one of the concepts of content change in political
culture. In our country despite the many capacities and necessities in using this
concept, it is practically in a cycle of misunderstanding, misreading and
individual and group interests; In this regard, not only has it not found a place in
the political program and action of socio-political actors and activists; Rather, it
has been attacked by critics and opponents, both theoretically and practically, as
an anti-value.
By studying and reviewing various opinions, it can be said that political
reconciliation is in fact a kind of reconciliation and active bilateral or multilateral
complex politics in which the stakeholders, through or relying on accepting and
recognizing each other; Dialogue, negotiation and bargaining, with rational
calculation, expediency and insight and foresight to ensure the interests
(individual, group, national and regional) and resolve problems and accept
current trends based on existing laws and standards of political reconciliation.
Accordingly, political compromise is a kind of collective agreement of political
actors on resolving problems and accepting future trends based on existing laws
and standards and sometimes based on "consent". Reconciliation, specifically as
a passage through the two paths of "negotiation" and "amnesty, forgiveness and
self-sacrifice", has both the capacity to deepen and reversible, and thus,
reconciliation in violent, ideological, revolutionary and insurgent societies. It is
considered a kind of "courage" and "self-sacrifice". Thus, political reconciliation
is a kind of moral and virtue-based action arising from the nature of human
beings, which pursues cooperation, interaction, reconciliation and seeking peace,
which in itself has a kind of virtue and courage with a moral approach.
Political development, as a multifaceted process, is also influenced by the
capacities of the "political system" and the "society" in conducting political
reconciliation. In other words; The capacity for political reconciliation is an
indicator of the political development of a political system and society; from this
point of view, the more the political society develops and institutionalizes the
capacity for political reconciliation in itself and the institutions of power, society
and social forces, civil institutions and in political culture, and internalizes and
perpetuates reconciliation; Is more politically developed, Thus; Political
development is not a one-way street, it is not only focused on the institution of
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government and sovereignty, but also on the conciliatory action of society and
social and civil forces. In this direction, the culture of adaptation, agreement and
compromise with tolerance and the culture of dialogue, and especially critical
dialogue among all forces and with the institution of power, is an important part
of political development.
Pathology of political reconciliation in Iran: Political reconciliation in the
political society of Iran faces various obstacles and bottlenecks, and the traces of
these harms can be sought in political, economic, social, cultural dimensions,
which will be briefly referred to.
- Hegemonic and antagonistic reading of the political sphere;
- Misunderstanding of political reconciliation as commitment, passivity and
submission;
- Negative historical experiences of political reconciliation, especially in
contemporary Iranian history;
- The approach of the Islamic Revolution and the content of the Constitution in
promoting revolutionaryism, xenophobia, insurgency and the conflict of foreign
policy with the existing international order as an unjust system;
- Lack of proper observance of citizenship rights along with weak civic
responsibility and the existence of some discrimination between different ethnic
and national groups, along with the intensification of socio-economic gaps and
the declining trend of the middle class, the spread of marginalization and
increasing poverty and destitution And the spread of individual and collective
conflicts;
- Weakness of civil institutions and political organizations in peaceful and peacebuilding activities;
- Immoral competitions and recognition of another and rival's anonymity;
- Ideological approach to reconciliation and tabooing the subject of negotiation
and political reconciliation and highlighting jihad and martyrdom;
- Weakness of education and promotion of peace and citizenship literature in the
educational system, in public culture, in public and national media and from
official tribunes;
Solutions for Reconciliation and Development in Iran: There is no doubt that the
way to achieve national reconciliation in Iran is through political development
and the institutionalization of free and fair participation of all parties, ethnicities
and factions in elections and decision-making. Political in Iran will lead to the
further development of the country. With regard to this, in the following, we will
review some strategies for achieving this in the Islamic Republic of Iran:
- Leaving the misunderstanding of the issue of reconciliation;
- Turning negative discourses into positive and patterned discourses;
- Tolerant and comprehensive identification of actors;
- Capacity building for the development of civic institutions;
- Citizenship education and peace-building discourse;
Conclusion
Look at peace and reconciliation from every angle; Whether as a social
phenomenon, or a social reality, whether peace as a social issue, whether peace
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and reconciliation as a concern, an ideal and an ultimate goal, or as a basic need;
Peace and reconciliation is a necessity today and tomorrow in Iranian society. In
order to achieve this, although according to Morgenthau, the role of the
government in ensuring and maintaining internal peace is a necessary condition,
but in itself is not enough. Without government participation, internal peace is
not possible, but peace in national societies cannot be achieved without
government participation alone. Therefore, in the current situation in Iran, the
pursuit of peace and reconciliation is the "common social responsibility" of all,
including "social forces", "government", "elites" and "citizens".
Regarding the requirements and prerequisites for the expansion of peace and
convergence, it can be said that political development, political participation, the
establishment of the system and civil rights, political socialization, political trust,
responsibility, accountability, efficiency, etc. are the product of political
reconciliation. Adherence to the constitution, the existence of an independent
judiciary, fair trial and equal access to the courts, respect for the rights of
minorities, ethnic groups and women, and marginalized forces are also part of
the reconciliation and development project. On the other hand; Equitable
distribution of wealth and regional balance and product development are
reconciliation. Also, reducing the feeling of relative deprivation, eliminating
negative mentalities after reconciliation will be achieved, and undoubtedly,
preserving the historical geography of Iran in the light of reconciliation of all
ethnic groups and individuals will be achieved more than before. In addition to
these issues, social trust, institutional trust (trust in the efficiency and
performance of institutions by the people), social capital, social satisfaction, the
existence of social institutions, etc. will also be achieved in the light of political
reconciliation.
Therefore, the struggle for peace and reconciliation will have numerous
consequences in various fields, which will appear in the process of its
realization. Thus; Perhaps never before has there been a sense of the need for
national solidarity, political reconciliation and universal national reconciliation.
No time like today's conditions of the country in spite of apparent unity; It was
not plural and yet dispersed. Never before in the country, as today, have the
forces been in intellectual, structural and functional challenge and conflict, and
there has never been such a division and conflict in the body of social forces.
Our society today suffers from many problems that, if left unchecked, may
sooner or later turn into a crisis. These problems range from environmental
issues such as water wastage, soil erosion and air pollution, to social anomalies
such as addiction, divorce, the spread of violence, increased corruption and rentseeking, and other immoralities we face on a daily basis, as well as poverty and
discrimination. It includes class distance, and the experience of decades of
revolution has shown that no faction alone can solve these problems.
In such circumstances, the use of the discourse of national reconciliation is an
undeniable necessity for the Iranian society. Of course, the emergence of any
discourse, including the discourse of peace and development in the productive
society:
- The internal capacities and requirements of certain sections and periods of the
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socio-political life of the society and the country,
- Interaction and weight of major actors in the political and social spheres of
society,
- Position, function and weight of civil institutions,
- How to distribute scarce resources such as power, wealth and capital, land,
work, prestige and status and the need to review and redistribute these resources
(peace as a fair, equitable, moral management of scarce resources according to
the two elements of "time and place" and "The weight of influential elements"
through the law and the involvement of the country's economic system and its
orientations,
- The nature and essence of government and the structure of government and the
interests of the institution of power,
- The impact of foreign actors and regional and international developments,
- Type of relations between: institution of power within, institution of power
with people, institution of power with groups, social forces, civil and political
institutions, people with people and people with social and political institutions,
and institutions and social and civil forces with each other,
Therefore, the process of development and fruition of the reconciliation
discourse, even if it is quickly adopted in Iranian society, observes a long,
sensitive and tortuous process, and the loss of any time, however small, will have
worse consequences for Iranian society and the development process.
Keywords: Reconciliation, Political Reconciliation, Peace, Development, Iran.
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چکیده
پژوهش پیشرو ،ضمن تأکید بر توسعه به مثابه آرماای میا و اریریار سر سا
جهان ،با طرح و تشری یظریهها و سیدراههای مع وف به یسبت میان «مصالحه و
تاریخ دریافت1400/6/9 :
مصالحۀ سیاس » با «توسعه و توسعۀ می » ،باهویژه یظریاههای کاه ماد ییاد
تاریخ بازنگری 1400/10/26 :توسعه سر بستر صی و جهان اری یز خشویت و جنگ محقق خویهد شد ،تالش
کرسه یست یسبت میان مصاالحۀ سیاسا و توساعۀ میا سر ییارین ری بازیماای و
تاریخ پذیرش1400/11/15 :
ضاارورو و بایسااتههای آن ری بررس ا کنااد سر وااارووا مالظظاااو یظااری و
رویکرسی یین مقاله ،جویمع و یزجمیه جامعه ،ییروهاای یجتماا  ،یگبناان ،و
یظام سیاسا سر ییارین باریی رسایدن باه توساعه یاواریاد یز میاضین تعار هاا و
سرریری هااای سرویاا و بیرویاا کاسااته و تااوین و هماات خااوس ری سر بسااتری
مصالحهجویایه و آریمشطیبایه بریی رسیدن به توساعه و پیشارات تیمیاع کنناد
نوع مقاله :پژوهش
بریساس یین یلنو و سر قالب روشا کیی اتیهم و تیرباۀ زیساته و رارسآوری
یسناسیاکتابگایهیی سیسهها ،یین مقاله با آسیبشناس موضوع مصالحۀ سیاسا ،
 5رضیرۀ کییدی یاظر بر یلضیماو و بایستههای ییضمام و ریهبرسی بریی سستیاب به
مصالحۀ سیاس و توسعه یست ری طرح کرسه یسات سر وجاوه یییااب و سایب ،
خروج یز بداهم ها و کژاهم ها سربارۀ موضوع مصاالحه ،تبادیل ریتماانهاای
واژگان کلیدی:
سیب باه ریتماانهاای یییااب و یلنوباوسر  ،شناساای ظادیکثری کنشانرین،
مصالحه ،مصالحۀ
ظرایتسازی بریی توسعۀ یهاسهای مدی و آموزش شاهرویدی و ریتماانساازی
سیاسی ،صلح،
سربارۀ صی  5 ،رضیرهیی هستند که یویسنده سر یین مقاله بررسا و تحییال کارسه
توسعه ،ایران
یست مهم ترین یوآوری یین مقاله ،مع وف به تولید ،تیمیع ،و بازیمای یسبیااو
یظری و ییضمام سربارۀ ضرورو مصاالحهجوی و مصاالحۀ سیاسا سر ییارین
یست که توسعۀ می ری با سشویریهای جدییی روبهرو کرسه یست
 نویسنده مسئول:
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مقدمه
توسعه و تمدن ،محصول تعامل سازیده بین ییسانها و جویمع یست ییسانها سر اضای صای آمیاض و
مسالمتجویایه با پذیرش و تحمل یکدینر ،آنرویه که هستند و مباسلۀ خوسجاوش و آزیسییاۀ مناابع و
یمکایاو و سرمایههای خوس م توییند زمینهساز ترق و پیشرات و توسعه و تکامل یکادینر شاوید یز
یظر آمارتیا سن 1سو برسیشت یز توسعه وجوس سیرس یگست ،برسیشت که توسعه ری اریینادی «وظشا و

خشویتبار» م بیند و سینری ،برسیشت که آن ری ارییندی «سوساتایه» سریظار م ریارس سسان:1381 ،
 )56-57سر برسیشت یگست ،توسعه بهصاورو مکااییک سیباال م شاوس ،یماا سر برسیشات سوم،
همریه با توجه به یجتماع و ظرایتهاای ییساای بهسسات م آیاد یظریاههای جدیاد توساعه ییاض باه
برسیشت سوم یضسیکترید یین رویدیسها با ث شدهیید که پس یز مدوها یختالفیظر ،یز سهاۀ 1970
میالسی بهیینسو یجماع یسب سر مورس معنای توسعه بهوجوس آید که سر ییان معناا ،تاوساعااه ،ارییناد
تحول سر ریستای ییایااس تاغییریو زیربنای سر یظام یجاتاماا اا بهشامار م آیاد کاه تنهاا شاامل
یاضییش رشد یقتصاسی یم شوس؛ بیکه جریای وندبعدی یست که سر رصاههاای مگتیاز زیادر
ییسان ظاهر م شوس و رسیدن به آن ،ییازمند تغییاریو بنیااسین سر سااخت یجتماا  ،طارز تایقاا ،
بااورهاااای ااماااۀ مااارسم و یاهااسهاااای مااای و یایاااض تاساریاااع رشاااد یقاتاااصاسی ،کاااهش
یااباریباریهاا و ریشهکن کرسن اقر م یق یست؛ بهبیان روشنتر ،توسعه ،بهمعناای یرتاقااای پیوساتۀ
کل جامعه و یظم یجتما

بهسوی زیدر بهتر و ییسای تر یست؛ زیادر بهتاری کاه بریسااس یظار

مایکل توسیرو ،بر سه یصل و یرزش یساسا تاوین تاأمین معااش سقادرو تاأمین ییازهاای یساسا و
تدیومبگش زیدر مایند غاذی ،پوشاا  ،مساکن ،بهدیشات ،و یمنیات)؛ ی تماسباهییاس سیظسااس
شگصیت کرسن ،ضو ییس سیشتن و آلت سست سینارین باریی مقاصاد شگصا ویقاع یشادن) ،و
آزیسی سقدرو ییتگاا) مبتن یست ستوسیرو)135 :1391 ،
یین میهوم یز توسعه ،بیش یز هرویض ،توجه به موضوعهای مایند ارهناگ ،ریاتورو ،سوسات ،
صی  ،و ری ضروری کرسه یست همچنین ،جدیسازی و تیضیۀ میهوم توسعه ری سر قالاب میااهیم
همچون توسعۀ یقتصاسی ،توسعۀ سیاس  ،توسعۀ ارهننا و مناع کارسه و بار ییان یظار یسات کاه
سستیاب جویمع به توسعه ،تنهاا یز طریاق همریها و همااهنن یبعااس مگتیاز ییان میهاوم ی ام یز
یقتصاس ،سیاست ،ارهنگ ،و یمکانپذیر یست یین هماهنن و همناویی پایش و بایش یز هرویاض
1. Amartya Sen
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مستیضم ریتورو ،مشارکت ،و مصالحه یست یز طریق ریتورو و مصاالحه یسات کاه همکااری و
هماهنن میان یجضیی مگتیز یک جامعه و سریییام ،توسعه سر آن جامعه شکل م ریرس

مایکل آلن ریسپ  ،1اییسوف معاصر یمریکای  ،با تأیید یظریو هابرمااس ییان سیادراه ری

م رح م کند که یز رهنذر ریتورو ،جهان بهسوی قالییت ظرکت کرسه یسات باهیظار وی،
وجوس ریتمان بهمعنای ریتوروی ییتقاسی سرون یک جامعه ،با اث ما شاوس کاه سانتهاای
متعصبایه و یشتباه ،مورس یقاسی قریر ریرید و سر ونین اضای  ،سنتهاای پابرجاا م مایناد کاه
بتوییند پاسخ ییتقاس ری بدهند و زمینۀ توسعه ری اریهم کنند سریپس )1393 ،
پینیری توسعه سر قالب میاهیم همچون مشارکت ،مصالحه ،و ریتورو و یقاش ییکاریاپاذیر
آیان سر بهبوس وضعیت توسعه سر کشورهای مگتیز ،یظریهپرسیزی و تدوین یسبیاو مناسب بریی ییان
موضوع ری ضروری م کند یین مقاله با پذیرش میرو

یاسشده ،تالش یست بریی تبیین ریب ۀ میاان

مصالحه و توسعه و ساپس ،آسیبشناسا و یریۀاۀ پیشانهاسهای مناساب باریی کاربسات مصاالحه
سسیاس ) بهمنظور پیشبرس ارییند توسعه سر جمهوری یسالم ییرین
طرح یین میرو  ،متأثر یز وجوس والشهای رسترسه سر ظوزۀ توسعۀ یقتصااسی ،یجتماا  ،و
ارهنن سر جمهوری یسالم ییرین ،بهویژه سر سو سهۀ یخیر یست کاه سر مال ،زیسات کریمتمادیر
مرسم ییرین ری سوار آسیبهای جدی کرسه یست رشد یقتصاسی صیر سرصادی ،کااهش سا

راااه

موم  ،رسترش شکافهای سرآمدی و اقر و ظاشیهیشین  ،تنضل جایناه یقتصاسیایجتما

بگاش

ی ظم طبقۀ متوسط ،کاهش سرمایه ،ی تماس و رضایت یجتما

سشاوریی یجتماا

کشاور،1395 ،

سااه جیااد) ،یاااول شاااخ های ظکمریی ا  ،شاایاایت ،مس ا ولیتپذیری و پاسااخروی سرریمیااان،
 ،)1399کااه سر یسیمااۀ مقالااه بااه آنهااا یشاااره خویهااد شااد ،سر کنااار سیاساات سیخی ا و خااارج
میدینمحور ،تعار

با بگش قابلتوجه یز بازینرین بینیلمیی  ،من قهیی ،و کشاورهای همساایه و

ترویج ییقالب رری ،بهویژه سر س

2

من قه سوتنکا  ،)2021 ،شریی

ری رقم زسه یست که الزم یسات

بهرویهیی جدی بررس و بریی آن وارهجوی شوس
بهیظر یویسندۀ مقاله ،ییرین یمروز ،بیش یز هر زمان سیناری ،ییازمناد و تشانۀ ریاتورو و
مصالحه یست بدون مصالحه و ریتورو ،سستیاب باه رشاد و شاکواای و خوشابگت یساب
یجتما

یمکانپذیر ییست ما یمروز ،بیش یز هر زمان سینری به مصالحه و آشت ییاز سیریام؛
1. Micael Allen Gillespie
2. Vatanka
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ژپوهشناهم علوم سیاسی

زیری همۀ اعالیتهای مثبت سر اضای صی یییام م شوس و هیچ کشاوری بااوجوس سرریاری و
تنشها به یهدیف توسعه سست ییااته یست و توسعه ،ییازمند بستری یمن و آریم یسات؛ یزییانرو،
یین مقاله ،ضمن بررس موییع مصالحۀ سیاس سر ییرین ،پیشنهاسهای ری بریی راع یین موییاع و
ااریهم کاارسن بسااتر توسااعه سر ییارین یریۀااه کاارسه یساات ییان پااژوهش سر وااارووا روش ا
کیی اتیهم  ،تیربۀ زیستۀ یز یضسیک و جستوجورر پژوهشنر ،رصاد تحاوالو و رارسآوری
یسناسیاکتابگایهیی سیسهها تالش کرسه یست ،یسبت میان متغیرهای مصالحۀ سیاسا و توساعه
ری بهویژه یز منظر جامعهشناس سیاس بازیماای کارسه و سر واارووا مالظظااو تیاویضی،
هنیاری ،و ریهبرسی ،ریهظلهای متناسب با جامعۀ ییرین ری بریی آن یریۀه سهد
 .1پیشینه و مطالعات مفهومی و نظری
سستیاب به صی و آریمش یز سیرباز یز مهمترین آمال بشری بوسه یست و به تبع ییان آرزوی بشاری ،یز
سدههای پیش تاکنون یسبیاو یظری رسترسهیی تادوین و خیاق شاده یسات؛ یماا میهاوم مصاالحه و
بهویژه مصالحۀ سیاسا سر یسبیااو رییاج سیاسا ییارین سر سورین معاصار و بااوجوس ظرایاتهاا و
ضروروهای اریوین بهرهریری یز آن ،بهرویهیی شایسته و بایسته م ارح و مورستوجاه یباوسه یسات سر
یین قسمت ضمن بررس مگتصر پیشینۀ موجوس و همچنین ،تعریز مصالحه و مصاالحۀ سیاسا و
طرح سیدراههای برخ یز صاظبنظرین ،یبعاس رویارون آن ری بررس خویهیم کرس
 .1-1پیشینه و مروری بر ادبیات تحقیق

میهوم مصالحه و بهویژه مصالحۀ سیاس  ،یزجمیه میاهیم مهیور و مغیوا ارهنگ سیاسا یسات
سر یسبیاو رییج سیاس ییارین ییاض بااوجوس ظرایتهاا و ضاروروهای ااریوین ،بهرهریاری یز میهاوم
مصالحۀ سیاس  ،سر مل سر ونبرۀ بداهم  ،یااهم  ،و منااع ارسی و رروه قریر رراتاه و سر بریاماه
و مل سیاس  ،یهتنها جای سرخور ییااته یست ،بیکاه هام باهلحاظ یظاری و هام باهلحاظ میا ،
بهمثابه یک ضدیرزش مورس هیمۀ منتقدین و مگالیان قریر رراته یسات؛ باههمینسلیل ،مناابع زیااسی
سریینباره وجوس یدیرس یزجمیه یید م الب مرتبط با یین موضوع م توین باه مقالاۀ «تحییال یلناو و
سازوکارهای مصالحۀ سیاس سر ییرین پس یز ییقالا یسالم » یثر محمدرضا پورقوشچ و میتبا
مقصوسی یشاره کرس که سر آن ،یویسندران با تأکید بر ماهیت خصاومتآمیض ریتمانهاای ظااکم بار
جمهوری یسالم ییرین پس یز ییقالا ،بر یین ییدیشاهیید کاه تازمای کاه ییان رویکارس خصامایه باه
ماهیت رقابتآمیض مبتن بر مصالحه تغییر ییابد ،مصالحۀ سیاس سر ییرین شکل یگویهد ررات
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مهدی کریم و محمدرضا ظااظییا سر مقالۀ «تبیین یقش سولت محی سر صی سازی»،
ضمن برجستهسازی یقش سولتهای محی سر مرظیۀ پیش یز مناز ه ،یقش سولات محیا سر
صی محی سر سه مرظیۀ پیش ،هننام و پس یز یییااس صای ری بررسا کارسه و باهیینترتیب
کوشیدهیید کارکرس یهاس سولت محی ری سر ریستای بنای صی پایدیر تبیین کنند
«یمکان یا یمتناع مصالحه سر ارهنگ سیاس و ریتماانهاای رسام جمهاوری یساالم
ییرین» ،نوین مقالۀ سینری یز محمدرضا پورقوشچ و میتب مقصوسی یسات کاه باا بررسا
یسبت میان مصالحۀ سیاس با هریک یز ریتمانهای شکلرراته سر جمهاوری یساالم ییارین،
سر پ یریۀۀ ریهکاری بریی یییاس مصالحه سر جامعۀ ییرین بوسه یست
اریده محمد ی پور و سینرین ییض سر مقالۀ « تحول سر یظام سیاسا آپارتایاد سر یاریقاای
جنوب و صی سازی» ،ضمن بررس ارییند یییاس صی سر کشاور یاریقاای جناوب  ،بار ییان
یظرید که بهکارریری برخ تیربههای یین کشور ،یزجمیاه تقویات روظیاۀ مصاالحهجاوی سر
زیست سیاس و یجتما  ،اریهم کرسن یمکان مشارکت یپوزیسیون سر قدرو ،مدیریی مذهب ،
یصالح ساختارها ،و م تویید بریی یییاس مصالحه سر جامعۀ ییرین میید باشد
«مصالحهجوی سیاس سر ییرین و والشهای آن» ،نوین مقالۀ سینر یز یناریده و سمایه
کمال سولتآباسی یست که با بررس مورسی سولت وهارم قویمیلسی نه ط سالهای  1324تا
 1326و سولاات موقاات مهناادس بازررااان سر سااالهااای  1357و  ،1358وااالشهااای
مصالحهجوی سیاس سر سو سورۀ یاسشده ری برم شمرس
بگش مدۀ یسبیاو موجوس ییض بیش یز آیکه میهاوم مصاالحه سسیاسا ) ری بررسا کارسه
باشند ،به میهوم صی  ،آن هم بیشتر سر ظوزۀ بینیلمیی یشاره سیرید و سرضامن ،کمتار باهطور
مستقیم به ریب ۀ میان مصالحۀ سیاس و توسعه یشاره کرسهیید
سر رصۀ بینیلمیی ییض باوجوس یسبیاو بسیار سربارۀ ریب اۀ میاان جناگ و توساعه سر ساالها و
سهههای پیشین ،تنها پس یز پایان جنگ سارس سر سهاۀ  1990باوس کاه ریب اۀ میاان توساعه و صای ،
م م یظر پژوهشنرین و تحییینرین قریر ررات و صی سازی به نوین یک یز ویمل یصای یییااس و
پیشبرس توسعه ،مورسبررس قریر ررات که یز آنجمیه م توین به مقالۀ «صی سازی و توسعه »1مااتس

برسیل ،2کتاا «مصالحۀ سیاس » ییدریو یساکا  ،1کتااا «یظریاۀ یخالقا مصاالحه» یثار کاالین
1. Peacebuilding and Development
2. Mats Berdal
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مورا  ،و یشاره کرس
 .1-2مصالحه و مصالحۀ سیاسی

یمروزه یک یز موضوعهای مهم سر بسیاری یز جویمع که سر آغاز یا میایۀ ریه توسعه قریر سیریاد،
مناقشاو ،کشمکشها ،سرریریها ،و تعارضاات یسات کاه سر یتییاۀ یباوس یهاسهاای سیاسا
مناسب و راه بهسلیل یهاسسازیهای سیاس یامناسب ،یرروه یه بهشکل جنگ سیخی  ،ولا
به نوین مایع یصی  ،سر مسیر توسعۀ یین کشورها یمایان یست و یتییۀ آن ،سانگییادیزیهاا و
کارشکن های رقبا و طراین سرریری سر سستیاب طرف یا طرفهای سینر باه مواقیات و محقاق
کرسن بگش یز ییازهای جویمع یست یتییۀ یین وضعیت ،تبدیلبهخریبهکرسن هرآیچه قبیا سر
یمر توسعه و آباسیی یموس ،توسط شگ

بعدییی یست که بالااصیه پس یز یو بهقدرو رسایده

یست یین کشاکش و سرریریها یشانسهندۀ وضعیت یاصای و یامصاالحهآمیضظااکم بار ییان
کشورهاست سااضی  )1398 ،و ضروری یست که بریی تسریع سر روید توسعه ،هروه سریعتر،
سنگ یز پاهاای رقیاب باریی رسایدن باه توساعه برکناده و سر یاک ارییناد مصاالحهجویایاه و
مشارکتجویایه ،رامهای رسیدن به توسعه ،بینادتر و بینادتر برسیشاته شاوس هادف یز توساعۀ
یسبیااو مصاالحه ،کماک بااه رااع بگشا یز ییاان مشاکالو و ضروروهاسات؛ یزهمااینرو،
پژوهشهای مربوط به مصالحه ،سر طول  30سال یخیر ،اارغ یز موضوع محالتعاار  ،رشاد
وشمنیری سیشته و ط سالهای رذشته ،مصالحه به یک روید رریضیاپذیر ظقوق  ،سیاسا  ،و
ارهنن جویمع تبدیل شده یست
 .1-3مفهوم مصالحه

ویژۀ مصالحه ،2برآمده یز صی  ،صالح ،و مصیحت ،یزجمیه میاهیم مهم سر مقابل ویژههاای مایناد
جنگ ،میاسله ،مناز ه و مناقشه ،کشمکش و مشاجره ،پااشاری و صبیت بهشمار م آیاد ییان ویژه
سر بسیاری یز متون ،با بگشش 3متریسف تیق م شوید سمقصوسی)1398 ،؛ به نوین یمویاه ،ارهناگ

معین آن ری بریبر با ویژۀ صی و آشت سییسته و لغتیامۀ سهگادی ییاض آن ری باهمعنای بگشایدن و صای
کرسن م سیید ارهنگ لغت وبساتر ،مصاالحه ری سر یاک تعریاز سااسه باارو یز برقاریری سوباارۀ
1. Andrew Schaap
2. Reconciliation
3. Forgiveness
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سوست و هماهنن م سیید؛ بنابریین ،مصالحه به ویژههای مایند صی  ،مصیحت ،و صالح یضسیاک
بوسه و سر یسبیاو سیاس بهمیهوم آشت سیاس  ،سازش ،و تیاهم سیاس بهکاار راتاه یسات یررواه
یص الح مصالحه ،بسیار پیچیده و وندوجه یست و تنها باا یاک تعریاز وندکیماهیی یما تاوین
سربارۀ آن به یتیاقیظر رسید مصالحه ،میهوم یسات کاه بهرویاهیی رساترسه ،قابالتیسایر یسات و
بازینرین سربارۀ یینکه «مصالحۀ سرست ونویه بایاد باشاد» ،بسایار متیااوو م ییدیشاند؛ باه نوین
یمویه ،بازینرین مگتیز سر یاریقای جنوب  ،مصالحه ری سر رساترهیی یز میااهیم متیااوو همچاون،

یک ییدۀولوژی غیریژیسی که وظدو ری سر میان میت رینینکمای  1سهمچون طیی یز ریگهاا) یرتقاا
م سهد ،یا به نوین یک اهم بینیلمیی که یز هویت ارهنگهای مگتیز محااظت م کناد ،یاا یاک
ییدۀولوژی مذهب که خویستار توبۀ خ اکاارین یسات ،و همچناین یاک رهیااات ظقاوقبشاری کاه
خویهان ظاکمیت قایون بریی جیوریری یز سوءیستیاسههای یظتمال یست ،و یلبته باهمعناای سااخت
جامعهیی که ی تماس یجتما

ری باه شاهرها و منااطق تقسایمشاده باازم ررسییاد ،تعریاز و تیسایر

کرسهیید سیسکا )11 :2005 ،2

یما سر یک تعریز مگتصر و یبتدیی ما تاوین منظاور یز «مصاالحه» ری ییدیشاه ،تادیبیر،
سازوکارها ،و روشهای تعبیر کرس که مبتن و مع وف بر ارییند تحقق صی سیییااس ،ظیاظ ،و
توسعۀ آن) سر جامعه باشد سوسین )87 :2013 ،یرروه باید توجاه سیشات کاه مصاالحه ،تنهاا
صی ییست سرویقع ،یرروه هیچ صیح بدون مصالحه بهوجوس یم آید ،یما میهوم مصاالحه،
رام اریتر یز صی یست؛ زیری مصالحه ،همزمان هم هدف یسات و هام یاک ارییناد؛ باهبیان

روشنتر ،هم مقصد یست و هم شیوه و روش رسیدن به آن مقصد! سهاایس ،بریاض و بیاوم اییاد،3

 )74 :2003مصالحه ،بهمعنای بهرسمیت شناختن ظقوق بریبر بریی هماه ،و ظتا اریتاریزآن،
هدف یهاای آن ،سسترسا باه آریماش یسات؛ جامعاهیی کاه یااریس آزیس و بریبار ری باهرسامیت

م شناسد ،قاسر به مقابیه با خشویت تاریگ و یز آن مهمتر ،غیبه بار آن تااریخ یسات ِسمیا  4و

سینرین )4 :2013 ،یک جامعۀ مصالحهیااته ،بهجای تبعیض ،سر کنار یظقاق ظقاوق ییساای و

قایوی همۀ شهرویدین ،تمام تالش خوس ری صرف یز بین برسن بیناین و ترس شهرویدین و رشد
1. Rainbow Nation
2. Schaap
3. Huyse, Barnes & Bloomfield
4. Malley-Morrison
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و رسترش همبستن میان یتباع م کند تا یزیینطریاق ،باا توساعه و رساترش یمیاد ،بهارهوری

یقتصاسی و رااه ظاصل یز تعامالو مسالمتآمیض یاریس تحقق یابد سوییت تاکر)9 :1999 ،1

با یین تعریز مگتصر ،سر ارییند مصالحه باید یمکان زیسات سر کناار یکادینر اظت سر کناار
ً
سشمنان سیروزیاا اریهم شوس؛ هروند ممکن یست یین همضیست  ،یلضیما با سوسات سیشاتن یاا یاو
همدینر ،یا ظت اریموش کرسن رذشته همریه یباشاد یکتاۀ مهام ییان یسات کاه مصاالحه ،یمکاان
مناسبتری یز همضیست و همکاریهای مورسییاز بریی مشارکت سر جامعه ری میان معارضاان سیاروز
سبا یظرسیشت یینکه همه سر کنار هم بهتر زیدر م کنیم ،بهجای یینکه متیرق باشیم) اریهم م کند
یز یک یق هیظار ،مصاالحه سر تقابال باا سیاسات یسات؛ واون مصاالحه باه یضسیکا ،
هارموی  ،یجماع ،و یتحاس ،و سیاست ،به رشوسر ،آروییسم ،یختالف ،و تکثر رارییش سیرس سر
یین سیدراه ،وون من ق مصالحه ،بهسوی ظلواصال یهاای متمایال ما شاوس ،ییان موضاوع
سیاست ری بهپایان م رساید سیسکا  )8 :2005 ،ول یز یظرراه سینار ،یزآییاکاه سیاسات،
ارییندی یست که به رویاروی با پرسشهای که ما ری سر رذشته یز هم جدی کرسه یسات ،میاال
م سهد ،مصالحه ،ارییندی مویزی با سیاست یست که بار سینر سربارۀ برقاریری ریب اۀ باین ماا
تأمل م کند سهایس ،بریض و بیوم ایید )78 :2003 ،شاید بههمینسلیل یست که شااهدیم کاه
موضوع مصالحه ،به کییدویژه و محور یصی ریتمانهای سیاس بسایاری یز جویماع تقسایم و
ِ
پریکندهشده تبادیل شاده و همچاون یساگۀ شیابگشا باریی یاک جامعاۀ ق با  ،زخما  ،و
تقسیمشده تیویض م شوس؛ زیری یک مصالحۀ مؤثر ،بهترین تضمین بریی رریض یز ظهور و باروز
خشویت رذشته یست یزهمینرو ،دهیی بر یین یظرید که مصالحه ،یق ۀ تالق ویقعررییا باا
یوآوری و خالقیت سر رویاروی با سرریریهای سییای معاصر یست سلدریچ)25 :1999 ،2

جان پل لدیرچ 3س ،)1999وهار مؤلیۀ مصالحه ری بارو م سیید یز :ظقیقات ،ادیلت،
بازیمای م کند که

بگشش سمهربای ) ،و صی

لدریچ ،مصالحه ری سر قالب اضای یجتما

سر آن ،طراین بهجای تعار

و سرریری پیوسته بریی کسب پیاروزی یاا جدیساری و یییکاا یز

یکدینر ،به همدینر پیوستهیید سلدریچ)29 :1999 ،

1. J.Whittaker
2. Lederach
3. John Paul Lederach
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شکل شماره ( .)1گرانیگاههای اصلی مصالحه از نظر جان پل لدارچ

بخشش

حقیقت

پذیرش ،عفو ،کمک ،دلسوزی و
شفا

سپاسگزاری ،شفافیت،
آشکارسازی و وضوح

مصالحه
صلح

عدالت

همسازی ،وحدت ،خوشبختی ،امنیت
و احترام

برابری ،روابط درست ،درست کردن
کارها و جبران

 .1-4مفهوم مصالحۀ سیاسی

مصالحۀ سیاس  ،1یزجمیه میاهیم مهیور و مغیوا ارهنگ سیاس بهشمار م آیاد و ظتا سر
یسبیاو رییج سیاس برخ کشورها سر سورین معاصر ،یزجمیه سر کشور ما اباوجوس ظرایتهاا و
ضروروهای اریوین بریی بهرهریری یز آناا سر مل ،سر ونبرۀ بداهم  ،یااهم  ،و منااع اارسی
و رروه قریر رراته و سر بریامه و مل سیاس کنشنرین و اعاالن سیاس ایجتماا  ،یاهتنهاا
جای سرخور ییااته یست ،بیکه هم بهلحاظ یظری و هم بهلحاظ می  ،بهمثابه یک ضادیرزش
مورس هیمۀ منتقدین و مگالیان قریر رراته یست

میهوم مصالحۀ سیاسا باا میااهیم مایناد آشات سیاسا  ،2تیااهم سیاسا  3و تویااق

سیاس  4همبسته یست و سر ینظال سر تضاس باا میااهیم یظیار مناز اۀ سیاسا  ،5میاسلاه و

1. Political Reconciliation
2. Political Compromise
3. Political Understanding
4. Political Agreement
5. Political Conflict
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1

مناظرۀ سیاس یست سمقصاوسی)1398 ،؛ بناابریین ،مصاالحه یررواه هامخاایویسۀ صای ،
ً
مصیحت ،و صالح و به میهوم آشت  ،سازش ،و تیاهم سیاس یضسیک یست ،یماا سقیقاا معناای
آنها ری بههمریه یدیرس
2

کالین مورا  ،مسیر مصاالحۀ سیاسا ری باه رویاد بازساازی رویباط سیاسا مع اوف
ً
م سیید؛ رویب که مدتا به تعامالو موم میان یاریس سرون یک کشور ی م یز شاهرویدین و
رروه های یجتما

و مقاماو سولت مع اوف یسات ماورا  ،مصاالحۀ سیاسا ری سساتاورس

سورهیی طوالی یز سرریری یا سرکوا م سیید که بریی تأسیس یا بازساازی رویباط سموکریتیاک،

ضروری و بریی ترغیب صی سازی سر جهان مهم و بنیاسی یست سمورا )ii :2010 ،3

ییدرو شا  ،یین سیدراه ری م رح م کند که یرار ما خاویهیم مصاالحه ری باه ناوین یاک
میهوم سیاس بیهمیم ،باید یهتنها به یین موضوع توجه کنیم کاه ونویاه سیاسات باه مصاالحه
م یییامد و م تویید مصالحهجویایه باشد ،بیکه باید یین موضوع ری ییض سریظر سیشته باشیم کاه

ونویه مصالحه م تویید سیاس باشد سیساکا  )8 :2005 ،4باهیظر یو ،مصاالحۀ سیاسا ،
تعامی متویضعایه با هدف آشکار کرسن ویژر های مشتر جویمع یست و ادۀ مصاالحه ،باه

یییاس اضای باز بریی سیاست یز طریق شناخت و بهرسمیت شناختن سینری به ناوین ساازیدۀ
مشتر یک جهان موم و به نوین یک مگالز سیاس  ،و یه یک آیتاروییست ،ویبسته یسات؛
بنابریین ،مصالحۀ سیاس  ،رذشتۀ یک جامعه ری که بین یشاتباهکننادران و یشتباهاتشاان رراتاار
یست ،پیشار

یم ریرس ،بیکه تنها پیشارضش ،وجوس یریسهیی بریی زیست مشتر یز طریاق

تعامل و ریتورو یست سیسکا )78 :2005 ،

پریسیال هاینر 5س )161 :2000مصاالحه ری باهمعناای یوساازی یاا بازساازی رویباط یماروزی

م سیید که بهوسییه تعارضاو و ییروهای سیروز تگریب شدهیید سر سیاست مصاالحه ،یشاتباههای
رذشته با رشاسر  ،بهرویهیی ین  ،و بدون آزرسر

موم م توییند مورسبحث قریر ریرید ونانکاه

رویبط مگالیان و سشمنان یمروز بایست برپایۀ ویکنش به واالشهاای یماروز بناا شاوس ،یاه بریسااس
1. Political Debate
2. Colleen Murphy
3. Murphy
4. Schaap
5. Priscilla Hayner
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رویبط رذشته! یاضونبریین ،باید میضیی یز تویاق موم بر سر ظقایق و ویقعیتهاای بنیااسی تااریگ

سر مورس یینکه وه یشتباههای مرتکب شدهییاد ،وجاوس سیشاته باشاد سهینار)11 :2000 ،1؛ بناابریین،

مصالحۀ سیاس با یییاس اضای بریی سیاست ،خطمش یی ری اریهم م کناد کاه سر آن شاهرویدین،
بهرویهیی آراهایه بریی بهبوس وضعیت یمروز سر مقایسه با رذشته تالش م کنند
با بررس سیادراههای رویاارون ما تاوین ریات ،مصاالحۀ سیاسا سرویقاع باه رویاهیی
سیاستورزی آشت پذیر و اعاالیه سو یا وندجایبۀ پیچیدهیی ریته م شوس که طرفهای ذیییع
یز طریق یا با یبتنای بر پذیرش و شناسای یکدینر ،به ریتورو ،مذیکره ،و وایهزی با محاسابۀ
قالی  ،مصیحت ،و بصیرو ،و آیندهییدیشا باریی تاأمین مناااع ساارسی ،رروها  ،میا  ،و
من قهیی) و ظلواصل مشکالو و پذیرش رویدهای جاری بهیستناس قوییین و ماویزین موجاوس،
به آن روی م آورید بریینیساس ،مصالحۀ سیاس  ،یو

تویاق جمع بازینرین سیاسا باریی

ظلواصل مشکالو و پذیرش رویدهای آت بهیستناس قوییین و مویزین موجوس و راه مبتن بار
«رضایت» یست مصالحه ،بهطور مشگ

یز سو رذرراه «مذیکره» و « یو ،بگشش ،رذشت،

و ییثار» م راذرس و همزماان یز ظرایات تعمیاقپاذیری و بررشاتپاذیری برخاورسیر یسات و
یزییاانلحاااظ ،مصااالحه سر جویمااع خشااویتزسه ،ییاادۀولوژیک ،ییقالب ا  ،و شورش ا  ،یااو
«شیا ت» و «ییثار» بهشمار م آیاد سمقصاوسی )1398 ،باهیینترتیاب ،مصاالحۀ سیاسا ،
یو

کنشرری یخالق و اضییتمحور برآمده یز سرشت و طبع ییسانها یست که همکااری،

تعامل ،مصالحهجوی  ،و آریمشطیب ری پینیری م کند کاه سر ب ان خاوس ،یاو

اضاییت و

شیا ت با رویکرسی یخالق ری ییض بههمریه سیرس
 .1-5رابطۀ میان مصالحه و توسعه

سستیاب جویمع به تمدن و توسعه ،سستاورس مبارزۀ آسم باا تارس باوسه یسات و سر ییان مباارزۀ

اابهتعبیر راستون بوتول2اا «ترسآارین» و «تهدیدکننده» ،هرسو به یک ییدیزه مورستوجه بوسهیید
سبوتول )45 :1388 ،بررس هاای تااریگ ظااک یز ییان یسات کاه زمیناۀ یصای توساعه و
خاستناه ارهنگها و تمادنها ،یق اۀ پایاان جنگهاا ،یعنا آغااز مصاالحهها و پایبنادی باه
معاهدیو صی بوسه یست؛ زیری اقر و ب خایمای یاش یز سشمن و جناگ ،هایچ ضامایت ری

1. Hayner
2. Gaston Bouthou
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بریی سرخشش یرزشهای ییسای سربر یدیشته و آیچه یمکان رشاد و ی اتالی معناوی و توساعۀ
یم و اناورییه ری به نوین همریه و مدسکار مؤثر زیدر جمع بریی معاصرین و آیندران تضمین
م کند ،تنها صی و سستاورسهای آن یست

سن سیمون ،1بین پدیدۀ جنگ و صنعت شدن جامعه ،ریب هیی معکوس ری شناساای کارسه

یست؛ زیری جنگها پیشتر بریی بهسست آورسن برسران و ییروهای کار ریینان رخ م سیس؛ بهمرور
که جویمع ،صانعت م شادید ،ییدیشاه و انااوری ،جااینضین اروسساتان و کاارررین ما شاد؛
بنابریین ،جنگها بهمرور کمریگتر شده و توسعۀ صنعت مبتن بار تکامال اناورییاه یسیماه پیادی
م کند؛ سریینصورو تازمای که ضروروهای اروش تولیدیو و سرآمدزیی های ااریوین برقاریر
یست ،ییازی به جنگ ییست و ب ترسید ،ییرژی و سرمایهیی که بریی جنگها مصارف ما شاد
م تویید هضینۀ یااتن بازیرهای اروش شوس سمظاهری)54 :1397 ،
بهطور مشگ  ،یرروه تالش بریی تبیاین ریب اۀ میاان جناگ و توساعه سر پژوهشهاای
سییشناه  ،پیشینهیی طوالی سیرس ،یما توجه جدی باه یمار «صای ساازی» باریی سساتیاب باه
توسعه و توجه به مؤلیۀ صی به نوین یک یز لویزم و یسباا توساعۀ پایادیر ،تنهاا پاس یز پایاان

جنگ سرس ،مورستوجه تحییینرین یین ظوزه قریر ررات سبرسیل)1 :2013 ،2؛ به نوین مثال ،ماان
هو و سینوف 3س )30 :2013سر پژوهش با نوین «م العۀ تیرب رویق یقتصاسی و صی » ،یین

ار

ری که صی  ،تاریخ و ارهنگ و بهطورکی یهاسها ،یقش مکاییک و تعیینکنندهیی سهمایند

ویمل کار ،سرمایه ،و اناوری) سر رشد یقتصاسی یدیرید ،بهآزمون رذیشته و یتییه رراتهییاد کاه
ریب ۀ مثبت میان رشد یقتصاسی و محیط صای آمیاض وجاوس سیرس؛ یررواه ییان ریب اه ،خ ا و
مکاییک ییست سیسما یلییا و وصی یسیستای )140 :1395 ،
سر پژوهش سینری با نوین «صی و رشد یقتصاسی سر کشاورهای سرظاالتوساعه» ،کاه

توسط سایتیریز راریم 4س )807 :2008یییاام شاده یسات ییاض باا یساتیاسه یز سیسههاای آمااری
سالهای  2000تا  2004بریی 70کشور سرظالتوسعۀ جهان ،یرتباط محیط صی آمیض با رشاد
یقتصاسی بررس شده یست یتایج یین پژوهش ییض یشان م سهد کاه صای باهطاور مساتقیم و
1. Henri de Saint-Simon
2. Berdal
3. Man Ho and Dinov
4. Selvarathinam Santhirasegaram
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غیرمستقیم بر رشد یقتصاسی تأثیر م رذیرس صی  ،موجب کاهش ریسک و یایطمینای شاده و
تأثیر مثبت بر ییباشت سرمایۀ ایضیک و ییسای سیرس یاضونبریین ،محیط صی آمیض ،باا یااضییش
بهرهوری کار و سرمایه ،بهبوس ظکمریی خوا ،یاضییش وروس ررسشانرین خاارج  ،و میکارس
مؤثر یهاسها ،بهطور غیرمستقیم سر یاضییش رشد یقتصاسی مشارکت م کند
یزیینرو بهیظر م رسد کاه مادیریت تعاار

و سرریاری و خشاویت ،یرتبااط قاوییی باا

سیاست توسعۀ مواق سیرس تعار  ،سرریری ،و خشویت بهیینمعناسات کاه سر ییان کشاورها و
مناطق ،وضعیت سیاست و خطمش ها م تویید بهسر ت و بهرویهیی پایشبینا یاپاذیر تغییار

کندسولز 1و سینرین)8 :2013 ،؛ لذی باید شریی

باریی تحقاق صای ااریهم آورس تاا یز ییان

رهنذر بتوین بر معضیه شقاوو و بدبگت و اقر و یایمن ااۀق آمد
یمروزه سینر ترسیدی ییست که بریی سستیاب به توسعه ،وجوس صای یماری ضارورا یسات و
بدون صی و یمنیت ،توسعه ،سریب بیش ییست آشکار یست که سستاورس جناگ ،یاابوسی و ویرییا
یست و تازمای که سر یک جامعه ،جنگ و یایمن و تعار

و سرریری ظاکم یست ،آن جامعاه ،ریاگ

توسعه بهخوس یگویهد سید سرهمینریستا شاهد آیایم کاه سر آغااز ساومین سهاۀ قارن بیساتویکام،
سیاسترذیری صی  ،آشت  ،و مصاالحه سر هماۀ یبعااس کنشانری سیاس ایجتماا

و ارهننا ،

بهویژه سر س وح می  ،من قهیی ،و بینیلمیی  ،یه بهمثابه یک تاکتیک ،بیکاه باه ناوین یاک ریهبارس و
یلضیم ییسای ا قالی یرزیاب م شوس سر جهان یمروز ،صی  ،یاهتنهاا یکا یز ییازهاای ییساانهاا و
جویمع یست ،بیکه یک ظق بریی ییسانهاا بهشامار م آیاد تاا بتوییناد سر اضاای آکناده یز صای و
آریمش زیدر کنند یین سیو یلهامرراته یز صی  ،یاش یز یک قالییت توسعهرری یسات و ییدیشاه
و مل مبتن بر صی  ،ساروج قویم ،رشد و بالندر جامعه یست
بنابریین ،صی سر رویبط خارج و مصالحه و وااق می سر سیخال کشاور ری ما تاوین یز
مهمترین ویمل سستیاب به توسعه سر جویمع یمروز سییست شارط الزم باریی توساعۀ جویماع،
آشت و مصالحۀ رروههای مگتیز سیاس سر س

می و صی با جهان خاارج باشاد؛ زیاری

وجوس تعامالو ب تنش ،سبب یییاس اضای آریم و هماهنن و همرأی بین رروههای یجتما
بریی یییاس ضم می م شوس که به نوین شرط الزم ،زمینۀ توسعه ری سر یبعاس مگتیز یقتصااسی،
یجتما  ،و ارهنن اریهم خویهد کرس
1. Wolff
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توسعۀ سیاس  ،بهمثابه میهوم بینرشتهیی و پرکاربرس ،یزجمیه موضوعهای بایهمیات سر
ظوزۀ جامعهشناس سیاس  ،جامعهشناس توسعه ،و یسبیاو سیاسترذیری بهشمار م آید کاه
کموبیش پس یز جنگ سوم جهای  ،سر سستورکار بسیاری یز صااظبنظرین و سیاساتراذیرین سر
ظوزۀ ییدیشهورزی ،تصمیمسازی ،و تصمیمریری قریر رراات و سر کشاورهای سرظاالتوساعه،
ً
مگاطبان پروپاقرص پیدی کرس توسعۀ سیاس ری مدتا بهمعنای یاضییش ظرایت و کااریی یاک
یظام بریی پاسخروی به ییازها وخویستههای مرسم و رروههای یجتما

سر ریستای ظلواصال

تضاسهای متأثر یز منااع ارسی و جمعا  ،تناوع و تگصصا شادن سااختارها ،یساتقریر ثبااو
سرونزی و پویا و همچنین ،یاضییش مشارکت سیاس بهشمار م آورید سر یین ارییند ،خشاویت و
بهو یژه خشویت سیاس  ،بهمثابه پدیدهیی وندبعدی ،مهمتارین ماایع توساعۀ سیاسا یرزیااب
م شوس که یین خشویت ،سر مل ،سولت ،رروههای سیاس  ،شهرویدین ،و یهاسها و تشکلهای
یجتما

و مدی ری سرریر ،مستحیل و مستهیک کرسه و ضمن یقض ظاکمیت سیاسا سولات،

بهلحاظ کارکرسی ییض ارییند ثباو سیاسا ری سواار یخاتالل کارسه و یابهنیااریهاا ری رساترش
م سهد ،منتقدین ری سرکوا و هضینۀ باالی ری به سرمایۀ یجتما  ،رضاایت سیاسا  ،و ی تمااس
می ویرس م کند یز یین منظر ،توسعۀ سیاس بهمثابه ارییندی وندسویه ،متأثر یز ظرایاتهاای
«یظام سیاس » و «جامعه» سر یییام مصالحۀ سیاس یست باهبیان روشانتر ،ظرایات یییاام
مصالحۀ سیاس  ،شاخص بریی سنیش میاضین توساعۀ سیاسا یاک یظاام سیاسا و جامعاه
یست یز یین زیویه ،هروه جامعۀ سیاس  ،ظرایت مصالحۀ سیاس ری بیشتر سر خوس و یهاسهای
قدرو ،جامعه ،و ییروهای یجتما  ،یهاسهای مادی  ،و سر ارهناگ سیاسا پارورش سهاد و
یهاسینه کند و مصالحهرری و مصالحهجوی ری سروی کرسه و یستمریر بگشد ،بهلحاظ سیاسا
توسعهیااتهتر یست؛ بنابریین ،توسعۀ سیاس  ،مسیری یکسویه و تنها مع وف به یهااس سولات و
ظاکمیت یبوسه و یاظر بر کنشنری مصالحهجو یایۀ جامعاه و ییروهاای یجتماا

و مادی ییاض

م شاوس سر ییان مسایر ،ارهناگ ساازویری ،تویااق ،و ساازش باا تسااهل و مادیری و ارهناگ
ریتوروی و بهویژه ریتوروی ییتقاسی سر میان همۀ ییروها و با یهاس قادرو همبساته یسات و
بگش مهم یز توسعۀ سیاس ری تشکیل م سهد سمقصوسی)57 :1399 ،
کالین مورا سر یبتدیی کتاا «یک ت وری یخالق بریی مصالحۀ سیاس » م رح م کناد
که پس یز سورههای طوالی سرریری یا سرکوا ،مصاالحۀ سیاسا باریی تأسایس یاا بازساازی
رویبط سموکریتیک ،ضروری و بریی ترغیب صی سازی سر جهان ،مهم و بنیاسی یست سماورا ،
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 )ii :2010بهیظر مورا  ،مصالحۀ سیاس یک یز مهمترین سغدغهها و واالشهاای جویماع
سرریر سموکریتیضیسیوی یست که سورههای ظاکمیتهای سرکوبنرییه و یقض رسترسۀ ظقوق بشر
ری رذرییدهیید مورا یذ ان م کند که وضعیت م یوا و رااه ظال و آیندۀ جویماع ییتقاال  ،باه
میضین مواقیتهای آیان سر مصالحۀ سیاس بستن سیرس
سریینمیان ،باید توجه سیشت کاه مصاالحۀ سیاسا  ،یاهتنهاا سر تأییاد ،بیکاه سر تارجی
تیاووها سر اضای موم سیاس تحقق م یابد یظتریم به ریتمانهاای ظاشایهیی و تعریاز
رسترسه یز یمر سیاس سر یییاس صی الزم یست؛ بهرویهیی که سر کنار سولتها ،بازینرین سینر
جامعۀ مدی ییض سر پویش صی مشارکت سیشته باشند سر یینیا سینر سولت ،تنها شکل جامعۀ
سیاس یا تنها مرجع یمنیت ییست و صی  ،سستاورس تعامل ساختارهای یجتماا

و یقتصااسی

یست سشهیدی)279 :1384 ،
توجه به تیاوو و یمر محی و همچنین بازی آزیس تیاووها که زمینهساز و یتییاۀ صای و
مصالحه هستند ،میهوم صی و مصالحه ری به معنای یظتریم و ر ایت سینارین یاا هماان میهاوم
صی مدی و مصالحۀ سیاس یضسیک ما کنناد ییان صای سر جامعاۀ مادی متکثار تحقاق
م یاباد صای مادی  ،برآماده یز یاو

جامعاۀ مادی یسات کاه سر آن تیااووهاا برمبناای

محی رریی محترم شمرسه م شوس سر ینظال ،مؤلیۀ دیلت م تویید متضمن ارصاتهاای
بریی بازیمای و مشارکت یضسیک باشد سشهیدی)299 :1384 ،
بهیینترتیب ،مصالحۀ سیاس  ،رویبط مؤثر و بستر ضاروری توساعۀ سیاسا ری یساتحکام
م بگشد و آشکار یست که توسعۀ سیاس به تقویت مصاالحه و آشات ما یییاماد؛ بناابریین،
یستنتاج م شوس که توسعۀ سیاسا و مصاالحۀ سیاسا بهرویاهیی جادیی یاپاذیر باا هام راره
خورسهیید و سرویقع ،ویبستن سروی و متقابی به هم سیرید
 .2مصالحۀ سیاسی و توسعه در جمهوری اسالمی ایران
ییریییان و ییاکان آیان اابه تعبیر و سگن ذبی یلیه صیاس)1اا یز همان روزرااریی کاه پاا باه ااالو
ییرین رذیشتند ،ییدیشۀ صی و سوست ری با ییدیشۀ آباس کرسن زمینهای بایر سر ییرین و رسترییدن
ییک و پاک و یلبته ثویا معنوی و خشنوسی یهوریمضسی سریظر سیشاتهییاد؛ یزهماینروسات کاه
زرتشت ،پیامبر یس ورهیی ییرینزمین ،یساس تعییماو خوس ری بر مانش ییاک و راویش ییاک و
کنش ییک یهاس و با ییدیشۀ بد ،یعن یهاریمن و هماۀ مظااهر وجاوسی یو باه مباارزه برخاسات
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سصیا)40 :1346 ،
سین یسالم با وروسش به ییرین ،ریشههای خوس ری سر خا سیرپای یین سرزمین یستویر کارس و باا
ییروی که سر یین سرزمین و بریساس یین بینش و ارهنگ یاات ،تاا سارزمینهای شامال واین و تاا
جضییر ییدویضی پیش رات آزیسمنش و ویژر صای جویایۀ یساالم باریی ییریییاان ،باهمریتب بایش یز
میتهای سینر برجستن سیشت و بههمینسبب ااهمچنانکه سر قرون بعدی شاهدیماا بضرگتارین
متکیمان و اقیهان و میسرین یسالم سر یین سرزمین ظهور کرسید ثمرۀ تعییماو یسالم سر ییریییاان و
تیییق آن با ییدیشههای کهن ،سبب شکلریری بینش میق شد که سر آن ،ظیم و خویریضی و ساتیض،
بهمنضلۀ تگ

یز یویمیس یله تیق شد یین ییدیشه ،یلیت و همضیست ری یز پیروین یاک ماذهب باه

مرسم که یز مذیهب سینر یا یز یسیان سینر باشند ،ییض رسترش سیس سر سییای که ظت یاریس یک شاهر
و سیار ،یکدینر ری تنها بر یثر یختالفهای کووک به خا و خون م کشیدید و بریی تیتایش قایاد،
جنایتهای بضرر ری مرتکب م شدید ،متیکرین یسالم ییرین ،مارسم ری باه صای و سیس باا معتقادین
مذیهب سینر و ظت یسیان سینر اریم خوییدید یستقریر ونین ییدیشۀ مصاالحهررییه و آزیسییدیشاایهیی
سر ییرینزمین سبب شد که یز یبتدیی پیدییش سولت و یمپریتوریهای بضرگ سر ییان سارزمین ،هماویره
تمام یقویم که سر آن ساکن بوسید ،مورسیظتریم یکدینر باوسه و سر آریماش و صای باه همضیسات باا
یکدینر بپرسیزید
یما بااوجوس وناین پیشاینۀ تمادی  ،تااریگ  ،و سانت سیرپاای سرباارۀ صای سوسات و
مدیریپذیری ییریییان ،متأسیایه سر سدۀ یخیار باه سالیال پرشاماری همچاون پیشاینۀ تااریگ و
میکارس یسااتعمارررین و یسااتبدیس سیاسا و ارهنااگ و ذهنیاات و مناااع یگبنااان ،ییاان یصاال
مصالحهجوی  ،آیچنان که بایاد و شااید ،مورسقباول و یساتقبال و مشارو یت سولاتهاا و ییاض
رروههای قوم سر ظلواصل معضالو و مناز او یبوسه و سر یید سورههای زمای یی هم کاه
مصیحان توییستهیید به رصۀ ظهور برسند ،با والشها و معضالو اریویی روباهرو باوسه و باه
تیربۀ مایدراری سر ظااظه و روح جمع ییریییان تبدیل یشده یست
سر تأیید یین موضوع م توین باه وضاعیت ییارین سر شااخ های همچاون شااخ

جهاای

صی  ،ظکمریی  ،و شکنندر سولت سر سال  2020یشاره کرس که بریساس آن ،جاینااه ییارین سر هار
سه موضوع ،سر سستۀ غیرصی آمیضترین ،ضعیزترین ،و سولتهای شاکننده قاریر سیرس متناساب باا
یین رضیرشها ،مقدیر شاخ

صی ییرین که بریساس ماویرسی واون میاضین خشاویت ،سسترسا باه

سالح ،تعدیس پناهندهها ،زیدیییان ،ب ثبات سیاس  ،ستیض سیخیا  ،تعادیس ییروهاا و مگاارج یظاام ،
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ی تری ها و جارییم خشان ،وظشات سیاسا  ،رویباط باا همسااینان ،و یرزیااب و ییادیزهریری
م شوس ،یز  2/53ویظد سر سال  2008به  2/67ویظد سر ساال  2020رسایده یسات کاه باهمعنای
تنضل سر وضعیت صی و آریمش سر کشور یست و سر میان  163کشور مورسبررس سر رتباۀ  142قاریر
رراته یست بهیینترتیب ،یرر کشورهای ضو یمویۀ شاخ

صی ری برظسب میکرسشاان باه پانج

رروه سستهبندی کنیم ،ییرین سر رروه پانیم ،یعنا غیرصای آمیضترین راروه قاریر م ریارس سر ماورس
شاخ های ظکمریی ییض رتبۀ ییرین سر میان  202کشور مورسبررس  ،رتبۀ  181بوسه یسات کاه پاس
یز محاسبۀ شاخ های همچون اساس سیاس  ،یثربگش سولت ،کیییت مقرریو ،ظاق یظهااریظر و
پاسخروی  ،ثباو سیاس  ،یبوس خشویت و تروریسم ،و ظاکمیت قایون بهسست آمده یسات بررسا
تغییریو بهوجوسآمده سر شاخ

ظکمریی ییرین سر طول سالهای رذشته ییض یشاینر ییان یسات کاه

روید کی ظکمریی سر ییرین ،یضول بوسه و یمرۀ ییارین یز  -0/78سر ساال  1996باه  -1/14سر ساال
 2019کاهش یااته یست یینکه شاخ

ظکمریی سر ییرین سر تمام یین سوره ،منی بوسه یست ،خاوس

یشاینر یین یست که وضعیت ظکمریی سر کشور ما مناساب ییسات و یرار کشاورهای مورسبررسا
پروژۀ ظکمریی ری برپایۀ میکرسشان سر ظکمرییا سر پانج راروه سساتهبندی کنایم ،ییارین سر راروه
پنیم ،یعن ضعیزترین رروه قریر م ریرس یناه به وضعیت ییارین سر زمیناۀ موضاوع «شاکنندر
سولت» ییض یرروه بیانکنندۀ یوضاع بهتری سر یین شاخ
جدیادترین راضیرش شاااخ
شاخ

یسبت باه سو شااخ

پیشاین یسات و سر

سولاات شاکننده ،ییارین سر سااال  ،2020یماارۀ  83/4و رتباۀ  135یز

کل ری کسب کرسه یست ،یما یناه به وند شاخ

یساسا تعیینکنناده سر ییان موضاوع،

یزجمیه وندسستن یگبنان ،ی تری های رروه  ،مشارو یت سولات و ظقاوق بشار و ظاکمیات
قایون ،ظاک یز یین یست که ییرین سر یین مویرس ،بیشترین ااصیه ری با یگستین کشور سر ییان شااخ
س)2

سیعن انالید) سیرس

یک یز مهمترین ویمل مؤثر بر یین موضوع ،پریکندر قدرو و سیاسات ،یاه باهمیهوم وجاوس
یو

ادریلیسم سیاس منتظم سر جامعه ،بیکه بهمعنای وندراین مریکض قادرو سر ییارین یسات کاه

با ث ارسایش توین ییروها و ییض بههمریگتن تصمیمریری و راه تضاس آنها با همدینر م شوس
ییرین ،سرزمین بضرر یست با پریکندر زیاس ،جمعیت یامتریکم ،تنوعهای قوم  ،ارهنن
و مدی  ،لبههای تمدی همیشهاعال با سینر تمدنهای سی یهسیر ،موقعیت ژۀوپییتیک ،تااریگ
بسیار طوالی و پرظاسثه بریی ونین جامعهیی ،ب تقاری مضمن بهلحاظ منابع قدرو ،ثاروو،
منضلت ،معرات ،و وجوس سیشته یست ساریستگویه)1397،
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یین موضوع ،بهویژه پس یز ییقاالا یساالم ییارین یماوس بیشاتری یااتاه یسات؛ بهرویهییکاه،
برخالف رویههای پساییقالب  ،سر ییرین پس یز ییقاالا ،یاک سولات متمرکاض ،قدرتمناد ،و همسااز
ییدۀولوژیک باهوجوس ییاماد همچناین ،بارخالف ییقالاهاای مادرن ،تیاووهاای ییادۀولوژیک و
شکافهای سیاسا سر ییارین پسااییقالب  ،یاهتنها کااهش ییااات ،بیکاه بهتادریج رساترش یااات
سذویلیقاری )6 :1397 ،یرروه سر جریان ییقالا سال  1357بیشتر ییروهای سیاس ییریی توییساته
بوسید سر «یۀتالا بضرگ» ،زیر وتار ماذهب و رهباری آیتیلیاه خمینا سر مبارزیتشاان ییاه یظاام
پاسشاه به پیروزی برسند ،یما هررض یتوییستهیید سر  4سهۀ رذشته یز ییقالا ،بنیانراذیر یۀتالاا تاازه
شااوید؛ بنااابریین ،سر رصااۀ تصاامیمریری بااا یهاسهااای مااویجهیم کااه هریااک بااهتنهای م تویینااد
تصمیمهای ری بنیرید یا سستکم ،مایع یجریی تصمیمهای سولت ااسر معناای اام آنااا شاوید سر
یین معرکۀ سیاس  ،یمکان تصمیمریری وجوس یدیرس و هرکس برپایۀ القاه و مناااع سیاسا خاوس و
رروهش یا کاری ری یییام م سهد یا مایع یییام کاری م شوس قدرو سر ییارین ،وناان پریکناده شاده
یست که راه وجوس سولت ب معنا یسات و ییناار سولتا وجاوس یادیرس؛ بهسابب هماین مناز ااو
یهاسهای تصمیمریر سر ییرین پس یز ییقالا ،شاهد تناقض و یاکارآمادی سر سیاسات و مویزیکااری
کایونهای پرشمار تصمیمریر هستیم که یو یینرس یهااسی سر سیاسات سر ییارین ری موجاب شاده
یست سذویلیقاری)10 :1397 ،؛ بنابریین ،بهیظر م رسد ،سر ییرین بر سر هیچ موضو

تیاهم وجاوس

یدیرس ظکمریی غیرییباشت  ،محدوسیت یاقهاای سیاسا  ،و یااهمضیرری سیاساتهای ریهبارسی
یزیکسااو و قاادرو وتااوی بااازینرین غیریهاااسی و اقاادین مهندس ا یهاااسی جناحهااای سیاس ا سر
ییرین یزسویسینر ،یهتنها یۀتالف جناظ ری بهتعویق ییدیخته ،بیکه وااق می ری به یک رروراان تبادیل
کاارسه یساات سر ییاان معرکااه کااه جناحهااای سیاساا سر ییاارین ،بااهجای ماادیریت شااکافهای
سیاس ایجتما

ب اریی همیاضیی هااای صاای جویایه ،بااه یمایناادران شااکافها و ق ببناادیهای

سیاس ایجتما

تبدیل شدهیید ،ساختار تصمیمریری به یسبت ،متکثر و سر مویرسی ظت متعاار

یست بهیینترتیب ،تضاسهای آشکار رروههای مگتیز سیاس که هیچیک مناابع تسایط کامال بار
یقتدیر و ظاکمیت ری یدیرس ،باه امال بازسیریادهیی سر برسااختن رویکارس ویظاد و مسایط سیاسا و
یقتصاسی غیرییدۀولوژیک و غیرخصومتآمیض می سر ییرین تبدیل شده یست
 .3آسیبشناسی مصالحۀ سیاسی در ایران
مصالحۀ سیاس سر جامعۀ سیاس ییرین با موییع و تننناهای رویارویس روبهرو یسات و رسپاای
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یین آسیب ها ری سر یبعاس سیاس  ،یقتصاسی ،یجتما  ،ارهنن م توین جستوجو کارس کاه سر
یسیمه ،بهیختصار به آنها یشاره شده یست
 خوییش هژموییک و آیتاروییست یز سپهر سیاس ؛
 کژاهم یز مصالحۀ سیاس بهمثابه ویسیسر  ،یییعال و تسییم؛
 اقدین معنا و سر سرست یز میهوم مصالحۀ سیاسا و ضاروروهای آن باریی جامعاۀ
یمروز ییرین؛
 تیربااههااای منی ا تاااریگ یز مصااالحۀ سیاس ا یزجمیااه سر قریرسیسهااای ریسااتان،
ترکمایچای ،قریرسیس  ،1919می شدن صنعت ییت ،و قریرسیس کنسرسیوم؛
 رویکرس ییقالا یسالم و محتویی قایون یساس سر ترویج ییقالب رری ،بینایههریس ،
شورش رری ،و تعار

سیاست خارج با یظم موجوس بینیلمیی بهمثابه یظام یا اسالیه؛

 دم ر ایت الزم ظقوق شهرویدی سر کنار ضعز مس ولیتپذیری شهرویدی سشیای و
صدیق  )529-576 :1395 ،و وجوس برخ تبعیضها سر میان راروههاای مگتیاز قاوم و
می  ،سر کنار تشدید شکافهای یقتصاسیـیجتما

و روید روبهیاول وضعیت طبقاو متوسط،

رسترش ظاشیهیشین  ،و یاضییش اقر و ااقه و رسترش مناز او ارسی و جمع س بدی:1395 ،
)233-265؛
 ضااعز یهاسهااای ماادی و تشااکلهااای سیاس ا سر کنشاانریهااای صاای جویایااه و
صی سازییه؛
 رقابتهای یاسالم و بهرسمیت یشناختن سینری و رقیب؛
 رویکرس ییدۀولوژیک و مرزبندیهای غیرمنع ز یسبت باه مصاالحه و ییاض تابوساازی
موضوع مذیکره و آشت سیاس و برجستهسازی جهاس و شهاسو؛
 ضعز آماوزش و تارویج یسبیااو صای و شاهرویدی سر یظاام آموزشا  ،سر ارهناگ
موم  ،سر رسایههای موم و می و یز تربیونهای رسم ؛
 .4راهکارهای مصالحه و توسعه در ایران
ترسیدی ییست که ریه رسیدن به مصالحۀ می سر ییرین ،یز مسیر توسعۀ سیاس و یهاسیناه کارسن
مشارکت آزیسییه و اسالیۀ تمام یظاضیا ،یقاویم ،و جنااحهاا سر یمار ییتگابااو و تصامیمریاری
م رذرس و بدونشک ،تحقق مصالحۀ می و سیاس سر ییرین ییض زمینههای توسعۀ هروه بیشاتر
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س)3

کشور ری اریهم خویهد کرس

مصالحۀ می  ،یعن همهباهم و با پذیرش تکثر و یز موضع بریبار

سر ریستای توسعه و آباسیی کشور یقدیم کنیم یین یمر ،بهمعنای بهرسمیت شناختن ییان موضاوع
یست که هیچ ارس ،ظضا ،و جریای یم تویید بار سننین آیناده و سااختن ییرییا آبااس و آزیس ری
بهتنهای بهسوش بکشد مریس و منظور یز مصاالحۀ میا ییان یسات کاه ماا یاهتنهاا باریی ظال
مشکالو موجوس ،بیکه بریی جیوریری یز وقوع ایایع یوپدید ،ییااز باه جریظ هاای باضرگ سر
رصههای رویارون سیریام کاه یییامشاان ییازمناد واااق میا یسات و هیچکادیم یز جناحهاا
بهتنهای قاسر به تحمل یین بار بضرگ و یجریی یین منویاو ییست مصالحۀ می معناای یادیرس
جض یینکه ییروهای سیاس  ،یکدینر ری بهرسامیت بشناساند و جامعاه و ظکومات باههیچروی
بهرویهیی تکصدیی یسیره یشوس و وندصدیی رسمیت یابد
بریینیساس ،سر یسیمه ،برخ یز ریهکارهای تحقق یین یمر سر جمهاوری یساالم ییارین ری
مرور م کنیم:
 .4-1خروج از بدفهمی دربارۀ موضوع مصالحه

یگستین رام بریی مصالحه سر میان رروههای مگتیز سر ییرین ،سریاات معنا و سرکا سرسات یز ییان
میهوم و ضرورو آن بریی جامعۀ یمروز ییرین یسات متأسایایه یاهتنها مصاالحۀ سیاسا سر بریاماه و
مل سیاس کنشنرین و اعاالن سیاس ایجتما

جای سرخوری ییااته ،بیکه هام باهلحاظ یظاری و

هم بهلحاظ می  ،بهمثابه یک ضدیرزش ،مورس هیمۀ منتقدین و مگالیاان قاریر رراتاه یسات رویاا
ماهیت و سرشت ییقالا و جمهوری یسالم سر پیویاد باا مناااع برخا رروههاا و ییروهاای سرون
ظاکمیت ،با ییقالب رری ،شورش رری و «یه» بضرگ ،سرشته شده و یستمریر یااته و باا وناین بنمایاۀ
هویت یی ،مذیکره و ریتورو ،بدهوبستان و سازش و مصالحه ری به تابوی یظام تبدیل کارسه یسات سر
یین رصه ،بهیظر م رسد که ییرین پس یز ییقاالا باهیو

ویمسیر رویکارس و روش ل اون تروتساک

یست که شعار ییقالا پیوسته سر رسترۀ جهای ری م رح م کرس باهیظر تروتساک  ،ظرکات پیوساتۀ
ضدیمپریالیست و ییقالب رری ،ضامن بقای ییقالا یست؛ بنابریین ،با وناین ینرشا م تاوین یس اا
کرس که جمهوری یسالم «ااقد یستریتژی صی » یست سمقصوسی)18 :1396 ،
با توجه به یین وضعیت کاربست مصالحه سر ساختار قدرو یجتما

و سیاس سر ییارین

و ضرورو بازبین خوییش هژموییک آیتاروییست یز سپهر سیاس  ،یتگااذ ورخشا ریهبارسی
بهسوی مصالحهجو ی و صی رریی سر همۀ رصههاای سیخیا و خاارج یسات کاه ضامن
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و همبساتن میا ری برپایاۀ مصاالحۀ سیاسا و

خوییش آروییست  ،بازترسیم و ترمیم خویهد کرس سریینریستا ،الزم یسات کاه یبتادی سر ریساتای
یلضیم کاربست میهوم مصالحۀ سیاس سر ییرین یماروز و یقاش آن سر ظال معضاالو جامعاه و
سپس ،سر یییاس سر سرست و مناسب یز یین میهوم ،یقدیم جدییی یییام شوس سر یین ریهبرس،
صی و مصالحه ،یه بهمنضله ویسیسر و یییعال و تسییم ،بیکه یو

شایا ت ،آینادهییدیشا و

بهیو  ،یک ریهبرس هوشمندییه تعریز و تیق م شوس که توسعه ،منااع می  ،وااق یجتماا ،
و همبستن می ری سر پ خویهد سیشت
 .4-2تبدیل گفتمانهای سلبی به گفتمانهای ایجابی و الگوبودگی

یرروه سیاسترذیری صی  ،ریتورو ،و مصالحه سر همۀ یبعاس کنشنری سیاس ایجتماا

و

ارهنن  ،بهویژه سر س وح می  ،من قهیی ،و بینیلمیی  ،سر یگستین سالهای سومین سهۀ قرن
بیستویکم ،یه بهمثابه تاکتیک ،بیکه به نوین یک ریهبرس و یک یلاضیم ییسای ا قالیا یرزیااب
م شوس ،بایینظال ،سر وهار سهۀ یخیر ،تصویر می اهویت یز جمهوری یسالم ییرین متاأثر یز
پیروزی ییقالا یسال م  ،ساختار و محتویی قایون یساس  ،بروز جنگ تحمیی و ییاض تانش سر
رویبط با غرا ،با ییقالب رری و ستیضهجوی یسبت به یظام من قاهیی و باینیلمییا و سر یاک
معنا ،با یسبیاو سیاس یی همریه یست سمقصوسی )19 :1396 ،ویقعیات ییان یسات کاه واه
بپسندیم یا یپسندیم ،ییقالا یسالم با قریۀت ییقالب رری و شورش رری سر بریبر یظم موجاوس
سیخی و یظام باینیلمیال سر بهمان  1357پاا باه رصاۀ ظیااو یهااس و ییان قریۀات سر طاول
وهلوییدی سال رذشته ،با یشیبواریزهای  ،پینیری و به یبرریتمان می تبدیل شد و بر زیدر
سیاس  ،یجتما  ،ارهنن  ،و یقتصاسی آظاس مرسم و رروههای یجتما

ری تأثیر رذیشات یماا

یین ریتمان ،باوجوس ظرایتهای یییاس یجماع سیاس  ،یجتما  ،و تقو یت همبستن میا یز
طریق تولید ،بازتولید ،و ترو یج قریۀت و هو یت شورش رری و ییقالبا راری و غیریاتساازی،
سینر ظرایت بسیجررییی وون رذشته ری یدیشته و یساتمریر ییان رویاد ،ارییناد کناد توساعه ری
بیشیزپیش مگتل خویهد کرس و یص ال یظام و سارمایۀ یجتماا
سیشت و وااق یجتما

و میا ری سر پا خویهاد

و همبستن می ری سوار یختالل خویهد کرس

سریینباره ،یمایندر سیاس یامتویزن و بگش  ،منصبمحوری ،و سوری یز بریامهرریی  ،تیقا
شکافهای سیاس به نوین یرزش و هنیار ،و سر ییتگاباو به نوین تکنولوژی سیاسا یزیکساو،
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و وجوس بازینرین غیریهاسی سیریی قدرو وتاو ،سیاساتزسر موضاوعهای هاویت  ،اقادین یۀاتالف
یییاب اسیب  ،یاکارکرسی سیاس ایهاسی ،و یتگاذ سکترین جامعۀ ضعیز یزساویسینر ،یصای ترین
ویمل بازسیریدۀ مصالحۀ سیاس سر ییرین بهشامار م آیناد سرویقاع ،جناحهاای سیاسا سر ییارین،
بااهجای ماادیریت شااکافهای سیاس ایجتما
ق ببندیهای سیاس ایجتما

ب اریی تولیااد صاای  ،بااه یمایناادران شااکافها و

تبدیل شدهیید سذیکری)66 :1397،

سر بررس تاریگ ایهاسی ،برپایۀ ییدۀولوژی رسام جمهاوری یساالم ییارین و سیادراه
بگش زیاسی یز خبرران و تدوینکنندران قایون یساس  ،جهان به سو بگش «خوسی اسینری» یاا
«ماابینایه» تقسیم م شوس یین ینرش سبب شده یست که یز مقدمه تا یصول رنیایدهشاده سر
قایون یساس  ،یسبیاو یی یز جایناه ویژهیی برخورسیر باشد بهکارریری پیوستۀ ویژههای مایناد
یستکبار ،یستعمار ،سی ۀ بیناینان ،جهان غرا ،و یشان م سهد که جمهاوری یساالم باا
یناه بدبینایه به جهان خارج ما ینارس ییان رویکارس بار بسایاری یز یصاول قاایون یساسا
ظاکمیت سیرس سر هماۀ زمیناههاای سیاسا  ،یقتصااسی ،ارهننا  ،و یظاام  ،قاایون یساسا
جمهوری یسالم ییرین ،جهان ری یز یناه خوسی و بینایه ترسیم م کند سرویقع ،قایون یساسا
با غیریتسازی رسترسه ،سییارۀ محادوسی یز یمکایااو و اعالیاتهاا ری پایشروی کااررضیرین و
میریان رذیشته یست یتییۀ ونین جهتریریها و یصول  ،یزیکساو ،تولیاد رساترسۀ یسبیااو
یی و توط هیینارییه سربارۀ جهان خارج و یظام بینیلمیال سمقصاوسی و ارا 114 :1388 ،و
)115و یزسویسینر ،مسدوسسازی و تابوسازی موضوع مذیکره و مصالحه ،خبیثسازی رقیاب
و بهظاشیه رییدن یسبیاو یثبات  ،تأملرری ،و سازیده یست سمقصوسی )20 :1396 ،با ترسیاد،
تازمای که ظذف و یی بر سییرۀ ریتمای سیاسات سر جمهاوری یساالم ییارین ظااکم یسات،
سگن ریتن یز مصالحه و ریتورو یمری بیهوسه و باطل ست
 .4-3شناسایی حداکثری کنشگران

ییدۀ «شناسای » یز سهۀ  1990تا یمروز ،جایناه ویژهیی سر م العاو یاوم سیاسا یز طریاق
شکواای یسبیاو سیاست هویت ،سیاست تیاوو ،و وندارهنگرریی سر سا
تحییل مناز او هویتپایۀ معاصر سر س

سیخیا و ییاض

بینیلمیی  ،پیادی یماوسه یسات سظااج یوسای و

ذیکری )88 :1396 ،شناسای یا یق ۀ مقابل آن ،دم شناسای  ،زمای معنا م یابد که یاریس یا
سازمانها سر تعامل هستند یا یین تعامل قیم م ماید که ممکان یسات شاکلهای رویااروی

مجتبی مقصودی /مصالحۀ سیاسی و توسعه در ایران؛ بررسی چند گزارۀ نظری و انضمامی

208

ژپوهشناهم علوم سیاسی

پاییز  ،1400شماره  ،4پیاپی  ،64صص 181-219

سیشته باشد یلکسایدر ویت ،1یین میهوم ری سر سو قالب ظدیقی و ظدیکثری تحییل کرسه یست:
منظور یز شناسای ظادیقی  ،باهرسامیت شاناخته شادن باهمثاباه یاک موجوسیات مساتقل سر
وارووا قایون یست سر مقابل ،شناسای ظدیکثری ،بهمعنای مورسیظتریم و توجه قاریر راراتن
سوژه بریی ویضی که آن ری خاص و متیاوو م سازس ،یست سظااج یوسای و ذیکاری:1396 ،
 )92سرویقع ،منظور یز شناسای ظدیکثری ،ویضی اریتر یز ظقوق قاایوی یسات و باه پاذیرش
تیاووها یشاره سیرس؛ شناسای ظدیکثری ،بهرسمیت شناختن و یظتریم رذیشتن باه ویژرا هاای
خاص و منحصربهارس همۀ کنشنرین یست یین شکل یز شناسای بر ویژر های هویت تأ کیاد
سیرس و مشگصاو خاصبوسر هویت ری برجسته م کند بهبیان روشنتر ،بریی ویژر های که
سوژه ری خاص م کند ،یظتریم قاۀل یست
ریتن یست که بسیاری یز مناز او بهسلیل قیم مایادن ارییناد شناساسا ظادیکثری هررویاه
تیاوو زبای  ،قوم  ،مذهب  ،و هویت کنشانرین رخ م سهاد کاه م تاوین آنهاا ری «برسااختههای
سرونزیی سیاس ایجتما » یامیااد؛ زی اری سر ش ارییط اادم شناسااای ظاادیکثری ،هررویااه هویاات
غرورآمیض کنشنر با یایمن هست شناخت روبهرو شده و یین دم شناسای ری بهمثاباه تهدیاد بهشامار
م آورس؛ بنابریین ،یارضیر یز مباارزه باریی آن خویهاد باوس سرمقابال ،سر وضاعیت کاه برسااختههای
سرونزیی سیاس ایجتما

کنشنرین مورستأیید و یظتریم کنشانرین شناسانده قاریر بنیارس ،یز شاتاا

شکلریری مناز ه بهمثابه طرف مقابل صی  ،کاسته خویهد شد سذیکری)66 :1397 ،
ریته شد که جامعۀ ییریی  ،بهلحاظ ارهنن اقوم و مسیک ااکاری ،جامعاهیی متکثار
یست؛ بنابریین ،بریی رسیدن به مصالحۀ می باید یز هرآیچه موجاب تبعایض و یجحااف میاان
رروههای مگتیز قوم و می م شوس ،بور کرس و ساختار یاوین ری بار روی سموکریسا هاای
متک بر ظقوق شهرویدی ،بنا یهاس و تسااوی ظقاوق یااریس سر بریبار قاایون ری باه مرظیاه یجاری
سرآورس؛ زیری سموکریس  ،تویاق شهرویدین آزیس و خوسبنیاس یک ویظد سیاس بر سر میثاق سقاایون
یساس ) مشتر با ظقوق یکسان سر بریبر قایون بریی همنان یست؛ قایوی که با یتکا و پایبندی
به آیین یله و ر ایت ظقوق بشر ،تبعیضهای ظقوق ری کناار رذیشاته و سااختار ظکومات ری
اسالیه تنظیم م کند صی جض با مس ولیتپاذیری ظکوماتهاا سر قباال ی ماال کاه یییاام
م سهند و شکلریری وااق موم یمکانپذیر ییست مشارکت ،ظاکمیات قاایون ،شایاایت،
1. Alexander Wendt
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پاسخروی  ،شکلریری وااق موم  ،دیلت و ظقوق مساوی ،یثربگش و کاریی  ،و مهامتار
یز همااه مس ا ولیتپااذیری سر قبااال ی مااال و تصاامیمهای ظکااومت  ،یاضونباار تااأمین ظقااوق
شهرویدی ،م تویید سر برقریری صی مؤثر باشد
 .4-4ظرفیتسازی برای توسعۀ نهادهای مدنی

یرر بپذیریم که یک یز شاخ های مهم توسعه ،یاضییش مشارکت مرسم ،ییروهاای یجتماا

و

یهاسهای مدی یست ،سریینصورو ،یک یز ریهکارهاای توساعۀ سیاسا و مصاالحۀ میا سر
ییرین ،توسعۀ یهاسهای مدی یست یهاسهای جامعۀ مدی سر توسعۀ آراه مادی و سیاسا و
ترویج یرزشهای مشتر یک جامعه ،یقش بسیار مهام و بنیااسین سیریاد آنهاا ریاتوراو ری
یهاسینه م کنند و وسعت م بگشند و زمینهساز مشارکت قا دهمند هماۀ رروههاای جامعاه سر
ارییند قدرو و یمر سیاس م شوید؛ بنابریین ،تأثیر ب بدیی ییض سر مصاالحۀ سیاسا جویماع،
یجماع یگبنان ،و رسیدن به توسعه سر آن جویمع سیرید
با پذیرش یین یصل مهم که مهمترین کارکرس یهاسها ،یییاس و ظرایتسازی بریی مصالحه
یست ،یهاس خایویسه ،قایون و قایون یساس  ،قریرسیس یجتما  ،ییتگابااو ،رساایههاا ،یهاسهاای
صنی و یم  ،یهاس آموزش و تعییموتربیت ،یهاسهای یمنیت  ،ییروهاای مسای  ،ساندیکاها و
یتحاسیههای کاررری ،هر یک ،یز طریق پذیرش یلضیماو و ارییندهای قایوی  ،یقاش بنیااسین سر
پیشبرس ارییند مصالحه سر ییرین سیرید؛ به نوین مثاال ،ییتگابااو ،یکا یز شااخ هاای مهام
یظامهای مرسمساالر یست که با شرط آزیس ،اسالیه ،و شیاایت بوسن ،سر ب ن خاوس سربرریریادۀ
یو

مصالحۀ سیاس بین ییروها و یگبنان رقیب سر یک جامعه یسات کاه سر قالاب پاذیرش

قوی د ییتگابات و راتارهای سموکریتیک ظهور و بروز م یابد و سر ب ان خاوس ،سابب ثبااو سر
بنیانها و تغییر ری سر شاخوبرگها و روبناها م شوس صاندوق رأی ،سر مال ،مصاالحه ری باین
ییروهای سیاس رقم م زید و رقبای ییتگابات باید بگت خوس ری سر ییتگاباو بعدی بیازمایند
سر یین ارییند ،بازینرین با پذیرش قوی د یبرسهای ییتگابات  ،یجازه م سهند که یکثریت ،ساکان
قدرو ری بهسست بنیرس و یقییت ییض با تضمین ظقوق خویش ،سیاسات ظرایاتساازی ری باریی
پیروزی سر ییتگاباو سورههای بعد سیبال م کند سمقصوسی1398 ،؛ مقصوسی)85 :1385 ،
ً
یظضیا ،رقابتهای ظضب  ،و یۀتالفهای ظضبا ییاض یساساا تولیدکننادۀ مصاالحۀ میا
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هستند سموری )117 :2013 ،1یظضیا سیاس با تولید یۀاتالف و مصاالحه باا یظاضیا سینار،
یهتنها امی بازسیریده سر بریبر مناز او یظتمال بهشمار م آیند ،بیکه یز ب تصامیم سرباارۀ
سیاستهای مشتر و بروز هررویه یاهمسازی سیاست جیوریری م کنند
جدیی یز یهاسهای کالسیک همچون یظضیا ،رسایهها ،و  ،یییمنهاای یما ییاض بهمثاباه
یهاسهای میایی  ،با یییای یقش متغیر میاینیر یاا میااینین ،ما توییناد باه یااضییش مشاارکت ،ثبااو
سیاس ایجتما

و ریتوروی میان بگشهای رویارون جامعاه کماک کنناد یییمنهاای یما ،

یک یز بضرگتارین و تگصصا ترین یهاسهاای مادی و یما و یز مهمتارین یجتماعهاای یما
بهشمار م آیند که باا توجاه باه ماهیات وجاوسی خاوس ،مسایر توساعۀ سرونزی ،پو یاا و سموکریتیاک،
سیوطیبایه و غیرآمرییه ری یز طریق یییاس مصالحه ،مشارکت ،و ریتوروی ییتقاسی همویر م کنند
یرر بپذیریم که به سالیل پرشماری ،یزجمیاه پیشاراتهای یرتبااط و ییقاالا سر رصاههای
یطال ات  ،صر جامعهپذیریهای سیاس مهندس شده ،سستوری ،تکسویه و تحمییا یز بااال باه
پایین بهسر آمده یست و یاضونبریین ،تقالهای ریهبری آمرییه بریی هنیارساازیها ،بارهاا باا شکسات
روبهرو شده یست ،ییتظار م رات کاه سر سهاههای یخیار ،ارییناد جامعهپاذیری سیاسا سر تعامال
یهاسی ،وندسویه ،و سموکریتیک و برپایۀ یرزشهای مشتر تاریگ  ،بهرویاهیی سرونزی تحقاق یاباد؛
یین سرظال یست که سر مل ،یهتنها ونین یشد ،بیکه سر یین مسیر باا موییاع جادییی روباهرو شاده
یست؛ بهیینشکل که سر مویرس پرشماری ،یهاسهای رسم  ،ظکومت و ظاکمیت  ،بااوجوس مسا ولیت
یولیه سر یییاس آریمش ،یستقریر ،و تعمیق ییسیام یجتما

و همبساتن میا و کااهش تعار هاا،

بهلحاظ کارکرسی ،رویدی معکوس ری پیموسه و با غیریتسازی پیوسته ،تولیاد یسبیااو پرخاشانرییه و
ییرو ،زمینههای مدیری ،تساهل ،و مصالحه ری بهظاشیه رییدهیید
سر ونااین شااریی

یز باادکارکرسی و یاکااارکرسی برخاا یز کاااررضیرین و ویماال ساانت

جامعهپذیری و سر مقابل ،بروز مقاومتهای یجتما  ،بهویژه یز سوی یسال جاوین ،سر مقابال
جامعهپذیریهای رسم  ،بازینرین و کاررضیرین جدیدی به یین رصه ویرس شدهیید و روشهاا و
شیوههای جامعهپذیری سیاس تغییر کارسه یسات؛ یهاسهاای مادی و ظاوزۀ اضاای ماوم ،
شبکههای یجتما  ،و اضای میازی و ظت سیبریت ها ،جایناه برجستهیی یااتهییاد و خاوس،
به کنشنرین رصۀ جامعهپذیری سیاس تبدیل شدهیید
1. Moury
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سر ونین آورسراه و هننامهیی ،بگش قابلتوجه و غیرقابلییتظاری یز یین یهاسهای مدی و
یهاسهای اعال سر ظوزۀ اضای موم  ،تالش و تقالی بایش یز یهاسهاای رسام ظکاومت و
ظاکمیت بریی ظیظ همبستن  ،کاهش تنشها و صی ری آغاز کرسه و سع کرسهیید سر اضاای
بحث و یظرها ،ریتوروهای ییتقااسی و تعاامالو باین ی ضاا سر اضاای میاازی و سر قالاب
آموزش آشکار و پنهان ،بگش یز یاریط رریها ری به میایهروی ،برسباری ،و مدیری تبدیل کنند
 .4-5آموزش شهروندی و گفتمانسازی دربارۀ صلح

پس یز پیروزی ییقالا یسالم  ،کشور با ریتمانهای رویاروی سر سپهر سیاسا جامعاۀ ییارین
روبهرو بوسه یست یرر هریک یز ریتمانهای ییقالب  ،سازیدر  ،یصالحطیبا  ،یصاولررییا ،
دیلتخویه ،و ی تدیل ری محصول ییازها ،ظرایتهاا ،و یلضیمااو سیخیا سورههاای خاصا یز
زیست سیاس ایجتما

جامعه و کشور سر ییرین پس یز ییقالا بدیییم که بیش یز همه ،توساط

ساختار سیاس  ،پرسیزش ،یشا ه ،و بازتولید شد ،بهیظر م رسد که وشمییادیز ریتماای آینادۀ
ییرین ،بیش یز هرویض باید بر محوریت مصالحه و توسعه متمرکض باشد
شاید سر هیچ سورهیی یز زیست یجتما اسیاس کشور ،مایند یمروز ،ضرورو کاربست
سیاست صی و سوست به یک ییاز و یلضیم یجتما

تبدیل یشده باشاد یسبیااو رییاج و برخا

سیاستهای ی الم و ی مال  ،رویاای اضاای سشامن  ،ساتیضه ،و خشاویتورزی یز سا وح
خیابای تا رصۀ یگبن و ظت سر بین جناحها و یهاسهای سیاس یست که سر تأثیر و تاأثر باا
وضااعیت یامناسااب یقتصاااسی ،قهاار ،سوری ،سشاامن و کاااهش آسااتایۀ تحماال و بااه بااارت ،
تحملیاپذیری ری به نوین وجه غالب مناسباو سیاس ایجتماا

سر تماام سا وح باهصاورو

موسی و یاق  ،سیخی و خارج  ،رقم زسه یست
یینرویه سیاستورزی ،تنها با ریتمان مصالحه و توسعه ،پایاان خویهاد یااات سیاسات
صی و سوست  ،بگش یز هویت کهن و ارهنگ بارور ییریی یست که سر شرییط کناوی  ،سواار
ییضویی میرط و اروسست ریتمای و شاید به بارت  ،ظذف شده یست؛ بنابریین ،الزم یست کاه
تالشها بریی بازیاب سیاست و ریتمان صی و سوسات یز سار رراتاه شاده و سر ییان رصاه،
نصر آموزش بیش یز هر ویضی مهم و ظیات یست
سریینباره ،تمهید پیشاهنگهای صی یز منظار اکاری و ییدیشاهیی سر قالاب یگبناان و
یجتماعهای یگبنای  ،بیش یز هرویض ضروری یست ریلرذیری پژوهشهای صی یز طریاق
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ورخۀ سیاسترذیری و یجری ،توجه به آموزش صی  ،تأسیس ییدیشکدههای م العااو صای ،
یختصاص ویظدهای سرس و ررییشهای م العات سر سورههای تحصیالو تکمیی  ،تشاویق
یییام پژوهشها ،تدوین مقالهها و پایانیامهها ،و سر ظوزۀ صی و میاهیم مرتبط ،سوژهیاب
سر ظوزه صی  ،همکاریهای بینسییشناه سر ظاوزۀ م العااو صای  ،ریهییادیزی یهاسهاای
م العات سر ظوزۀ صی  ،بررضیری هماایشهاا ،یشساتهاا ،سامینارها ،ساگنریی هاا و باا
محتویی صی  ،تشویق سییشیویان و پژوهشنرین بریی متمرکض کرسن پایاانیاماههاا بار موضاوع
صی و وجوه تاریگ  ،بوم  ،و  ،تکریم و تیییل یز خاسمان صای  ،یییاام یقادیماو ااوری
بریی تولید محتویی سرس سورههای پیشسبستای  ،سبستان ،متوس ه ،و سییشناه سر ظوزۀ یسبیاو
صی  ،بررضیری مسابقاو با محتوی و مضمون صی بهصورو می  ،من قهیی ،باینیلمییا  ،و
م تویید تنها بگش یز تالشها بریی آموزش ریتمان مصالحه و توسعه سر جامعۀ ییریی باشد
شکل شماره ( .)2الگوی نظری و انضمامی :راهکارهای مصالحه در ایران

نتیجهگیری
یز هر وشمییدیزی که به صی و مصالحه بننریم ،واه باهمثاباه یاک پدیادۀ یجتماا
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ویقعیت یجتما  ،وه صی بهمثابه یاک مسا یه و موضاوع یجتماا  ،واه صای و مصاالحه
بهمثابه یک سغدغه ،یک آرمان ،و یک هدف غای و وه بهمثابه یک ییاز یولیه ،صی و مصاالحه
ضرورو یمروز و ارسیی جامعۀ ییرین یست سر ریستای تحقق یین موضاوع ،یررواه برپایاۀ یظار
موررنتا ،یقش سولت سر تأمین و پایای صی سیخی  ،شرط الزم یست ،یما کاا ییسات بادون
مشارکت سولت ،تأمین صی سیخی ممکن ییست ،یما تنها با مشارکت سولت ییض یما تاوین باه
صی سر جویمع می سست یاات؛ یزیینرو ،سر شرییط کنوی ییارین ،پینیاری موضاوع صای و
مصالحه« ،مس ولیت مشتر یجتما » همناان ،ی ام یز «ییروهاای یجتماا »« ،سولات»،
«یگبنان» ،و «شهرویدین» یست
سربارۀ بایستهها ،یلضیماو ،و پیشییازهای تعمیق صی  ،وااق ،و همدل م تاوین بیاان کارس کاه
توسعۀ سیاس  ،مشارکت سیاس  ،یستقریر یظام و ظقوق شاهرویدی ،جامعهپاذیری سیاسا  ،ی تمااس
سیاس  ،مس ولیتپذیری ،پاسخروی  ،کارآمدی ،و  ،محصول مصالحۀ سیاس یست پایبندی باه
قایون یساس  ،وجوس یظام مستقل قضای  ،سیسرسا

اسالیاه و سسترسا بریبار باه محااکم ،ر ایات

ظقوق یقییتها ،یقویم و زیان و ییروهای ظاشیهیی ،ییاض بگشا یز طارح مصاالحه و توساعه ری سربار
م ریارس یاضونباریین ،توزیاع اسالیااۀ ثاروو و تاویزن من قااهیی و توساعه ،سساتاورس مصااالحهیید
همچنین ،راع یظساس محرومیت یسب  ،راع تصوریو قالب و یاکام ها پاس یز مصاالحه ،ظاصال
خویهد شد و ب ترسید ،ظیظ پرقدرو جغریایای تاریگ ییارینزمین سر پرتاو مصاالحۀ هماۀ یقاویم و
یاریس ،بیشیزپیش محقق خویهد شاد سر کناار ییان موضاوعها ،ی تمااس یجتماا  ،ی تمااس یهااسی
سی تماس مرسم به کارآمدی و میکرس یهاسها) ،سرمایۀ یجتما  ،رضایت یجتما  ،وجاوس یهاسهاای
یجتما  ،و هم سر پرتو مصالحۀ سیاس بهسست خویهد آمد
بریینیساس ،تقالی صی خویه و مصالحهجوی  ،پیامدهای ب شاماری سر ظاوزههاای
رویارون خویهد سیشت که سر ارییناد تحقاق آن ظهاور و باروز خویهاد یااات؛ بناابریین ،شااید
هیچراه وون یمروز ،یظساس ییاز به همبستن می  ،مصالحۀ سیاس  ،و آشت می  ،موم و
اریریر یشده باشد هرراض شارییط کشاور مایناد یماروز اااباهرغم وظادو ظاهریااا متکثار و
سر ینظال متیرق یبوسه یست هیچراه سر کشور مثل یمروز ،ییروها سر والش و تعار
ساختاری ،و کارکرسی یبوسید و هیچوقت رسایگتن و تعاار

اکری،

سر بدیاۀ ییروهاای یجتماا ،

یینرویه ظهور و بروز پیدی یکرسه بوس
یمروز ،جامعۀ ما با مشکالو اریویی روبهرو یسات کاه سرصاورو مهاار یشادن ،ممکان
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یست سیر یا زوس به بحرین تبدیل شوید ییان مشاکالو یز مسااۀل و معضاالو زیساتمحی
وون هدر راتن آا ،ارسایش خا و آلوسر هوی ،تا یاهنیاریهای یجتما

همچون ی تیااس،

طالق ،رسترش خشویت ،یاضییش اساس یقتصاسی و رییاتخویری ،و سینار بادیخالق های کاه
بهطور روزمره با آن روبهرو هستیم و همچنین ،اقر و تبعیض و ااصیۀ طبقات ری سربر م ریارس و
تیربۀ وند سهه پس یز ییقالا یشان سیسه یست که هیچ جناظ بهتنهای قاسر به ظل معضالو
یاسشده ییست
سر ونین شریی  ،کاربست ریتمان مصالحۀ می  ،ضرورو ییکاریاپاذیری باریی جامعاۀ
ییریی یست یلبته برآمدن هر ریتمای یزجمیه ریتمان صی و توسعه سر جامعه ،سستاورس:
 ظرایتها و یلضیماو سیخی مقاطع و سورههاای خاصا یز زیسات سیاس ایجتماا
جامعه و کشور؛
 تعامل و وزن بازینرین مدۀ رصههای سیاس ایجتما

جامعه؛

 جایناه ،کارکرس ،و وزن یهاسهای مدی ؛
 یحوۀ توزیع منابع کمیاب مایند قدرو ،ثروو و سرمایه ،زمین ،کار ،پرستیژ و منضلات و
ضروروهای بازبین و بازتوزیع یین منابع سصی بهمثابه مدیریت اسالیه ،منصیایه ،و یخالقا
منابع کمیاا با توجه به سو نصر «زمان و مکان» و «وزن ناصار یثرراذیر» یز طریاق قاایون و
جیب مشارکت) سامان یقتصاسی کشور و جهتریریهای آن؛
 ماهیت و جوهرۀ سولت و ساختار ظکومت و منااع یهاس قدرو؛
 تأثیر بازینرین خارج و تحوالو من قهیی و بینیلمیی ؛
 یوع مناسباو و رویبط میان:
◦ یهاس قدرو سر سرون؛
◦ یهاس قدرو با مرسم؛

◦ یهاس قدرو با رروهها ،ییروهای یجتما  ،یهاسهای مدی و سیاس ؛
◦ مرسم با مرسم و مرسم با یهاسهای یجتما
◦ یهاسها و ییروهای یجتما

و سیاس ؛

و مدی با یکدینر؛

یست؛ بنابریین ،روید توسعه و بهثمر یشستن ریتمان مصالحه ااظت سرصورو یتگاذ آی
و سریع آن سر جامعۀ ییریناا رویدی طوالی و ظساس و پرپیچوخم یست و هدررات هر زمای
هروند کووک ،پیامدهای یارویرتری بریی جامعۀ ییرین و ارییند توسعه خویهد سیشت
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یادداشتها

 .1یناه کنید به :صیا ،ذبی یلیه س« ،)1346صای و سیس سر رااان و یسا ییرییا » ،مجله ممره  ،ساال
سیضسهم ،سوره سوم
 2یناه کنید به :رضیرشهای رصدخایۀ توسعه؛ پو یش اکری توسعه:
https://pooyeshfekri.com/rasadkhane/indexes

و رضیرش شاخ های 22رایۀ صی سر مورس ییرین سر سورۀ زمای  2012تا 2021
 3سر همین زمینه یقلقول یز یظمد میراندرساک  ،وزیار یماور خارجاۀ یسابق ییارین وجاوس سیرس کاه
م ریت« :کالسکهیی که بگویهد بهوسییه یسب و شغال و ررگ و روباه بهپیش کشیده شوس ،اقبت جض
سرینوی یگویهد سیشت» تیربیاو مگتیز و متعدس ییروهای سیاس ییریی سر ییم قرن یخیر و ادم
مواقیت آنها سر یییاس یۀتالفهای سازیده و سویمپذیر ،بهیو بر صحت توصیز آمیگتاه باا شاوخ ِ
یظمد میراندرسک رویه م سهد

مجتبی مقصودی /مصالحۀ سیاسی و توسعه در ایران؛ بررسی چند گزارۀ نظری و انضمامی

216

ژپوهشناهم علوم سیاسی

پاییز  ،1400شماره  ،4پیاپی  ،64صص 181-219

منابع

یسما یلییا ،ی یصغر؛ وصی یسیستای  ،شهریم س« ،)1395تأثیر یمنیت بر رشد یقتصاسی سر ییارین و
برخ کشورهای منتگب» ،فصلنام مپژوهشنام ماقتصادی ،سال شایضسهم ،شماره 61
بوتااول ،راسااتون س ،)1388جامع مشناس ه مصههل  ،ترجم اۀ هوشاانگ ارخیسااته ،ته ارین :ییتشاااریو
جامعهشناسان
توسیرو ،مایکل س ،)1391توسع مدرمجرانمسوم ،ترجمۀ غالمعی ارجاسی ،تهرین :ییتشاریو کوهسار
ظاج یوسی  ،یمیرمحمد؛ ذیکری ،مهادخت س« ،)1396شناساای ظادیکثری و مناز ااو بازارجاام
بینالملل ،سوره یول ،شماره بیستووهارم
پژوهشهایمروابطم م
م
خاورمیایه» ،یک مدل یظری» ،فصلنام م
ذیکری ،مهدخت س« ،)1397شناسای ظدیکثری و یمنیت هست شناسایه بهمثابه یبضیر صی ساازی» ،سر
چشماندازهای مراهب دی ،یییمن
کتاا :چکیدهممقاالتمهمایشمچیست مصل ،ممبان ممفروم ممهنظ یموم م
یم م العاو صی ییرین
ذویلیقاری ،وظید س« ،)1397ییتگاباو؛ جناحهای سیاس و صای پاریسیاسا سر ییارین؛ یماینادران
شکافهای سیاس یا کاررضیرین صی ؟» ،فصلنام ممطالعاتمراهب دیمسیاسهتذااریمعمهوم  ،سوره ،x
شماره  ،xxبهار
سن ،آمارتیا س ،)1381توسع مب ممثاب مآزادی ،ترجمۀ یظمد موثق  ،تهرین :ییتشاریو سییشناه تهرین
شوریی یجتما کشور س ،)1395گزارشموضعیتماجتماع مکشور ،تهرین :شوریی یجتماا کشاور و
پژوهشکده م العاو ارهنن و یجتما  ،سه جید
شیای  ،مییحه؛ صدیق  ،ااطمه س ،)1395ضهع ممسهلولیتمپای یمشهر وندی،مدرمگهزارشموضهعیتم
اجتماع مکشور ،تهرین :شوریی یجتما کشور و پژوهشکده م العاو ارهنن و یجتما  ،سه جیاد،
ج1
صیا ،ذبی یلیه س« ،)1346صی و سیس سر راان و یسا ییریی » ،مجل ممر  ،سال سیضسهم ،سوره سوم
بدی ،باس س ،)1395منازعاتمف دیمومجمع ،مدرمگزارشموضعیتماجتماع مکشور ،تهرین :شاوریی
یجتما کشور و پژوهشکده م العاو ارهنن و یجتما  ،سه جید ،ج1
ااضی  ،یعمتیلیه س« ،)1398وری و ونویه یوم ییسای و یجتما سر خدمت یاصی قریر م ریرس»،
سومینمهمایشمساالن مانجمهنمعلمه ممطالعهاتمصهل مایه انم«علهوممانسهان موماجتمهاع مومصهل »،
تهرینhttps://civilica.com/doc/976376 :
اریستگویه ،مقصوس س« ،)1397کنشنرین مرزی سر ییرین؛ و تقالهای یاتمام صای  ،واااق و همبساتن
یجتما » سر همایش :درمجستجویمصل /مگهزارشم«سهازندگ »مازمدومهینمهمهایشمسهاالن مانجمهنم
علم ممطالعاتمصل مای ان؛ منتشر شده سر شمارۀ  9 ،315یسیند
رریمیان ،سعیده ساسیو س« ،)1399آسیبشناس یظام پاسخرو ی سر ییرین یز منظر رۀالیسم ییتقاسی باا
استگااریمعموم  ،سورۀ  ،6شمارۀ  ،3پاییض
یستناس به یلنوی م یوا سر متون سین » ،فصلنام مسی م
رضیرشهای رصدخایه توسعه؛ پویش اکری توسعه ،سرسسترس سر:
https://pooyeshfekri.com/rasadkhane/indexes
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ریپس  ،مایکل آلن س« ،)1393ریتوروی ییتقاسی منیر به راااه و پیشارات جویماع ما شاوس /یقاش
ریتوروی ییتقاسی سر توسعۀ جامعه» ،خب گزاریممر  29 ،تیر ،سرسسترس سر:
https://www.mehrnews.com/news//2333642
مظاهری ،سهریا س« ،)1397صی و جایناه آن سر ظیاو یجتما ؛ مروری بر میهوم جامعهشاناخت
صی » ،نش یۀ مصفی محیات ،شماره بیستوسوم و بیستوسوم ،مهر و آبان /آذر و سی
مقصوسی ،میتب س« ،)1396غیبه ریتمان یسبیاو سیاس یی ؛ مهمترین مایع سیاستراذیری صای
سر ییرین» ،سر :وکیده مقاالو همایش ویست صی ؛ مبای میهوم ایظری و وشمییدیزهای ریهبرسی،
یییمن یم م العاو صی ییرین
مقصوسی ،میتب ؛ را ،منیره س« ،)1388بررس ت بیق جایناه سیاست خارج سر قاایون یساسا
نالملل  ،سال پانیم ،شاماره ،19
ییرین ،آمریکا ،ارییسه ،هند ،ترکیه و یاغایستان» ،رهیافتمسیاس مومبی م
پاییض
مقصوسی ،میتب س« ،)1398ویست مصالحه و مصالحۀ سیاس ؛ تأمالو یظاری» ،مجمه مفالسهف م
ای ان ،تابستان
مقصااوسی ،میتب ا س« ،)1385مشااارکت ییتگابااات یقااویم سر یی ارین سبررساا مااورسی؛ ییتگاباااو
ریاستجمهوری)» ،فصلنام ممطالعاتممل  ،سال هیتم ،شمارۀ  ،28زمستان
مقصااوسی ،میتب ا ؛ کمااال سولااتآباااسی ،ساامایه س« ،)1395مصااالحهجااوی سیاس ا سر یی ارین و
والشهای آن سم العۀ مورسی سولت وهارم قاویمیلسای نه  1324-1326و سولات مهنادس بازرراان
 ،»)1357-1358یولین همایش می همایش سولتپژوه  ،ویکاوی یظری ،کاربرسی و آسیبشناخت
مقصوسی ،میتب س « ،)1399یقش و جایناه یییمن یوم سیاس ییرین سر مسیر یااهمویر ریاتوروی
ییتقاسی و مصالحۀ سیاس سر ییرین» ،سر کتاا :نقشۀمراهمدانشمسیاستمدرمای ان سبهیهتمام سکتر میتب
مقصوسی) ،تهرین :خایۀ ییدیشمندین یوم سیاس
وسین ،اقیر محمد س ،)2013مصالحۀممل ؛ماندیشۀمسیاس مگاارمازمف هنه مجنه مبه مف هنه مصهل ،
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