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 و تعادل سیاسی گرایی اعتدال
 (1)های سیاست اعتدال در سپهر سیاسی کنونی ایران بایسته

 ابوالفضل دالوری

 چکیده

معاصر نداشته مشی سیاسی، جایگاه چندانی در ایران  عنوان یک رویکرد و خط به گرایی اعتدالگرچه ا
اما در اثر غلبه رویکردهای تندروانه در سیاست داخلی و خارجی طی چند سال اخیر از یکسو و  ،است

منظور جلوگیری از تشدید مشکالت داخلی و خارجی کشور از سوی دیگر، شعار  رو به تحرک نیروهای میانه
های سیاسی و اجتماعی  اقشار و گروه ای از مالحظه در انتخابات اخیر با استقبال بخش قابل گرایی اعتدال

در سپهر سیاسی  گرایی اعتدالمواجه شد و پیروزی منادیان این شعار را رقم زد. باوجود این، قوام و دوام 
ها، عدم تعادل  ترین این موانع و چالش روست. یکی از مهم ههای فراوانی روب کنونی ایران با موانع و چالش

های نهادی، غلبه  همه در رابطۀ نامتقارن دولت و جامعه، برخی ناسازگیسیاسی است که امروزه بیش از 
ینتالیسم( بر روابط الپیرو )ک -تخاصم )آنتاگونیسم( بر ذهنیت و گفتار سیاسی و تسلط روابط حامی

های  گرایانه در زمینه ل    های اعتدا ها و سیاست دهد. توفیق در پیشبرد برنامه سیاسی خود را نشان می
های تعادل در ساختار و  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روابط خارجی در گرو افزایش شاخصمختلف 

سازی سیاسی را نخست از امور  توانند راهبرد متعادل می گرایی اعتدالروابط سیاسی است. نیروهای منادی 
طیف گفتار گیری و سیاستگذاری، تل های تصمیم تحت اختیار خود، نظیر مدیریت قوه مجریه، اصالح شیوه

پیشبرد سیاست  راه تواند از گرایان می و تعدیل کردار سیاسی آغاز کنند. پس از آن، دولت اعتدال
زدایی و حل منازعه در روابط خارجی، ایجاد رونق و شفافیت در فضای اقتصادی، حمایت از انبساط  تنش

فشار و  زیر و نیروهایها  کردن شرایط برای حضور و فعال شدن بخش فضای سیاسی و فرهنگی، فراهم
های اجتماعی و سیاسی خود را تقویت کند. سرانجام، این دولت  پذیر، پایگاه های آسیب توانمندسازی گروه

تواند با اتخاذ رویکرد تعاملی در ارتباط با دیگر نیروها و نهادهای سیاسی و تقویت همگرایی و اجماع بر  می
 برای تقویت تعادل سیاسی در کشور فراهم سازد.های کالن، زمینه را  ها و سیاست سر برنامه

 واژگان کلیدی

 پیرو، تعامل سیاسی، حل منازعه -، تعادل سیاسی، سیاست اعتدال، روابط تخاصمی، روابط حامیگرایی اعتدال
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 جستارگشایی

نقش غیرقابل انکاری در روند و نتایج  حسن روحانیعنوان شعار اصلی انتخاباتی  به گرایی اعتدال

بند  که ترجیع بر این عالوه ،داشت. این مفهوم پس از انتخابات نیز 9٢ریاست جمهوری انتخابات 

جمهور و گفتارهای حامیان و همکاران ایشان بوده، به موضوع بحث در  یسئهای اعالمی ر برنامه

محافل سیاسی و فکری کشور تبدیل شده است. بخشی از این مباحث بر سر این است که آیا 

مشی سیاسی یا یک منش و روش سیاسی؛  یک گفتمان سیاسی است یا یک خط گرایی اعتدال

طلبی و  و نسبت آن با مفاهیمی چون اصالح گرایی اعتدالبخشی دیگر به مضامین و مصادیق 

انداز آینده آن اختصاص دارد  اصولگرایی مربوط است و بخشی نیز به جایگاه فعلی و چشم

  (.139٢همشهری ماه، شهریور  و139٢)مهرنامه، مرداد 

گیری و  گاه به معنای یک جهت ؛کار رفته است واژه اعتدال از سوی روحانی به دو معنا به

مشی، روش و  عنوان یک خط ها؛ گاه به روی در اهداف و سیاست و مترادف با میانه سیموضع سیا

  منش، مترادف با دوری از افراط و تفریط در رفتارها و کردارهای سیاسی. چنانکه در برنامه

جمهور و دولتمردان  یسئاعتدال وصف رفتار فردی راعالمی روحانی به مجلس نیز تصریح شده: 

ای از  ها و اقدامات ساختاری دولت خواهد بود... اعتدال شیوه سیاستو همچنین وصف 

وجود این، در چند هفته  . با(139٢مرداد  16)روحانی،  گیری و اجراست سیاستگذاری، تصمیم

برخی آن را  ؛بعد از انتخابات، تفسیرهای متنوع و بعضاً متعارضی از این مفهوم ارائه شده است

برخی بلوغ گفتمان  و (76-77: 139٢)فیاض، مرداد ایی طلبی و اصولگر سنتز اصالح

معرفی  (78: 139٢نجاتی، مرداد  )پورکاری  طلبی تا محافظه تر به اصالح طلبی و نزدیک اصالح

 (79: 139٢)مطهری، مرداد های سیاسی موجود  بندی اند. برخی آن را در تعارض با جناح کرده

و پذیرنده آن  بندی اما سازگار با این قطب ،جودبندی سیاسی مو و برخی دیگر متفاوت با قطب

)خانیکی، معنای حکمرانی منعطف  اند. برخی آن را به قلمداد کرده (80: 139٢)خاتمی، مرداد 

معنای شاقولی برای بازگرداندن دولت و جامعه به اعتدال  و برخی دیگر به (81: 139٢مرداد 

-67: 139٢)روح، مرداد برخی آن را یک نهضت ملی  اند. دانسته (75: 139٢)حجاریان، مرداد 

و سرانجام، برخی  (69-71: 139٢القلم، مرداد  )سریعیک مکتب فکری آن را  برخی دیگر ،(66

 اند.  نامیده (٢0-٢1: 139٢؛ حقیقت، شهریور 76-77، 139٢)فیاض، مرداد آن را یک گفتمان 

را در معنای کلی آن مترادف با  گرایی اعتدالنظر از مناقشات مفهومی، در اینجا  با صرف

گیریم.  نظر می توازن در رویکرد و گرایش سیاسی و انعطاف در گفتار و کردار سیاسی در
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عرصه معنا، پیشینه و جایگاه چندانی در سیاست ایران معاصر نداشته است.  به این گرایی اعتدال

 های تندروانه بوده رویکردها و روش ها، گیری سیطره موضع سیاست در ایران معاصر اغلب در

ها و  ایدئولوژی با وجودسو،   های اصلی سیاسی در ایران از انقالب مشروطیت به این است. جریان

اند. البته همواره  تندرو بوده اغلبکار، چپ و راست(  ن )اعم از انقالبی و محافظهتشامواضع متفاو

اند که یا در حاشیه عرصه سیاست بوده  داشتهرو وجود  ها و نیروهای میانه شخصیت از معدودی

رو شده و  هیا در صورت ورود به این عرصه، با فشارهای ساختاری و گفتاری شدیدی روب

  .اند شدههای تندروانه  سرعت مغلوب نیروها و گرایش به

اندازشدن ندای  ها و عوامل طنین ای، بحث درباره زمینه با توجه به چنین پیشینه

در فضای سیاسی امروز ایران و همچنین ملزومات تحکیم و استمرار آن اهمیت  گرایی اعتدال

که نیروهای سیاسی موسوم به  نخست این ؛قابل طرح است اینجا دو پرسشیابد. در  بیشتری می

اکثریت مردم در  یگرایان در چه بستری ظهور کردند و چگونه موفق به جلب آرا اعتدال

چه شرایطی و چگونه  در معنای مصطلح آن به گرایی اعتدالکه،  ؟ دوم ایندانتخابات اخیر شدن

 تواند در عرصه امروزین سیاست ایران دوام آورد؟ می

پاسخ  ،پرسشتطبیقی به این دو -شیم با استفاده از روش تاریخیکو در ادامه مقاله می

دهیم. به این منظور، نخست به ابعاد مفهومی اعتدال و مدلوالت منطقی و نظری آن در حوزه 

سیاست خواهیم پرداخت و بر این اساس، یک مدل نوع آرمانی از تعادل سیاسی ارائه خواهیم 

کرد. پس از آن، با اشاره به روند تحوالت سیاسی در ایران معاصر به چگونگی ظهور و تفوق 

در انتخابات اخیر خواهیم پرداخت. آنگاه بر اساس مدل آرمانی برخی از  گرایی اعتدالندای 

سیاسی و همچنین برخی ملزومات منطقی تداوم آن را در ایران امروز  گرایی اعتدالمدلوالت 

برخواهیم شمرد. سپس، با نگاهی به عرصۀ واقعی سیاست و حکومت در ایران امروز، تنگناها و 

مورد بررسی قرار خواهیم  ،سیاسی وجود دارد گرایی اعتدالکه بر سر راه تداوم هایی را  فرصت

ها و مقابله با این تنگناها مطرح خواهیم کرد  داد و در پایان راهبردی برای استفاده از این فرصت

 ها و اقداماتی را پیشنهاد خواهیم داد.  و سیاست

 مبانی مفهومی و  نظری . 1

 یسیاس گرایی اعتدال .1-1

ها و اموری است که  معنای وضعیت و جایگاه میانه در پدیده واژه اعتدال در کاربرد عمومی به

گونه و مُتَدرَّج دارد. این واژه از نجوم و هواشناسی تا رفتار و اخالق فردی و تا  حالتی طیف
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مربوط های سیاسی  گیرد. تا آنجا که به گرایش ها و مواضع اجتماعی و سیاسی را دربرمی گرایش

هایی است که یک  در گرایش 3روی در مواضع و میانه ٢و تعادل 1معنای توازن است، اعتدال به

کاری  روی )تفریط( و محافظه سوی آن، تندروی )افراط( و رادیکالیسم و سوی دیگر را کند

گری را دو سر طیف مواضع مربوط به  کاری و انقالبی دهد. برای مثال، اگر محافظه تشکیل می

طلبی موضعی اعتدالی تلقی خواهد شد. البته با توجه به پیچیدگی و  طلبی بدانیم، اصالح تحول

نسبیت امور سیاسی و اجتماعی، این تعریف همچون هر تعریف دیگری محل مناقشه باقی 

ویژه  کند. به ها و مصادیق اعتدال نمی خود کمکی به شناسایی مشخصه خودی خواهد ماند و به

کنند  رو قلمداد می ها معموالً خود را معتدل و میانه یاست، غالب افراد و گروهکه، در عرصه س این

پسندند. اصوالً اعتدال و  کار را بر خود نمی و اوصافی چون افراطی، تندرو، رادیکال یا محافظه

های سیاسی در  بندی ها و قطب های طیف روی سیاسی امری نسبی و تابعی از ویژگی میانه

الزم  ،ها و مصادیق آن در ایران امروز اساس، برای تعیین مشخصه است. بر اینجامعه مورد نظر 

ها شناسایی شوند و رویکردهای افراطی و تفریطی مطرح یا  بندی ها و قطب است این طیف

های رویکرد اعتدالی  ها مشخصهنها مورد تأمل قرار گیرند تا بر اساس آنشده در هر یک از آ تجربه

های بعدی مقاله انجام خواهد شد. باوجود این، در  کار در یکی از بخش شناسایی شود که این

ها، رفتارها و کردارهایی است که با  سیاسی بیانگر مواضع، گرایش گرایی اعتدالیک تعریف کلی، 

پذیری، پرهیز  اندیشی، انعطاف گرایی، مصلحت شکنانه، عقل روی، پرهیز از تغییرات ساختار میانه

 گرایی پیوند و همسویی دارد.  هاز خشونت و مصالح

 تعادل سیاسی .1-2

ها نسبت به  معنای وضعیتی است که در آن نیروها و پدیده مفهوم تعادل در علم فیزیک به

های  طرف به طرف ای از یک سویه یکدیگر در حالتی متوازن قرار دارند و هیچ نیرو و فشار یک

جمله روانشناسی، اقتصاد،  ها از در دیگر دانشهای اخیر  شود. این مفهوم در دهه دیگر وارد نمی

رود.  کار می زیست نیز به  الملل و مطالعات محیط سیاسی، روابط بین  شناسی، علوم  جامعه

های  تعادل اکولوژیک در رشتهو تعادل روانی، تعادل اقتصادی، تعادل اجتماعی مانند مفاهیمی 

ای این مفهوم است. در علم اقتصاد، از نظریه  هرشت علمی مورد اشاره بیانگر جایگاه و ظرفیت بین

هزینه،  هایی همچون عنوان چارچوبی برای بررسی و تحلیل بازار بر اساس شاخص تعادل به

                                                                                                                                        
1. Balance 

2. Equilibrium  
3. Moderate  



 1٤3      139٤شماره هفتاد و پنجم / سال بیست و چهار / تابستان  

 

ی ئاین نظریه در دو سطح جز ،شود. البته در ادبیات اقتصادی تقاضا، قیمت و کیفیت استفاده می

ت تعادل را در یک بازار خاص وضعی ٤یئ)بخشی( و کلی )عمومی( مطرح است. نظریه تعادل جز

 5که نظریه تعادل عمومی درحالی ،دهد بازار کاالی مصرفی( در یک اقتصاد ملی توضیح می)مثل 

عبارت دیگر، تعادل  دهد. به وضعیت تعادل را در کل بازارهای یک اقتصاد ملی توضیح می

)برای مثال بازارهای  شود که بازارهای متعدد یک اقتصاد ملی عمومی به وضعیتی اطالق می

 ،فقط در درون خود متعادلند نه ،های نامبرده سرمایه، کار، انرژی، ارز و غیره( از لحاظ شاخص

ا با یکدیگر، به ایجاد تعادل نهنحوی که ارتباط متقابل آ به ،بلکه به نسبت یکدیگر متوازن هستند

و  1393انجامد )کرمی،  ملی میدر اشتغال، تولید درآمد، رشد، رونق و رفاه در سطح کل اقتصاد 

http://www.investopedia.com .) 

عبارت نیز بیانگر وضعیتی مشابه تعادل عمومی اقتصادی است. به 6مفهوم تعادل سیاسی

منابع معنای آن است که نهادها و نیروهای سیاسی یک کشور از لحاظ  دیگر، تعادل سیاسی به

های سیاسی از وضعیت متعادلی برخوردارند و متناسب با اهداف و  قدرت و فرصت

درمجموع  آنهاهایشان امکان تأثیرگذاری و نظارت بر یکدیگر را دارند و روابط میان  کارویژه

شود. برخی صاحبنظران و  باعث ایجاد هماهنگی و کاهش تنش و خشونت سیاسی می

دانند و از آن برای تحلیل  می 7سی را مترادف با توازن قدرتمفهوم تعادل سیا ،پژوهشگران

اساس،   کنند. بر این ای یا وضعیت سیاسی داخلی کشورها استفاده می المللی و منطقه روابط بین

ای به معنای همسنگی نسبی قدرت و نفوذ  المللی و منطقه تعادل سیاسی در سطح بین

معنای توازن قدرت میان  و در سطح ملی به Schroeder, 1989: 135-153))های رقیب  دولت

  نهادها و نیروهای سیاسی داخلی است. در سطح سیاست داخلی، ازجمله وضعیت احزاب در

است. در این مورد، تعادل سیاسی به وضعیتی های دموکراتیک مورد توجه قرار گرفته نظام

رند به دت متقارن برخوردارند و قانسببه های  شود که احزاب رقیب از منابع و فرصت اطالق می

 ,Ordeshook & Shepsle)ویژه در کارزارهای انتخاباتی بپردازند بهثر، ؤهای معنادار و م رقابت

(1982; Roemer, 2003. 

                                                                                                                                        
4. Partial Equilibrium Theory 

5. General Equilibrium Theory 

6. Political Equilibrium 

7. Balance of Power 
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اما دو تفاوت میان  ،پذیرد نگارنده نزدیکی دو مفهوم تعادل سیاسی و موازنه قدرت را می

و  8عادل سیاسی معموالً بر وضعیتی کارکردیکه، مفهوم ت آنها قائل است. نخست این

کوشند از  که واحدها و بازیگران سیاسی می عبارت دیگر، هنگامی داللت دارد. به 9شده اندیشیده

وضع مقررات و نهادسازی روابط و تعامالت خود را متعادل  همچونتوافق و تمهیدات خاصی  راه

تعادل سیاسی ارزیابی کنیم. برای مثال، توانیم حرکت آنان را در جهت  و مطلوب سازند، می

تر قدرت و  اصالح و بازتنظیم قوای سیاسی و ترتیبات نهادی یک کشور در جهت توزیع متوازن

ها و  مسئولیت میان نهادها و نیروهای سیاسی ممکن است به تعادل نظام سیاسی و حل تنش

که مفهوم موازنه قدرت بر کند. این در حالی است  منازعات میان این نیروها و نهادها کمک

که دو بازیگر سیاسی  عبارت دیگر، هنگامی کند. به وضعیتی منازعاتی و ناخواسته داللت می

کوشند نفوذ یا تسلط خود را  کنند و هر یک می المللی یا ملی اهدافی متعارض را دنبال می بین

بت و منازعه، ناخواسته به های عالیق مشترک افزایش دهند، اما در اثر این رقا بر قلمرو یا حوزه

توان توازن قدرت  رسند، این وضعیت را می یک توازن و همسنگی در قدرت و نفوذ خود می

را از تهاجم مستقیم  دو طرف. البته این توازن و همسنگی ممکن است (137٤)مورگنتا،  نامید

نازعات یا تخفیف به یکدیگر بازدارد و یا حتی آنها را به تجدید نظر در نوع روابط، مدیریت م

سوی مصالحه و روابط سازنده رهنمون نخواهد شد.  ها را بهناما لزوماً آ ،سطح منازعه وادار سازد

برخی صاحبنظران بر این باورند که توازن قدرت به همان اندازه که ممکن است موجب 

دوم  (.Rummel, 1981) شودتواند به محرک جنگ و درگیری تبدیل  بازدارندگی شود، می

که توازن قدرت امری  در حالی ،نسبت پایدار و نهادمند است به ،که، تعادل سیاسی وضعیتی این

کوشند دوباره در  ناپایدار است. در توازن قدرت، هر دو طرف بالفاصله پس از همسنگی، می

و  عالوه، احساس امنیت در روابط میان بازیگران رقیب ها بر یکدیگر پیشی گیرند. به برخی زمینه

ها از یکدیگر بستگی دارد و اینها همگی توازن قدرت را در نمعارض، تا حدود زیادی به تصورات آ

 کند.  دهد و یا آن را به عاملی در جهت ایجاد یا تداوم منازعات تبدیل می معرض آسیب قرار می

زعه معنا نیست که تعادل سیاسی ارتباطی با رقابت و منا های مورد اشاره بدین البته تفاوت

های سیاسی در درون کشورها لزوماً و همواره بر تعادل میان نهادها و نیروهای  ندارد. نظم

هایی که بر اساس توزیع و تخصیص نامتعادل قدرت و  سیاسی استوار نیستند. کم نیستند نظام

 هایی، برقراری تعادل ند. در چنین نظاما فرصت میان نهادها و نیروها شکل گرفته و تداوم یافته

                                                                                                                                        
8. Functional 

9. Reflective 
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زیرا از یکسو، نهادها و نیروهای حاکم  ،گذرد سیاسی معموالً از مجرای منازعات سیاسی می

تمایل چندانی به تغییر رویکرد و تعدیل روابط سلطه ندارند و از سوی دیگر، نیروهای مخالف 

دنبال تغییر کل ساختار سیاسی هستند. البته در جریان این منازعات ممکن است  نیز معموالً به

های حفظ ساختار و روابط موجود بیش از فواید  های حاکم به این نتیجه برسند که هزینه هگرو

های حاکم نیستند. در این  یابند که قادر به حذف کامل گروه آن است و نیروهای مخالف نیز در

ممکن است به تغییر رویکرد و تعدیل روابط تن در دهند. برخی از  دوطرفصورت، 

های غیردموکراتیک را بر اساس همین فرایند  سیاسی، گذار به دموکراسی در نظامپردازان  نظریه

کنند که در بسیاری از کشورها، قواعد دموکراتیک فقط  استدالل می آنهادهند.  توضیح می

های رقیب پذیرفته شده است که آنها در جریان منازعات  ها و گروه هنگامی از سوی دولت

گرفتن یکدیگر  حذف و یا نادیدهاند که قادر به  رسیده و دریافته طوالنی خود به موازنه قدرت

  .(Przeworsky,1988; Rustow, 1970)نیستند 

های هنجاری، از ظرفیت باالیی برای  بر داللت که، مفهوم تعادل سیاسی عالوه خالصه این

مفهوم تعادل  وجود این، تلقی رایج از تحلیل و تبیین روابط و تحوالت سیاسی برخوردار است. با

قوای حکومتی و یا  وازن نهادها و نیروهای رسمی )همچونکردن آن به ت سیاسی و محدود

ها و مسایل  های فعال در عرصه رسمی سیاسی( برای بررسی و تحلیل ویژگی احزاب و تشکل

رسد. روابط سیاسی در ایران هنوز چندان پایدار و نهادینه  نظر نمی سیاسی ایران چندان کافی به

های سیاسی خارج از نهادهای رسمی در جریان است.  است. بخش اعظم روابط و پویش  نشده

های  ای در نظام سیاسی، رقابت شده برای مثال، هنوز احزاب سیاسی جایگاه مشخص و پذیرفته

ها  های سیاسی در قالب ها و کشمکش انتخاباتی و مدیریت سیاسی کشور ندارند. در عوض، رقابت

حکومتی، کشمکش پنهان  های نامتعین و ناپایدار درون بندی جناحهمچون نوعی های مت و شکل

رسمی علیه این یا آن نیرو یا  های غیر ها و شبکه و آشکار میان نهادهای رسمی، تحرک گروه

های مخالف در مقابل حکومت و گاه در شکل اعتراضات خیابانی و  بندی گروه نهاد رسمی، صف

توان تعادل سیاسی در این کشور را صرفاً بر  براین، نمی یابد. بنا میای جریان  های توده جنبش

 اساس وضعیت و روابط نهادها و نیروهای رسمی مورد بررسی و سنجش قرار داد. 

در چنین وضعیتی، الزم است مفهوم تعادل سیاسی بازتعریف شود تا از ظرفیت الزم برای 

رخوردار شود. در این مقاله، مفهوم تعادل ها و مسائل مورد اشاره ب بررسی و تحلیل ویژگی

شده که کل ساختارها، نیروها و روابط  سیاسی در حوزه سیاست داخلی تا جایی بسط داده

نحوی  که هر یک به-اعم از رسمی و غیررسمی، نهادی و غیرنهادی و آشکار و پنهان را  ؛سیاسی



 ایران کنونی سیاسی سپهر در اعتدال سیاست های بایسته سیاسی تعادل و گرایی اعتدال 1٤6

 

معنا، تعادل سیاسی بیانگر  دربرگیرد. در این -دهند تأثیر قرار می از انحاء حوزه سیاست را تحت

نظام سیاسی، نهادهای حکومتی،  یوجود توازن پایدار و هماهنگی پویا در روابط میان اجزا

های سیاسی، نخبگان و فعاالن سیاسی(، جامعه مدنی )نهادهای  جامعه سیاسی )تشکل

 های ارتباطی است.  هها و شبک های صنفی(، شهروندان، رسانه ها و تشکل اجتماعی، انجمن

 های تعادل سیاسی  ها و شاخص حیطه .1-3

بر تعدیل الگوهای ارتباطی میان نهادها و نیروها سیاسی و اجتماعی،  عالوه ،تعادل سیاسی

معنای افزایش ظرفیت این نهادها و نیروها نیز هست. نهادها و نیروهای سیاسی و اجتماعی  به

توانایی و انعطاف الزم برای تغییر رویکردها، الگوها و های خود،  بدون افزایش ظرفیت

آمیز  های تعاملی و مسالمت ها و منش سوی رویکردها، شیوه های تنازعی و تخاصمی به واره عادت

عنوان یکی از  را نخواهند داشت. افزایش ظرفیت نهادها و نیروهای سیاسی و اجتماعی به

مفاهیم توسعه سیاسی و سرمایه اجتماعی نزدیک های تعادل سیاسی، این مفهوم را به  لفهؤم

 همچونهای توسعه سیاسی و سرمایه اجتماعی  عبارت دیگر، بسیاری از شاخص سازد. به می

شدن دولت، افزایش ظرفیت و اعتماد نیروهای اجتماعی و شهروندان  مدی و دموکراتیکاکار

 آید.  تعادل سیاسی نیز میبرای مشارکت معنادار و مسئوالنه عرصه سیاست، به کار سنجش 

توجه به ارتباط تعادل سیاسی با توسعه سیاسی و سرمایه اجتماعی، دلیل دیگری نیز دارد 

. برای های آن دارد ها و شاخص لفهؤو م و آن تأکیدی است که دولت جدید بر دو مفهوم اخیر

ری، تقویت ساال جمهور به مجلس، مواردی چون تضمین مردم سمثال، در برنامه اعالمی رئی

های عمومی، اصالح الگوهای  مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی، تضمین حقوق و آزادی

گیری و سیاستگذاری، تالش برای تحقق اصول حکمرانی شایسته، بهسازی و بازآفرینی  تصمیم

 جانبه و توسعه سیاسی نیز تصریح شده ظرفیت نهاد دولت اشاره شده و بر مفاهیم توسعه همه

های تعادل سیاسی  ها و شاخص لفهؤدر شناسایی م بنابراین، (.139٢مرداد  16)روحانی،  است

ترین  توان از ادبیات توسعه سیاسی و سرمایه اجتماعی نیز استفاده کرد. بر این اساس، مهم می

 :زیر خالصه کرد نگارهتوان در  های مربوطه می های تعادل سیاسی را در حیطه شاخص

 های تعادل سیاسی ها و شاخص حیطه -(1)شماره  نگاره
 ها شاخص ها حیطه

نظام سیاسی )نهادهای 

حکومت و کارگزاران 

 سیاسی( 

 هانآ قوای حکومتی و توازن اختیارات و مسئولیتاستقالل  و تفکیک-

های  بر سر اهداف و سیاستنهاهای سیاسی اجماع و  ی حکومتیقواهمگرایی  -

 کالن کشور

 های سیاسی بر آراء و رضایت عمومی گیری جهت ومقامات ابتنای گزینش -
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 های سیاسی    ها و تشکل پذیرش تکثر در گرایش -

  علمی  کارشناسی، عقل جمعی و راهبردیها بر تفکر  تصمیمات و سیاست یاتکا -

های  ها، نیروها و کنشگران ذینفع در حوزه میان سازمان گیری تصمیم توزیع بار-

 مختلف 

 های دولتی سازمانو کارآمدی چابکی، هماهنگی  -

  ها پذیری سیاست شفافیت و سنجشمردان و پذیری دولت قانونمداری و مسئولیت - 

کاهش کاربرد زور و خشونت در تنظیم امور عمومی و تکیه بر سازوکارهای کنترل  - 

 اجتماعی و حل منازعه 

جامعه سیاسی و مدنی 

های مدنی،  )احزاب، تشکل

 شهروندان(

ها و نهادهای سیاسی و  ها و نهادهای خصوصی و مدنی از عرصه عرصهتفکیک   -

 امنیتی 

 ی اجتماعی و سیاسی ها و مسئولیتها  ، آزادیحقوقها از  افراد و گروهآگاهی  -

 در امور عمومیها  افراد و گروهمشارکت های  برابری فرصت -

ها حول محور اهداف و مطالبات  مدنی و صنفی افراد و گروهتشکل امکان   - 

 مشترک 

  های اجتماعی و فرهنگی  آمیز در عرصه مسالمترقابت  ، تفاوت وپذیرش تکثر -

فرهنگ و ارتباطات  

ها،  ها، ارزش سیاسی )شبکه

 باورها و گفتارهای سیاسی(

 

در مورد امور  برای گفتگو فکری و روانی های ی فیزیکی و فرصتهافضاکفایت 

  سیاسیعمومی و 

های سیاسی )همگرایی در اهداف و ارزش های اساسی، اعتماد  کفایت سرمایه

 های ارتباطی و ...( سیاسی، شبکه

 سیاسی اتو اعتراض ات، انتقادات، اجتماعجریان اطالعات، ابراز نظراتآزادی  

  شدن گفتارهای تخاصمی ای ی تعاملی و حاشیهگفتارهاتسلط باورها و 

های مربوطه از منابع  ها و شاخص اما در استخراج و تنظیم حیطه ،توسط نگارنده تنظیم شده نگاره: این منبع)

 ,Higgot) (، ریچارد هایگوت 1380، پای و دیگران Pay, 1969ویژه آثار لوسین پای ) به ،مربوط به توسعه سیاسی

ویژه آثار  و اعتماد سیاسی، بههمچنین منابع مربوط به سرمایه اجتماعی  (Haggopian, 2000)وپیان گو ها (1989

 (( استفاده شده است.1390( و چارلز تیلی )تیلی، 1380رابرت پاتنام )پاتنام، 

 سوی یک مدل تحلیلی و تعادل سیاسی: به گرایی اعتدالنسبت  .1-4

مشی  ها و خط وصف گرایش گرایی اعتدالتوان گفت  می ،شده در باال با توجه به مباحث مطرح

وجود این، میان  اما تعادل سیاسی وصف ساختارها و روابط سیاسی. با ،استکنشگران سیاسی 

 این دو مقوله نسبت و ارتباط وجود دارد. 

تواند در یک کشور  عنوان یک گرایش سیاسی، زمانی می به گرایی اعتدالاز سوی دیگر، 

ی آن استمرار یابد و به رویکرد مسلط تبدیل شود که نظام مستقر و محیط سیاس تحکیم و

کشور از تعادل نسبی برخوردار باشد. در یک ساختار و روابط سیاسی نامتعادل، امکان چندانی 

روی، همگرایی و مصالحه میان نیروهای رقیب و معارض وجود ندارد. عدم تعادل  برای میانه

ها و منازعات سیاسی و  ها، بحران ویژه اگر مزمن شود، طبعاً موجب انباشت چالش سیاسی، به

شود. در چنین شرایطی نیروهای سیاسی خواسته یا ناخواسته و هرچه بیشتر  اجتماعی می
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شوند. در  آمیز کشیده می های رادیکال و تعارضات شدید و گاه خشونت بندی سمت قطب به

که روابط میان نیروها و کنشگران سیاسی در یک کشور در چارچوب ساختارها،  مقابل، هنگامی

کم در  دست ،نونی متعادل شده باشد، جای چندانی برای عدول از اعتدالنهادها و ترتیبات قا

تواند  عبارت دیگر، تعادل سیاسی می ها، گفتارها و کردارهای رسمی وجود ندارد. به سیاست

 گرایی باشد. الدموجد و مقوم اعت

تار عنوان وضعیت ساخ عنوان گرایش سیاسی و تعادل به به گرایی اعتدالترتیب، میان  به این

وسوی  وجود این، متغیرهای دیگری نیز در سمت و روابط سیاسی، ارتباطی دوسویه وجود دارد. با

 خصوص بهاقتصادی و اجتماعی، ویژه باید به توازن  به ،ثرند. از این میانؤاین ارتباط متقابل م

و  ای که دارای بخش خصوصی مستقل، بزرگ میان دولت و جامعه اشاره کرد. برای مثال، جامعه

های  مجموع از تشکل ای دارد و در یافته توانمند است، طبقه متوسط بزرگ و نیروی کار سازمان

طبعاً از امکانات بیشتری برای نظارت بر  ،سیاسی، مدنی و صنفی قدرتمندی برخوردار است

استقرار و تحکیم دموکراسی است. تجربه جهانی ساز  دولت برخوردار است. چنین توازنی، زمینه

های  تر از نظام های دموکراتیک، روابط میان نیروها و نهادها متعادل در نظامدهد که  می نشان

دموکراتیک است. دموکراسی امکان بیشتری برای اثربخشی نیروهای اجتماعی و سیاسی بر  غیر

که روابط سیاسی از  عالوه، در صورتی کند. به های سیاسی فراهم می گیری حکومت و تصمیم

ود، سازوکارهای نظارت و مشارکت موجود در دموکراسی، امکان بیشتری برای تعادل خارج ش

 کند. بازسازی و تجدید تعادل فراهم می

ساز تعادل سیاسی  که، موازنه قدرت میان نیروهای اجتماعی و سیاسی زمینه نتیجه این

رابطه، سویۀ کند. اما این  فراهم می گرایی اعتدالاست و تعادل سیاسی نیز محیط مناسبی برای 

ای که از توازن اجتماعی و اقتصادی و همچنین تعادل سیاسی  در جامعه ؛دیگری هم دارد

چندانی برخودار نیست، دو گزینه برای تحول وجود دارد: تحوالت رادیکال و سریع )انقالبی( و 

 گرچها ،نخستدهد که تحوالت نوع  طلبانه(. تجربه نشان می تحوالت مالیم و تدریجی )اصالح

اما این تغییرات از آغاز نیازمند دولتی  ،ها تغییراتی ایجاد کند ممکن است در برخی زمینه

های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. چنین وضعیتی،  قدرتمند و تسلط آن بر عرصه

عنوان یک برنامه  انجامد. تقویت تعادل سیاسی، به معموالً به تشدید عدم تعادل سیاسی می

تواند راهبرد  گذرد. بنابراین، سیاست اعتدالی می های اصالحی می اصوالً از مجرای روشسیاسی، 

که به یک نیروی سیاسی  در صورتی گرایی اعتدالمناسبی برای تقویت تعادل سیاسی باشد. 

شده و تدریجی در ساختارها و روابط  تواند با تغییر اندیشیده می ،ثر تبدیل شودؤقدرتمند و م
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 راهتصادی و سیاسی توازن بیشتری در توزیع منابع و قدرت ایجاد کند و از این اجتماعی، اق

به یک نیروی قدرتمند نیازمند تقویت  گرایی اعتدالد. البته تبدیل کنتعادل سیاسی را تقویت 

نوبه خود در گرو تقویت تعادل در  های اجتماعی این گرایش است و این مهم نیز به پایگاه

 دهد. یاسی است. تصویر زیر رابطه متقابل متغیرهای مورد بحث را نشان میساختارها و روابط س

 گرایی اعتدالنسبت تعادل سیاسی، موازنه اجتماعی و  -(1نمودار شماره)

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در انتخابات اخیر گرایی اعتدالهای ظهور  زمینه .2
میانه چندانی با اعتدال نداشته است و تاریخ  ،تر اشاره شد که سیاست در ایران معاصر پیش

های متعارض و متخاصم  های شدید میان نیروها و ایدئولوژی بندی سیاسی معاصر ایران با قطب

های سیاسی بوده  ثباتی ای طوالنی از منازعات و بی همراه بوده است. نتیجه این وضعیت، زنجیره

های  ها و جنبش بسیاری از خیزشنافرجامی  ،ها نیز ثباتی یامد این منازعات و بیاست و پ

توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  های طرحماندن بسیاری از فرایندها و  سیاسی و ناتمام

(Foran,1993; 1994; Katouzian & Shahidi, 20081389و  1378، ؛ دالوری) . 

مربوط است. با روی  139٢تا  1376های  به سالآخرین حلقه از زنجیره مورد اشاره 

طیف وسیعی از نیروهای سیاسی و اجتماعی با انتظارات  ،1376طلبان در سال  کارآمدن اصالح

شدن مطالبات بخشی از این نیروها باعث  فزاینده در عرصه سیاسی کشور فعال شدند. رادیکال
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ها برای کنترل فضای سیاسی شد. نکار و تالش روزافزون آ های محافظه تشدید نگرانی نیرو

دو نیرو را تضعیف  تدریج هر کاران، به طلبان و محافظه بندی و منازعه فرسایشی میان اصالح صف

و زمینه را برای تقویت و برآمدن نیروهای سیاسی جدیدی فراهم کرد که بعدها به اصولگرایان 

های  و سیاست 138٤یه از سال جدید یا افراطی موسوم شدند. حاکمیت این نیروها بر قوه مجر

ها و منازعات سیاسی جدیدی شد که نخست  ساز چالش نوبه خود زمینه داخلی و خارجی آنها به

های  ان داد. سپس در سالـود را نشـآن خ از دادهای پسـو روی 1388ریان انتخابات ـدر ج

 .به شکل ناسازگاری و برخورد میان قوا و نهادهای حکومتی ظاهر شد 1390-9٢

ها و منازعات سیاسی مورد اشاره، تشدید ابهام و انسداد در فضای سیاسی  بندی نتیجه صف

طلب نبود. نتیجه رویکردها و  رو و اصالح بود. این وضعیت، چندان مطلوب نیروهای سیاسی میانه

شدن  های اقتصادی و دشوارتر های اقتصادی و اجتماعی مورد اشاره نیز تشدید نابسامانی سیاست

های اجتماعی  توانست مطلوب قاطبه اقشار و گروه گی روزمره بود که ادامه آن طبعاً نمیزند

ها قبل از انتخابات  های مورد اشاره، مدت های نارضایتی عمومی از شرایط و سیاست باشد. نشانه

ها و  تر از آن در ظهور ناخرسندی جمله در بروز اعتراضات صنفی و مهم های مختلف، از به شکل

رتبه کشور از مسئوالن اجرایی آشکار شده بود. همچنین اکثر  ن عالیانتقادات مقامات و مسئوال

رو مخاطرات  کاران و نیروهای میانه طلبان، محافظه اعم از اصالح ؛نیروهای سیاسی و اجتماعی

کردند.  های جاری کتمان نمی ها و سیاست وضع موجود و نگرانی خود را نسبت به ادامه گرایش

ها و مسائل در جریان انتخابات  دور از انتظار نبود که این شکاف ،چنین شرایطی در

شدن فضای سیاسی شود. این در حالی بود که  بندی و رادیکال جمهوری باعث قطب ریاست

رسید اولویت برخی از نهادهای حکومتی، کنترل فضای سیاسی باشد و نه حتی یک  نظر می به

هایی که ممکن بود  رفت نیروها و شخصیت ین شرایطی، انتظار نمیانتخابات داغ و مهیج. در چن

 باشند. های انتخاباتی امکان حضور داشته هایی شوند در رقابت بندی موجب تشدید چنین قطب

در  اغلبهای متفاوت،  اولویت باوجود ،ای که صالحیت آنها تأیید شد کاندیداهای هشتگانه

نظر داشتند. آنها همچنین   ی دولت وقت اشتراکهای اقتصادی و اجتماع نقد شدید سیاست

های داخلی و خارجی موضعی  کوشیدند در اعالم نظرات و رویکردهای خود در مورد سیاست می

های  ها از لحاظ روح گفتارها و مواضعشان تفاوت وجود این، آن روانه از خود نشان دهند. با میانه

دادند که روحانی تقریباً در سویه  را تشکیل مییکدیگر داشتند و درمجموع طیفی  داری با معنا

گرفت. رادیکالیسم نسبی روحانی در نظرات انتقادی صریحش درباره  رادیکال آن قرار می

ای( خود را  ویژه دیپلماسی هسته خارجی )به های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست سیاست
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اندیداهای موجود، بلکه در نسبت با کل داد. بنابراین، مواضع او نه در نسبت با طیف ک نشان می

کرد. در چنان شرایط و چنین جایگاهی بود که روحانی و  گستره سیاسی کشور معنا پیدا می

تدریج توجه بخش  دار تبدیل شد و به ای معنا مورد تأکیدش به گزینه گرایی اعتدال

بر  ین میان، عالوهخود جلب کرد. از اای از نیروهای سیاسی و اجتماعی را به مالحظه قابل

طلب اشاره کرد که در روزهای آخر  رو باید به بخش اعظم نیروهای اصالح نیروهای میانه

گیری وادار کردند.  تنها کاندیدای خود را به کناره ،منظور باالبردن احتمال پیروزی روحانی به

وزی منظور جلوگیری از پیر هایی از منتقدان تندروتر وضع موجود هم به همچنین بخش

ی به أکاران، در آخرین روزها و حتی آخرین ساعات انتخابات به شرکت در انتخابات و ر محافظه

 روحانی تمایل پیدا کردند. 

ها،  نظر واکنشی بود به برخی گرایش از یک نقطه گرایی اعتدالبنابراین، برآمدن شعار 

نتیجه تحرک نیروهای های تندروانه حاکم بر فضای سیاسی چند سال اخیر و  رویکردها و روش

ها، مسائل و مشکالتی که طی  رو برای تعدیل این فضا و غلبه بر بحران سیاسی و اجتماعی میانه

اند. این  اجتماعی و فرهنگی کشور انباشته شده ،قتصادی، اهای سیاسیْ های اخیر در عرصه سال

سوی  ل را نیز بههایی از نیروهای اجتماعی و سیاسی رادیکا حرکت در آخرین مراحل خود بخش

 گرایان را فراهم ساخت. های پیروزی اعتدال خود جلب کرد و درمجموع زمینه

 وضعیت تعادل سیاسی در ایران امروز  .3

مجموع  های تعادل سیاسی در شاخص ،های موجود بیانگر آن است که در ایران امروز پژوهش

یان قوای حکومتی و نهادهای چندان مطلوب نیستند. برای مثال، انسجام و هماهنگی چندانی م

(؛ سازمان دولت و 1388و راسخ،  1380؛ هاشمی، 1390)قریشی، رسمی سیاسی وجود ندارد 

 و139٢برد )میدری،  گیری و مدیریت سیاسی از مشکالت فراوانی رنج می الگوهای تصمیم

(Farazmand, 2001; 2005یان های سیاسی و ایدئولوژیک متعدد و بعضاً عمیقی در م ؛ شکاف

؛ سمیعی، 1378)دالوری، سیاسی و حتی میان نیروهای حاکم وجود دارد  ،نیروهای اجتماعی

های سیاسی  ؛ احزاب و تشکل(Sadri& Sadri. 2008; Farhi, 2008؛ 1387فر،  ؛ شفیعی1385

؛ اخوان 1378بسیار ضعیف و ناپایدارند )دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، 

های دموکراسی چندان باال و الگوهای مشارکت  (؛ شاخصMohammadi, 2012؛ 1388کاظمی، 

 (؛Gheisari & Sanandaji, 2009؛ 138٤بینی نیست )ساعی،  سیاسی نیز چندان قابل پیش

سطح سرمایه اجتماعی، اعتماد سیاسی و رضایت از عملکرد نظام سیاسی و همچنین، احساس 
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مردم بسیار پایین است )وزارت فرهنگ و ارشاد  برابری و اثربخشی مشارکت سیاسی در میان

های  ( و شاخص1391و مهرگان و همکاران،  1385؛ ایسپا، ٢09-٢55: 1380اسالمی، 

 .www.govindicators.org, 23 sept)حکمرانی خوب نیز در سطح چندان مطلوبی قرار ندارد 

2013). 

های مربوط به تعادل  های پژوهشی، شواهد روزمره نیز سطح پایین شاخص یافتهبر  عالوه

هایی از رویدادهای سیاسی اخیر ذکر  کنند. در اینجا نمونه سیاسی در ایران امروز را تأیید می

"تأملی -روش روایتی"شوند و با کاربرد  می
برخی نشانگان مرتبط با تعادل سیاسی از این  10

 شود.  یرویدادها استنتاج م

 نشانگان عدم تعادل در فضای سیاسی امروز ایران -(2ه )شمار نگاره
 نشانگان ها رویدادها و روایت نمونه

ماهه نیروهـای   نظر از تردیدهای چند جمهوری، صرف ریاست در انتخابات اخیر 1

ها، تا مدتی  سیاسی برای معرفی کاندیدا و مناقشات مربوط به بررسی صالحیت

های سیاسـی و اجتمـاعی    انتخاباتی سرد بود و در میان بسیاری از گروهفضای 

شــد.  تمایــل و تحــرک چنــدانی بــرای مشــارکت در انتخابــات مشــاهده نمــی

هـا تـا چنـد روز مانـده بـه       شده در فاصله اعالم صالحیت های انجام نظرسنجی

چنین فضـای سـردی، از سـوی     ند،برگزاری انتخابات نیز مؤید این موضوع بود

قویـت  ت ،نـد زدایی از انتخابات و تحریم آن بود یروهایی که به دنبال مشروعیتن

شد. همچنین شواهد نشانگر آن بـود کـه  بخشـی از نیروهـای مـرتبط بـا        می

دردسر بودنـد از چنـین فضـایی     حکومت هم که خواهان برگزاری انتخاباتی بی

سـمت و سـوی   رسیدند. اما پس از چندی، روند انتخابـات   ناراضی به نظر نمی

خود گرفت: بخشی از مردم و فعاالن سیاسی و مدنی که نگران رونـد   دیگری به

که ارتباط تشکیالتی چندانی بـا یکـدیگر داشـته     آن مشکالت موجود بودند، بی

باشند، گویی به این آگـاهی مشـترک رسـیدند کـه بـرای بهبـود شـرایط، یـا         

رصت انتخابـات اسـتفاده   منظور جلوگیری از بدترشدن آن، باید از ف کم به دست

ویـژه   عالوه، در جریان تبلیغـات انتخابـاتی نیـز برخـی کاندیـداها، بـه       کنند. به

کاندیدای پیروز، شعارهای متناسب و جذابی مطرح کردند. بخشـی از نخبگـان   

سیاسی نیز با آگاهی از حساسیت شرایط و مخاطرات کشور بـه تـالش جـدی    

دای پیروز دست زدند. مجموعه ایـن  برای همگرایی و ائتالف حول محور کاندی

تدریج معنا و گرمای بیشتری بـه انتخابـات داد و در آخـرین روزهـا      عوامل، به

نسبت گسترده و انتخاب کاندیدایی فراهم کـرد کـه   به زمینه را برای مشارکت 

های جاری  ها و سیاست گیری های اعالمیش با جهت بسیاری از شعارها و برنامه

 تفاوت داشت.

ــاتی و    ــام انتخاب ــایی در نظ نارس

 کارهای مشارکت سیاسی   سازو

عقالنیــت و همگرایــی نســبی    

 جامعه سیاسی و مدنی 

ــطح   ــه سـ ــاالی  بـ ــبت بـ نسـ

 جویی شهروندان   مشارکت

هـا میـان    وجود برخی ناهمسویی

 جامعه و حکومت  

تنـاوب در دسـت نیروهـای     قوه مجریـه بـه   های پس از انقالب، معموالً در سال ٢

بـیش تخطئـه    و متعارض بوده و در هر دوره، مسئوالن اجرایـی دوره قبـل کـم   

های میان  ها و ناسازگاری بیش ناهمسویی  و اند. همچنین در غالب ادوار، کم شده

اسـت. در دوره   ویژه قوای مقننه و مجریه( وجـود داشـته   نهادهای حکومتی )به

 ناپیوستگی روندهای سیاسی

ــازگاری نیروهــا و نخبگــان    ناس

                                                                                                                                        
10. Reflective – Narrative Method 

http://www.govindicators.org/
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هـا و   قبـل بـود. گـرایش   منتهی به انتخابات اخیر این خصیصـه بـارزتر از ادوار   

های اخیر نگرانی روزافزون اکثریـت بزرگـی از    های قوه مجریه در سال سیاست

ــروه  ــات، مســئوالن، نیروهــای سیاســی، گ ــاظران را   مقام ــاعی و ن ــای اجتم ه

ها تا جـایی پـیش رفـت کـه بـه تعارضـات و منازعـات         برانگیخت. این نگرانی

رتی بـا مقامـات بـاالی قـوه     آشکاری میان نهادهای قانونگذاری، قضایی و نظـا 

بند  ها به ترجیع ها و روش مجریه منجر شد و  در انتخابات اخیر نیز این گرایش

رسـد کـه    نظـر مـی   انتقادات تقریباً تمامی کاندیداها تبدیل شد. باوجود این، به

مـدی و اثربخشـی   اوکارها موجود در نظـام سیاسـی، کار   ترتیبات نهادی و ساز

فصل این تعارضات و  و ها و یا حل ها و روش ن گرایشچندانی در جهت اصالح آ

 منازعات از خود نشان نداد.

 حکومتی

ضعف قانونمنـدی و ناکارآمـدی    

 سازوکارهای نظارتی 

غلبه شدید مالحظات امنیتی بر  

هـای سیاسـی اقتصـادی و     عرصه

 اجتماعی 

جمهور جدید، جای خالی بسیاری از مسئوالن  ستنفیذ و تحلیف رئیدر مراسم  3

تـرین مقامـات اجرایـی پـس از      ویژه عـالی  رتبه پیشین نظام، به و مقامات عالی

امروزه در گفتارهای سیاسی رسـمی   ،انقالب خالی بود. بسیاری از این مقامات

صـحت و  نظـر از میـزان    شوند. صـرف  عنوان مخالف و معاند نظام معرفی می به

رسد که تعارضات سیاسی در ایران بعـد از انقـالب    نظر می سقم این موضوع، به

آنچنان غلیظ و شدید بوده که منازعات تخاصمی و روند حذف و طرد ناشی از 

های درونـی   ای نظام محدود نمانده و الیه های بیرونی و حاشیه آن فقط به الیه

اسـت. ایـن وضـعیت بیشـتر      برگرفتـه  و حتی مرتبط با مرکـز نظـام را نیـز در   

صورت رویارویی تدریجی و سپس شدید میان قوای مقننه و قضاییه و برخی  به

 نهادهای نظامی و امنیتی از یکسو و قوه مجریه از سوی دیگر ظاهر شده است. 

و طـرد بـر    غلبه تخاصم، تخطئـه 

 روابط سیاسی

 

 درپی سیاسی  های پی گسست 

 های نخبگی  عدم انباشت سرمایه

 تعارض و تداخل نهادی 

ضعف نهادها و سازو کارهای حل 

 منازعه 

های تنـازعی   بندی از همان نخستین روزهای پس از اعالم نتایج انتخابات، صف ٤

هـا و همکـاران    جمهور و برنامـه  یسئو گاه تخاصمی آشکار و پنهان در مقابل ر

و چـه در  ایشان از سوی نیروهای سیاسی مختلف، چه در میان مخالفان نظـام  

هایی از نیروهای منتسب به نظام خود را نشـان داد. شـواهد نشـان     میان بخش

ویژه در سطح درون نظام، اسـتعداد آن را دارد   ها، به بندی دهد که این صف می

که هر روز ابعاد و عمق بیشتری پیدا کند و به منازعات غیرکارکردی و مخرب 

عبـارت دیگـر، یـک     ر شود. بـه و تداوم فرایند حذف و طرد در درون نظام منج

ناظر بدبین ممکن است با استناد به این شواهد، آنچه را که در مراسم تنفیذ و 

جمهور سابق و  جمهوری جدید مشاهده کرد )جای خالی روسای تحلیف ریاست

 جمهور جدید بداند!  یسئای پیشگویانه از سرنوشت محتمل ر اسبق( نشانه

تسلط ذهنیت و گفتار تخاصـمی  

جویانه در میان نیروهای  ستیزهو 

 سیاسی 

هـای نهـادی، هنجـاری و     شکاف

 گفتاری در درون نظام سیاسی 

 (بر اساس مشاهدات نگارنده تنظیم شده است نگارهاطالعات  منبع:)

رفته بیانگر وضعیت  هم های پژوهشی مورد اشاره، روی همراه یافته نشانگان مزبور، به

ها  زیر که بر اساس این مشاهدات و آن پژوهش نگارهاست. نامطلوب تعادل سیاسی در ایران 

 دهد.  های مختلف سیاست در ایران امروز را نشان می تنظیم شده، سطح تعادل حیطه

 وضعیت تعادل سیاسی در ساختارها و روابط سیاسی ایران امروز -(3)شماره  نگاره
 سطح توسعه اه شاخص ها حیطه

نظام سیاسی، نهادها 

 حکومتی و کارگزاران

 پذیر متوسط و آسیب های سیاسی دتفکیک و استقالل قوا و نها

و نخبگان سیاسی بر سر اهداف و  نهادها ،قوا اجماعهمگرایی و 

 های کالن سیاست
 پایین
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 پذیر متوسط و آسیب مقامات سیاسیمدارانه  و تخصصموکراتیک د گزینش

 پایین و افقی گیری در سطوح عمودی بار تصمیمقدرت و توزیع 

 پایین راهبردیها بر کارشناسی و تفکر  تصمیمات و سیاست یاتکا

 بسیار پایین  های دولتی نهادها و سازمانمدی اچابکی و کار

 پذیر متوسط و آسیب  مردانپذیری دولت قانونمداری و مسئولیتسالمت، 

 پایین ها پذیری سیاست شفافیت و سنجش

پرهیز از کاربرد زور و استفاده از سازوکارهای کنترل اجتماعی و 

  در تنظیم امور عمومی  هحل منازع
 بسیار پایین

جامعه سیاسی، جامعه 

 مدنی و شهروندان

های خصوصی و مدنی از عرصه ها سیاسی و  تفکیک عرصه

 امنیتی 
 پایین

ی ها ها و مسئولیت به حقوق، آزادیهای اجتماعی  گروهآگاهی 

 سیاسی و مدنی
 پذیر متوسط و آسیب

 باال به نسبت و مدنی میل به مشارکت در امور سیاسی

 بسیار پایین نیروهای اجتماعی و مدنی  یافتگی تشکل و سازمان

های اجتماعی  ی گروهها ها و روش ها، گزینش عقالنیت در گرایش

 و شهروندان
 پذیر متوسط و آسیب

 پایین های اجتماعی و شهروندان از سوی گروه پذیرش تکثر و رقابت

 ارتباط و همگرایی در پیگیری اهداف و منافع مشترک و عمومی

 از سوی مردم
 پذیر متوسط و آسیب

عرصه  عمومی، 

های ارتباطی،  شبکه

فرهنگ و گفتار 

 سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

عمومی برای ارتباط و گفتگو در مورد امور  های و فرصت هافضا

  سیاسی
 پذیر  و آسیب متوسط

 پذیر متوسط و آسیب بیان، اجتماع، انتقاد و اعتراض سیاسیجریان اطالعات، آزادی 

و  اهدافارزیابی معیارهای )بخش  گفتارهای مشروعیتعقالنیت 

 (سیاسی یها روش
 پذیر متوسط و آسیب

 پذیر متوسط و آسیب (همسویی دولت و جامعههای سیاسی )اعتماد سیاسی و  سرمایه

های  ها، منافع و گرایش پذیرش تنوع و تفاوت در زمینه هویت

 اجتماعی و سیاسی 
 پایین

 پایین محوریت قانون و مصالح عمومی در گفتار و کردار سیاسی

 پایین های سیاسی و عمومی پرهیز از تخاصم و خشونت در حوزه

های مورد اشاره در اوایل  های مندرج در پژوهش بر اساس داده نگارههای مندرج در ستون چپ این  : ارزیابیمنبع)

( و پیمایش 138٢و  1380های ایرانیان )وزارت ارشاد،  ها و گرایش های مربوط به ارزش ویژه پیمایش این مبحث، به

 (است. ( و همچنین مشاهدات و تجربیات نگارنده استخراج و تنظیم شده138٤فرهنگ سیاسی ایرانیان )ایسپا، 

 های تعادل سیاسی در ایران امروز موانع و آفت .4

رسد در عرصه سیاست امروز ایران دو حیطه از  نظر می باال، به نگارهبا توجه به مندرجات 

برد: نخست، نهادهای سیاسی و سازمان دولت. دوم، نگرش نخبگان  تعادل بیشتری رنج می عدم

ود دارد. برای مثال، حاکم و ذهنیت سیاسی عمومی. البته میان دو حیطه ارتباط متقابل وج
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ای که گاه در روابط میان نهادهای حکومتی رخ  کننده ثبات آفرین و بی های مشکل ناهماهنگی

ها و ابهامات مربوط به وظایف و اختیارات این نهادها و سازوکارها و  اگرچه با نارسایی ،دهد می

دهای تنازعی مسلط در میان اما از رویکر ؛های انتخاب یا انتصاب متصدیان آنها ارتباط دارد رویه

بخشی از متصدیان و کارگزاران این نهادها نیز متأثر است. همچنین فقدان نظام حزبی متناسب 

ارتباط  ها و ابهامات موجود در قوانین حزبی و نظام انتخاباتی بی مد اگرچه با نارساییاو کار

سبت به تکثرگرایی آن به نگرش منفی نخبگان حاکم و همچنین مردم ن از اما بیش ،نیست

های اصلی عرصه سیاست و سطح پاییین تعادل  بنابراین، آسیب سیاسی و تحزب مربوط است.

ها و ابهامات مربوط به ساختارها و ترتیبات نهادی، با  بر نارسایی عالوه ،این عرصه در ایران امروز

اط دارد. بخشی ذهنیت تنازعی و گفتارها و رفتارهای تخاصمی نخبگان و کنشگران سیاسی ارتب

اما  ،ها و مشکالت ناشی از ذهنیت و فرهنگ سیاسی نیروها و نخبگان سیاسی است از این آسیب

 ها و منافع عینی آنها مربوط است.  بخشی دیگر به موقعیت

دولت و حکومت فقط عرصۀ رقابت نیروها و نخبگان سیاسی نیست بلکه ابزاری برای توزیع 

علت آمیختگی شدید قدرت سیاسی  هست. در ایران معاصر، بهها نیز  و تخصیص منابع و فرصت

های اقتصادی و اجتماعی، این جنبه از عملکرد دولت اهمیت بیشتری یافته  با منابع و فرصت

است. به عبارت دیگر، قدرت سیاسی در ایران معاصر در بسیاری موارد به  ابزاری برای 

سازی و طرد این یا آن فرد  فرد و گروه و محرومها برای این یا آن  کردن منابع و فرصت انحصاری

گیری و تداوم الگویی از سیاست  که برخی صاحبنظران از شکل و گروه تبدیل شده است. تا جایی

ینتالیسم( موسوم )کال "پیرو-حامی"روابط گویند که به  و حکومت در ایران معاصر سخن می

 .(Bashiriyeh, 1984; Alamdari, 2005)است 

طرف از منابع  یک ،لیسم بیانگر نوعی از روابط اجتماعی یا سیاسی است که در آنینتاکال 

رابطه نامتقارن  ،ترتیب کند. به این کنترل خود برای خرید حمایت دیگران استفاده میزیر 

ینتالیستی، گیرد. در یک نظام کال عمودی و شخصی جای روابط متقارن افقی و نهادی را می

شوند؛ منابع  کومتی همچون قلمروهای شخصی و گروهی تلقی میهای ح نهادها و سازمان

ای  که وسیله جای این شوند؛ قدرت سیاسی به های همگانی به انحصار تبدیل می عمومی و فرصت

برای تجمیع منابع و نیروها در راستای پیگیری اهداف عمومی و ملی باشد به ابزاری برای 

جای  های دولتی به شود؛ دستگاه تبدیل میتخصیص منابع در جهت منافع شخصی و گروهی 

به ابزاری برای سازماندهی حامیان و کنترل  ،دنای برای ساماندهی امور عمومی باش که وسیله این

حال از  حکومت از نوع اقتدارگراست و در عیند. در جوامعی که نشو مخالفان تبدیل می
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زمینه مساعدتری برای  درآمدهای مستقیم هنگفت و بوروکراسی حجیمی برخوردار است،

 .(Roniger, 2004: 353-375;Stokes, 2008)ینتالیسم وجود دارد گیری و تسلط کال شکل

فقط مانع توسعه  سیاسی ملی شکل گیرد، نه که در مقیاس اقتصاد ویژه هنگامی ینتالیسم، بهکال

در چنین زیرا  ؛شود سیاسی تبدیل می اقتصادی و سیاسی است، بلکه به عامل تشدید منازعات

کند و کسب یا حفظ آن به  روابطی، قدرت و نفوذ سیاسی ارزش و جذابیت باالیی پیدا می

 (. 6٢-3٤9، 138٢شود )اسکار،  های سیاسی تبدیل می سرچشمه منازعات و خشونت

ینتالیستی روابط و کردارهای سیاسی، همچنین، ویژگی که سرشت کال خالصه این

نسبت پایدار عرصه سیاست و دو مانع  به ،سیاسی، دو پدیدهآنتاگونیستی ذهنیت و گفتارهای 

زیر برخی آثار و پیامدهای این دو پدیده را  نگارهاند.  اصلی تعادل سیاسی در ایران معاصر بوده

  .دهد در عرصه سیاست ایران نشان می

 ینتالیسم و آنتاگونیسم بر عرصه سیاستآثار و پیامدهای تسلط کال -(4)شماره  نگاره
 بر ذهنیت و گفتارهای سیاسیآنتاگونیسم آثار  بر روابط و کردارهای سیاسی ینتالیسم کالآثار  

بر تسلط روابط شخصی ضعف نهادها، تزلزل جایگاه قانون و 

  عرصه سیاست

های تاریخی در  سازی سازی و شبیه نگری، ساده مطلق

   امور سیاسی

 منافعقدرت پنهان )معطوف به های  گیری شبکه شکل

 حاشیه دولت و حکومتدر شخصی و گروهی( 

ها و احساسات شخصی، گروهی و   تمرکز بر ارزش

 ای در امور عمومی و سیاسی فرقه

و های عمومی بر اساس اهداف  تخصیص منابع و فرصت

 شخصی و گروهیمالحظات 

 های سیاسی و مدنی و رقابت در حوزهعدم پذیرش تکثر 

 بدبینی نسبت به مباحث انتقادی و اعتراضات سیاسی ادی سیاسیاعتم تشدید فساد و تعمیق بی

اختالفات و تخاصمی کردن سازی  تمایل به حداکثر گرایی، تعارضات و منازعات سیاسی  تشدید گروه

 سیاسی 

های  ها و نابسامانی و تراکم بحراناختالل در فرایند توسعه 

  اقتصادی و اجتماعیسیاسی، 

نهادها و  اصالحپرهیز از و ها  نگرشترس از تغییر 

 سازوکارهای معیوب 

 ,Roniger)ینتالیسم به ویژه آثار لوییس رونیگر توسط نگارنده و با استفاده از ادبیات کال نگارهمحتوای این  منبع:)

  (( تنظیم شده است.1380و برایان کالیو اسمیت )اسمیت  (Stokes, 2009)سوزان استوکز  (2004

  در ایران امروز گرایی اعتدالهای  بایسته. 5

سو متأثر از  امری نسبی است و معنا و محتوای آن از یک گرایی اعتدالتر اشاره شد که  پیش

های موجود  تجربه زیسته مردمان و از سوی دیگر، تابعی از وضعیت و نسبت نیروها و گرایش

ها و سازوکارهای  مل در زمینه، تأگرایی اعتدالنظر از نیت و گفتار منادیان  این، صرف است. بنابر

های سیاسی و  بندی ها و قطب برآمدن و پیروزی آنها در انتخابات اخیر، همچنین شناخت طیف
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های تحکیم  و برخی ملزومات و بایسته گرایی اعتدالتواند به درک چیستی  اجتماعی موجود می

 و تداوم آن در ایران امروز کمک کند.

در ایران امروز بیشمارند و از موضوعاتی چون مبانی های سیاسی  بندی ها و قطب طیف

بندی  ورزی، و از معیارهای تشخیص و اولویت مشروعیت و اقتدار سیاسی تا الگوی سیاست

ها را  گیری، سیاستگذاری و توزیع منابع و فرصت های تصمیم ل و مشکالت تا شیوهئمسا

خارجی، روابط سیاسی داخلی،  سیاست مانندگیرند. اما در اینجا بحث را به موضوعاتی  دربرمی

های اعالمی  های فرهنگی که در شعارهای انتخاباتی و برنامه  های اقتصادی و سیاست سیاست

 کنیم. محدود می ،دولتمردان جدید از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردارند

 انقالب شاهد طیفی از رویکردها و های بعد از در حیطه سیاست اقتصادی در طول سال

جانبه و سوی دیگر را بازارگرایی محض  گرایی همه سوی آن را دولت ایم که یک ها بوده گرایش

شاهد تسلط الگوهای مختلف  اغلبهای بعد از انقالب،  دهد. البته در طول سال تشکیل می

گرایی موسوم به پوپولیسم دنبال شد که  الگویی از دولت ،های اخیر ایم. در سال گرایی بوده دولت

های مردم بود.  منظور جلب رضایت توده صه اصلی آن، تمرکز بر توزیع منابع عمومی بهمشخ

های تولیدی،  توجهی به بخش کم ماننددلیل برخی آثار و پیامدهای منفی ) تجربه این رویکرد، به

بر تشدید  اعتنایی به نهادها و نیروهای مستقل کارشناسی و تشدید تورم رکودی( عالوه بی

گرایی و تقویت رویکرد  قتصادی، باعث بدبینی شدیدی نسبت به هرگونه مداخلههای ا بحران

است. رویکرد اعتدالی  بازارگرایی در میان برخی کارشناسان اقتصادی و نیروهای سیاسی شده

گرایی، از افتادن  گرفتن از این الگوی دولت کند که در عین فاصله در چنین شرایطی ایجاب می

پردن کامل زمام امور اقتصادی به نیروها و سازوکارهای بازار پرهیز شود در ورطه تفریط یعنی س

فشار ایران، معیشت روزمرۀ بخش بزرگی از  زیرزیرا در شرایطی که اقتصاد غیرمولد، تورمی و 

های سریع و شدید بازارگرا پیامدهای اجتماعی و  مردم را مختل کرده است، اتخاذ سیاست

 خواهد داشت.همراه  سیاسی نامطلوبی به

کنند که  ها ابراز وجود می امروزه در ایران طیفی از گرایش ،خارجی نیز  در زمینه سیاست

ویژه ایاالت متحده آمریکا( و تمایل  های غربی )به را بدبینی کامل نسبت به قدرت سوی آن یک

مایل به بینی کامل و ت را خوش ها و سوی دیگر آن جویانه با این قدرت به ادامه سیاست ستیزه

های  دهد. در این مورد نیز طی سال های غربی تشکیل می ادغام سریع در نظم مورد نظر قدرت

بر کردار و گفتار رسمی کشور  نخسترویکرد  اغلب ،های اخیر ویژه در سال بعد از انقالب و به

های اقتصادی،  های فزاینده بر حیطه بر تحمیل هزینه حاکم بوده است. این وضعیت، عالوه
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یاسی و اجتماعی، باعث تقویت رویکرد دوم در میان بخشی از نیروهای منتقد و مخالف شده س

است. از منظر  است. بنابراین، در این مورد نیز احتمال غلتیدن در ورطه تفریط افزایش یافته

گونه گسست ناگهانی یا چرخش شدید در گفتار و کردار روابط  ژئوپلیتیک و استراتژیک هر

ای و جهانی ایران، ممکن است باعث  بر اثرات احتمالی نامطلوب بر جایگاه منطقه خارجی، عالوه

های بعد از انقالب هویت و  که، در طول سال ویژه این تشدید خطوط منازعه در داخل شود. به

گره خورده است. در چنین  نخستموجودیت بخشی از نیروها و بازیگران سیاسی با رویکرد 

بر تأکید بر  در سیاست خارجی این است که عالوه گرایی اعتدالشرایطی، معنا و الزمه 

هنگام در جهت کاهش سطح فشارهای  ها و اقدامات مناسب و به گفتارهایی متعادل، سیاست

 ای ایران اتخاذ و پیگیری شود.  المللی و منطقه خارجی و بهبود موقعیت بین

ها اشاره کرد که  ها و روش گرایشتوان به طیفی از  در حیطه اجتماعی و فرهنگی نیز می

اعتمادی به جامعه و سازوکارهای کنترل اجتماعی و اعتقاد به قیمومیت و  سوی آن را بی یک

منظور ترویج یا  به گیرد. دربرمی های اجتماعی و فرهنگی کنترل اجبارآمیز حکومت بر عرصه

دیگر آن را تمایل دهد و سوی  تشکیل می حفظ الگوهای خاصی از زیست اجتماعی و فرهنگی

های اخیر به دلیل تشدید  های اجتماعی و فرهنگی. در سال به آزادسازی همه جانبه عرصه

های فرهنگی به  های اجتماعی و فرهنگی، همچنین تقلیل سیاست سازی عرصه کنترل و محدود

 حفظ و یا ترویج الگوهای خاصی از سبک زندگی )برای مثال در مورد نوع پوشش(، زمینه برای

، گرایی اعتدالالزمه  ،های متعارض و تفریطی مساعد شده است. در این مورد نیز تقویت گرایش

اتخاذ رویکردی منعطف و متناسب با سطح توسعه اجتماعی و تنوع فرهنگی در ایران امروز 

 است.

سوی آن را  در حیطه حکمرانی و روابط سیاسی داخلی نیز شاهد طیفی هستیم که یک

کردن عرصه سیاست داخلی و سوی دیگر را  صدایی سازی و تک گرایی، یکسانگرایش به اقتدار

ل اجتماعی ئکردن همه موضوعات و مسا شکنی کل نظام سیاسی و سیاسی تمایل به شالوده

های اخیر که با انقباض شدید فضای  ویژه در سال دهد. با تفوق گرایش نخست، به تشکیل می

اضات سیاسی همراه بوده، رویکرد مقابل بیشتر تقویت شدن اختالفات و اعتر سیاسی و امنیتی

زدن به مطالبات سیاسی حداکثری را فراهم  زدگی و دامن های تشدید سیاست شده و زمینه

جانبه به عرصه  انتظار این است که رویکرد اعتدالی با نگاهی همه ،کرده است. در این مورد نیز

های حکمروایی و  در جهت اصالح شیوهامروزین سیاست ایران و اتخاذ رویکردی متعادل 

 ورزی عمل کند.  سیاست
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دور از افراط و تفریط  های متوازن، سنجیده و به تردیدی نیست که اتخاذ و اجرای سیاست

المللی، فرهنگی و اجتماعی در ایران امروز  های مختلف اقتصادی، سیاسی، بین در عرصه

تر از قوه مجریه  بسی بزرگ ،سی رسمی در ایرانآید. ساختار سیا تنهایی از قوه مجریه برنمی به

ثر در عرصه سیاست، بسی بیشتر از نیروها و بازیگران ؤاست. همچنین، نیروها و بازیگران م

تر  ساختارها و روابط حقیقی سیاسی در ایران امروز بسیار پیچیده ،عبارت دیگر رسمی هستند. به

های  تر از عرصه بسی گسترده ،ان سیاستهای پنه از ساختارها و روابط حقوقی آن؛ و عرصه

براین، پیشرفت سیاست اعتدالی پیش و بیش از هرچیز مشروط به وجود  آشکار آن است. بنا

سازی سیاست  گرا باید متعادل اساس، نیروهای اعتدال تعادل در کل عرصه سیاست است. بر این

 کار خود قرار دهند.  را در کانون توجه و دستور

 تدالی برای ایجاد تعادل سیاسی در ایران امروز راهبردی اع .6

بُعدی، پیچیده و طوالنی است که پیشرفت آن در گرو  برقراری تعادل سیاسی فرایندی چند

ها و اصالحات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است.  ای از پویایی  افزایی مجموعه هم

ها و اقدامات حکومتی  فراتر ازسیاست این، ملزومات و عوامل دخیل در این فرایند بسی بر بنا

تواند نقشی محوری در  دلیل جایگاه و منابعی که در اختیار دارد، می وجود این، دولت به است. با

آفرینی دولت در این زمینه تا حدود زیادی  کند. نقش ءپیشرفت، توقف یا واگشت این فرایند ایفا

کند که این فرایند از  گرا ایجاب می د اعتدالبه نگرش و رویکرد کارگزارانش بستگی دارد. رویکر

 های اعالمی ها و سیاست طریق اصالح ساختارها و مناسبات موجود دنبال شود. با توجه به شعار

گرا، راهبرد مناسب برای تقویت تعادل سیاسی توسط این دولت، باید سه محور زیر  دولت اعتدال

 را دربرگیرد:

د سازمان دولت و عملکرد دولتمردان مربوط است. در هایی که به خو شاخص یارتقا الف:

 ها و اقدامات زیر اشاره کرد:  توان به سیاست این محور، می

منظور تقویت قانونگرایی و  تقید دولتمردان به قانون و تعهدات اجتماعی به -1

 ؛شهروندمداری

ی ، نهادهای تخصصی و نیروهاراهبردیها و تصمیمات دولت بر تفکر  ابتنای سیاست  -٢

  ؛گرایی نهادمندی و تخصص ،نگری منظور تقویت آینده کارشناس؛ به

ها و  کردن فضای نقد و بازبینی سیاست هنگام و فراهم ارائه اطالعات درست و به -3

 ؛پذیری سیاستمداران ها و انتقاد منظور تقویت شفافیت سیاست تصمیمات به
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نیروهای مدنی و هایی که بخش خصوصی،  گری و مداخله در حوزه کاهش تصدی -٤

سازی  منظور تقویت کارکردهای فرصت شهروندان، توانمندی ساماندهی آن را دارند به

  ؛و هدایتگری دولت

وری مدیران و کارگزاران  کاهش حجم و هزینه بوروکراسی دولتی و افزایش بهره -5

  ؛مدی دولتاسازی و تقویت کار منظور چابک دولتی به

های توزیع و  های دولتی، اصالح سیاست ن دستگاهمند با فساد در درو مقابله نظام -6

منظور تقویت سالمت و پاسخگویی  تخصیص منابع و بهبود سازوکارهای نظارتی به

 ؛دولت

مقابله با رویکردها و گفتارهای تخاصمی )آنتاگونیسم( در فضای سیاسی و اجتماعی.  -ب

 ری برخوردارند:ها و اقدامات زیر از اهمیت و اولویت بیشت در این محور، سیاست

تقویت گفتارها و کردارهای همگرایانه و  راهتلطیف و انبساط فضای سیاسی داخلی از  -1

 ؛ساالری تعاملی در جهت تقویت و تحکیم مردم

خارجی و اجتناب از  زدایی و رویکردهای تعاملی در سیاست تعهد دولت به تنش -٢

  ؛آفرین زا و بهانه گفتارها و کردارهای تنش

وفصل یا تخفیف تعارضات و  ها و اقداماتی در جهت حل سیاست طراحی و اجرای -3

منازعات سیاسی موجود. در این مورد الزم است هر دو سطح داخلی و خارجی 

زیرا در شرایط فعلی این دو  ،زمان مورد توجه قرار گیرد طور همتعارضات و منازعات به

 د.سطح از تعارضات و منازعات با هم مرتبط و از یکدیگر متأثرن

پروری  های پنهان و غیرمسئول منافع و قدرت و مقابله با حامی مبارزه با مراکز و شبکه -ج

گذرد. در این مورد  ینتالیسم( که این کار از مجرای اصالح ساختارها و روابط اقتصادی می)کال

 شرح زیر است: نماید که برخی از آنها به ها و اقداماتی ضروری می اتخاذ سیاست ،نیز

 ؛بندی سازی، تخصیص منابع و بودجه سازی سازوکارهای خصوصی و شفافاصالح  -1

های  های پولی، مالی و تجاری در راستای تقویت بخش اصالح مقررات و سیاست  -٢

  ؛مولد

های خصوصی و  ها و مبادالت بخش کردن اطالعات مربوط به فعالیت مند و شفاف نظام -3

  ؛عمومی

 ؛و بازرسی تقویت استقالل و اقتدار نهادهای نظارتی -٤
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های مختلف  ای در بخش های صنفی و حرفه شناختن و تقویت تشکل رسمیت به -5

  ؛اقتصادی

 .بارۀ امور عمومی تقویت جریان آزاد اطالعات و فضای بحث و نقد در -6

آید و  تنهایی از قوه مجریه برنمی ها و اقدامات مزبور، به تردیدی نیست که پیشبرد سیاست

وجود این، دولت  همه نهادها و نیروهای سیاسی و اجتماعی است. بامستلزم همسویی و همکاری 

ای برای پیگیری و تحقق اهداف مزبور  مالحظه های قابل ها و فرصت ها، ظرفیت فعلی از زمینه

های علمی  که، اکثر دولتمردان جدید از تجربیات مدیریتی و پشتوانه : نخست این؛برخوردار است

که، رویکرد اعتدالی و ترکیب ائتالفی دولت  برخوردارند. دوم اینای  مالحظه و کارشناسی قابل

زمینه مناسبی برای همگرایی نهادهای حکومتی و همچنین جلب اعتماد و حمایت طیف 

که،  است. سوم این های مدنی و افکار عمومی فراهم ساخته وسیعی از نیروهای سیاسی، تشکل

های مشابه  تر از برخی برهه ضر متعادلرسد سطح انتظارات عمومی در حال حا نظر می به

دوره موسوم به اصالحات( باشد. اصوالً تجربیات نخبگان و نیروهای سیاسی و  همچون)

  اجتماعی طی چند دهه اخیر، در مجموع، سطح عقالنیت سیاسی را در جامعه ایران ارتقاء داده

فصل سطوحی  و مللی برای حلال هایی از همگرایی داخلی و تمایل بین که نشانه است. چهارم این

هم رفته دولت را قادر  خورد. این موارد روی چشم می از تعارضات و منازعات خارجی و داخلی به

 ثری را در جهت پیشبرد اهداف مزبور اتخاذ و اجرا کند. ؤهای سنجیده و م سازد تا سیاست می

 فرجام

اخیر، امری اتفاقی نبود. این رویداد و پیروزی منادیان آن در انتخابات  گرایی اعتدالظهور شعار 

ها و تنگناهای اقتصادی و همچنین  سو ریشه در این باور عمومی داشت که نابسامانی از یک

المللی که در چند سال اخیر کشور را فراگرفته، ناشی از  های سیاسی و بین مشکالت و چالش

رو در  سیاسی نیروهای میانهحاکمیت نیروها و رویکردهای تندرو و افراطی بوده است. تحرک 

های مختلف اجتماعی از شعارها و  آستانه انتخابات و افزایش تدریجی حمایت اقشار و گروه

های پیروزی انتخاباتی آنان را فراهم کرد.  رفته زمینه هم گرایان روی های اعالمی اعتدال برنامه

ویژه نویدهایی  خارجی و به های داخلی و این پیروزی امیدهایی را برای تحوالت مثبت در عرصه

 را برای چرخش کلی فضای سیاسی کشور به سوی اعتدال و تعادل ایجاد کرد. 

ها و  باوجود این، تجربیات گذشته و شرایط فعلی سیاسی ایران، امکان پیشرفت برنامه

گرایان و تداوم و تحکیم رویکرد اعتدالی را با تردیدهایی مواجه  های مورد نظر اعتدال سیاست
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ویژه خود را در  اقتصادی و فرهنگی که به ،سازد. عدم تعادل در ساختار و روابط سیاسی می

دهد، موانع  پیرو نشان می – های رادیکال و تسلط گفتارهای تخاصمی و روابط حامی بندی قطب

سازی عرصه  سختی بر سر راه سیاست اعتدالی است. در چنین وضعیتی، تالش برای متعادل

گرا  های اعتدالی و اولویت نیروهای اعتدال زم برای پیشبرد و تداوم سیاستشرطی ال ،سیاست

 خواهد بود.

اختیار دولت )کابینه( آغاز شود.  زیرتواند از امور  سازی سیاسی در گام نخست می متعادل

مند،   های نظام ساالری و مشاوره چینش کابینه و مدیران ارشد قوه مجریه بر اساس شایسته

، کارشناسی و عقل جمعی، تلطیف گفتار راهبردیگیری و سیاستگذاری بر تفکر  ابتنای تصمیم

جمله مواردی است که  و تعدیل کردار سیاسی، پاسخگویی و نقدپذیری مسئوالن اجرایی از

تواند از طریق  تواند از همان آغاز در دستور کار جدی دولت قرار گیرد. در گام دوم، دولت می می

روابط خارجی، حمایت از انبساط فضای سیاسی و فرهنگی، ایجاد رونق و زدایی در  پیشبرد تنش

سازی  شده و توانمند ای های حاشیه شدن بخش شفافیت در فضای اقتصادی، کمک به فعال

های اجتماعی و سیاسی خود را تقویت کند. سرانجام، دولت   پذیر، پایگاه های آسیب گروه

گر نیروها و نهادهای و تقویت همگرایی و اجماع بر سر تواند با اتخاذ رویکرد تعاملی با دی می

سوی تعادل سیاسی و اجتماعی  زمینه را برای حرکت کشور به ،های کالن ها و سیاست برنامه

 پایدار فراهم سازد. 

های فضای  ها، همچنین با توجه به ویژگی تنیدگی مسائل و چالش  هم با توجه به تراکم و در

هایی  ها و اقدامات مورد اشاره ممکن است با موانع و مقاومت یاستسیاسی، طبعاً برخی از س

وفصل تعارضات و منازعات خارجی و داخلی، ممکن  رو شود. برای مثال، تالش برای حل هروب

ها و اهداف خود را با رادیکالیسم و یا  هایی مواجه شود که ارزش است با مقاومت گروه

ینتالیسم از آنجا که با اند. همچنین، مقابله با کال هها و مواضع تخاصمی پیوند داد بندی قطب

های  کند، ممکن است مقاومت گروه های قدرت پنهان برخورد می ساختارهای منافع و شبکه

ساز فشار بر دولت و تشدید تعارضات و منازعات سیاسی شود. آنچه  ذینفع را برانگیرد و زمینه

درآمیختن این دو مقوله و تبدیل هر یک از این دو به تر سازد،   ممکن است وضعیت را پیچیده

های ذینفع در پشت رادیکالیسم و  عبارت دیگر، ممکن است گروه ابزار و سنگر دیگری است. به

جو برای تقویت منابع و استقالل  مواضع آنتاگونیستی پنهان شوند و یا نیروهای رادیکال و ستیزه

 ینتالیستی مبادرت ورزند.  کال های پیش به تقویت شبکه از عمل خود بیش
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های اعالمی خود دارد، باید  رد اهداف و برنامهبکردن و پیش اگر دولت عزم جدی در عملیاتی

بر  ها و فشارهای احتمالی افزایش دهد. در این مورد، عالوه  توان خود را برای مقابله با مقاومت

های روشنگرانه به  گزارش جلب اعتماد و همکاری دیگر نهادهای حکومتی و ارائه مستمر

 ،ساز و نظارتی و همچنین افکار عمومی، الزم است پایگاه اجتماعی خود را نهادهای تصمیم

ویژه باید به  به ،های استراتژیک تثبیت و تقویت کند. در این مورد ویژه در میان اقشار و گروه به

های مولد، نیروی کار و  ایهدانشگاهیان، دانشجویان، زنان، جوانان، کارآفرینان و صاحبان سرم

زمان به مسائل و مطالبات متفاوت این اقشار و  باشد. توجه هم تهیدستان شهری توجه داشته

تقویت پایگاه اجتماعی دولت  های متعادل و مکمل به ای از سیاست طبقات در قالب مجموعه

 شود:    پیشنهاد میشرح زیر  هایی به کمک خواهد کرد. در پایان، مواردی از چنین سیاست

های متعادل  سیاست راهوکار از  ایجاد ثبات و امنیت در بازار و پویایی در فضای کسب -1

پولی و مالی داخلی و تقویت ارتباط اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی. این سیاست به 

های مولد از دولت کمک خواهد  جلب و تداوم حمایت کارآفرینان و صاحبان سرمایه

 کرد. 

تعدیل قوانین و مقررات و  راهجهت تأمین حقوق و مطالبات کارگران از  تالش در -٢

گرایی(.  جانبه ها و کارفرمایان )سیاست سهنمیانجیگری سازنده در موارد تعارض میان آ

 این سیاست باعث تقویت پایگاه دولت در میان کارگران خواهد شد.

پذیر از  و اقشار آسیبسطح زندگی طبقات پایین  ییتالش در جهت کاهش فقر و ارتقا -3

های هدفمند و تقویت نظام تأمین اجتماعی و مددکاری، حمایت از نظام  حمایت راه

هایی، پایگاه دولت را در میان  بهداشت و درمانی عمومی. اجرای چنین سیاست

 دستان افزایش خواهد داد.    طبقات پایین و تهی

های علمی و فرهنگی ها و نیرو تالش در جهت تقویت استقالل و امنیت نهاد -٤

ها و مراکز فرهنگی و هنری(. این سیاست پیوند میان  های علمیه، دانشگاه )حوزه

 دولت با نیروها و نخبگان علمی، فرهنگی و هنری را تقویت خواهد کرد.

های قانونی برای  تالش در جهت انبساط فضای سیاسی و اجتماعی و حمایت از آزادی -5

مدنی. این سیاست، پایگاه دولت را در میان نیروهای های سیاسی و  نیروها و تشکل

 سیاسی و طبقات متوسط جدید شهری، جوانان و زنان حفظ و تقویت خواهد کرد.
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هایی ممکن است در نگاه نخست بسیار دشوار و   اتخاذ و اجرای همزمان چنین سیاست

هایی  ها و ناسازگی یدگیکند اما رویکرد اعتدالی در رویارویی با چنین پیچبعضاً ناسازگار جلوه

 است که باید جوهره و توانمندی خود را آشکار سازد.  

 پانوشت
ای از آن در  های اولیه پس از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری نوشته و خالصه . این مقاله در ماه1

همایش برای چاپ ارائه شد. پس از آن از سوی مسئوالن  139٢هریور شدر  «همایش تبیین مفهوم اعتدال»

اما فرایند انتقال مقاله از دبیرخانه همایش به فصلنامه و ارزیابی آن در  ،در فصلنامه راهبرد درنظر گرفته شد

گرفتن در نوبت چاپ بسی طوالنی شد. در این مدت تحوالت زیادی رخ داده که  دفتر فصلنامه و سپس قرار

منظور  ظارات و پیشنهادهای مقاله بوده است. باوجود این، بهها و برخی نیز متفاوت با انت بینی ید پیشؤبرخی م

گرچه پس از پذیرش مقاله از ا ،حفظ اصالت و فضای نگارش مقاله، تغییری در محتوای اصلی مقاله داده نشده

 سوی فصلنامه بنا به پیشنهاد داوران ویرایش شده و ترتیب مطالب و عناوین آن نیز تغییراتی کرده است.
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