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  آسيب پذيري نظامهاي سياسي از نگاه نظرية سيستمها
  ١دكتر بيژن بيدآباد

  مقدمه 
تواند سبب از بين بردن  در كليه ساختارهاي فيزيكي و غيرفيزيكي نقاط و محورهايي وجود دارد كه تحريك آنان مي

ايجاد انفجار در نقاط م را با مهندسي تخريب، بناهاي بسيار محك رشتةبا استفاده از اين پديده است كه در . ساختار شود
و ايجاد ضربه به آن   به عبارت ديگر دانستن نقاط حساس هر سيستمي .ريزند كل بنا را فرو ميزحمت خاصي در آن بنا بدون 

ت اثباندارد و در تمام علوم به وضوح مشهود و  معرفياين پديده احتياج به . تواند سيستم را از كار بياندازد نقطه يا محور مي
بت ضربه اشود كه اص به راحتي ديده مي. اين پديده در فيزيولوژي گياهي و حيواني كامالً مشهود است  مثال ساده. گشته است

انجام ها مكانيسم فيزيولوژيك حيات گياهي يا حيواني را مختل ساخته و آن را از  به برخي نقاط يا تخريب بعضي از گره
توان دريافت كه ساختارهاي جمادي چه طبيعي و  مثال را در جمادات نيز به راحتي مياين . دارد مكانيزم طبيعي حيات باز مي

براي مثال در يك . توان يافت در ساختارهاي غير فيزيكي نيز اين پديده را به راحتي مي. چه مصنوعي تابع اين قانون هستند
بر هم توان آن ساختار را از درون يط حساس ما يك ساختاري كه متشكل انساني به راحتي با تحريك اين نقايساختار اداري 

اينگونه نقاط حساس در بسياري از موارد قابل رؤيت هم نيستند ولي هرگاه حتي به صورت ناخودآگاه مورد تهاجم نيروي . زد
ين بي هاي جديد برخي ا در نظريه. دارند بيروني يا دروني واقع شوند فعل و انفعاالت سيستم را از كار طبيعي خود باز مي

تغيير  بسب به هر حال همه تحريكات دروني و بروني هر سيستمي. خوانند مي آنتروپيحاصل شده در سيستم را   نظمي
تواند در  مجموعة تمام وضعيتهايي كه يك سيستم مي. ردويژگيهاي خاص خود را دا ووضعيت سيستم به وضعيت ثانويه شده 

يا در سيستم مورد آ آيد كه حال اين مسأله پيش مي. نامند فضاي وضعيت مي رااثر تحريكات بروني يا دروني به خود بگيرد 
. شكست سيستم بازگشت طتوان باز به نقا اين سؤال مي  در پاسخ به. نظر فضاي وضعيت شامل انهدام سيستم نيز هست يا خير

ر طراحي يا ساختار سيستم اگر سيستم داراي نقاط شكست باشد در فضاي وضعيت آن انهدام سيستم نيز وجود دارد و اگ
انهدام سيستم در فضاي وضعيت تعريف نشده خواهد  –رسد  كه بعيد به نظر مي - ط شكست نداشته باشداقنطوري باشد كه 

به عبارتي در تمام سيستمها زوال و انهدام سيستم . باشند ولي همانطور كه اشاره شد تمام سيستمها داراي نقاط شكست مي. ماند
ستمهاي گوناگون متفاوت يها حساسيت و درجة اهميت اين نقاط شكست در ستمن. ستا  آن تعريف شده در فضاي وضعيت

وامل دروني و بيروني است ولي در سيستم ديگر اين نقاط عدر يك سيستم نقطه يا نقاط حساس بسيار در دسترس نفوذ . است
در يك سيستم با . سيستمهاي گوناگون نيز متفاوت استاين نقاط در   ميزان فشارهاي الزم به. تواند قابل دسترس نباشد مي

نوع  .اين نقاط متأثر شده ولي در سيستم ديگر نيروي فراواني الزم است تا اين نقاط را متأثر سازد  فشار و تحريك كمي
                                                            

1 -                           bijan@bidabad.com                         http://www.bidabad.com  



2 
 

در در اين معني است كه ديناميسم خود اصالحي چه ق  اين موضوع به. نيز در حفظ سيستم مؤثر است  پويايي هر سيستمي
به عبارت . شود اين ديناميسم در سيستم طراحي شده باشد حدود تحوالت سيستم مهار مي  چنانچه. سيستم وجود داشته باشد

اين ثبات در . اي حركت خواهد كرد كه از ثبات نسبي برخوردار است ديگر سيستم در روند تحول زماني خود بر روي رشته
اينگونه سيستمها از آنتروپي كمتري برخوردار بوده و اين ديناميسم در . شود ه ميفضاي وضعيت به نام وضعيت باثبات خواند

به عبارت ديگر سايبرنتيك يك نوع مكانيسم خود اصالحي سيستم است كه با دريافت كنشها . سيستم سايبرنتيك نام دارد
قبل از اين كه از اين بحث . نگه داردشود كه واكنشهاي قانونمندي از سيستم سرزند تا سيستم را در وضعيت باثبات  سبب مي

  .خارج شويم الزم است كه به نكاتي در ديناميسم تعادل سيستم نيز اشاره نماييم
اگر اين . شود بطور كلي تعادل در يك سيستم به عنوان وضعيت استقرار سيستم ناشي از برآيند نيروها تعريف مي

اگر برآيند نيروها سبب حركت . شود مربوطه تعادل ساكن ناميده ميبرآيند سبب شود كه سيستم از حركت باز ايستد تعادل 
در هر دو حالت ديناميسم نيل به . شود سيستم از وضعيتي به وضعيت ديگر گردد تعادل بدست آمده تعادل متحرك خوانده مي

د سيستم را همگرا يا اگر سيستم در تحول خود به سمت تعادل نزديك شود يا از آن دور شو. تواند متفاوت باشد تعادل مي
تواند شقوق مختلفي از لحاظ  اين همگرايي يا واگرايي مي. اين تعادل ساكن باشد و چه متحرك  چه. نامند واگرا مي

كنيم  يكنواختي و تناوب و تغيير جهت حول و حوش تعادل خود را داشته باشد كه از ذكر بيشتر آن در اينجا خودداري مي
در سيستمهاي مختلف اشاره نمود كه با سطح علوم فعلي، از  هابرخي از اين يكنواختيها و تناوب ولي فقط بايد به ذاتي بودن
شود كه مسير  در سيستمهاي خود اصالح كننده غالباً اثر تكانها يا شوكها به سيستم سبب مي. جملة مسائل حل نشده است

تعادل سيستم را به يك مسير . ادتري برخوردار باشدولي چنانچه شوك از شدت نسبي زي. تعادل سيستم همگرا و متناوب باشد
مثالً ليواني كه روي ميز قرار دارد كه اگر . ساكن است ئراند اين پديده همانند ضربه زدن به يك ش واگرا و يكنواخت مي

  .افتد ضربه خفيف باشد يكي از دو حالت فوق اتفاق مي

  تفكيك شفاف قوا
روح القوانين مونتسكيو كتاب اين اصل كه در . باشد اصل تفكيك قوا مي يكي از اصول مهم ثبات سيستمهاي سياسي

اين سه اقتدار همان قواي سه گانه مقننه، . كند به مشروح آمده است سه اقتدار تصميم، اجرا و قضا را از يكديگر جدا مي
سه اقتدار بر اين پايه برقرار لزوم تفكيك اين . شود مجريه و قضائيه بوده كه در قانون اساسي كشورها به وضوح ديده مي

اگر سه اقتدار در . اند كه با توجه به طبيعت خودخواه نفس انساني اصوالً نبايد اين سه اقتدار را در اختيار يك قوه قرار داد شده
د باش تصميم گيرنده يا مجري مي اختيار يك قوه باشد تصميم اتخاذ شده الزم االجراست و قضاوت حق يا ناحق بودن آن با

اجرا در اختيار يك قوه باشد و اقتدار قضا  گيري و چنانچه اقتدار تصميم. دهند كه در اصل هر سه يك شخصيت را تشكيل مي
. در اختيار قوة ديگر، در اين حال قوة اول دنبال سياتهاي اجرايي خواهد رفت كه مطلوب وي است نه الزاماً به مصلحت جامعه

گيري در اختيار قوة ديگر، در اين حالت تصميمات قوة مقننه  اختيار يك قوه باشد و تصميم اگر چنانچه اقتدار قضا و اجرا در
در . دهد آيد و قوة مركب به دليل همراه نمودن قوة قضائيه با خود به موضوعة قوة مقننه تن در نمي به مرحله اجرا در نمي

و اجرا در قوة ديگر عمالً قوة مجريه از تضمينهاي  صميم گيري در اختيار يك قوه باشدتحالت آخر چنانچه اقتدار قضا و 
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شود نخواهد داشت و هميشه در مظان اتهام خواهد  كافي در اجراي وظايف خود كه از طريق قوة مركب به وي تكليف مي
هر چقدر مرز بين اين سه قوه . سازد اين بحث كوتاه به سادگي اهميت تفكيك قوا را در يك نظام سياسي روشن مي. بود

اين مرز  عوض. مشخص تر باشد كارايي نظام سياسي از لحاظ رفع خودكامگي هر يك از صاحبان اقتدار فوق بيشتر خواهد شد
  .ناميم بين قوا را شفافيت در اصل تفكيك قوا مي

مسايل مطروحه   با توجه به. معموالً در قوانين اساسي كشورهاي مختلف استقالل اين قوا از يكديگر تصريح شده است
ر تفكيك دل قوا شفافيت الزم الاز بعد استق. شوند در فوق استقالل قوا و تفكيك قوا از لحاظ عملي تا حدودي متفاوت مي

اين معني كه قواي مختلف مستقل از يكديگر هستند و در هركدام تصميمات به طور   به. تواند مخدوش باشد مي  قوا عمالً
تواند اتّفاق بيافتد ولي هنگامي كه تاكيد بر تفكيك قوا باشد اين  يگر عمالً ميبا قواي دشود ولي ائتالف  مستقل گرفته مي

توان يافت كه پديدة فوق سبب ايجاد نقاط حساس براي  موارد فراواني را از لحاظ اجرايي مي. شود ممنوع تلقي ميائتالف 
ليل ضربه پذيري سيستم را از حالت د به دنتوان اين نقاط حساس همانگونه كه گفته شد مي. سياسي شده است هايسيستم

  .وضعيت با ثبات خارج نمايد

  وظيفة نظارت و قواي سه گانه
يا سايبرنتيك سيستم نيز تلقي  هيكي ديگر از نكات بسيار مهم در سيستمهاي سياسي كه مكانيسم خود اصالح كنند

اغلب نظامهاي سياسي براي تقويت اقتدار در . شود بحث نظارت بر حسن انجام تصميمات قوه مقننه توسط قوه مجريه است مي
هركدام  هتخصيص وظيفة نظارت ب. شود ميقوه مجريه يا قوه مقننه معموالً اين وظيفه به عهده يك يا هر دوي اين قوا گذاشته 

 اند بهتو قوه مجريه باشد اين قوه مي ةاين وظيفه به عهد  چنانچه. دهد از اين دو قوه احتمال انحطاط سيستم را افزايش مي
نمايد كه  كاستي عملكرد خود سرپوش بگذارد و چنانچه در اختيار قوه مقننه باشد قوه مجريه را ملزم به تباني با قوه مقننه مي

حسن جريان امور و اجراي صحيح  اين موضوع وظيفة نظارت بر  با توجه به. گردد سبب خدشه دار شدن اصل تفكيك قوا مي
  .شود كه قوة قضائيه باشد شته ميقوانين بر عهده قوه ديگري گذا

چناچه در مجموع بعد نظارت قوه قضائيه افزايش يابد و قوة قضائيه در حد الزم بزرگ شود تا بتواند كنترل و نظارت 
 به  علت اين موضوع از ديدگاه سيستمي. الزم بر قوه مجريه را افزايش دهد يكي از نقاط شكست نظامها را از ميان خواهد برد

ه نل است كه چنانچه نظارت بر قوه مجريه كم باشد اين قوه قدرت را در خود متمركز نموده و به راحتي از قوانين مقناين شك 
ي سبب اختالل در نظام گرديده و در نهايت سيستم را به سمت اضمحالل ئاين خودرأ. شود نمايد و خودرأي مي سرپيچي مي

اين قوه ضعيف عمل نمايد و نظارتي بر عملكرد آن   چنانچه. ل بحث استانحراف قوه قضائيه خود يك موضوع قاب. كشاند مي
  .افتد اين نقاط فروپاشي سيستم اتفاق مي  سازد كه در اثر اصابت ضربه به نباشد نقاط شكست جديدي را براي سيستم مهيا مي

  ها در سيستم  شفافيت حقوق افراد و گروه
عي از لحاظ ايجاد تكانهاي دروني عدم شفافيت حقوق افراد و يكي از بزرگترين مسايل دروني سيستمهاي اجتما

ها و دولت از تعريف  در درون يك سيستم حقوق متقابل افراد و گروه يبه عبارت ديگر وقت. باشد ها در سيستم مي گروه
كرده و تعادل تواند سيستم را از حالت تعادل خارج  ضعيفي برخوردار باشد تالش هر عضو يا زير مجموعة اعضاي سيستم مي
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اين تكانهاي دروني . افتد وقوع هر تعادل جديد خود به دليل وجود يك تكان در سيستم اتفاق مي. جديدي را تعريف نمايد
دارد عمالً سبب همگرايي، در سيستم چنانچه كمتر مساوي يا بيشتر از آن باشد كه سيستم را در تعادلهاي با ثبات نگه 

بطور كلي همانطور . شوند گاهاً اين روندهاي زماني از تناوب نيز برخوردار مي. يكنواختي و واگرايي در سيستم خواهد شد
تواند وضعيت سيستم  كه تلويحاً ذكر آن رفت هر عاملي كه سبب خارج كردن سيستم از وضعيت تعادل باثبات آن بشود مي

ها در سيستم را شفاف نمود و اصل  بايد حقوق افراد و گروه نتيجه براي جلوگيري از وقوع اين پديده مي را تغيير دهد و در
  .اليتغيري را در اين حالت تعريف كرد

  شفافيت مالي
اين شكنندگي معموالً در اثر . اداري از بعد مالي بسيار واضح استبه تبع سيستمهاي شكنندگي سيستمهاي سياسي 

گيريهاي  گيرد كه از مفرهاي قاونوني آگاهند يا اقتدار نسبي در تصميم ي افراد مختلف در سه قوه صورت ميها سوء استفاده
چنانچه . كنند هاي نامشروع از منابع مالي و غير مالي مي مالي دارند يا با تباني با ساير دست اندركاران اقدام به استفاده

. شود شفاف شوند اينگونه مفرها در آنها به شدت كم و كمتر ميسيستمهاي مالي كه در رأس آنها بودجة دولت است 
رود و منظور از شفافيت مالي روشن بودن نحوه  شفافيت نظامهاي مالي يكي از اصول الزم براي استحكام نظامها بشمار مي

به دليل اهميت آن هر اين امر . باشد ديگر ميكها و منابع درآمدي سيستم بوده و عدم تداخل اجزاي مالي مختلف در ي هزينه
شود تا اختالالت دروني  روز در كشورهاي پيشرفته دقيقتر شده و حتي تمام حسابها و محاسبات به صورت ماشيني انجام مي

در اين زمينه حتي برخي از محققين معتقدند كه آشكار كردن . سيستمهاي مالي و عدم شفافيتهاي آن به حداقل برسد
هاي مالي در  آن سبب استحكام نظامهاي سياسي خواهد شد زيرا سبب رفع يك سري شبهه هاي سري و نحوة هزينه بودجه

  .گردد هاي سري برآورد مي ها بيش از سود عملكرد بودجه سيستم خواهد شد كه زيان اين شبه

  حقوق شفاف مالكيت
مفهوم . استمالكيت شود تداخل مرزهاي  نكتة بسيار مهم ديگري كه در سيستمهاي سياسي سبب انحطاط سيستمها مي

اقتصادي به سبب روشن امنيت اوم دباشد و اصوالً ايجاد و ت ترين موضوعات در امنيت اقتصادي مي مالكيت يكي از اساسي
امنيت اقتصادي اصوالً ايجاد و تثبيت يك بستر . بودن مرز مالكيت و چشم انداز عدم تغيير آن در آينده به وجود خواهد آمد

اين بستر حقوق فرد در رابطه با كليه فعاليتهاي اقتصادي وي و در رابطه با . ليتهاي اقتصادي استمناسب جهت انجام فعا
بنا به شرايط مختلف حاكم بر جوامع مختلف بشري اين بستر . نمايد عملكرد متقابل وي با ساير افراد جامعه را عمالً تعريف مي

اصل مهم در وجود امنيت اقتصادي عدم تغيير نابهنگام . نمايد يتعاريف خاصي را از حقوق متقابل افراد و دولتها مشخص م
چنانچه تعريف حقوق فردي و اجتماعي افراد در جامعه در حيطة . اين تعاريف روابط و حقوق افراد نسبت به يكديگر است

ارت ديگر امنيت در به عب. اي شود، امنيت اقتصادي از ميان خواهد رفت كلية مسايل اجتماعي، سياسي و اقتصادي دچار خدشه
براي مثال در يك جامعه با معيارهاي خاص خود، مالكيت در . ساية تثبيت مقررات حاكم بر روابط افراد و دولتها تأكيد دارد

د ناين ثغور ثابت باش  در اين حالت چنانچه. شود و فرد حق دارد در اين حدود تملك نمايد حدود و ثغور خاصي تعريف مي
اين مرز مالكيت با تغيير معيارها تغيير يابد سبب عدم امنيت اقتصادي   دي را مشاهده نمود؛ ولي چنانچهاتوان امنيت اقتص مي
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به هر حال عليرغم اينگونه حمايتهاي قانوني در عمل حدود و ثغور مالكيت مورد تعدي بخشهاي مختلف دولتي . خواهد شد
با وضع قوانين توسط قوة مقننه حدود مالكيتهاي   هست كه عمالً اين تعدي حتي در مورد مالكيتهاي دولتي نيز. شود واقع مي

  .نماييم ردن اين بحث سبب به درازا كشيدن مطلب خواهد شد كه از آن پرهيز ميكباز . شود دولتي نيز خدشه دار مي
 شود كه به مثابه ظرفي است كه در آن حقوق شفاف مالكيت شامل كليه حقوقي مياقتصادي عليرغم بحث امنيت 

وراي خطوط و مرزهاي حقوقي  هااي به حق زيست انسان به عبارت ديگر هر نوع خدشه. مظروف روابط انساني واقع شده است
جوامع انساني در هر نوع آن متشكل از افراد و اجتماعات هم عالقه هستند كه تغيير . استتعيين شده پايمال كردن اين اصل 

هاي ديگر است و هرگونه تغيير جديد به معني تغيير تعادل سيستم  فراد يا گروهحقوق فرد يا گروهي به معني تغيير حقوق ا
گرداند ولي در صورت قوي بودن شدت تكان سيستم را  اين تعبير در تعادل سيستم را به حالت تعادل بر مي. شود تعبير مي

  .شود ميواگرايي سيستم به معني اضمحالل سيستم در نوسانات بعدي تعبير . واگرا خواهد نمود

  جوشش ذاتي و پويايي سيستم
اي ضاين تكامل بر مبناي اين اصل طبيعي قرار دارد كه كلية اع. سيستمهاي اجتماعي در هر لحظه رو به تكامل هستند

تكامل اعضا . دارند و روحي قدم بر مي  اند كه هر لحظه در جهت تكامل جسمي يك مجموعه انساني از افرادي تشكيل شده
توان به هيچ  شود و اين امر يك خصيصه ذاتي سيستمهاي اجتماعي است و نمي نجر به تكامل كل سيستم ميدر يك سيستم م
ولي در طول . اي از سيستم را ملحوظ نداشت يا پايمال كرد شايد در يك زمان بتوان حقوق زير مجموعه. وجه مانع آن شد

قبول كرد كه جوشش فكري در عناصر سيستم به طور اتوماتيك   به عبارت ديگر بايد الزاماً. زمان اين امر عمالً ممكن نيست
  .رساند افتد و اين جوشش وضعيت سيستم را از يك حالت به حالت ديگر مي اتفاق مي

ها در حكومتهاي سياسي مختلف در جهان در طي قرون متمادي حاكي  كليه انقالبات، تحوالت، شورشها و بي نظمي
اين . نمايد باشد كه تحوالت جوامع بشري را ايجاد مي اين خصيصه ذاتي پويايي سيستم ميبه عبارت ديگر . از اصل فوق است

  .باشد دهد كه به وضوح قابل رؤيت مي تحوالت در كلية شئون زندگي بشري رخ مي
رسيم كه نبايد در مقابل حركت ذاتي و بزرگ سيستم انسدادي ايجاد  اين باور مي  با قبول اين اصل خواه ناخواه به

برآيند جمع نيروهاي مشابه . نمايد زيرا اين جوشش در هر فرد ابتدا نيروي جديدي بر عليه تعادل فعلي سيستم ايجاد مي. ماييمن
نيرو فقط سبب به تعويق انداختن كنش اين نيرو اين ايجاد سد در مقابل . نمايد خود توان تغيير وضعيت سيستم را ايجاد مي

مانند آب جاري در پشت سد بيش از اندازه معيني گرديد باعث تخريب سد گرديده و كنش اين نيرو ه  كه شود و هنگامي مي
  .كند است كه جريان آب همانند يك رودخانه عمل مي  آن بسيار شديدتر از هنگامي

شود و انباشت اين نيرو در  به عبارت ديگر ايجاد سد در مقابل حركت ذاتي سيستم سبب تعويق نيروي كنشي آن مي
تواند سيستم را نه تنها از حالت تعادل خارج كند بلكه آن را  رها شدن از قدرت بسيار زيادتري برخوردار است كه ميهنگام 

  .از بين ببرد

  وابستگي برون سيستمي
اي وسيع  وامل به گونهعاين . باشد مي  كه در تغيير تعادل سيستم مطرح است عوامل برون سيستمي از عوامل مهمي
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مداخالت قدرتهاي بزرگ در امور داخلي كشورهاي ديگر سابقه بسيار . گنجد مقوله نمي آن در اينباشند كه ذكر  مي
وابستگيهاي برون مرزي را به دو دستة . آنها احتياج به نوشتن كتب مفصلي داردتاريخي و متنوعي دارد كه امكان بررسي 

اين وابستگيها از لحاظ سياسي، . يح چنداني ندارندي احتياج به توضئوابستگيهاي مر. توان تقسيم كرد ي ميئي و نامرئمر
. ملحوظ نظر اغلب بررسي كنندگان بوده و هست باشند كه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي، جغرافيايي و غيره مي

 اين وابستگيها سبب تكانهاي عمدي در. هستندي از لحاظ ايجاد آنتروپي در سيستم بسيار خطرناك تر ئوابستگيهاي نامر
كشانند، زيرا اينگونه تكانها  شوند كه در صورت عدم مراقبت از آنان در نهايت سيستم را به زوال مي وضعيت تعادل سيستم مي

  .شوند وضعيت بي ثبات طراحي و اجرا مي بهعمالً به هدف بردن سيستم 
كانهاي ناشي از وابستگيهاي بايد مكانيسمهايي را ابداع نمود كه ت جهت باثبات نمودن وضعيت سيستم به هر تقدير مي

  .را حداقل كرد برون سيستمي

  هيجانات و تكانها
در جوامع انساني . اجتماع نيروهاي مختلف همانند قوانين فيزيكي سبب ايجاد برآيند نيروها با كميت بيشتر خواهد شد

بگذارد سبب هيجانات  چنانچه محرك خاصي با منشاء دروني يا بروني بتواند بر وجوه اشتراك اعضاي مجموعه تأثير
بايد وجوه اشتراك افراد يك جامعه را شناخت و به عوامل  لذا جهت شناختن هيجانات اجتماعي مي. اجتماعي خواهد شد

 تواند از نقاط حساس سيستم تلقي شوند كه با به عبارت ديگر اين وجوه اشتراك مي. مؤثر بر اين وجوه اشتراك پي برد
توان از وجود  اي در جوامع مختلف مي مثالهاي عديده. دهد عيتي به وضعيت ديگر انتقال ميتحريك آن كل سيستم را از وض

باورهاي عميق ملتها، ارزش گذاري در مسائل مختلف، سنتها و . كشد اين پديده نام برد كه ذكر آنان در اين مقوله به درازا مي
  .باشند س جوامع بشري ميعرف اجتماعي چه صحيح و چه غلط همگي از وجوه اشتراك و نقاط حسا

  فاصلة حكومت و مردم
شود افزايش فاصله حكومت و  ـ سياسي در طول زمان مي ثباتي سيستمهاي اجتماعي هايي كه سبب بي شايد از پديده

كه در جامعه شناسي سياسي شناخته شده است بر اين موضوع اذعان دارد كه روبرتو ميشل قانون اليگارشي آهنين . مردم باشد
ر طبقات پايين تر اجتماع قرار داشتند خيلي آراي توده دافراد هيأت حاكمه ممكن است در ابتداي فعاليت خود كه  گرچه

كنند تا از منافع  نشينند از منافع طبقاتي جديد خود حمايت مي كه بر اريكة قدرت مي گرايي و دمكراسي داشته باشند هنگامي
اين پديده داللت بر . ختلف صادق تر باشد شكنندگي سيستم بيشتر خواهد بودمهر چه قدر اين قانون در جوامع . توده مردم

نمايد براي رفع اين معضل بايد اين فاصله را به حداقل ممكن رساند تا ثبات  ايجاد فاصله بين طبقات پايين و هيأت حاكمه مي
دانند پس از مدتي فزوني يافته و  بول نمياين وضعيت را قابل ق  ن صورت برآيند نيروهايي كهيدر غير ا. سيستم پايدار شود

از وجوه مشخصة اين فاصله عدم دسترسي افراد پايين هرم طبقاتي به افراد رأس هرم . شود سبب تكان در وضعيت سيستم مي
عدم وجود مكانيسمهاي طبيعي براي رشد سياسي و . وجوه تشريفات مختلف نيز داللت بر وقوع اين پديده دارد. باشد مي
ي يك نفر از طبقات پايينتر هرم به طبقات باالتر عليرغم داشتن ويژگيهاي بالفعل مناسب نيز حكايت از وجود پديدة فوق ارتقا
  .نمايد مي


