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Abstract 

Peace is one of the most moral human concepts and Peacebuilding is also an issue 

that has been the subject of reflection by thinkers in the fields of ethics and 

philosophy for centuries. However, recent studies show that peace is not a purely 

moral issue but a phenomenon with economic benefits. This is especially important 

for Iran which is facing various internal and mainly external tensions. By using 

descriptive-analytical method, the paper examines the meaning of peace and its 

economic benefits from a theoretical and empirical perspective and then discusses 

the issue that despite benefiting from some of the benefits of economic development 

in recent decades, Iran not only has long been caught in various economic traps, but 

also the level of internal and external tensions has increased, and as a result, needs a 

transition to a new path of economic development. The results show that "Peace-

Oriented Development" is a suitable alternative to get out of the traps and 

bottlenecks of the country's development. How to build peace-oriented development 

is a question that is answered in the final section of the paper in the form of a triple 

plan for changing interests-ideology-institutions. 
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيبررسي مسائل اقتصاد ايران

  331 - 299، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 9پژوهشي)، سال  ـ علمي (مقالةنامة علمي  دوفصل

  محور: صلح ةاقتصاد سياسيِ توسع
  ايراناقتصادي  ةچارچوبي از مسيري جديد براي توسع

  *سعيد عطار

  چكيده
اي است كه قرنهـا،  سازي هم مسالهترين مفاهيم بشري است و صلحصلح، يكي از اخالقي

هاي اخالق و فلسفه بوده است. با اين حال، مطالعات متاخر انديشمندان حوزهموضوع تامل 
اي با عوايد اقتصادي اسـت.  دهند كه صلح، نه موضوعي صرفاً اخالقي بلكه پديدهنشان مي

هاي مختلـف داخلـي و عمـدتاً خـارجي     اين مساله، به خصوص براي كشور ما كه با تنش
تحليلي، ابتدا معناي صـلح و   - ستفاده از روش توصيفيمواجه است، اهميت دارد. مقاله با ا

عوايد اقتصادي آن از منظر نظري و تجربي را مورد بررسي قـرار مـي دهـد و سـپس ايـن      
مندي از برخي عوايد توسعه اقتصادي در بهرهرغم  ايران بهگذارد كه موضوع را به بحث مي

گرفتـار شـده و هـم سـطح      هاي مختلف اقتصـادي مدتهاست كه هم در تله، هاي اخيردهه
تنشهاي داخلي و خارجي كشور افزايش يافته و در نتيجه، نيازمند گذار به مسير جديدي از 

هـا و تنگناهـاي   دهند كه براي خروج از تلههاي مقاله نشان ميتوسعه اقتصادي است. يافته
ن تـوا مسير جايگزين مناسبي است. اينكـه چگونـه مـي   » محورتوسعه صلح«توسعه كشور، 
محور ساخت، پرسشي است كه در بخش پاياني اين نوشتار در قالب يك طرح توسعه صلح

  نهادها، چارچوبي از پاسخ به آن ارائه شده است.- ايدئولوژي- سه گانه تغيير منافع
  محور، اقتصاد سياسي، ايرانصلح، توسعه اقتصادي، توسعه صلح ها: دواژهيكل

 JEL :P16, O10, H11بندي  طبقه
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  مقدمه. 1
هايي مربوط به تاريخ اخير زندگي انسانها هستند. در درازناي تـاريخ،  صلح و توسعه، پديده

شـد. كتـاب   ماندگي، وضعيتي رايج و بعضاً عادي تلقي مـي نبود صلح و وجود فقر و عقب
دهد كه تنها در طي چند دهه يا چند قرن اخير است كه ) به ما نشان مي1400( استيون پينكر

آميز در جوامع بشري كاهش يافته و جوامع، بسيار بيشـتر از آنچـه در تـاريخ    خشونترفتار 
انـد و همـين، تغييـرات    سازي حركت كـرده شان تجربه كرده بودند، به سمت صلحطوالني

سـازي،  مهمي در زندگي اجتماعي آنها رقم زده است. در همين مدت و بـه مـوازات صـلح   
ه و توانسـتند فرصـتهاي زيـادي بـراي شكوفاشـدن      جوامع بسياري از فقر نجات پيدا كـرد 

   1استعدادها و قابليتهاي شهروندان خود ايجاد كنند.
ترين مفاهيم بشري، كند با تمركز بر صلح به عنوان يكي از اخالقياين نوشتار، تالش مي

اي با عوايد اقتصادي است. ايـن  نشان دهد كه صلح، نه موضوعي صرفاً اخالقي بلكه پديده
هاي مختلف داخلي و عمدتاً خـارجي مواجـه   ، به خصوص براي كشور ما كه با تنشمساله

است، اهميت دارد. نوشتار حاضر، ضمن بررسي معناي صلح و عوايـد اقتصـادي صـلح از    
رغـم تجربـه بهبـود     ايـران بـه  گـذارد كـه   منظر نظري و تجربي، اين موضوع را به بحث مي

هاي مختلف گرفتار مدتهاست كه در تله، اخير هايدههملي و رشد اقتصادي در  هايدرآمد
محور، اقدامي مهم براي خروج از ايـن  شده و به همين دليل، حركت در مسير توسعه صلح

محور ساخت، پرسشي است كـه در  توان توسعه صلحها و تنگناهاست. اينكه چگونه ميتله
پاسـخ بـه پرسـش     بخش پاياني اين نوشتار، چارچوبي از پاسخ بـه آن ارائـه خواهـد شـد.    

چگونگي، دشوارترين مرحله در هر پژوهشي است چرا كه ميزان مجهوالت ما بسيار بيشتر 
)، اگرچه امـروزه دربـاره عوامـل    North ()2005 :7(از معلومات فعلي است. به گفته نورث 

دانيم اما هرگز چيز چنداني در مورد چگونگي نيـل بـه   زيادي مي چيزهايموفقيت توسعه، 
 گامي اوليـه در جهـت  ، در بخش پاياني طرح بحث چگونگياز اينرو، دانيم. نمياين هدف 
  .محور استتوسعه صلحمحورهاي اصلي از برخي برشمردن 

  
  . اهميت صلح2

خواستند تا نظـرش را در   )John Maynard Keynes( سال پيش، وقتي از جان مينارد كينز 92
احتمـاالت  «بـا عنـوان    سال بعد بگويد، او در يـك سـخنراني   100مورد وضعيت جهان در 
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)، Economic Possibilities for our Grandchildren( )1930( »اقتصـادي بـراي نوادگـان مـا    
وجود ئه كرد و تحقق اين سرعت باالي پيشرفت را منوط به ابينانه از آينده اربرداشتي خوش

پيشرفتهاي علمي و توانايي  تداومشرط دانست: افزايش ظرفيت مهار رشد جمعيت، پيش 3
(يـا چنانكـه    اجتناب از نزاع و درگيـري كينز  هاي داخلي.براي اجتناب از جنگ و درگيري

يك سال بعد از پايان توسعه را  يكي از پيش شرطهايبه عنوان ، صلح منفي) گفتخواهيم 
 »عواقب اقتصادي صـلح «اش در ايران با عنوان كتاب كمتر ديده شده جنگ جهاني اول، در

)The Economic Consequences of the Peace( )1919   از پرداختـه بـود.   )، به طـور مبسـوط
پايان جنگ جهاني دوم كه اقتصاد توسعه در واكنش به نياز كشورهاي تـازه اسـتقالل يافتـه    

اكنون، موضوعات متعددي مـورد توجـه تحليلگـران    تا به  2آسيايي و افريقايي به وجود آمد
كمتر محـل توجـه و بررسـي بـوده     صلح توسعه قرار گرفته است. در ميان اين موضوعات، 

- بوده و عمدتاً در حوزه ستاست. براي قرنها، صلح موضوعي فرعي در علوم اقتصاد و سيا

  ر گرفته است.ها قراهاي اخالق و فلسفه مورد توجه برخي از انديشمندان اين حوزه
اگر به روندهاي پس از جنگ جهاني دوم نگاه كنيم، درخواهيم يافت كه در طول بـيش  

- همين دهه اما المللي نبودهعاري از جنگهاي داخلي و بينجهان هرچند سال گذشته،  75از 

و در همين  )43- 42: 1395اوغلو، (عجمبوده آميزترين دوران تاريخ ثبت شده بشر صلحها، 
رسـد  در زمينه توسعه كشورها هم اتفاق افتاده است. به نظر مـي  هازرگترين موفقيتبدوره، 

در اسـت. بـا ايـن حـال،      همزمـان بـوده   صـلح فقدانِ با خروج از چرخه  فقركه خروج از 
افـزايش   رونـدهاي مخربـي از جملـه    هـا، كشورهاي زيادي از مناطق مختلف در تمام قاره

حروميت نسبي، كـاهش سـرمايه اجتمـاعي، قاچـاق و     ها، افزايش شديد احساس منابرابري
 تشـديدكننده هـاي جديـد   ، ظهـور تكنولـوژي  اقليمـي جريانهاي مالي غيرقانوني، تغييـرات  

 ، بسترهايي را براي تنش، خشـونت و جنـگ  و...وجود داشته وهمه اينهاشكافهاي اجتماعي 
تعداد مردمـاني كـه    ،به اين سو 2007د كه از سال ندهها نشان ميگزارش است. ايجاد كرده

منطقه خاورميانه در مثالً برابر افزايش يافته به طوري كه  2كنند در مناطق پرتنش زندگي مي
نفر در مناطق  1نفر  5از هر  )،Middle East and North Africa- MENAو شمال افريقا (منا) (

درگيـر مسـاله   همـين كشـورها،   ). World Bank, 2020: 5( كنـد پرتنش و مرگبار زندگي مي
  نيافتگي نيز هستند.توسعه
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، )Global Peace Index( هاي سالهاي اخير شاخص جهاني صـلح در تمام گزارش تقريباً
، 2018مندي از صلح قرار داشته است. در گـزارش سـال   ترين سطح بهرهدر پائينمنا منطقه 

اي اين منطقـه،  محاسبه شده كه هزينه مستقيم و غيرمستقيم خشونت و ناامني براي كشوره
). در طـول دو  Institute for Economics & Peace, 2018: 20( تريليون دالر بوده اسـت  1.79

هاي مستقيم ژئوپوليتيكي كشور منطقه خاورميانه، درگير كشمكش 18كشور از  9دهه اخير، 
 كشور خسارت وارد شده اسـت  9ميليارد دالر به توليد ناخالص داخلي اين  175اند و بوده

)McKinsey Global Institute, 2021: 24 .( بانك جهانيدر آخرين گزارش)بينـي  پيش)2021
، زندگي مردم دو سوم كشـورها بـا درآمـد كـم و     2030كشمكش و خشونت تا سال  شده،

- اگر تصوير قسمت خوب جهان امـروز مـي  . متوسط را شديداً تحت تاثير قرار خواهد داد

اند، تصوير قسمت بد جهان امـروز هـم   ركت كردهگفت كه صلح و توسعه در يك مسير ح
گويد كه صلح، كاالي كمياب اما حياتي براي بسياري از مناطق جهان از جمله منطقه مـا  مي

  است.
  

  هاي نزاع: به سوي صلح مثبتمعناي صلح و ريشه. 3
در ادبيات حوزه صلح، به فقدان جنگ، كشمكش، كودتا، انقالب، شورش، قتـل، تجـاوز و   

صلح در  معنايبا اين حال،  گويند.مي )Negative Peace( »صلح منفي«شكال خشونت تمام اَ
يافت. ) Positive Peace( »صلح مثبت«ترش را بايد در تعبير ايجابي آن يا در قالب ابعاد دقيق

صلح مثبت به معني نگرشها، نهادها و سـاختارهايي  )، Killelea) (2020 :15( به تعبير كيللي
جو، صلح در ميان خود . اين جوامع صلحكننداست كه جوامع صلح جو را ايجاد و حفظ مي

. تاكيـد بـر   دهنـد المللي) و با طبيعت را در اولويت قرار مـي ران (بين(محلي و ملي)، با ديگ
كند به يك دليل ساده است: عمده نگرشها، نهادها و ساختارهايي كه جوامع را صلح جو مي

تواند به نزاع ميان آدمهـا و تخريـب   و دامنه آن مي هاستها، نزاع بر سر منابع و سرمايهنزاع
شناسان مطرحي چـون پيـر بورديـو    ط در اقتصاد بلكه جامعه. نه فقزيست منجر شودمحيط

ها (يا به زبان اقتصادي، بازارها)ي زيادي وجود دارد و در اند كه در جامعه، ميداننشان داده
اي براي دستيابي به آن، رقابت يا نزاع اي وجود دارد كه عدههر ميدان(بازار)، منبع و سرمايه

  3كنند.مي
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، (بـه عنـوان نمونـه   داننـد  مـي سرشت انسـان   ناشي ازمنازعه را  جدا از پژوهشهايي كه
يا آن را حاصل فرآيندهاي روانشناختي و روانشناسي اجتماعي ) Vasquez ،(1993واستكيز (

دسترسـي   خواست، Devine et al. ،(1994(4واين و همكاران (دي (به عنوان نمونه، دانندمي
به منابع و كنترل آنها، هميشه يكي از مهمترين داليل بروز كشـمكش و نـزاع بـوده اسـت؛     

(يعني تقريباً هميشه) و بـا وجـود كميـابي منـابع،     هستند كه منابع، كمياب  زمانيمخصوصاً 
قوانين و هنجارهاي دسترسي به و كنترل بر منابع يا نهادينـه نشـده يـا در صـورت وجـود      

هـاي مكـرر از   شوند يا با سوء استفادهارهاي مستحكم، آنها ناعادالنه تلقي ميقوانين و هنج
مند و غيرعادالنه اند. در نتيجه، رقابت غيرضابطهچارچوبهاي قانوني و هنجاري، بي اثر شده

(وِرنـون   شـود ترين دليل بروز كشـمكش و نـزاع محسـوب مـي    بر سر منابع كمياب، عمده
)Vernon ،(2016 .(تـرين  هاي نزاع است كه صلح مثبـت، جـامع  هم دقيق از ريشهبه دليل ف

  .شودمحسوب ميصلح  تعريف از
  

صلح براي توسـعه يـا توسـعه بـراي     محور: . چارچوب نظري توسعه صلح4
  صلح؟

قدري از توسعه اقتصادي براي صلح الزم  نشان داد 5لئون والراسيافته هاي ، 1906در سال 
قدري از توسعه اقتصادي الزم است. اين عبارتي است كه است و صلح نيز براي دستيابي به 
كردند، در ذهـن  اشاره مي 6»سود صلح«به مفهوم  بعدهاي وقتي برخي سياستمداران در دهه

(بـه   هاي مختلف نيز قـرار گرفـت  داشتند. بعدها، اين مفهوم مورد استفاده تحليلگران رشته
از منظـر مطالعـات   ). Trondalen ،(2011؛ ترونـدالن Darvy ،(1995 )داروي ( عنوان نمونـه، 

موجود، پاسخ به اين پرسش كه صلح براي دستيابي به توسعه مهم اسـت يـا توسـعه بـراي     
دهنده اهميت توسـعه بـراي   اي از مطالعات، نشانهاي دستهتحقق صلح، روشن است: يافته

اهـداف   اي ديگر، گواهي است بر اهميت صلح بـراي پيشـبرد  هاي دستهصلح است و يافته
بلـومبرگ و   وجود دارند(به عنـوان نمونـه،  در اين مورد مندي اي. شواهد علمي نظامتوسعه
كـه  ) Junne and Verkoren ،(2004؛ جون و وِركـورن Blomberg and Hess ،(2002 )هس (

كنند و صلح منازعات داخلي، منازعات بيروني و ركودهاي اقتصادي همديگر را تقويت مي
  توسعه مقوم يكديگر هستند.و  خارجيداخلي و 
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روشن است كه دستيابي به صلح بدون وجود سطحي از توسعه اقتصادي ناممكن  تقريباً
 هتوان جوامعي را پيدا كرد كه بدون رسيدن به مواهب توسعه اقتصادي، به درجاست و نمي

ز بااليي از صلح (يعني صلح مثبت) رسيده باشند. دليل آن اين است كه عوامـل اقتصـادي ا  
هـاي  كننـد و ريسـك  جمله سطح باالي فقر، بيكاري و تورم، محيط پرتنشـي را ايجـاد مـي   

دهند. به عبارت ديگر، عملكرد ضعيف اقتصادي به كـاهش  در كشور افزايش ميرا سياسي 
 شـود مـي  منجـر ثبـاتي سياسـي   امكان برقراري صلح در كشور منجر شده و همين، بـه بـي  

  .)Farzanegan ،(2017(فرزانگان (
كشور، نامطلوب و فرصـتهاي اقتصـادي بسـيار انـدك     يك وضعيت اقتصادي  زماني كه

، شهروندان خود را در وضعيت حاصل جمع صفر خواهند ديد و همين، بستر الزم را باشند
فراهم خواهد كرد. برعكس، در صورت رشد اقتصـادي   (بر سر منابع) براي تشديد نزاع ها

باال و وجود فرصتهاي اقتصادي، اين باور تضعيف خواهد شد كه شهروندان در يـك بـازي   
پس از جنگ اند. مثالً توسعه اقتصادي اياالت متحده امريكا با حاصل جمع صفر گرفتار شده

ر آن جامعه را بـه شـدت   زندگي د صفر بودنِقرن نوزدهم، احساس حاصل جمع داخلي در
، 1960يا در نمونه اي ديگر، رشد اقتصادي در ايـاالت متحـده امريكـا در دهـه     . كاهش داد

هـا در اقتصـاد و جامعـه    باعث شد تا همگرايي و ادغام زنان، سياه پوسـتان و ديگـر اقليـت   
  ).312و  124: 1397(كريسبرگ و دايتون،  و تنشهاي نژادي، كاهش پيدا كندتسهيل 
نكته مهم در سمت دوم معادلـه ايـن   . ين حال، آن طرف معادله به اين روشني نيستبا ا

شود چـرا كـه   است كه توسعه اقتصادي، به صورت خود به خود، منجر به صلح مثبت نمي
توسعه اقتصادي ها در و برخي رويه طرف نيستندخنثي و بي مقوالتيهاي اقتصادي، فعاليت

 در پيشبرد توسعه اقتصادي، چنانچه اي صلح نيز داشته باشد.تواند آثار نامطلوبي برحتي مي
شوند يا با ايجاد گروههاي هويتي مشخصي  منجر به حذف ،هاي اقتصاديها و رويهفعاليت
عمومي بيانجامند  محروميت و نارضايتي هاي غيرضرور در توزيع ثروت، به تشديدنابرابري

تخريب كنند، همين فرآيندها بـه تشـديد   يا با تخريب محيط زيست، محيط زندگي مردم را 
دهد كه عالوه بر نـابرابري و  مطالعات نشان مي 7شوند.ها در جامعه منتهي ميها و نزاعتنش

منبع توليد نارضايتي و نزاع نيز كه در مسير توسعه كشورها، پديده آشنايي است،  فقر، فساد
  ).Coppolaro and McKenzie ،(2013كنزي ((كوپوالرو و مك است



 305   )سعيد عطار( ... محور اقتصاد سياسيِ توسعه صلح

 

كه در آنها دولتهاي اقتـدارگرا   (مانند چين) توان نام بردرا ميي از طرف ديگر، كشورهاي
كننـد بـدون آنكـه نگرشـها، نهادهـا و      با تضمين صلح منفي، توسعه اقتصادي را محقق مـي 
. اين به معناي توسـعه  باشد) inclusive( ساختارهايي برقرار كنند كه گشوده به روي همگان

مـدت، توسـعه اقتصـادي را    ميان ورسد حداقل در كوتاه . به نظر مياست مثبتصلح بدون 
صلح منفي محقق كرد؛ هرچند تداوم توسعه در محيطي كـه در آن،   تضمينتوان صرفاً با مي

مواجـه اسـت. در    جـدي  يبا ترديدهاي ،ساختارهاي ايجادكننده صلح مثبت ضعيف هستند
رهايي از توسعه اقتصادي نياز دارند كه بـه ارتقـاء   نتيجه، جوامع حداقل در بلندمدت به مسي

  صلح مثبت در جامعه كمك كند.
صـلح مثبـت اسـت، بـراي آغـاز      نياز به اگر براي تداوم توسعه اقتصادي در بلندمدت، 

دهند كـه درجـه   . مطالعات نشان مياحتماالً كافي استتوسعه اقتصادي، وجود صلح منفي 
هاي مشترك كشورهايي است كـه در وضـعيت   ز ويژگيبااليي از نوسانات اقتصادي، يكي ا

هايي نامناسبي از نظر صلح منفي قرار دارند. در اين كشورها، متعاقب دوره كوتاه رشد، دوره
شود. بحرانهاي اقتصادي كه پيامد فقدان صلح از ركود و انقباضهاي شديد اقتصادي آغاز مي

هـا در  صادي ودر نتيجه، به تشـديد تـنش  توانند به نوسانات بيشتر اقتمنفي هستند، خود مي
مـدت  جامعه منجر شوند.شايد كمتر اقتصادداني ترديد داشته باشـد كـه نوسـانات طـوالني    

 هاي باالي تورم،كاهش ارزش پول ملي و افزايشاقتصاد كالن،زمينه الزم را براي وقوع نرخ
 شـوند تنشها ميافزايش وثباتيبي كند.اين سه مورد،باعث تشديدمي فراهم دولتهاي بدهي

)Institute for Economics & Peace, 2018: 28.(    در واقع، در هم كنش فقدان صـلح منفـي و
  كند.نيافتگي، يك چرخه رذيلت در اين كشورها ايجاد ميتوسعه

هاي شديد بر رشد و توسعه اقتصادي انجام پژوهشهاي تجربي زيادي در مورد تاثير نزاع
مونه، يك تحليل در مورد عملكرد اقتصادي كشورها در بـازه زمـاني   شده است. به عنوان ن

شـديد داخلـي و خـارجي     يهـا دهد كه عملكرد اقتصادي با نـزاع نشان مي 1989 – 1960
عالوه بر اين، فقدان يا ضعف صلح، به شيوه ). Koubi ،(2005(كوبي ( همبستگي منفي دارد

گذارد. كشـورهايي كـه در   رها تاثير ميغيرمستقيم نيز بر سطح رشد و توسعه اقتصادي كشو
هـاي  هاي داخلي يا خارجي هستند، بخش بزرگتري از منابعشان را در حـوزه وضعيت تنش

كميـابي، منـابع كمتـري را بـه زيرسـاختهاي       قاعدهكنند و بر طبق دفاعي و نظامي خرج مي
- صـيص مـي  ، تخهستنداجتماعي و اقتصادي كه براي انباشت سرمايه و توسعه انساني مهم 
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هاي داخلي يا خـارجي بـر مسـير رشـد بلندمـدت آنهـا تـاثير        دهند و به همين دليل، تنش
  8نامطلوبي خواهد داشت.

  
  هاي تجربياقتصاد: دادهعملكرد  وصلح . 5

اي است كه هم به لحاظ نظري قابل تحليـل اسـت و   بر اقتصاد، مساله وضعيت ناصلحتاثير 
تاثير اقتصادي ، 2017تاييد كرد. به عنوان نمونه در سال  هاي آماريبا داده آن را توانهم مي

درصـد كـل    12.4) برابر با PPPتريليون دالر (بر حسب  14.76خشونت بر اقتصاد جهاني، 
هـا  ). اين دادهInstitute for Economics & Peace, 2018: 2توليد ناخالص جهاني بوده است (

د، مبناي تجربي خوبي براي ايـن  نشوآوري و محاسبه ميجمع مختلفكه توسط موسسات 
اسـتيو   بـا مـديريت  يكي از اين موسسات، موسسه اقتصاد و صـلح   د.نكنموضوع فراهم مي

  .است Steve Killelea(9( كيللي
ناخالص داخلي در سطح جهـان، در طـول    هاي منتشر شده از رشد توليدبر اساس داده

اليي از شاخصهاي صلح قرار دارنـد،  كشورهايي كه در سطح با 2018تا  1960سالهاي بين 
در حالي  اند.رشد اقتصادي داشته ،برابر بيشتر از كشورهاي داراي سطح پائين صلح 3حدود 

درصـد   2.8داراي سطح باالي صلح،  ناخالص داخلي در كشورهايِ كه ميانگين رشد توليد
هرچنـد   درصـد بـوده اسـت.    1كشورهاي داراي سطح پائيني از صلح كمتـر از  رشد بوده، 

- احتماالً بين صلح و توسعه ارتباط علّي وجود ندارد اما روندهاي ايـن دو شـاخص، نشـان   

بـه بعـد، در    1960دهـد كـه از سـال    شكل زير نشان مـي  دهنده همبستگي ميان آنها است.
رونـد   سطوح مختلف صلح در كشورها، نرخ رشد سـاالنه متفـاوتي وجـود داشـته اسـت.     

توليـدناخالص  دهنده وجود يك واگرايي در سـرانه رشـد   نبلندمدت در رشد اقتصادي نشا
در كشـورهاي   كشورها بر حسب سطوح متفاوت صـلح در آنهاسـت. سـرانه رشـد    داخلي 

برابر بيشتر از كشورهايي بوده كه سـطح صـلح در آنهـا پـائين      20داراي سطح باالي صلح، 
  .باشداست و همين باعث شده تا نرخ رشد آنها در بلندمدت باالتر 
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  )2016 - 1960رشد سرانه توليد ناخالص داخلي در كشورهاي داراي سطوح متفاوت صلح (. 1ل شك

  Institute for Economics & Peace, 2018: 29منبع: 

تر صلح، آنها را پايداري سطح پائين رشد سرانه درآمد در كشورهاي داراي سطوح پائين
اساسـي در سـاختارهاي خـود،    با اين چالش مواجـه كـرده كـه نتواننـد بـدون دگرگـوني       

شان را ارتقاء دهند و به دليل احتمال اندك رخـداد چنـين دگرگـوني،    استانداردهاي زندگي
يافتگي بـاقي  اي معلوم در وضعيت كمتر توسعهشايد اين نتيجه به دست آيد كه آنها تا آينده

شكل زير  تر صلح درطور كه از وضعيت كشورهاي داراي سطوح پائينخواهند ماند. همان
دهنده نوسـان بيشـتر در رشـد و ايجـاد     مشخص است، انحراف از ميانگين بلندمدت، نشان

تـر صـلح كـه ثبـات     هاي بيشتر رونق و ركود است. كشورهاي داراي سـطوح پـائين  چرخه
  اند.برابر بيشتر انحراف از ميانگين رشد داشته 7اقتصاد كالنشان هم پائين بوده، 

  
  )2016 - 1960ت اقتصادي در كشورهاي داراي سطوح متفاوت صلح (روند رشد بلندمد .2شكل

  Institute for Economics & Peace, 2018: 29 منبع:
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اگر ظرفيت رشد اقتصادي كشورهاي داراي سطح پائين صلح، همين ظرفيتي بود كه در 
د دادنسال گذشته داشتند اما اين كشورها، اقدامات موثري در صلح سازي انجام مي 60طول 

توانسـت  رسيدند، سرانه توليد ناخالص داخلي آنهـا چقـدر مـي   و به سطوح باالتر صلح مي
- آنهـا مـي  توليد ناخـالص داخلـي   دهد، سرانه باالتر باشد؟ همانطور كه شكل زير نشان مي

 1795آنهـا  ه توليد ناخالص داخلي ، سرانعملدالر برسد در حالي كه در  6147توانست به 
- اين كشورهاست كه مـي توليد دالري در سرانه  4352دهنده شكاف دالر است. اين، نشان

تريليون دالر نيز به توليد جهاني  13.87توانست با صلح سازي محقق شود. در اين صورت، 
  .)Institute for Economics & Peace, 2018: 30شد (اضافه مي

  
  )2016شكاف رفاه در كشورهاي داراي سطوح متفاوت صلح ( .3شكل

  Institute for Economics & Peace, 2018: 30 منبع:

و صـلح نيـز    )FDI(گـذاري مسـتقيم خـارجي   توان ميان سـرمايه همين همبستگي را مي
ترين عوامل رشد اقتصادي كنندهگذاري مستقيم خارجي، يكي از تعيينمشاهده كرد. سرمايه

گـذاري  مايهسـر  انـد كـه  در كشورهاي در حال توسعه است. مطالعـات تجربـي نشـان داده   
توانـد  مـي احتمـاالً  ، نه تنها منبع تامين بسياري از نيازهاي مالي است بلكه همچنين خارجي

گـذاري  سـرمايه ها و دانش مديريتي جديد را به كشورها وارد كند. عالوه بر ايـن،  آوريفن
با افزايش جريانهاي تجاري، باعث ادغام اقتصـاد كشـورهاي در حـال توسـعه در      خارجي
چنـين   )آنهـا (و البته نه همه  شود. به استثناء كشورهاي داراي منابع طبيعيجهاني مياقتصاد 
  افتد.هاي پرتنش اتفاق ميدر محيط ، كمترگذاريسرمايه
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گذاري مستقيم خارجي به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي در كشورهاي داراي سرمايه. 4شكل 

  )2016- 1980سطوح متفاوت صلح (
  World bank, Institute for Economics & Peace, 2018: 58 منبع:

گـذاري  بـه بعـد، ميـانگين سـرمايه     1980دهد، از سال نشان مي باالطور كه شكل همان
درصـد از توليـد ناخـالص كشـورهاي داراي سـطح بـااليي از        2مستقيم خـارجي معـادل   

توسعه) بوده در حالي هاي اقتصادي و صلح(عمدتاً شامل كشورهاي عضو سازمان همكاري
درصـد از توليـد    0.84كه اين رقم براي كشـورهاي داراي سـطح پـائيني از صـلح معـادل      

  ناخالص داخلي آنها بوده است.
  

  هاي فارسي . پيشينه پژوهش در نوشته6
سازي براي بهبود عملكرد اقتصاد كشورها مهم است، پژوهشهاي بسيار با وجود اينكه صلح

ايـران  صلح انجام شده است. بر اساس مقاالت علمـي كـه در مـگ    اندكي در حوزه اقتصاد
مقاله علمي با كليـدواژه   2356ر) نمايه شده، عمده بانك اطالعات نشريات كشو(بزرگترين 

)، 1396هاي غيراقتصادي از جمله انديشـه (بـه عنـوان نمونـه، جمشـيدي،      صلح در حوزه
)، جامعـه شناسـي (بـه عنـوان نمونـه،      1398تبار، حقوق (به عنوان نمونه، طاهريان و هادي

بنـدي  ) طبقـه 1400الملل(به عنوان نمونه، كريمـي،  ) و روابط بين1399رستمي و فيروزكاه، 
هـاي اقتصـاد و   دهنده ضرورت توجه بيشتر پژوهشگران حوزهشوند. همين مساله، نشانمي

زيـر، بـه    مانـده صـلح اسـت. در بخـش    اقتصاد سياسي در ايران به موضوع مهم اما مغفول
  پژوهشهايي اشاره شده كه به لحاظ محتوا، تا حدي به نوشتار حاضر نزديك هستند.
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هاي زمـاني سـاالنه سياسـي و    هاي سريبا استفاده از داده) 1392اصغرپور و همكاران (
 1339- 1388طـي دوره   ثباتي سياسي بر رشد اقتصـادي ايـران  ، به بررسي تاثير بياجتماعي
ثباتي سياسـي بـر رشـد    اثر متغير بي،  APARCHاز تكينكگان با استفاده اند. نويسندپرداخته
مـورد آزمـون قـرار    را  )سياسي رسمي و غيررسـمي ثباتيشاخص بي 2بر اساس ( اقتصادي

، ثبـاتي سياسـي  دهد متغيرهاي مربوط به هر دو شاخص بينشان ميمقاله هاي . يافتهاندداده
  .اندشتهتاثير منفي بر رشد اقتصادي دا

شاخصهاي مختلفي چون شكنندگي تمركز بر  با) 1395نيا و وصفي اسفستاني (اسماعيل
(از  كشور 135با استفاده از تحليل پانل ديتا براي  دولتها، درك فساد، صلح و مخارج نظامي

آثار اقتصادي دو رويكـرد  ، 2014 تا 2008و  2014تا  2004در دو دوره زماني  جمله ايران)
هـاي  دهـد كـه مولفـه   نشان مي مقاله. نتايج انددادهمورد بررسي قرار را  امنيتيسنتي و نوين 

بررسي رابطه  ،همچنينند. اقتصادي دار مخارج نظامي و شكنندگي دولت تاثير منفي بر رشد
گذاري در كشورهاي با ميزان سرمايه» شاخص شكنندگي دولتها«و » شاخص جهاني صلح«

هاني صلح داراي تاثير مثبـت و شـاخص شـكنندگي    دهد شاخص جمورد بررسي نشان مي
شاخصهاي منبعث از رويكردهاي سنتي، تاثير مثبتـي   ،دولت داراي تاثير منفي است. در كل

بر رشد اقتصاد ندارند و رويكردهاي نوين به دليل ساختارگرا بودن و توجه به طيف وسيعي 
  د.در جوامع مختلف دارن از عوامل ناامن كننده، ارتباط مثبتي با مولفه هاي اقتصادي

)، با تمركز بر رويكرد نـوين صـلح و توسـعه اقتصـاديِ ناشـي از      1397دربندي (اسدي
شدن، تاثير صلح و امنيت بر رشد و توسعه اقتصادي كشورها را در سطح نظري مورد جهاني

- بهبررسي قرار داده است. اين مقاله كه با استفاده از روش تحليل توصيفي انجام شده، به جن

هـاي مقالـه   پردازد. يافتـه شدن و تاثير آن بر رشد و توسعه كشورها ميهاي مختلف جهاني
 هاي اجتماعي و نهادهـاي سياسـي،  شدن با ظهور شبكهجهاني ،كه از يك سودهد نشان مي
 غالبـاً  الملليبين امنيت برخالف گذشته كه ديگر، سوي از كند ومي محدود را ملت–دولت

ابعاد سياسي، نظامي، اقتصـادي   در شدنجهاني امروز، دشمي تعريف امينظ امنيت حوزه در
. از شونداز حالت نظامي صرف خارج ، تهديداتكه باعث شده تا  و اجتماعي مطرح است

است كه رويكردهاي نوين به صـلح و  آن هاي اين مقاله حاكي از نتايج بررسي، طرف ديگر
ارتباط تنگـاتنگي بـا رشـد و توسـعه اقتصـادي در       امنيت با توجه به ساختارگرا بودن آنها،

  .جوامع مختلف دارند
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 هـاي پرداختـه اسـت. وي بـا نقـد     محور و مولفه) به بررسي توسعه صلح1400موثقي (
محور، اين فرضـيه را   صلح رهيافت نئوليبرال و با تمركز بر رويكرد اقتصاد سياسي به توسعه

 ركـن اصـلي پـارادايم توسـعه     3توسـعه  و  دموكراسـي كـه صـلح،   مورد بررسي قرار داده 

محور هستند كه دولت، صاحبان سرمايه و جامعه مدني در تعامل سازنده بـا يكـديگر    صلح
هاي مقاله كه بـا اسـتفاده از روش توصـيفي بـه     يافته. كمك كنندهر سه توانند به تحقق  مي

 دموكراسـي ي توانـد راه را بـرا   محور مـي  دهد كه الگوي توسعه صلح نشان ميدست آمده، 
  .كند هموار 

به جز مقاالت مجالت علمي، يك مقاله ارائه شده در همايش نيز در اين موضوع وجود 
) به بررسي نسبت صلح و علم اقتصاد پرداخته است. وي، 1398دارد. در اين مقاله، مومني (

هاي اين رويكرد را مـورد بررسـي   آسيبوجوه نظري و عملي ضمن نقد رويكرد بازارگرا، 
رفـت از  اي و عملي مشخصـي بـراي بـرون   سازوكارهاي انديشهرار داده و تالش كرده تا ق

و اخالق  صلحدر مسير حركت به سوي امنيت،  اجراي رويكرد بازارگراهاي ناشي از چالش
يك طور كه از محتواي اين معدود پژوهشها مشخص است، هيچكند. در مجموع، همانارائه 

محـور در ايـران   از آنها با رويكرد اقتصاد سياسي به موضوع اقتصاد سياسـي توسـعه صـلح   
  اند.نپرداخته

  
  مسير گذشته: اهميت يك نگاه جديد به توسعه اقتصادي در ايران »بهاي«. 7

اصل از بهبود مستمر توليد ملي، خلق درآمد و ثروت، كسـب  به يك معنا، رشد اقتصادي ح
معيشت مناسب و پايدار براي مردم، انباشت مستمر سرمايه و حفظ منابع و محـيط زيسـت   

هـاي  هسـتند. از پـروژه   پايـدار  براي نسل كنوني و نسلهاي آينده، اجـزاء چندگانـه توسـعه   
- داشته باشند. با اين حال، عمـده پـروژه  رود كه بر اين موارد تاثير مثبتي اقتصادي انتظار مي

گرفتن بقيه اهـداف  هايي با تمركز بر يك يا چند هدف به بهاي ناديدهاي، پروژههاي توسعه
هستند. به عنوان نمونه، يك پروژه بزرگ معدني، حق مالكيت و تعدادي فرصـتهاي شـغلي   

از مـردم و انباشـت    ايكند (مانند تحقق رشد اقتصادي و خلق درآمد بـراي دسـته  ايجاد مي
زيسـت و افـزايش   تواند چند هدف ديگر را قرباني كند(مانند تخريب محيطسرمايه) اما مي

  اي هستند.چنين مسير توسعه» بهاي«اين موارد، ها در منطقه). نابرابري
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گيري مسير توسعه ايـران از دوران پـس از مشـروطه بـه بعـد      بيش از يك قرن از شكل
با تدوين اولين برنامه توسعه، شكل و ماهيت خاصي پيـدا   1320دهه گذشته و اين مسير از 

ها، فراز و فرودهاي زيادي اتفاق افتـاده امـا برخـي از    كرده است. با اينكه در طول اين دهه
هاي ثابت نيز وجود داشته است. در تمام اين مدت كه از درون اتفاقات بزرگ سياسي مولفه

ريزي دولتي در اقتصاد از يك گين دولت و نظام برنامهو حتي انقالب نيز گذشته، حضور سن
) بـه عنـوان   ذوب آهن، فوالد و... به مدد درآمدهاي نفتـي طرف و تمركز بر صنايع سنگين(

ثابـت،   پيشران اقتصادي كشور از طرف ديگر ثابت باقي مانده است. ايـن دو مولفـه تقريبـاً   
بخش به آن اشاره شـد: قربـاني كـردن    خصلتي به مسير توسعه ايران داده كه در ابتداي اين 

  بهاي رسيدن به چند هدف ديگر توسعه.  به برخي از اهداف توسعه
تـداوم طـوالني   ظهور مسيرهاي جديد توسعه به كمك انقالب صنعتي چهارم به همراه 

آوري محيطي و انساني براي پرداخت بهاي آن، حركت در مسير گذشته و كاهش تابمدت 
توان شواهد متعددي را هرچند در اين مورد مي ايران منجر شده است.شدگي اقتصاد به قفل

زيسـتي تـا   هـاي محـيط  مثال زد و به طيف وسيعي از پيامدهاي اين مسير توسعه از تخريب
سرمايه اجتماعي اشاره كرد و توضيح داد كه عليرغم عوايد مسير گذشته از جملـه   تضعيف

 ي عموم به امكانات رفـاهي و بهداشـتي و...  كاهش ميزان فقر، توسعه شهرها، دسترسي نسب
ناپـذيري بـه جامعـه و توسـعه آتـي      هاي اين مسير، خسارتهاي جبرانتداوم پرداخت هزينه

مسير موجود توسعه كشور، حتي عوايد اقتصادي پيشين خـود   اما 10كشور وارد خواهد كرد
هاي است. از ميان تله هاي مختلف گرفتار كردهرا نيز از دست داده و اقتصاد كشور را در تله

  ، يكي از مهمترينِ آنهاست.»تله درآمد متوسط«متعدد، 
تـا   2000بر پايه تجربه بسياري از كشورهاي در حال توسـعه، محـدوده درآمـد سـرانه     

درآمد «را ) 1990ثابت (به نرخ دالر دالر 11500تا  7500(به قيمت جاري) و يا  الرد 7500
هزار دالر به اين معني است كـه ايـن    2درآمد سرانه بيش از  اند. دستيابي بهدانسته» متوسط

بر مشكالتي مانند گرسـنگي  ، فقر و محروميت شديدبا خروج نسبي از اند كشورها توانسته
بخشهاي بزرگي از جمعيت غلبـه كننـد. بـا ايـن وجـود، ايـن كشـورها در زمينـه رفـاه و          

د. در واقـع، ايـن كشـورها عليـرغم     برخورداري، فاصله معناداري با كشورهاي پيشرفته دارن
گـرد مواجـه   هاي ركود و عقبتجربه رشدهاي باال، يا با كاهش نرخ رشد و يا حتي با دوره

شده و از دستيابي به درآمد سرانه باالتر از اين ميزان و كاهش فاصـله خـود بـا كشـورهاي     
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 14جـاري) و   سال يا بيشتر (بـه قيمـت   28چنانچه كشوري در طول اند. پيشرو ناتوان شده
سال يا بيشتر (به نرخ دالر ثابت)، در اين دامنه درآمدي قـرار داشـته باشـد، در تلـه درآمـد      

 ). Gill and Kharas ،(2015 :8 -9متوسط گير افتاده است (گيل و خاراس (

  
  )2020- 1960درآمد سرانه ايران (. 5شكل 

  world bank, 1960-2020منبع: 

در طي چند دهـه اخيـر   درآمد سرانه ايران (به قيمت جاري) دهد كه باال نشان مي شكل
تـا   1975سال گذشته (45اقتصاد ايران در طول قرار داشته و » توقف- حركت«در الگويي از 

دالر و سـالهاي   2000كه درآمد سرانه به زير  1990)، به جز چند سال (نيمه اول دهه2020
سال در تله درآمد متوسط گير  40ك به دالر رسيد)، نزدي 7500كه به باالي  2012و  2011

كرده است. وضعيت افت درآمد سرانه به خصوص در يك دهه اخير، وخيم تر شده اسـت.  
بررسي حسابهاي ملي (بانك مركزي) در طول نزديك به دو دهه اخير نيز تاييد مي كند كـه  

ومان بوده و ميليون ت 5.7)، 1390(به قيمت ثابت سال  1383در حالي كه درآمد سرانه سال 
ميليـون تومـان رسـيده بـود، درآمـد سـرانه در        7.3به بـيش از   1390درآمد سرانه در سال 

در خارج قسـمت اقتصـاد   ميليون تومان سقوط كرده است. به دليل اينكه  4.8به  1398سال
، تر از صورت يعني توليد ملي افزايش پيدا كـرده ايران، مخرج يعني جمعيت و نيازها سريع

. اين به معناي ناتواني اقتصاد ايران بـراي گـذار بـه درآمـد     اتفاق افتاده استادي اقتص افول
  است.خروج پايدار از تله درآمد متوسط و تر سرانه باال

كنند(بـه  متوسط ذكر ميدرآمد هرچند داليل متعددي را براي گيرافتادن كشورها در تله 
با اين حال، يكي از مهمترين ). Alonso and Ocampo ،(2020آلونسو و اُكامپو ( عنوان نمونه،
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هاي فناورانه و تقويت نظـام نـوآوري در   اقدامات براي خروج از اين تله، افزايش توانمندي
- دادن به همكـاري (شركتي) است كه اين مساله، اهميت شكل سطح ملي، بخشي و بنگاهي

المللـي را  نهاي گسترده ميان افراد، گروهها و مناطق در سطح ملي و كشورها در سـطح بـي  
تواند با تضمين سازي در داخل و خارج است كه ميبه عبارت ديگر، صلح 11دهد.نشان مي
هاي فناورانه و تقويت نظام هاي پايدار ميان واحدهاي مختلف، به ارتقاء توانمنديهمكاري

  متوسط كمك كند.درآمد نوآوري و در نتيجه، خروج از تله 
له درآمد متوسط، در زماني اتفاق افتاده كـه كشـور در   با اين حال، گيرافتادن كشور در ت

هـاي  هاي مربوط به وضعيت ايران در شـاخص دادهشاخصهاي صلح نيز افول داشته است. 
كشـور) بـه    153(در ميان  119سال اخير، رتبه ايران از  11دهد كه در طول صلح نشان مي

نها يك رتبه بهتـر از كشـور   ت، 2021در سال سقوط كرده و  كشور) 163(در ميان  141رتبه 
اين مساله، نشان دهنده  12اوكراين است كه با تنشهاي زيادي در داخل و خارج مواجه است.

  نوعي همبستگي (نه عليت) ميان وضعيت صلح و وضعيت عمومي اقتصاد كشور است.

  
  )2021 - 2011وضعيت ايران در شاخص صلح جهاني ( .6شكل

  Institute for Economics & Peace, Global Peace Index 2011-2021منبع: 

مـدارهاي رشـد و    رفتن به سـمت و  هاي مسير كنوني توسعه كشوربراي خروج از تله
، ضروري است تا رويكردي مدنظر قرار گيرد كه ضمن حفظ بخشـهاي مفيـد   توسعه باالتر

- ح ميبه خوبي توضي )26- 25: 1398( مسير گذشته، به فراسوي آن گام بردارد. چالز هندي

الزم اسـت كـه بسـياري از     هاي زنـدگي دهد كه براي حركت به جلو در بسياري از عرصه
معادالت به طور بنيادي تغيير كنند و مسير نويني برگزيده شود كه متفـاوت از مسـير فعلـي    
باشد. از اين منظر، نياز به راه و روشي كامالً جديد در نگاه به مسائل تكراري است. مفهومي 
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گويـد  هندي به درستي مـي . ناميد) Paradigm Shift( »تغيير پارادايم«وهن آن را كه توماس ك
كه مشكل واقعي اين است كه اين دگرگوني زماني بايد آغاز شود كه مسير قبلي هنـوز هـم   
به نسبت معايبش، مزاياي زيادي دارد. درست در زماني كه مسير قبلي رشـد و توسـعه، در   

، بايد به مسيرهاي جديد و متفاوت فكر كنند ارشد كشور نحال پيشروي است، سياستگذارا
و فرصتهاي بيشتري براي رفتن به سمت مسير جديد را بـراي بـازيگراني ايجـاد كننـد كـه      

  بيرون از مسير رشد و توسعه قبلي بودند. 
هاي اخير، به هاي مربوط به وضعيت اقتصاد ايران در طول دههبا توجه به مجموعه داده

، مسير قبلي رشد و توسعه اقتصادي به سـمت  1380كه در ايران، از ميانه دهه  رسدنظر مي
چنانكـه  هاي مختلـف از جملـه   تلههاي بيشتر و فوايد كمتر حركت كرده و كشور در هزينه

، منابع 1380به خصوص در ميانه دهه  13در تله درآمد متوسط گرفتار شده است.اشاره شد، 
هـاي دولـت، حجـم    دالر، ميـزان بـدهي   100بـاالي  گسترده ارزي حاصل از فروش نفـت  

، در وضعيت بسيار بهتـري بـه   شاخصهازيست و بسياري از ديگر نقدينگي، وضعيت محيط
رفـتن  در شرايط حاضر، با كمبود بسـياري از منـابع و از دسـت   14نسبت امروز قرار داشتند.

فرصتهاي گذشته براي تغيير مسير، اجراي تغيير بسيار دشوارتر شده اسـت. بـا ايـن حـال،     
هـاي  كه به دليل گسترش دامنه منازعـات در حـوزه  اين است  حاضر نوشتاراستدالل اصلي 

هاي بـزرگ سياسـي و   مختلف، افول شديد وضعيت شاخص صلح و خطر به هم ريختگي
- اقتصادي ايران بايد از مسيري گذر كند كه در آن صلح اجتماعي، راه جديد رشد و توسعه

  محور است.اين مسير، توسعه صلح، متغير اصلي است. سازي
هاي متعـدد  اين مساله به خصوص به دليل قرارداشتن ايران در منطقه خاورميانه و تنش

ترين اتثبترين و بيسال گذشته، ناآرام 60حداقل در منطقه منا با دنياي خارج حياتي است. 
هاي سياسـي، قـومي و در   هاي اين منطقه، نتيجه نزاعباتيثمنطقه جهان بوده است. عمده بي

هاي مذهبي و پيامد آن يعني ظهـور گروههـاي تروريسـتي بـوده     طول چند دهه اخير، نزاع
(گانگوپاديـاي و الكـانج    جنگ 5بحران و  26است. از نزاع اعراب و اسرائيل شامل دستكم 

)Gangopadhyay and Elkanj ،(2016 :2 () اسـرائيل در نـوار غـزه تـا     2021و جنگ اخير (
هاي نيابتي ايران بـا برخـي كشـورهاي منطقـه بـه      ساله ميان ايران و عراق و جنگ 8جنگ 

، تنها بخشي از تاريخ نزاع و درگيري در اين منطقه پرآشـوب  و عربستان خصوص اسرائيل
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در كشورهايي مثل ليبي، سوريه و يمن نيـز اضـافه    است. اگر به اين موارد، جنگهاي داخلي
  تري از وضعيت جنگ و صلح در منطقه خواهيم داشت.كنيم، تصوير دقيق

هـاي سـنگيني بـر اقتصـاد     هاي خارجي و داخلي در ايران هم هزينهعالوه بر اين، تنش
 هاي اقتصـاد كشـور را تحليـل بـرده اسـت.     ايران وارد كرده و هم بخش بزرگي از ظرفيت

بـازه زمـاني    در دهد كه دو نزاع درونـي و بيرونـي  نشان مي) 129: 2020( مطالعه فرزانگان
 40بردن سرانه درآمد واقعي به ميزان هاي انقالب و جنگ)، با از بين(هزينه 1368 تا  1358

تريليون دالر براي اقتصاد  1.5اي در حدود درصد (در صورت نبود انقالب و جنگ)، هزينه
رفته هر ايراني در مدت مورد اشـاره  و به طور تجميعي، متوسط درآمد از دست هايران داشت

هاي ايران بـا  دهند كه تنشدالر بوده است. برخي از برآوردها نيز نشان مي 660هزار و  34
بـراي   15.هاي پيامد آمد، هزينه سنگيني بر اقتصاد ايران تحميـل كـرده اسـت   غرب و تحريم

راه جديد رشد و هاي اقتصادي كشور منجر شده، يب ظرفيتخروج از وضعيتي كه به تخر
  .گذر كند محورتوسعه صلح توسعه اقتصادي ايران بايد از مسير

  
  محور: چه بايد كرد؟. اقتصاد سياسيِ توسعه صلح8

اند. به دليل اينكه اين مشـكالت،  سازي، مشكالتي كه بايد رفع شوند، پيچيدهدر مسير صلح
- اند كه يك بـه يـك حـل   شده اند و چنان در هم تنيدهسياسي و اقتصاديتوامان اجتماعي، 

نيـاز بـه طراحـي مجموعـه سياسـتهاي چنـدوجهي و        ،غيـرممكن اسـت   ، تقريباًآنها كردن
» بهاي مسـير گذشـته  «كرد كه  شروعهايي مدت، مي توان از حوزهدر كوتاهمنسجمي است. 

كه تا چـه   پاسخ دهنداين سوال  هد مرتباً بهاي اقتصادي در رويكرد جديد، بايبودند. پروژه
ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، حفظ محيط زيسـت و تطبيـق بـا شـرايط     توانند حدي مي

ها و تصميمات اقتصادي بايد به اين پرسش به عبارت ديگر، پروژهاقليمي را تضمين كنند؟ 
 ير بگذارند؟رويكرد جديـد تاث ميان افراد و با طبيعت توانند بر صلحپاسخ دهند كه چقدر مي

در ايـن  دهـد.  جديدي را در منظر سياسـتگذاران قـرار مـي    موضوعات، محورتوسعه صلح
و  كه گروههاي ناديده گرفته شده مسير قبل بدهدهايي اولويت پروژهبايد به دولت رويكرد، 

هايي كه به گسترش صلح در ميان طيـف  را در نظر گرفته باشند؛ پروژه حفظ محيط زيست
  كنند.كمك مي و دوري از تخريب محيط زيست تري از افراد جامعهوسيع
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 - منـافع «سـه حـوزه در هـم تنيـده      محـور توسعه صلح در سطح كالن، اقتصاد سياسي
بـا   كنند كـه موضوع، مشخص مي 3گيرد. اين را در نظر مي» نهادها«و » ايدئولوژي«، »انگيزه

- توان توسعه صلح، چطور ميروهاي اقتصادينيروهاي سياسي و نيمتقابل  درنظرگفتن تاثير

كنند كه توسعه و صـلح را  اين سه حوزه، چارچوب مسيري را مشخص ميمحور ساخت. 
  شود.در اين ادامه، چارچوبي از اين بحث ارائه ميدر آينده ايران تضمين خواهد كرد. 

  
  محور توسعه صلحتنش و  منافعِو ها انگيزه 1.8

كنند؟ در نگاه اول، پاسخ به اين پرسش چيـزي  ز تنش حمايت ميا اهاي از گروهچرا دسته
اقتصـاد سياسـي از طريـق مفـاهيمي      16».طلـب فرهنـگ جنـگ  « جز تمـايالت يـك  نيست 
 برخـي دهد: اي مي، پاسخ ساده)Conflict Economy( »اقتصاد نزاع«يا  17»اقتصاد جنگ«چون

، انگيـزه  وضعيت ناصـلح ي تداوم برند و به همين دليل، براا، از تنش نفع ميهافراد و گروه
اما اين موضوع كه دسته از افراد، از جنگ و نـزاع بهـره    به نسبت جديدنددارند. دو مفهوم 

اي از افـراد  برند، مساله بسيار قديمي است. از دوران كهـن، اقتصـاد جنـگ بـراي دسـته     مي
است.  آور بودهاي سودمردم عادي)، حوزهبرخي از (شامل سياستمداران، نظاميان، اشراف و 

سطح نزاع را افـزايش   نيز وجود منابع در مناطق مورد مناقشهدر دوران مدرن، به خصوص 
دستيابي بـه صـلح را در ايـن     امكانتواند منافع حاصل از اقتصاد جنگ، ميدر نتيجه،  18.داد

 را با دشواري مواجه كند.  محورصلح كشورها تضعيف و تحقق توسعه

دهد كه ميانگين هزينـه جنـگ   نشان مي )5: 2011( جهاني گزارش توسعه جهاني بانك
سال رشد توليد ناخالص داخلي است. در گزارشي ديگـر، جنـگ در سـه     30داخلي معادل 

درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشـورها پـيش از    84تا  42كشور يمن، سوريه و ليبي، 
 2010نطقه از سال هاي سياسي و خشونت در مشروع جنگ را كاهش داده است. كشمكش

سال  10درصد توليد ناخالص داخلي كل منطقه را در طي  7ميليارد دالر معادل 175به بعد، 
رسـد  ميليـارد دالر مـي   800گذشته از بين برده و هزينه بازسـازي ايـن منـاطق بـه حـدود      

)McKinsey Global Institute, 2021: 91 and 94ينهبا وجود هز ها،). در اين تنشها و ويراني -

  اي از گروهها نهفته است. منافع دسته هاي ملتها،
د كـه افـزايش تنشـها و    نـ دهنشان مي) Elgin ،(2020الگين ( (به عنوان نمونه، پژوهشها

گيـري و گسـترش اقتصـاد    هاي داخلي يا خـارجي، باعـث شـكل   وجود حدي از درگيري
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ابعـاد آن  جود دارد اما شود. اقتصاد غيررسمي عليرغم آنكه در تمام كشورها وغيررسمي مي
بخـش بزرگـي از اقتصـاد     تـر اسـت.  بسيار وسيع هاي پائين صلح،داراي رتبهدر كشورهاي 

- جنـگ هاي گروههاي غيررسمي مربوط به اقتصاد زيرزميني و قاچاق است. يكي از انگيزه

بري از آن است. بررسي اقتصاد سياسي عـراق  ، گسترش دادن اقتصاد غيررسمي و نفعطلب
دهد كه بخشي از تداوم وضـعيت تحـريم و جنـگ در    نشان مي 1990و  1980هاي در دهه

). Looney ،(2007(لـوني (  اين كشور، حاصل منافع گروههاي مختلف داخل اين كشور بود
از اقتصاد ايران ارائه شـده امـا در مجمـوع، در     زيرزميني تصادمختلفي از سهم اق برآوردهاي

تمركـز بـر   در نتيجـه   19درصد اشاره شده است. 25التر از بسياري از پژوهشها به اعدادي با
  است. محورتوسعه صلحاين حوزه، يكي از محورهاي اصلي 

  
  محور توسعه صلحايدئولوژي، تنش و  2.8

- ايـدئولوژي  به جـز  احتماالً دولتهاست؟ چقدر مديون ايدئولوژي محورصلحتوسعه تحقق 

، نگاهي همدالنه بـه جهـان   انسانها ندارند و ذاتاًهاي مرگباري كه اعتقادي به حقوق طبيعي 
و احتمـاالً توسـعه    ها استعدادرفتن به سمت توسـعه فاشيسم)، باقي ايدئولوژي مانندندارند(
نيروهاي ، خود انسانها مانندساخته است و يك كاالي انسان ،را دارند. ايدئولوژي محورصلح

 تـا شـود  (مشابه فرهنگ) باعث مي ولوژيخير و شر را با هم دارد. اين خصلت تركيبي ايدئ
با تفاسيري جديد، عنصري از يك ايدئولوژي،  و در هر دوره و بر حسب شرايط و تجربيات

برجسته و باقي عناصر به حاشيه رانده شوند؛ چيزهايي در منظر جامعـه و نخبگـانش قـرار    
ها نهفته ها و مرگجها، رنبگيرند و چيزهايي به حاشيه بروند. پشت اين تفسيرها و جابجايي

بـه   گـرا، ناتوسـعه  يك ايـدئولوژي گرا از تفسيري توسعهسوال درست اين است: آيا  است.
در تفسير جديـد  آري است اگر  ؟ پاسخ احتماالًكمك خواهد كرد محورصلح توسعهفرآيند 

 :سابق، حداقل يك محور زير وجود داشته باشد ايدئولوژياز 

 (صلح دروني)؛ و  تفسير شودانسانها . بر محور حقوق طبيعي و عام 1

  اي به جهان بيرون داشته باشد (صلح بيروني).. نگاه همدالنه و همكاري جويانه2
مورد چين، يكي از مثالهاي مشهور در اين مسـاله اسـت. در سـطح كـالن، ايـدئولوژي      

. در ايـن كشـور،   ه اسـت دو تفسير را تجربـه كـرد  سال گذشته  70در طي كمونيستي چين 
(نقض مورد  در داخل لغو ماليكت خصوصيئولوژي كمونيستي مائو با برجستگي عنصر ايد
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جويانـه بـه جهـان)، بـه     در نگـاه همكـاري   2(نقـض مـورد    و صدور انقالب در خارج )1
ايدئولوژي كمونيستي دنـگ شـيائوپينگ و تفاسـير جديـدش بـا هـدف پـذيرش مالكيـت         

تغييـر كـرد.    )2با جهان (مورد  و برجستگي عنصر همكاري )1(بخشي از مورد  خصوصي
برخـي  ايدئولوژي همان ايدئولوژي كمونيسم چينـي بـود بـا تفسـيري جديـد و جابجـايي       

. تجربه ويراني عصر مائو، افق ها را تغيير داد و عنصري را برجسته و باقي عناصـر  20عناصر
هاي  را به حاشيه راند. بخشي از توسعه اقتصادي كشورها محصول همين تفاسير جديد(افق

جديد) و جابجاشدن ها(يا جابجاكردن ها)ست. در واقع، هنر نخبگان چين، ارائه تفسيري از 
 21ايدئولوژي حاكم بود كه تضمين كننده حدي از همكاري و صلح در داخل و خارج باشد.

  است. صلح محورتوسعهيكي از محورهاي اصلي  نيز تمركز بر اين حوزهدر نتيجه 
  
  محور توسعه صلحنهادها، تنش و  3.8

- هاي مخـرب مـي  احتماالً بديهي است كه وجود نهادهاي معتبر در جامعه، مانع ظهور نزاع

اي بـراي  گيري پيوندها ميان افراد جامعه كمك كرده و زمينهشود. اين قبيل نهادها، به شكل
د. در داخـل كشـورها، برخـي نهادهـاي قـانوني و      نـ كنيك هويت مشترك فراهم ميايجاد 
ها و حل و فصل اختالفات نِ آنها، نهادهاي قضائي ابزار مهمي براي مديريت منازعهمهمتري

 احتمـاالً بخـش بزرگـي از   داننـد  بهستند. تا زماني كه اعضاي جامعه، اين نهادها را مشروع 
 ،هاي وسيعي از مـردم . اگر از نظر بخششوندآميز حل و فصل ميبه شكل مسالمت دعاوي

- ، اختالفات احتماالً شـكل سـتيزه  باشندمشروعيت و اعتبار مواجه  چنين نهادهايي با بحران

  ).63- 62: 1397(كريسبرگ و دايتون،  اي به خود خواهند گرفتجويانه
. بـا ايـن   شاخصهاي زيادي براي سنجش وضعيت نظام قضائي در كشورها وجود ندارد

ا بـا هـم   توان از طريق شاخصهاي غيرمستقيم، وضعيت نظـام قضـائي كشـورها ر   ميحال، 
(وجود قوانين  كننده نظام قضائي در تضمين حاكميت قانونمقايسه كرد. به دليل نقش تعيين

د)، شاخص وضعيت حاكميـت قـانون   نشواي كه به شكلي برابر براي همه اجرا ميمنصفانه
اگر آخرين  22.شودها براي سنجش عملكرد نظام قضائي محسوب مييكي از بهترين سنجه

) 2021( بندي شـاخص صـلح  ) را با آخرين رتبه2021( حاكميت قانونبندي شاخص رتبه
  آيند:اين نتايج به دست ميتطبيق دهيم، 
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 20 وكشور داراي بهترين وضعيت حاكميت قانون، جز 20كشور) از  14( درصد 70 ـ
 . هستندكشور با باالترين وضعيت صلح 

بنـدي  رتبـه  مقايسه كشورهاي انتهاي هر دو ليست، كمي دشـوارتر اسـت چـرا كـه     ـ
را مـورد   163، بنـدي شـاخص صـلح   رتبـه  وكشـور   139شاخص حاكميت قانون، 

بنـدي شـاخص   كشور انتهاي رتبه 20با اين حال، اگر به اسامي  اند.سنجش قرار داده
- درصد آنها در فهرست كشورهاي با صلح كم يا خيلي 70حاكميت قانون نگاه كنيد، 

 بعد).به  124(يعني رتبه هاي  كم قرار دارند

را كسب كرده(در  100بندي شاخص حاكميت قانون، رتبه در حالي كه ايران در رتبه ـ
رده  زءاست كـه جـ   141دسته كشورها با نمره پائين)، رتبه كشور در شاخص صلح 

  شود. كشورها با درجه صلح پائين محسوب مي
محـور  توسـعه صـلح   طرف و كارآمـد، نقـش مهمـي در   نتيجه اينكه يك قوه قضائيه بي

 اياز طرف ديگر، صلح و توسعه از برقـراري و پايـداري نهادهـاي رسـمي    . خواهد داشت
آميـز نخبگـان در سـطح رهبـري     منتفع خواهد شد كه بتوانند ضمن تضمين چرخش صلح

كشور، آرزوها و اميال رهبران خودمحور را مهار كنند. اهميت اين مساله در توسعه اقتصادي 
در كشورهاي در حال توسـعه، فرصـتهاي    23اند.بي تبيين كردهرا نورث و همكارانش به خو

قدرتمنـد در   افـراد  اند به طـوري كـه منـافع   سياسي و اقتصادي به شدت به هم گره خورده
در واقع، خواست كنند. تضمين مي موجود را نهادهاي سياسي و قضائيو ملي  محلي سطح
هايي است. اين نكته مهمي منديچنين بهرهموجود، تالشي براي برقراري  نظم نهاديحفظ 

  .بر آن تاكيد شده است) نيز 2011( است كه در گزارش بانك جهاني
عالوه بر نظام قضائي و نهادهاي چرخش قدرت، نهادهاي مدني سومين عامل مهـم در  

- ، نه در حـوزه محورتوسعه صلحبخشي از نهادسازي براي محور هستند. مسير توسعه صلح

افتد. در كشور ما تصـور نادرسـتي   ه در درون جامعه مدني اتفاق ميهاي بازار و دولت بلك
 توسـعه وجود دارد مبني بر اينكه براي حركت اقتصاد به سمت تورم پائين، اشـتغال بـاال و   

ريزي متمركز دولتي در كشور نظام برنامه تا ضمن كنترل جامعه مدني، اقتصادي، الزم است
ايـن در حـالي   زدايي شود. مقررات ،اقتصاد كشوراز خصوصي و  ،بنگاههاي دولتي، برچيده

توانـد  مي براي مثال، جامعه مدني تواند عملكرد بازار را بهبود دهد.ميمدني جامعهاست كه 
كمك مانند به تقويت پيوندهايي كمك كند كه براي عملكرد مناسب بازار، ضروري هستند؛ 
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اجتماعات شركتهاي كوچك ني به يا كمك جامعه مدنظام اشتغال در ژاپن، جامعه مدني به 
 –مقياس در ايتالياي مركزي، يا شبكه انبوهي از روابط كه شـركتهاي بخـش مـالي بريتانيـا     

را به يكديگر متصل و آنها را بدل به چيزي فراتـر از شـمار كثيـري از     - لندن» سيتي«بخش 
آمارتيا سن مطرح هايي از بحثي هستند كه دو دهه پيش، اينها، نمونه كند.شركتهاي رقيب مي

كرده بود: شواهد تجربي، قوياً حكايت از آن دارند كه رشد اقتصادي بيشتر و عملكرد بهتـر  
تر است تا يـك نظـام سياسـي    تر و مشاركتياقتصاد، محصول يك محيط اقتصادي دوستانه

علنـي و شـفاف    مشـاركت  ). برقراري محيط مشاركتي به معناي32: 1381(سن، » ترخشن
  24تصميم گيري هاست. ان در فرآيندذي نفع همه

هـاي كـارگري و سـنديكاها يكـي از     يافته، اتحاديهدر كشورهاي توسعهاز طرف ديگر، 
. بـا ايـن وجـود، تفاوتهـاي بعضـاً      هسـتند منازعه نيروهاي كار و كارفرمـا   كاهشابزارهاي 

بريتانيـا تـالش   هاي كارگري در امريكا و چشمگيري ميان كشورها وجود دارد. مثالً اتحاديه
كنند گردهم كنند تا تمام كساني را كه مهارتهاي شغلي مشابهي را در بازار كار عرضه ميمي

(ليچنشتاين  آورند، با اين اميد كه بتوانند نرخ جاري در بازار را براي اين مهارتها حفظ كنند
)Lichtenstein ،(2012 :182 .(  فتـه حـول   هـاي شـكل گر  متفاوت با آنها، در ژاپـن اتحاديـه

شان را وقـف خـدمت بـه    كنند تا همه كساني را گردهم آورند كه آيندهموسسات، سعي مي
نيروي  نادرسترفتار  كنترلها، اوالً با اند. اين نوع اخير از اتحاديهيك شركت مشخص كرده

گـذاري در  فشار بـر شـركت بـراي سـرمايه    كنترل رفتار نادرست با نيروي كار و و ثانياً  كار
)، ,.Hun Yi et alيي و همكـاران ( (هان شوندشركت ميعملكرد ، موجب بهبود آنهاآموزش 

تـا ضـمن    كننـد هاي كارگري در آلمان تـالش مـي  اتحاديهاي ديگر، ). يا در نمونه8: 2021
وري نيروي كار را نيز افزايش افزايش دستمزدها و مصالحه ميان كارگران و كارفرمايان، بهره

هـاي زيـاد در   سـختگيري  باعـث وري نيروي كار، بعضاً ي افزايش بهرهدهند. تالش آنها برا
شـود. ايـن،   ) مـي بهبود عملكـرد  (تمديد به شرط گرانرفرآيند استخدام و تمديد قرارداد كا

دومــين اتحاديــه بــزرگ  )Ver.di- Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft( »دي.وِر« رويــه
- من و نَـچ است (برينك بوده ميليون عضو 2با  كارگري در بخش صنايع خدمات در آلمان،

هــاي اي ديگــر، اتحاديــهيــا در نمونــه). Brinkmann and Nachtwey ،(2013 :35 -36وي (
كارگري سوئد، افزايش دستمزدها و پرداختهاي انتقالي و يكپارچگي دستمزدي ميان بخـش  

رنـد بلكـه   گيعمومي و بخش خصوصي را صرفاً به عنـوان هـدفي در خـود در نظـر نمـي     
همچنين آن را ابزاري براي ارتقاء رشد توليد و بازسازي اقتصـادي از طريـق تحـت فشـار     
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). همين فشـار بـه   145: 1398(پنتوسن، بينند گذاشتن حاشيه سود در شركتهاي ناكارآمد مي
حاشيه سود شركتهاي ناكارآمد باعث انحالل برخي از اين شركتها و افـزايش انگيـزه بـراي    

نتيجـه اينكـه، اصـالح     وري است.ستفاده از راهكارهاي ديگر براي افزايش بهرهنوآوري و ا
  است. محورنهادي در سه حوزه، سومين محور توسعه صلح

  
  گيري نتيجه. 9

هاي گذشته بـا  عليرغم دستاوردهاي مسير گذشته توسعه اقتصادي كشور، ايران در طي دهه
هـاي  همين تنشها، باعث تخريب ظرفيـت تنشهاي داخلي و خارجي متعددي مواجه بوده و 

اقتصادي كشور و افتادن اقتصاد كشور در دام هاي متعدد به خصـوص دام درآمـد متوسـط    
محور، نوعي نوآوري در مواجهه با چالشهاي مسير گذشـته توسـعه   شده است. توسعه صلح

كه به دليل  يهيمها يا مفايعني ايده) inventions( هاشومپيتر بين اختراعاقتصادي ايران است. 
هـاي مـورد   كـه ايـده   )innovations( هـا استفاده، فاقد ارزش اقتصادي هستند و نوآوريعدم

 Sener(سنر و همكاران ( شداستفاده و در نتيجه داراي ارزش اقتصادي هستند تمايز قائل مي

et, al. ،(2017 :204 .(در مـتن  هـاي صـلح را   محور، بايد ايدهبراي دستيابي به توسعه صلح
پيـدا و  ها، مسيرهاي جديدي از توسـعه را  اي قرار داد و از تركيب اين ايدهتالشهاي توسعه

كرد. اين نوشتار تالش كرد تا نشان دهد نه تنها صلح، عوايـد اقتصـادي فراوانـي دارد     اجرا
- ، صـلح شـده در آن گرفتـار   ايران امروزاي كه بلكه به دليل چالشهاي درهم تنيده و پيچيده

ي مسيري مهم براي خروج از وضعيت موجود و حركت در مـدارهاي جديـد توسـعه    ساز
. در واقع، صلح مهمترين كاالي عمومي است كه دولت براي تداوم توسـعه كشـور و   است

  بقاء آينده ايران، بايد توليد كند.
دهـد تـا دريـابيم كـه صـاحبان      به ما امكان مي محورتوسعه صلحتحليل اقتصاد سياسي 

 ، تفسير ايـدئولوژي دارندي چه منافعانتخاب توسعه توام با تنش يا همراه با صلح در قدرت 
توان با اصالح نهـادي، بـه مـدارهاي بـاالتر     چه نقشي در توسعه كشورها دارد و چطور مي

در آن، كشـورها  كند كـه  مسيرهايي را مشخص ميمحور، توسعه حركت كرد. توسعه صلح
يـا از طريـق    حركـت دهنـد  از توسـعه   تريبـاال  مداررا به ، اقتصاد صلح سازيبا  ندتوانمي

- گانه اقتصاد سياسيِ توسعه صـلح ند. اينكه در سهتخريب صلح، توسعه را به مخاطره بينداز
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محور، دقيقاً بايد چه اقدامات عملي انجام داد و در مواجهه با چالشهاي اجرايـي چـه بايـد    
 در پژوهشهاي مستقلي جستجو كرد.كرد، پرسشهايي هستند كه پاسخ به آنها را بايد 

  
  ها نوشت پي

 

هاي انسانهاست. رويكرد قـابليتي بـه توسـعه، محصـول     . توسعه، فرآيندي در جهت بهبود قابليت1
  .1381سن،  :نمونه، بنگريد بهپژهشهاي آمارتيا سن است. به عنوان

  .1384مير،  :نسل اول اقتصاددانان توسعه، بنگريد به 2. براي مطالعه 2
  .55- 40: 1391عطار،  :. براي مطالعه بيشتر در مورد ديدگاه بورديو، بنگريد به3
از زيگموند فرويد، يكي از مقـاالت كالسـيك ايـن رويكـرد اسـت.      » چرا جنگ؟«. مقاله معروف 4

 در اين مقاله كه در اصل، نامه اوست به آلبرت اينشتين، منازعه و جنگ را حاصـل غريـزه  فرويد 
  .1377رويد، ف: بنگريد بهداند. ويرانگري در نهاد انسان مي

5. Léon Walras.     ،نظريه تعادل عمومي والراس، نظريه اي در اقتصاد نئوكالسيك اسـت كـه عرضـه
بنگريـد  ظرگفتن ارتباط ميان بازارهاي مختلف تحليل كند.تقاضا و قيمت در كل اقتصاد را با در ن

  .1395شومپيتر،  :يه
6. peace dividends 1990- 1980هـاي   دهـه در جرج بوش پدر و : شعار سياسي كه مارگارت تاچر 

هاي نظامي، مزاياي زيادي براي كل اقتصـاد بـه دسـت     مطرح كردند. به نظر آنها، با كاهش هزينه
بندي تحليلي خوبي براي مفهوم سود صلح فراهم كـرده و  همكارانش، صورتآيد. گليديچ و  مي

: گلـديچ و همكـاران   بنگريد بـه اند.در فضاي پس از جنگ سرد را نشان داده» سود صلح«منافع 
)Gleditsch et al. ،(1996.  

-conflict( »زافعاليتهـاي تجـاري كشـمكش   «. بر همين مبنا، گروه هشدار بين المللـي بـر مفهـوم    7

sensitive business practiceكه در كشورهاي شكننده  ييوكارها) تاكيد دارد كه بر اساس آن، كسب
هـاي محلـي(از   هاي الزم در مورد عدم تشديد تـنش كنند، در صورت تدارك احتياطفعاليت مي

توانند به جلوگيري از خشونت كمك زيـادي  طريق توزيع منصفانه مشاغل، توزيع ثروت و...)مي
را به منبع كشمكش و نـزاع تبـديل كنـد.    تواند تجارتهايي ميند.درنظر نگرفتن چنين احتياطكن
  .International Alert, 2005 :نگريد بهب

دهد برخي مطالعات در مورد تاثير افزايش بودجه نظامي كشورها بر رشد اقتصادي آنها نشان مي .8
هـاي نظـامي، باعـث تضـعيف رشـد      كه برخالف كشورهاي در حال توسعه كه افزايش بودجـه 

هاي نظامي و امنيتي در كشورهاي توسعه يافته، شود، با افزايش بودجهبلندمدت اقتصادي آنها مي
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امنيت، حقوق ماليكت و اجراي بهتر قوانين و مقررات در اين دسته از كشورها افزايش پيدا كرده 
بودن اين رابطـه در  دليل معكوس االًاست. احتم داشتهو همين، بر رشد بلندمدت آنها تاثير مثبتي 

 دان و تيـان هـاي نظـامي اسـت.    خوردن فساد با افزايش بودجـه گره ،كشورهاي در حال توسعه
)Dunne and Tian, 2016هـاي  اند كه اگر برخي ديگر از متغيرهاي مهـم ماننـد كمـك   ) نشان داده

امي و امنيتـي افـزايش بسـيار    هاي نظـ خارجي را هم در تحليل در نظر بگيريم، تاثير منفي بودجه
اند. بـراي  نتايج متفاوتي داشته دهد. با اين حال، مطالعات در اين مورد، بعضاًبيشتري را نشان مي

 .دانـد تاثير ميها را بر رشد بيكشورها، افزايش اين قبيل بودجهنوع مطالعه يك نمونه كه فارغ از 
  .Smith ،(2000: اسميت (بنگريد به

)، 2020( »مـرج وصلح در عصـر هـرج  «ي به خصوص در آخرين كتاب خود با عنوان . استيو كيلل9
از يك طرف و ارزشـهاي   و ارتباط آن با تفكر سيستمي 21صلح در قرن  ماهيتضمن توصيف 
از طرف ديگر، شاخصهاي ملـي و جهـاني صـلح را مـورد بررسـي قـرار داده و        اقتصادي صلح

سازي افزايش داد. بنگريـد  آوري جوامع را از طريق صلحتوان تابكه چگونه مي دهدميتوضبح 
  .Killelea ،(2020(كيللي : به
  .1400فاضلي،  :براي مطالعه يك گزارش از چنين مشكالتي، بنگريد به .10
  .Sener and Schepers ،(2017: سنر و شيپرز (براي مطالعه بيشتر در اين مورد، بنگريد به .11
و  2014كشور، در سـالهاي   162، 2013كشور، در سال  158وضعيت ، 2012با اينكه در سال  .12

كشور  163به بعد، اين بررسي شامل  2016كشور مورد بررسي قرار گرفته، از سال  162، 2015
  شده است.

، مسير توسعه كشور، كارآيي خـود را از  1370حسين عظيمي، بر اين نظر بود كه از اواخر دهه  .13
  .1383عظيمي،  :اساسي و بنيادي نياز دارد.بنگريد بهدسته داده و به اصالحات 

. گزارشهاي اقصاد ايران در دو دهه اخير، شاهدي در مورد اين مساله است. بنگريد به: خالصـه  14
. براي مطالعه يك گـزارش خـوب در وضـعيت اقتصـاد     1399- 1380تحوالت اقتصادي كشور، 

اي مطالعه يـك گـزارش در مـورد وضـعيت     . بر1391زاده، كشور در اين دوره، بنگريد به: زمان
. براي مطالعه در مورد وضـعيت  1394زيست كشور در اين دوره، بنگريد به: ذكايي، حوزه محيط

 1؛ و موسوي، جلدهاي 1390موسسه رحمان،  :حوزه اجتماعي كشور در دو دهه اخير، بنگريد به
  .1397، 2و 

ها، فقط دورزدن تحريم 1400تا  1385سال ه عنوان نمونه، طبق محاسبات عباس آخوندي، از ب .15
  .1400به ايرنا،  :ميليارد دالر هزينه داشته است. بنگريد 400
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: ها هم نقش مهمي در تقويت اين فرهنگ دارند. بنگريد بهرسانه ددر عصر جدي. به نظر برخي، 16
  .Karatzogianni ،(2012كاراتزوجياني (

17 .War Economy اسـت. بـه نظـر او     كردهجامع ترين تحليلها را در اين مورد ارائه  ،بيلون: فيليپ
اقتصاد جنگ، نظامي از توليد، نقل و انتقال و تخصيص منابع بـا هـدف حفـظ سـطح معينـي از      

  .Billon ،(2000( بيلون: بنگريد بهخشونت است. براي مطالعه بيشتر، 
  .Billon ،(2014( بيلون: در اين مورد، بنگريد به .18
درصد از توليد ناخـالص داخلـي    27) 1392(عليزاده و غفاري،  به عنوان نمونه، در يك برآورد. 19

. براي مطالعه، يك تحليل در اين مورد پيوستگي سياست كشور مربوط به اقتصاد زيرزميني است
  .1400عطار،  :و اقتصاد در تحليل اقتصاد غيررسمي، بنگريد به
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اسـت كـه حتـي در    يكي از تجربيات كشورهاي اروپاي شـرقي در دوران پساكمونيسـتي ايـن     .24
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 ).International Alert, 2015: 22( شودمي
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