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 مقدمه

 ،رسدمی رانیسیاست و حکمساختار در  انقالبو اجتماعی بحران به موضوع رگاه ه

از ساالر ی دولتهابوروکراتو  ،سوییاز گوناگون های طیفدر کار مداران کهنهسیاست

 ترینبینانهواقعکه  دنفراموش نکناین واقعیت را  تا کنندمیگوشزد به انقالبیون  ،سوی دیگر

باید  ،بنابراین ؛است« خیراندیش یدیکتاتور»کهن برای این کشور حکومتی کارآمد ساختار 

 ،هاتکنوکرات برایصحنه را  ملت  کشور و برای نجات و  ،دنزگردخود با گانهگذشتسنت به 

گونه که همان .دنخالی کنآزاد بازار اقتصاد  کاربلدهایو  یدولتمشاورین  ،هابوروکرات

نظام که مشکل  است ایناجتماعی کهن نظم گردانان این صحنه تفکرپوشالی  محتوی بینیممی

استبداد حاکمیت  یگونهدر هرم اقتصادی -سیاسیقدرت  تمرکز  انحصار و کنونی  سیاسی

روی صندلی ه ب« اشتباهی یدیکتاتور» یت است کهبلکه در این واقع ،نیست نظامی -دینی

اما ارتجاعی پرطمطراق  عقاید گونهاینن امبلغتنها حضرات البته این  .قدرت نشسته است

 ظاهربهگروهی از با  ،نیز بیندازیماین روزها  عمومیهای رسانهنگاهی به نیم اگر، نیستند

پرشکوه »ی در دلتنگی برای گذشتهرو خواهیم شد که هروبنیز پرست وطندانشگاهی  انگهنخب

 .استاشک تمساح ریختن مشغول « ایرانیو قدرت و عظمت 

 یجامعهبرای عبور از بحران کنونی مناسب  اجتماعی -سیاسیحل راهیافتن  ،درهرحال

یا خیراندیش از نوع حتی  ،دیکتاتوریاز  یگزینی نوع دیگراما جایضروری است، ایران 

 انگرکنش یجامعهکه رسد نظر می هبو نه  استپذیر امکانلحاظ تاریخی بهدیگر نه  ،آنمصلح 

دیگر خود و مندسازی اجتماعی تواندنبال ه بو منطق  تعقالنیبا هاست سالکه اجتماعی 

 یتقسیم عادالنهآزادی و تحقق و  ییگشاراهبرای اعمال عقل عملی معتقد به و بوده  شهروندان

این  .باشدقرون وسطایی های سیاسی این نوع نظاموی جوجست هبدیگر  ،ستاع عمومی بمنا

 سویاز  شدهو پذیرفتهشناخته اما از قدرت، ساده تعریف دو مبنای  بردر بخش اول نوشته 

در هر دو « دیکتاتور اشتباهی»و آن « دیکتاتور خیراندیش» یننشان خواهد داد که ا، عموم

روحانیت و سلطنت یعنی  کهن ایرانی استبداد یحکومتنظام  ساختار یسکه رویدو واقع 

های ابزار بابلکه مطلع شهروند نه از  حکومتی  قدرت اعمال برای را خود حقانیت است که 

 یسلطنتدربار  مراتب  سلسله یپشتوانهبا ایدئولوژیک فریبی عوامسیاسی و اقتصادی و چیرگی 

بخش دوم  د.نآوردست میهب گرینظامیخشونت پلیسی و اعمال و  شیعه روحانیت  مراجع یا 

در مدیریت  یمراتبسلسله یاندیشه یگزینجایبرای دموکراتیک  یبدیلمعرفی به این نوشته 

نخست برای این منظور لیکن  ،پرداختو دیگر نهادهای جامعه خواهد اجتماعی  -سیاسی

و کارکرد  یی،از سوتاریخی  یتوسعهو تکامل  فراینداز ضروری است که تصویری بهتر 

 واقعو در ماهیت تضادهاچنین همو  ،ایرانمعاصر  یجامعهحکومت در سیاست و ساختار 

ه این ب ؛داشته باشیماز سوی دیگر ایران در اجتماعی  -طبقاتیو منطق غیرمستقیم  رویارویی

« ناموزون و مرکب یتوسعه» و« ماندگیعقبانقالب » ینظریهتطبیقی بازخوانی  با ،دلیل
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 ماندگیعقباجتماعی  -انقالبی دینامیسمچنین همو  فرایندسعی خواهد شد تا  تروتسکیلئون 

های ویژگیاز سیاسی  ـ تغییرات اجتماعیبازنگری انتزاعی از در  آن راو واکاوی را ایران 

اجتماعی ارگانیک و خودجوش  نهادهای هایشکل با درنظر گرفتن، و کنیم مشخصایران 

یا مستقیم  سیدموکرا ینظریه محوری نکات، ایران یجامعه یگذشته یسدهدر کار و زندگی 

 یاراده»و « قرارداد اجتماعی» یدو زیرمجموعهکه شامل  راژان ژاک روسو جمهوریت 

 .خواهیم کردمعرفی  است« همگانی

  مراتبسلسلهنقد و بررسی مفهوم 

 یاولیه هاییافته ؛است ایرانچنین همبشری و کهن در تاریخ بسیار  یمفهوم مراتب  سلسله

 یظامنشود ی که امپراطوری پرشیا )پارسی( نامیده میادر منطقهکه  دهدمیتاریخی نشان 

که اند وجود داشتهنیز دیگری  عصرهمجوامع  گفت،اگرچه باید  ؛پادشاهی وجود داشته است

چیرگی  ینادیده بگیریم که این شیوهنیز را  توانیم اینلیکن نمی ،شدندنمی رانیحکمگونه این

بدین معنا نیز اما این  ؛است یافتهبسط و توسعه زیادی موفقیت  بادر تداوم خود  یحکومتیا 

نظام  کهاینبوده است.  وامعجاین در بهترین انتخاب ممکن  رانیحکم ینیست که این شیوه

، بلکه فضیلت نیستنشانی از وجه یچهبهببخشد حتی با موفقیت تداوم خود را سلطنتی استبداد 

 رانیحکمبرای ساختارهای قدرت  مرتبط با معضالتترین یکی از مهمدر واقع  ،برعکس

و افزایش  ماندگاری خود در پی ماهیتا  ساختارهای قدرت که  دهدمینشان ایران  تاریخاست. 

تعداد دنبال افزایش هبچنین هم ؛اعمال کنندرا  آن توانستندمیکه  اندبودهمیزان اجباری 

 یاین واقعیت .گذار باشدها تاثیربر آن ستتوانمیقدرت  ساختارکه اجبار  اندبوده هاییانسان

 شهروندکه حقانیت خود را از صادق است  یقدرتچیرگی ساختارهای  یهمه یبارهدر است که

 .شودمی ها اعمالبر آنقدرت چیرگی این که اند نگرفتهای جامعهاکثریت افراد یا مطلع 

که از  شد، و هنگامیوارد اندیشه داالن تاریخ  به بایدتاریخی  معضلاین درک بهتر برای 

. در اختیار خواهیم داشتاین پدیده برای تحلیل مناسبی ابزار  مطمئنا  یم یآسوی آن بیرون می آن

و مورد توافق  کنندمی مشخصوبر  ماکسالک و  جان مثال  گونه که آنرا قدرت تعریف اگر 

نابرابر  ذاتا   ای استقدرت رابطه» گاه، آنقرار دهیمخود ی بررسی مبناقرار گرفته نیز عموم 

احتمال »یا ، «شودمیبرده کار هدیگری بکه برای تضمین تبعیت دیگران یا تحمیل وابستگی به 

 رغمبهاجتماعی در موقعیتی باشد که بتواند اراده خود را  یادر رابطه یگرکه بازیاین

قدرت »یا ، «، متحقق کندنظر از مبنایی که این احتمال برآن استوار استصرف ،مقاومت

از افراد گذاردن بر روی اعمال فرد یا گروهی  رد یا گروهی از افراد برای اجبارتوانایی ف

که بنا به  ،نابرابر است ایی رابطهبه معنها قدرت در این دیدگاه، بنابراین[ 1].است «دیگر

منافع باشد، زیرا  «اجتماعی یقرارداد»یا  «عمومی یاراده»یا  «توافقی» تواندمیتعریف ن
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در تحلیل نهایی و  کندمیفرق  دیگریک با رانیحکمو  سیاسی یفلسفهنوع این در ها انسان

 .است متضاد

 ،توانایی اجرای تهدید و اجبار از است کهانسانی  ای، ساختار قدرت مجموعهحال هر در

 علیه دیگران هاسانگروهی از انبرای درایستادن حقوقی  تیذهنی از ،بهتربه عبارت یا 

را  آن زابه که توماس بود آن چیزیشبیه بشریت در وضعیتی  وقتیاگرچه  .برخوردارند

از همکاری و ای گسترده یشبکه هیچ یعنی وضعیتی که ،نامدمیبشریت وضعیت طبیعی 

محسوب برای انسان  جدی یتهدیدنیز شکارچیان حیات وحش  و نداردوجود انسانی  ارتباطات

آن س أدر رحتی خود انسان امروز لیکن فهم باشد، ساختار قدرت قابلنوع شاید این  ،شدندمی

از بین مشغول با افراط و تفریط  زیادیحد  تاو  ،است قرار گرفتهزمین  یکره چیانشکار

باقی مانده است  اومقابل تنها چیزی که در  بشری است، وکل حیات بلکه طبیعت نه تنها بردن 

بعضی  ،چنین این یدر جهان. جهان فیزیکی است خشن سمهای دیگر و مکانیانسانهمان  اساسا  

 ؛کنندمیعمل  کنندمیدرک را  آنگونه که خود آن ،خودشخصی  منافعمقید به  یهااز انسان

باز ، نباشندخود نفع شخصی برای قضاوت افراد بهترین داوران این که  کنیم ثابتاگر حتی 

که خواهیم دید اگر از این عقیده حرکت کنیم  .دیآوجود نمیه تغییری در این واقعیت بهم 

ی برای انجام اعمالی اانگیزه هستندخود دنبال عمل برای منفعت شخصی ه که ب هاییانسان

یکی از  .ببخشدحقانیت اعمال یا نادرستی آن  یاخالقدرستی به  تواندمی دارند که احتماال  

این افراد  یسعی خودخواهانه انهدوستنوعو غیر اخالقیغیر یعمل برای شناختها بهترین راه

این  یحوصلهدر ست هاگیریگونه نتیجهاینمربوط به که  یمباحثجزئیات و درهرحال  .است

که قدرت این امکان را  بگوییم یمتوانمی هاگیریگرفتن این نتیجهبا درنظرلیکن  ،نوشته نیست

، اگر بنابرایندست آورد. ه تر برا آسانشخصی خود تا منفعت  کندمیفراهم برای انسان 

هایی ، پس آنکندمیتر آوردن منفعت شخصی را برای فرد بسیار آسان دستهقدرت امکان ب

دا خواهند پینیز دست آوردن قدرت هببرای تری بیش ید انگیزهاندنبال منفعت شخصه که ب

مند اجازه های قدرتبه انسان قدرت طبیعتا  چیرگی ساختارهای روشن است که بنابراین،  کرد.

جوی وجستدر قدرت گفت  توانمیدر نتیجه،  .ندگرد آوررا تری تا قدرت بیش دهدمی

 کردن خود است.جاودانی

ساختار یک بیش از  زمانهمو  ،قدرت بخواهد خود را جاودانه کندچیرگی اگر ساختار  اما

دیگر رقابت کنند، و این نه تنها رقابت برای یک با بایدها آن ،قدرت وجود داشته باشدچیرگی 

هایی که خواست برای تعداد انسانباید بلکه  ،کندمیکه چیرگی را متحقق خواهد بود ابزاری 

 توانمیگونه اینداشته باشند. دیگر علیه یکچنین رقابتی نیز  کنندمیاعمال ها آن برخود را 

 توانندمیدیگر نسبت به قدرتی که بر یکنتیجه  در توانندمینیز گفت که ساختارهای قدرت 

موضوعی که سوال این خواهد بود که جا در ایناما  بر دیگری اعمال کنند نفوذ داشته باشند.
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رقابت کند چیست؟ قدرت  هایساختارطور واقعی با دیگر هساختار قدرت بخواهد برای آن ب

ممکن است به طور مستقیم زیر نظارت دولت نیستند هبخش خصوصی که ب یهابنگاه احتماال  

در اولین فرصتی  عمال  اما  بند باشند،پایدر حرف  صرفا  برای تبلیغات  «رقابت»ی عقیدهاین 

دنبال ه و ب کنندمیاز آن سرپیچی  همیشهخود  یدرون جوهریدلیل ماهیت ه بوجود آید ه که ب

به ساختارهای سیاسی شاهد هستیم وقتی حاکمیت که گونه همان. خواهند بود قدرت تمامیت  

با البته و  ،دیگر رقابت کنندیک بابرای مدتی  تا دهدمیبخش خصوصی اجازه در قدرت 

کنترل چیرگی و دنبال هب همگی هااین بنگاه ،دهندترجیح می آن راها مقررات حداقلی که آن

بر بازار جانبه کنترل همهاین عمل چرا که  ،روندمیسیاست حتی و و اقتصاد کامل بر بازار 

 کندمیمتحقق نه تنها ممکن ها را به بهترین شکل آننظر  موردانگی دجاوو سیاست و اقتصاد 

یا های اقتصادی نظامانحصارگری در  ،بنابراین .کندمی تضمیننیز را  تداوم آنحتی بلکه 

 آید.وجود میه باند ضعیف تنظیم شدهکه سیاسی 

چیرگی ابزار ساختار قدرت و واقع  که دررا ایران پادشاهی نظام سلطنت و اگر حال 

در که  دهدمینشان آن  یصادقانهتاریخ مکتوب کم و بیش  ،نظر بگیریم دراست حکومتی 

دستگاه سلطنت  ،ترسیم مکرر مرزهای ملیدر سلطنت و برای بحران و شمار های بیجنگ

تر از بیشرا  ،«دیگری»آن  ،های محلیقدرتمانند ه قدرتدیگر ساختارهای  پادشاهان  و 

های مرکزی ایران در بسیاری از قدرتند. اهکردتحمل نمیحکومت مشارکتی ساختارهای 

دست هشدند که همگی با خشونت برای بمنحل میی ترهای کوچکهای تاریخی در قدرتدوره

به بیانی . کردندمیرقابت جنگ و آوردن و تداوم مجدد انحصار قدرت مرکزی بین خود 

نیز متحد شهروندان ایم که دیدهچنین با این حال هم است.دنبال انحصار قدرت ه قدرت بدیگر، 

ها قادر به ، به این معنی که آنشوندمیهای گوناگونی دارای قدرت شوندمیپرشمار وقتی 

 پذیرش، و برای شوندمیاعمال بالقوه اجباری باورنکردنی بر تمام ساختارهای قدرت موجود 

 ،مشروطه و بهمنیعنی ، ایرانانقالب اجتماعی معاصر دو ست به تاریخ این واقعیت کافی

یافتن جوی وجستدر  ساختارهای قدرت ذاتا   یهمهچنین، این ،مین دلیله به .نگاهی بیندازیم

در وجود  توانمیاین را ند. هستو بر شهروندان  دیگریکار بردن اهرم قدرت بر  هب یشیوه

این فوقانی وجود دارد.  مسلط یبرای تقویت خود و تقویت طبقه که ذاتا  دولت مشاهده کرد 

کاهش چنین همها و شهروندان به سوژه گزینشی خود، تقسیم یدر هسته ایجاد قدرت فرایند

 .کندمی را بیانبرای رهایی یا رجوع به خود ت اجتماعی و برای حرکها آهسته پتانسیل آن

زیرا که  د،ندهفرض قرار میرا پیشنوعی از بردگی انسان  های حکومتیقدرت یمهه

است. قدرت های وجودی آن شرط نخستیناز  فرادست و فرودستتقسیم جامعه به طبقات 

)کارگزاران حکومتی و ها و نظم)اشرافیت و روحانیت( ها ها به کاستتفکیک انسان

، با ضرورت درونی جدایی دهدمیو طبقاتی که در هر ساختار قدرت رخ ها( دانحقوق
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این حقایق تغییرناپذیر پویایی قدرت، مطابقت دارد.  «معمولی»شهروند امتیاز از  صاحبان

ها نگرفته است حقانیت خود را از آنو هر ساختار قدرتی که  شهروندانتضادی ابدی بین 

که هدف  شودمیثباتی، مبارزه، و کشمکش برای طرفی . این تضادها منجر به بیکندمیایجاد 

در جایی که ساختار قدرت اجازه دارد هر وجهی از جامعه را کنترل قدرت نفوذ ساختار است. 

بنابراین، برداری از آن جنبه به سود اهداف خود خواهد بود. دنبال بهره هکند، حریصانه ب

وجود داشته باشد. در جامعه  تواندمیحکومتی برای رسیدن به ثبات، تنها یک ساختار قدرت 

، تنها راه ممکن برای استبالقوه  یخودی خود قدرتههمیشه ب شهروندکه  ییجالیکن، از آن

مطلع  انشهروندبا ساختار قدرت واحد یا متحد همانا دهی جامعه با یک ساختار قدرت، جهت

توان از نمی ،کندمیطور که ژان ژاک روسو نیز به ما گوشزد ، همانرادهی جهتاست. این 

تولید باز باعث درنتیجهو  کنندمیرا بازتولید  قدرت قهریحرکت تنها نمایندگانی که طریق 

از  توانمیتنها را دهی این جهتدست آورد.  ه، بشوندمیجامعه در  اصلیتضاد  الزامی

 طوره؛ ایجاد یک ساختار قدرت که بآورددست ه مطلع ب شهروندمستقیم  گیریتصمیمطریق 

ها تشکیل آنخود و از  شودمیتعیین گیری برای انجام وظایف تصمیمها دموکراتیک توسط آن

آن  ؛ ساختار قدرتی که درشودمیخودشان تفویض سوی از ، با مقام و مناصبی که شودمی

دارای قدرت و  شودمیهر موقعیت اقتدار موقتی است و هر قدرتی که به آن اختیار داده 

 یعنوان چارچوبکه به زمانی ،که به آن اشاره شد منطق یاین زنجیرهاست.  حداقلیامکانات 

پیشنهادی ساختار قدرت نوع نقدی پایدار از هر مراه خود ه به ،رودکار میهبنظری و عملی 

 شهرونداندر قبال  به میزانی که یک ساختار قدرت مستقیما  ، و نهایتا   .واهد داشتخ را به همراه

 یعملهر ها آن یبه هزینهمجبور خواهد بود تا به همان میزان گو نباشد پاسخزیر تسلط خود 

سروصدا تسلیم دلیل آن خود را بی هب شهروندکه را اگر مطالباتی ، چنیناین. را انجام دهد

را خواهیم  نادرستیسیاست عدالتی و دالیل بی دقیقا   ،حقیقت در، پیدا کنیم کندمیساختار قدرت 

 .شودمی تحمیلها که بر آن یافت

در که مورد آن ادعای اصلی  ل در، حاسازی بحثبرای شفاف تنظیم چارچوب فوقبا 

حکومت ایران  یبرای آینده نظامیعنی این عقیده که موثرین ، به آن اشاره شد ی این نوشتهابتدا

به « نظام یکارآمد»نخست باید دید که  .کرداضافه  توانمیچه دیکتاتور خیراندیش است، 

)توسعه(  یبه معنای عمل یا انجام کار در این نوع عقاید  کارآمدی رسد نظر میهب چه معناست.

بنا به اما  ،کاریندانمترین زمان است. حال اگر دیکتاتور خیراندیش از روی در کوتاه

، مانند را بدهد ایزیست منطقه محیطتخریب دستور ترین زمان در کوتاه ،خیراندیشی

 سیاست کارآمد نامید؟ توانمیرا  آیا آن هفتاد توسط هاشمی رفسنجانی، یهای دههسدسازی

حداقل رساندن  همعنی به کارآمدی بجا در اینگیری است صحبت از تصمیم که وقتیدرحالی

تنها چیزی که نهایی جامعه است.  هایهدف در جهتحداکثر رساندن پیشرفت ه اشتباهات و ب

این درستی همانا حماقت آغشته به آن است، و هدیکتاتور کارآمد است ب هایدستور یدرباره
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حداقل  یکنندهاست که تعیین سازوکاریمراتبی سلسله اگر ساختار   .نیست شنیز تنها مشکل

با درنظر گرفتن ماهیت خود تصمیماتی خواهد  ،ضرر و حداکثر منفعت برای هدف نهایی باشد

مراتب و چارچوب بوروکراسی که درون آن جاسازی با چارچوب درونی سلسلهگرفت که 

 کندمیگیری هرقدر نهادی که تصمیم ،خوان باشد. با درنظر گرفتن این نکاتهماست شده 

به همان اندازه تصمیماتی خواهد گرفت که در باشد  ساالرانه داشتهدیوانبندی تر طبقهبیش

 تحت بدون اطالع افرادگیری قدر تصمیمهو هرچ است؛نهاد منافع و اهداف خود این خدمت 

در نتیجه و  خواهد بودتر بیشنظر  موردموضوع  یبارهدرکاری پنهان ،شود انجاممدیریت 

، تا کندمیتر طریق مختلف کمهبرا  هاتصمیم تأثیرتحریف و ای طور گستردههواقعیت را ب

 ناپذیرمحاسبه کامال  اند مراتب قرار گرفتهکه در باالی هرم سلسله هاییتوسط آنکه دیگر  جاآن

 شودمیچنان آشکار  ها و واقعیت نتایج آنتضادها بین انتخاب آن و شودمیتحقق غیرقابلو 

. این واقعیت ستتر شده اکمبازدهی چراکه  ،کندمیواقعیات با مواجهه ها را مجبور به که آن

ساخته مختلف توسط حاکمان جوامع که تاکنون مراتبی های سلسلهنظام یدر همه توانمیرا 

 .دکرشده مشاهده 

و  تمنفعکه  دهدمیهای گذشته نشان سیاسی در سالقدرت  هایحاصله از تصمیم نتایج

حکومتی  نظامچیرگی تجار و اشراف و روحانیون در ، همراه با کشیو بهره خواهیسود، سهم

دیکتاتور »از سوی افراد منتخب قرار دادن گذاری و نوع سیاست یکنندهتعیین رانیحکمو 

های تودهاجتماعی های ، و منافع گروهاستهای کلیدی حکومتی بوده در پست« اشتباهی

نداشته  هاگیریتصمیم یا هیچ تاثیری بر آن داشته هاگیریبر آن تصمیم اندکی تاثیرمیلیونی 

نظامی  -هایی است که معتقدند تسلط مافیای اقتصادیصحت نظریههمان  ایننتیجه  درو ، است

انفجاری بالقوه شرایط  مدنوجود آهبنهایی برای اصلی و عامل هرم قدرت  راسدر حکومتی 

 نظامی -دینیاستبداد بوروکراسی حکومتی با تبعیت از نظام  ساختارهای است.ایران کنونی 

 تواندمیکه حتی از نظر عملیاتی هم ن اندبه چیزی تنزل یافتهجدا شده و  شهروند هایتوده از

 اصطالحبهوضعیت  بهرا جامعه و ، ایجاد کند حکومتیهای مختلف از گروه یکارزار مشترک

قدرت خود ها پست یدر همهکارگزاران رسمی حکومتی  زمانهم است. کرده تبدیلجنبشی 

شیاد کاری و بازی انتخاباتی انتخاب بین دو فریباند و از طریق ممکن گسترش داده حدرا تا 

ها آن پذیری  مسئولیتخواست برابر  درکه  ،و روابط خانوادگیکثیف ی هاپولنقش مخرب و 

به بیانی  ؛دنگیرشهروند را نادیده می هامیلیونو عصبانیت واقعی  سردیدل ،کندمیمصون را 

 حاکمانمنافع قدرت و بر باال رفتن  یمستقیم تاثیرسو  از یکگویی دیگر، نبود هرگونه پاسخ

 .شودمیرنگ بیدر سیاست و جامعه نقش شهروند از سوی دیگر و دارد 

داری را با ساختار های سرمایهمراتبی بنگاهحال اگر ساختارهای اقتصادی سلسله

 خواهیم دید که برخالف نظر ،مقایسه کنیمکارگری  یجامعهانجمنی دموکراتیک اقتصادی 
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 یشواهد قوی و پایداری در همه ،گرای استالینیستچپهای بدبینانه چند بینیعوام و پیش

 دهدمیوجود دارد که نشان مختلف های در زمانو حتی شان های متفاوتنظامجوامع و 

های اقتصادی که بنگاه کنندمیهمان اندازه ثروت تولید  کمدستکارگری اقتصادی  نهادهای

تر ها حتی این تولید و سازندگی بسیار بیشو در بعضی از شاخه ،داریسرمایهمعمول نظام 

تر باشد به همان اندازه محصول و تولیدات با قدر همکاری مشارکتی بیشههرچ است.بوده 

کار در یک تعاونی با مدیریت کارگری هیچ شباهتی به کار در یک بنگاه  تر است.کیفیت بیش

اعضای  ،. در تعاونی با مدیریتی کارگری خود کارگراننداردمعمول  داریسرمایهاقتصادی 

د نگذارها تاثیر مستقیم میکه بر کار و در آمد و زندگی آن ییهاگیریتصمیمآن تعاونی در 

که خود را با  دهدمیتعاونی مدیریت خودگردان . این واقعیت این امکان را به کنندمیشرکت 

 شودمیان و فشارهایی که از بیرون تعاونی به آن وارد کارگر یسود و زیان برای همه

نه اقتصادی آن  هایبنگاه، داریسرمایهبازار و بهره در نظام منطق  به دلیلهماهنگ کند. 

تاریخ آورند.  به وجودتعادل و تداوم  توانندمیبرای بازار کار و نه برای اقتصادی ن

نجات  که چترایم و شاهد بودهاست  ایدورههای جهانی تاریخ تکرار بحران داریسرمایه

های کارگر زمان تودههمو  شودمیبرای اشراف نشسته در باالی هرم قدرت فراهم فقط طالیی 

خانمانی درون فقر و بیه بایی گونه چارهبدون هیچرا پرور و صیاد و غیره و دامو کشاورز 

 .کندمیور غوطهو معضالت روانی 

تلقی  یو کارآمدسودمند  ییکارآاز  یمبنای درک نادرست را بر داریسرمایه هایبنگاه

 که نظامی -های سردار سازندگی در نظام استبداد دینیشبیه همان سدسازی دقیقا   ،کنندمی

تحلیل توانایی واقعی برای  به جای. کردانسان و حیوان را تخریب  هامیلیونبوم یستز

یا برای تولید شغل و رونق در  ،کارآمد و سودمند در شرایط بحران اقتصادی گیریتصمیم

صورت تقلیلی به سودآوری هساخته است که در آن کارآمدی ب یچارچوب داریسرمایهبازار، 

برای سوال این خواهد بود که . متصل شده است برای صاحبان تجارت و اشراف در حاکمیت

پاسخ آسان است، صاحبان سرمایه و نه کسانی که این کارآمد است؟  ینظامچه کسی چنین 

یا افرادی که درون  ،نظامهای یتدجا مشکل محدودر این .کنداعمال میها قدرت سرمایه بر آن

ورشکستگی و خود داریسرمایهو ماهیت نیست، بلکه موجودیت  کنندمیو برای آن کار 

 است.خودتخریبی شکست 

و آداب و  نظامسازگار است. انسان خود را با دیگر یک بادرستی ه انسان و انسانیت ب

 به وجودی نظام. اگر انسان کندمیکه در آن قرار گرفته است تنظیم  ایجامعهرسوم اجتماعی 

به توانایی او برای چیرگی بر دیگران متصل شده باشد،  آورد که در آن کرامت انسانی اساسا  

چهره داده است. هیچ دلیل بنیادی عقالنی  گر تغییرساخته است که انسانیت به چیره ایجامعه

که بر  کسانیو  کنندمی رانیحکمهایی که یا اخالقی وجود ندارد که تضاد ساختاری بین آن
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آن تضاد ادامه داد. چیرگی را چنین  اینم بخشید و ورا حفظ و تدا شودمیها حکومت آن

است بین آن چیزی که انسان  دیواریچنین و هم ،ترمزی است بر موتور پیشرفت و توسعه

کارآمد برای پیشرفت و توسعه  ینظامبنابراین اوست. دوست نوعاکنون است و طبیعت بهتر 

نوین  نظامخلق  فرایندخیراندیش باشد، چرا که در  یدیکتاتور تواندمیایران ن یبرای جامعه

که تمامیت  کردپیدا خواهد  یچنان تغییرشکل عمیقآغاز شود جامعه آنجدید ی دیکتاتورکه با 

انگیز صورتی غمهبایستی بمیهای آن ویژگی یبایستی باز متصور شود و همهچارچوب آن می

دیده وجود دارد سرسخت و بدون تغییر گر و ستمتغییر کند و تضادهای ذاتی آن که بین ستم

کارآمد برای مدیریت جامعه نیست، بلکه ایجاد شده است تا به  یروش مراتب  سلسلهماند. بباقی 

ها در پیشرفت ی. همهبرسانداند سود قدرت قرار گرفته مراتبسلسلهافرادی که در باالی هرم 

هایی مراتبسلسلهاند همانا سعی در ملغی نمودن که پادشاهان برخاسته تاریخ بشری از زمانی

دست هبنظامی و زور الهی  یاز شهروند مطلع بلکه با حیله بوده است که حقانیت خود را نه

دموکراسی عمل  -اندیشهها با اشکال متوسل به آنوم الیکن متدوگزینی آرام آورده بودند و جای

ایران منوط  یدر جامعهبرابری و و عدالت  ،پیشرفتتوسعه و  ،دموکراسی یبوده است. آینده

 رها کردن آن. فقطو نه  ،یایقرون وسط یاین پروژهکلیت است به انحالل 

 ناموزون و مرکبتوسعه  فرایند

بدیل پرداختن به برای حال  ،بررسی شدنقد و و ماهیت آن  مراتبدر باال مفهوم سلسله

توسعه یعنی معاصر ایران  یجامعهترین ویژگی ضروری است تا مهمنخست آن گزین جای

ه خواهد نشان دادویژگی . درواقع با توضیح این بهتر بشناسیمرا ناموزون و مرکب تاریخی 

 شبیه اجتماعی -مدلی سیاسیحتی مدل دیکتاتور خیراندیش بلکه  ایجادنه تنها که چرا  شد

برای این منظور قبل از هر  پذیر نیست.در ایران امکاندموکراتیک  غربی یا رفتهپیش جوامع

استبداد شرقی و  ینظریهبه کمک ایران کهن و ایستایی جامعه  رکودتاریخی چیز دالیل 

با بازخوانی و سپس آمد خواهد به اختصار  یسهرگروندکارل مارکس در تولید آسیایی  یشیوه

 دینامیسمچگونگی و این ویژگی  ،تسکیولئون تراز  ماندگیعقبانقالب  ینظریهتطبیقی 

همین نتایج دلیل ه ب ،مفهومیبرای بدیل  و نهایتا  . د شدترسیم خواه آن)انقالبی( اجتماعی 

 را نظری آن یو دو زیرمجموعهدموکراسی مستقیم ژان ژاک روسو  ینظریهها، گیویژ

 .خواهیم کرد معرفی

 نظامرا که از  ایتوسعه)نقل به مضمون(  گروندریسهکتاب در کارل مارکس به اختصار، 

 شرایط ازناشی گزین اصلی جای سه شکلبرمبنای  پدید آمد،کشاورزی اشتراکی اولیه 

را  تکامل جوامع بشریاو تاریخ  شرح داده است. یاقوم و قبیلهو  تاریخیو  جغرافیایی

 دلیل پیشروهبآمد، لیکن  پدید یم روماداری از نظبرده یکه شیوه دهدمیگونه توضیح این

یا استبداد م آسیایی اتولید آسیایی از نظ یشیوه برای همیشه خاموش شد.نبودن و خودتخریبی 
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)پس از زمان  فراینددر لیکن  ،)راکد و ایستا( ندرونده نبودبیرون آمد و اگرچه پیششرقی 

قرن هجدهم که از  داریسرمایهتولید  یشیوهاز  تاثیرپذیری باورود مدرنیته به این جوامع( 

سوسیالیسم توسعه و  داریسرمایههای نظامسوی هب توانندمینیز این جوامع وجود داشته است 

خود در  یم اسالوی و ژرمنی بیرون آمد لیکن در توسعهانظ فئودالیسم از ی تولیدشیوهد. نیاب

 ی تولیدشیوهژرمنی به جوامع و در کرد آسیایی گذار  ی تولیدشیوهاسالوی به جوامع 

بینیم که می گونههمان. یابندبسوی سوسیالیسم توسعه هب توانندمیهر دو این و  ،داریسرمایه

بشری که در جهان جوامع تاریخ  یتوسعه هایشکلکارل مارکس معتقد بود که چندگانگی 

سازی خصوصیت جهانی یواسطههوجود داشته است ب داریسرمایهآمدن نظام  وجودبهپیش از 

بازار جهانی  یمارکس نیروی متحدکننده یعقیدههمگی به پایان خواهد رسید. به  داریسرمایه

جذب و راه را برای گذار همگانی و  خود بههای محلی را ژگیوی یبدون هیچ تردیدی همه

 :نویسدمی کمونیست مانیفستمارکس در خواهد کرد. آماده متحدالشکل به سوسیالیسم 

د؛ بپذیرنبورژوایی را  ی تولیدشیوهاز بیم نابودی  کندمیها را مجبور ملت یهمهبورژوازی »

نامد در درون خود مرسوم کنند تا خودشان بورژوا چه را تمدن میتا آن کندمیرا مجبور  هاآن

این  توانمیجا در این[ 2]«آورد.می به وجودشوند. در یک کالم، جهانی همانند تصور خود 

بیش از حد مبالغه  داریسرمایهسازی توانایی جهانیی بارهسوال را پرسید که آیا مارکس در

 از تاثیرپذیری با وجود اجتماعی ـ سیاسینکرده است، و آیا بعضی از ساختارهای 

حفظ کنند نیز خود را  اجتماعی محلی -اقتصادی هایاند گرایشقادر نبوده غربی داریسرمایه

؟ پاسخ این و توسعه دهند حفظ کنندچنان های خود را همو با ورود به عصری جدید ویژگی

 فرهنگی و سیاسی -د و ایستایی ساختارهای اجتماعیکور یدربارهدیگر را ها سوال سوال و ده

لئون  ،نامیممیپیرامونی نیافته یا درحال توسعه یا یا توسعه ماندهعقبکه جوامع  گونهاین

نامند مینیز  «وماانقالب مد» ینظریه آن راکه  «ماندگیعقبانقالب » یدر نظریه تروتسکی

چگونگی برای توضیح را کارل مارکس ناتمام  یپروژهدر این نظریه در واقع او  است؛ آورده

 ماندهعقبتوسعه در جوامع چگونگی و  فرایند تحلیلو اجتماعی انقالب آمدن پتانسیل  به وجود

رسانده  اتمامبه آن را کامل کرده و روشنی هب ماندگیعقبیعنی  خود بههای مشخص با ویژگی

فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر با استفاده از این نظریه  ماندگیعقبدلیل  هدر ادامه ب .است

 .به بررسی آن خواهیم پرداخت

قوانین تاریخ هیچ وجه مشترکی » نویسدمی تاریخ انقالب روسیهدر کتاب  تروتسکیلئون 

خود را با  روند تاریخقانون ترین این عمومی ،ندارد. ناموزونیعالم نمایانه با الگوبرداری 

زیر شالق . کندمیآشکار  ماندهعقبدر سرنوشت کشورهای  هر چه تمامگی و پیچیدگی برنده

از قانون چنین این. شودمیجهش به ها مجبور آن یماندهعقببرونی فرهنگ ضرورت 

 توانمی نداریمکه چون نام بهتری برای آن  شودمیمشتق قانون دیگری شمول ناموزونی جهان

دیگر و یک و مراد از آن ادغام مراحل مختلف گذار در ــ دمرکب نامیرشد قانون  آن را
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بدون ایی از اشکال کهن با اشکال معاصر. و نیز آمیزه آمیزش مراحل مجزا از گذار است،

گرفته شود، نه تنها درک  ی محتوای مادی اش درنظرجه به این قانون، که باید در تمامتو

چنین به واقع درک تاریخ هر کشور دیگری که در طراز تاریخ روسیه محال است، بلکه هم

 [3]«.نیز غیرممکن خواهد بود گرفته استدوم، سوم، یا دهمی از فرهنگ قرار 

ایت کرده باشیم عاین نظریه ر یکه عدالت کامل را دربارهدر بازخوانی زیر برای این

اجتماعی و  یکه از تاریخ و توسعهخود ضروری است که با دقت و تعهد در جزئیات تحلیل 

تغییرات اقتصادی اواخر سلطنت قاجار  پیدایشکه در چنانایران آن ماندگیعقبهای گیویژ

توجه به با  این امر اما ،پس از دو شکست نظامی از روسیه تزاری ظهور کردند بپردازیم

 به جایبنابراین، پذیر نیست. محدودیت فضایی که برای این نوشته درنظر گرفته شده امکان

ایران  ماندگیعقبکه برمبنای این نظریه و تحلیل  را خواهیم آورددر زیر بازسازی نتایجی  آن

آید، ادامه میچه در . آنگرفته شده است انتزاع نموده کلیطور هبرا  ماندگیعقب یکه مقوله

به نظر برای روسیه  تروتسکیهای چه در نوشتهمندتر از آنتلفیقی و نظام ایبه شیوه مسلما  

نه تحریف فرضیه  اما خالصه تنظیم شده است.بازخوانی و ایران  یبرای جامعه ،رسدمی

 ینظریه توانمیرود. بنابراین فراتر می تروتسکیو نه از مرزهای معنا و مقاصد  کندمی

ایران ناموزون و مرکب تاریخی و اجتماعی  یتوسعه فراینداو را برای چگونگی  ماندگیعقب

 فرموله کرد.بازخوانی و به صورت زیر 

یا  تبیینمتفاوت را  است )و یک واژه( که دو نوع جامعه اساسا   وضعیتیک  ماندگی  عقب

درونی  ی تولیدشیوهکه  ایجامعهایستا یا حتی راکد؛ است  ایجامعهنوع اول  .کندمیتوصیف 

و قادر به تغییر از  ،باقی مانده که همیشه در گذشته بوده گونههمان اشآن و ساختار اجتماعی

ی شیوه»و « شرقی»را  است که مارکس آن ایجامعهاین همان نوع درون خود نیست. 

است که در اصل از نوع همان اولی  ایجامعه. نوع دوم کندمیرا آسیایی تعریف  آن «یتولید

دالیل مختلف تاریخی مانند درگیری نظامی، روابط اقتصادی، ه زمان و ب فراینددر  امااست 

تاثیر نامیم می« غربی»یا  «رفتهپیش»ها را که آن یاز دیگر جوامع ،مناسبات استعماری

و  ،در خواهد آمد ماندگیعقبدر این صورت، تغییر به خصوصیت بنیادی . پذیرفته است

که  شودمیچنان حیاتی رفته آنو جوامع پیش ماندهعقب یمتقابل بین این جامعه یرابطه

ه ایران برای مثال ب. کندمیپذیر  نامکا سنتی یایافتگی را برای جامعهفهم توسعه مشخصا  

اقتصادی و متقابل بلندمدت  یتزاری و سپس رابطه یدو شکست نظامی از روسیهدلیل 

شناختی است که موضوع تحلیل جامعه ماندهعقب وامعمتعلق به این نوع از ج با غربفرهنگی 

 گیرد.ای( قرار میشناختی )قوم و قبیله)و انقالبی( در تقابل با تحلیل مردم

در تحلیل نهایی این تاثیر  ؛ایران انقالبی بود یماندهعقب یرفته بر جامعهتاثیر جوامع پیش

 و جدید تولید اقتصادی را اتخاذ کند هایشکلرا مجبور ساخت تا ایران  ماندهعقب یجامعه
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و زیرسوال برد؛ این تاثیر نخبگان موجود را  تضعیف کردسنتی اجتماعی را  مراتبسلسله

 ی؛ و در نتیجهکردهای نوین اندیشیدن را مرسوم راه و روش و و تغییر دادکرد  خود بهآغشته 

حتی اگر این البته  آورد. به وجودو اندیشه  عملای در ها، هنجارهای مقایسهاین یهمه

زیادی  یها به اندازهاین یهمه، باشد امپریالیستی -استعمارینیمه یارابطه یتاثیرگذاری نتیجه

 یکه جامعه ییجادر استعمار و  یتاثیرپذیری پیش از دورهاین . اما توانست تحقق پذیردمی

در این . تر خواهد بودتر و سریعخیلی بیش مانند ایران مستقل مانده باشد اساسا   ماندهعقب

سمت ه را بایران  یماندهعقب یماندن جامعهصورت، ضرورت مبارزه برای مستقل باقی

 یجانبهو بنابراین از هم پاشیدگی همهتکنولوژی و صنعت های جدید اقتصادی و اتخاذ روش

 یاین توسعه فرایند در ادامه به. دهدایت کر ینپیشزندگی  هایشکلهای سنتی و روش تربیش

 .پرداختخواهیم تاریخی 

ه بهایی حداقل در بخشرا  آن پیشینیدر ابتدا  «رفتهپیش»و  «ماندهعقب»رودررویی بین 

، چرا که کندمیهدایت  که منبع توانایی اوست پسینیهای جو و اتخاذ آن جنبهوسوی جست

. مقاومت کندمقابل پیشینی  درپایه های خود اساس بر  سته استتوانچنین میتنها این پسینی

پسینی لیکن  ،کندمی الزامیهای تولید اقتصادی را روش برداری ازنسخهاین در قدم نخست 

 یهاآن روابط اجتماعی که آن روش ،گذاشتن   آزادیا  ،بردارینسخه زمانهمبدون  تواندمین

 (یا همان دولت)در مقابل حاکمیت سیاسی  معضلی را روند این. ثر شودأمت طلبندمیتولید 

که بدون این ادهای تولید را تغییر دروشباید چگونه که این، دهدمیقرار  ماندهعقب یجامعه

دنبال معضل این با ایران دولت رودررویی . به مخاطره نینداخت را روابط اجتماعی سنتی

از طریق دخالت پسینی تری بر کنترل بیش هسعی نمود زمانهم لیکن استبوده نمودن پیشینی 

ری از رشد یجلوگ ،گیری سرمایهچیرگی کامل بر اقتصاد و خصوصا شکل ،بوروکراتیک

روابط درهرحال درواقع،  .داشته باشد ستمزور و  ،و نهایتا ،های اقتصادی مستقلقدرت

های کوشش رغمبهو  شود،کامل سرکوب یا حتی کنترل  طورهب تواندمیهرگز نجدید اجتماعی 

 .یافته استو توسعه دولت رشد نافرجام 

 پیش از مدلیدر حقیقت برمبنای  رفتهپیش یجامعه از بردارینسخهبا  ماندهعقب یجامعه

هایی را که بایستی راهمی ضرورتا  جامعه که  دهدمینشان . این کندمیکار شروع به  آماده

مدل با  زمانهم ،دنبال کرده استیابی به آن مدل در گذشته برای دسترفته پیش یجامعه

استفاده از این است که با « دیرآمدگی»، مزیت مطمئناو درواقع، . بازتولید کندکنونی خودش 

سمت ه ب ا  مستقیم توانمینگری، آیندهبا نتیجه  درو آن،  یواسطههو ب« پیشگامان»تجارب 

جوامع  یتوسعه فراینداز ، را پشت سر گذارد گوناگونمراحل  پیش رفت و« تولید نهایی»

. لیکن این نه تنها زمان اعمال کندر خود را بآن اجتناب کند، و تنها نتایج مطلوب رفته پیش

و در نهایت  کندمیدیگری را نیز اعمال  فراینددرواقع  زمانهمبلکه  کندمیتر را کوتاهالزم 
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رفته استنتاجی از جامعه پیشنه تنها که  کندمیمتفاوت هدایت  یمدل ایجادسمت ه جامعه را ب

 طورزیرا همان ،یابدتحقق می به این نحو فرایند. این خواهد رفتاز آن نیز فراتر  بلکهاست 

خالق بودن ماهیت روابط اجتماعی جدید و  ،اخالل در روابط اجتماعی کهنکه قبال گفته شد 

 .خواهد داشت در پی ردیگیک با را هاآن یویژگی ترکیبی همه

نتایج ( در گذشته تحقق یافترفته جوامع پیشگونه که در )آنمراحل توسعه روی از جهش 

 ،تولید هایشکلاز روی  با پرش ماندهعقب یجامعه آورد، چرا کهمی وجودبهنادری را 

که در جوامع نهادهای اجتماعی و غیره یعنی آن  و اتحادیه حزبمانند )اجتماعی  هایشکل

بایستی های اجتماعی که میآن گروهبدین معنا که  ؛زندرا نیز دور می( ندآمد به وجودرفته پیش

 هایشکلآیند و در مراحل گذشته راهی برای از قلم افتادن نداشتند و خود اقتباسی از  به وجود

. از سوی دیگر اما، آیندنمی به وجود وضعیتاین بودند در رفته جوامع پیشاولیه تولید 

و  ها و شوراهامانند انجمندر ایران )هایی برای مدل پسین بودند شرطپیشهایی که گروه

به بیانی دیگر، نهادهای اجتماعی  ؛شوندمییا ظاهر متبلور  (ها و غیرهها و تعاونیکمیته

مانند مجلس  ،کردند بردارینسخهچه را که ، و آنندنیامد به وجودرفته همانند جوامع پیش

ترین عناصر اصلی ،. مترادف با اینچرخش سیاسی از بین رفت نخستیندر  ،پسامشروطه

خواه تمامیت اقتصادی -از یک گروه سیاسی ندبود عبارت ندباقی ماندکه سنتی  یجامعه

دلیل قدرتی که ، بهدینی( -)سلطنتی استبدادیهمراه با حاکمیت سیاسی اسالمی(  -)ایرانی

است؛ این انباشته کرده  سیاسی -مدیریت اقتصادیو دولتی  -نفتیاقتصاد واسطه کنترل بر هب

که قدرت خود را  اسالمی اجتماعی -با گروه سیاسیست راستاهمعنصر جامعه سنتی 

از  یجماعت ؛استانباشت کرده )بازار( های سنتی اقتصاد کنترل بر بخش یواسطههب

توانست متحقق شود که زمانی می هاکه سازماندهی مجدد آنکشاورز مالک خردهو تجار خرده

 ،. بنابرایندنجامعه آماده کفوری  هایهدفانجام برای  و کارآمدی را های جدیدبخشبتوانند 

سیاسی برای  -رانت اقتصادی، استبداد سیاسی چنین بود: فرایندکلی نادر این  ینتیجه

در بعضی رفته پیشصنعت جماعت وسیع کشاورز و دهقان، همراه با  ،دولتی سیبوروکرا

کارگری  ی، یک جامعهاسبکخردهی با جماعت وسیعهمراه ، شهرنشینی گسترده هاشاخه

 ضعیف.)طبقه متوسط( بسیار مدنی  ییک جامعه و نهایتا   صنعتینیمه

با گذار از آن ایران  یماندهعقب یجامعهاست که ای فرایند یگانه یمشخصه شرایطاین 

. نامیممی «ناموزون و مرکب یتوسعه»را  آنما که فرایندی  ،آغاز کردتاریخ معاصر خود را 

ایران  کنونی یجامعهدر  ماندگیعقب (الف: کنیمزیر تقسیم  نکاتبه  یمتوانمیرا این شرایط 

است  رفتهپیشقدر همان هاییبخشدر  ماندگیعقب رغمبهجامعه به این معنی که نیست فراگیر 

گونه که نشان حداقل آن، یچ تغییری نکردههجامعه از ی یهابخش (ب رفته.جوامع پیشکه 

جدید  هایشکلو نامتعادل  یدر این جامعهی گرفتپیش یانبهجهمهتاثیر  ،بنابراین، دهدمی



14 
 

ها ارتباط آنه کبندی شده طبقه گوناگونیهای به گروهجامعه و ، ناموزون تقسیم شده است تولید

بسیار کهن و های شکلدرکنار هم قرار گرفتن  (پمنطقی.  است نهمستقیم نه دیگر با یک

 ایغیرعقالنیاقتصاد و ساختار اجتماعی بلکه  ناهنجارهای شدیدنه تنها در جامعه بسیار جدید 

« مدل»زیستی دو هم (تاست. ولد یا خودویرانگر ناممختلف  تصور بهه ایجاد کرده ک

 آگاهی موجب گریمقایسهاجتماعی با خود یدرون چارچوبمتضاد متفاوت و  اساسا   یجامعه

از این واقعیت است که  آگاهیخود، که شودمی ماندگیعقباز نهایت آگاهی در و  هابدیلاز 

سو از یکمعنای مهمی  آگاهی بهو این با دیگر جوامع است، خود  یمقایسهحال جامعه در 

اهداف و آرزوهای های جدید مدل (تاست.  از سوی دیگر تخریبی هرچند ،انقالبی است

لیکن بدین دلیل که  ،ستا قبلیاهداف و آرزوهای آورد که در تضاد با می به وجودرا جدیدی 

مورد اهداف و  سرگیجی درهم  ،نشده قتباسا کامال   پسینرها نشده و مدل  کامال   پیشینمدل 

، رشد نامتجانس ایتوسعهناشی از  تضادهای (ث. آوردمی به وجودرا دو  تصادم بین اینهم 

ایجاد در جامعه را  ثباتیبیهماهنگی و عدم اهداف  و تعارض  هاو بدیل ماندگیعقب از آگاهی

 دینامیسمویژگی و  درواقع،وضعیت سیاسی بالقوه انفجاری است. آن  یکه نتیجه کندمی

که ایی ماندهعقب یانقالب، همانند جامعهاین و  ،کندمیناپذیر را اجتنابانقالب  ماندگیعقب

و « کهن» هایشکل از ترکیبی« اییملغمه»، ناپذیربینیپیش یتاخصوصی خیزدبرمیاز آن 

 .خواهد داشت« معاصر»

 یرفتهتاثیرپذیری از جوامع پیش، ماندگیعقباجتماعی  دینامیسم ،ماندگیعقبمفهوم 

 یعینی توسعههای ، خصوصیتهای اجتماعیگروه انقالبیرادیکالیزم ، داریسرمایه

 ،اجتماعی، و غیره هایاجتماعی، جداناپذیری سیاست از جامعه یا فعالیت انقالبی از واقعیت

انقالب مداوم شناخته  یو نظریه تروتسکیانقالب است که با آن نام لئون  ینظریهمبنای  همگی

ی این است که توسعهبرای ایران  ماندگیعقبانقالب  یمرکزی نظریه یجنبهاما  .شودمی

خصوص با هبا دیگر جوامع و برفته، از جوامع پیش پذیریتاثیربا وجود  این جامعهاجتماعی 

بنابراین بدیل مدیریت  ،استمتفاوت )غربی(  اروپاییتاریخی جوامع  یتجارب توسعه

گونه همان رواقعدکنونی  نظامی -دینی ،استبدادی ،یمراتبسلسلهنظام  برای سیاسی -اجتماعی

ی که حاصل همان اجتماعی ارگانیک موجود هایبا شکلخواهد بود متناسب که گفته شد 

 یادامهسو از یکبین  ی خواهد بودایران انتخاب یآینده حقیقتدر .ستتاریخی بوده ا یتوسعه

 ، چرا که)شورایی( نظام دموکراسی انجمنی سوی دیگراز و  اسالمی -استبداد کهن ایرانی

انقالب مشروطه و تحقق و سیاسی  خیزشها در و نقش آن ی غیبیهاانجمنتبلور  یتجربه

های هتجربهر دو  ،انقالب بهمن برای تحققدر قدرت اجتماعی  شوراهاگیری چنین شکلهم

 یشهروند مطلع در تعیین سرنوشت خود و جامعهسازمان اجتماعی حضور عملی  وتاریخی 

دموکراسی مستقیم ژان ژاک روسو  ینظریهتطبیقی  شناختدرنتیجه  .بوده استمعاصر ایران 

در رابطه با ساختار نهادهای انجمنی های امکانات و محدویتکردن کاربردیبرای 
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نظری مباحث  تسریعبرای  باشدشاید پاسخی  ،ایران یآینده یجامعهاجتماعی بدیل  -سیاسی

 .حال تکوین در مدنی یو جامعه کارگری یجامعهدر کنونی 

 انجمنی دموکراسی مستقیم ینظریه

به بحث و بررسی  یا اصول حقوق سیاسی قرارداد اجتماعیاثر خود  ترینمهمدر روسو 

 گریروشنپسادر عصر  سیاست یمسئلهترین که معتقد بود بنیادیموضوعی پرداخته است 

 و قوانین حکومتیاز سویی منفعت همگانی فردی با و منافع یعنی چگونگی آشتی آزادی است 

 یبرای ایجاد ساختاراعضای جامعه همکاری مشترک  گیچگونچنین همو  ،از سوی دیگر

این  یمقدمهدر . او رسمیت بشناسد هرا بها انسان یفردهای و آزادی اتاختیارحکومتی که 

چه را با آن)حکومتی( صحیح  هایتصمیمدر این تحقیق، تالش خواهم کرد تا » نویسدمیاثر 

در هیچ موردی از  افعیکی کنم، تا عدالت و من کندمیتعیین ( یا همگانی )فردیکه منافع 

بیان  دکرجهانی را  اشکه اندیشه ایترین جملهشدهشناخته ،در ادامه «.نباشنددیگر جدا یک

پندارد جا در زنجیر است. یکی خود را ارباب دیگران میآید و همهدنیا میه انسان آزاد ب» کرد:

دانم. آید؟ نمیماند. این تغییر چگونه به وجود میباقی می هاتر از آنای بزرگهم برده و باز

این  برای «کنم بتوانم پاسخ دهم.تواند آن را مشروع کند؟ به این سوال فکر میچه چیزی می

بررسی مشروع ی حکومتبرای را تحلیلی از روابط قراردادی و  تجزیهواقع  او درپاسخ 

اصول نه تنها  که ایبه گونه ،رسمیت شناخته شده است هشهروند مطلع ب ش راحقانیتکه کند می

تسلیم در  را بافردی بختی خوشخواست  زمانهم بلکه درخود داشته باشدرا  منافععدالت و 

اثر این ر دتوانیم را میخواهی روسو جمهوری یاندیشه آشتی دهد.نیز  برابر منافع عمومی

فرد از حقوق طبیعی خود به نفع حکومت  پوشیچشم: یکم، خالصه کنیمچهار بخش اصلی به 

شهروندان با  ،دوم ؛دهدمیآشتی دیگر یک بابرابری و آزادی را  شمشروعی که با حمایت

های ذینفع در برابر گروهرفاه عمومی از منتخب گذار توانایی خود از طریق قانون یهمه

حفظ منتخب گذار دموکراسی خلوص خود را از طریق مجالس قانون ،سوم ؛کنندمیحفاظت 

 کلیساجهانی انتقال دستگاه آن ،درواقعکه مدنی،  یدولتی یا مذهب یو نهایتا، ایجاد دین ؛کندمی

 .است قواعد مدنیاصول و آن توسط  کردنجهانی ایندرون حکومت و ه ب

د، زیرا اگر عدالت کرتعریف  «ترینحق قوی»عدالت را نباید به مثابه است روسو معتقد 

واقع عدالت برای  . درها باشندآنترین عادلبایستی میمندترین افراد همیشه بود قدرت گونهاین

روسو شامل هماهنگی اعمال فردی با اقتدار مدنی است، لیکن افراد تنها در صورتی باید 

خود را از شهروند مطلع  مشروعیت   مجبور به اقدام عملی باشند که آن اقتدار برای اجبار  

قراردادی توافق  یابر سر رابطه یشمحافظت از خود و اموال خو برایگرفته باشد. افراد 

که که وظایف و تعهدات مختلفی را در ازای مزایای  شوندمیمتعهد  که به موجب آن   کنندمی

خاصی  یادههر فردی ممکن است ار بپذیرند.شده  پیشنهادها توسط همکاری اجتماعی به آن
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اجتماعی ممکن است  یداشته باشد، لیکن در چارچوب قرارداد ی عمومیارادهمتفاوت از 

همه  یعمومی معادل اراده ی. این ارادهشود میعمو یارادهبه خاص مجبور به تسلیم  یاراده

عمومی  یاراده نیست.)افراد( منافع خاص  یهمه ،همجموعآن زیرا  ،افراد نیستیا اکثریت 

دیگر ها مخالف یکباشد اگر که هدف آنافراد های فردی ای از ارادهمجموعه تواندمیواقع ن در

و  عمومی است یاراده حاکمیت   .باشدالهام گرفته از منافع عمومی  تواندمیتنها بلکه  ،باشد

ناپذیر تجزیهو  ناپذیرحاکمیت تفکیکحق  نویسدمیسیاست تجسم یافته است. روسو  یدر بدنه

دیگر  کندمیرا تقسیم دموکراسی(  ی)پایهبه این معنا آن جمهوری که حاکمیت خود  است،

  تواند منافع عمومی را نمایندگی کند.جمهوری نیست و دیگر نمی

عمومی را در انحصار خود  یخواهند ارادههایی از افراد که میبا گروه مقابلهروسو برای 

که صرفا معطوف  کندمیو آن را به نفع خود منحرف کنند، ایجاد نهادی را پیشنهاد  درآورند

جمهوری برای تعیین آن  یاو از واژهگذار است. به خیر عمومی باشد که آن همان نهاد قانون

عمومی شهروندان آن جامعه و  یکه حاکمیت آن توسط اراده کندمیدسته از جوامع استفاده 

است و  ی عمومیاراده عملاو معتقد است حقوق مدنی  .شودمیقانون اداره چنین توسط هم

افراد  یبنابراین، اطاعت از قوانین مدنی برای همهاطاعت کنند.  ی عمومیارادههمه باید از 

 طبق شرایطی که در قرارداد اجتماعی آمده است الزم و ضروری است، لیکن نهاد حکومت  

برای قرارداد اجتماعی  گیریتصمیمنتیجه  است. در ی عمومیاراده فعلقرارداد نیست بلکه 

شهروندان انتخاب  یشهروندان مطلع که به نمایندگی از کلیه یهمهو قوانین مدنی با آرای 

ی ارادهباید تمام اعمال  ی عمومیارادهاقلیت مخالف تصمیمات  .شودمیگرفته  شوندمی

 امتناع کند. ی عمومیاراده شدن بهبا نقض مفاد قرارداد از تسلیم تواندعمومی را بپذیرد و نمی

واقع قرارداد اجتماعی شامل واگذاری کامل و بدون قید و شرط  گونه که در باال آمد درهمان

الزم درنتیجه برای به دست آوردن حقوق مرتبط با شهروندی است. هر فرد حقوق طبیعی 

نیست قدرت حاکمیت مشروع آزادی مدنی و حقوق قانونی شهروندان را رعایت کند زیرا 

سان است. لیکن اگر فرد یا مشروعیت و منافع آن با منافع و آزادی و حقوق شهروندان یک

امتناع ورزند در این صورت حاکمیت مشروع  ی عمومیارادهافرادی از انطباق خود با 

، و درحقیقت سیاسی کندی ا شهروندان را مجبور به انطباق خود با بدنهآن شهروند ی تواندمی

 «ی عمومیاراده»معنای مفهوم بنیادی فلسفه سیاسی ژان ژاک روسو است که در آن همان این 

کمال  تفکرات بدبینانه   یهمه رغمبهاو معتقد است  کند. «اجبار به آزادی»شهروند را  تواندمی

اگر حتی گروهی از خدایان » نویسدمیسیاسی است و  یاز آرمان دموکراتیک ناشی ینظام

 یدانیم اندیشهگونه که میهمان «کردند.میها نیز خود را دموکراتیک اداره داشت آنوجود می

رغم این به ،قرارداد اجتماعی روسو تاثیرگذارترین اثر فلسفی سیاسی عصر روشنگری بود
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درمورد تاثیرات مدرنیته بر  بنیادینظر ولتر اختالف همانندمندانی واقعیت که او با اندیش

 بین رفتن فضیلت کهن داشت. اجتماعی انسان و ازفردی و اخالق و رفتار 

مردم  یهکند خوب است و نه برای بدننه برای کسی که قانون را اجرا می» نویسد:می روسو

اختصاص خاص مادی  منافعرا به  هاآنو های عمومی منحرف کند که توجه خود را از دیدگاه

چنین همتر از نفوذ منافع خصوصی در امور عمومی نیست و هیچ چیز خطرناک .دهد

انگاشتن پیامد خطاناپذیر و  گذارتر از فساد قانونشری کم ، واستفاده حکومت از قوانینسوء

هرگونه اصالحی  حاکمیتبا تغییر ماهیت وجود ندارد. در این صورت های خصوصی دیدگاه

کنند، از استقالل نیز استفاده نمیردمی که هرگز از حکومت سوءم .شودمیغیرممکن 

کنند، نیازی به حکومت مردمی که همیشه خوب حکومت می، بنابراین، کنندسوءاستفاده نمی

و ، کندکه نیروی دیگری جز قوه مقننه ندارد تنها بر اساس قوانین عمل می یتیحاکم .ندارند

عمل به تصمیمی تواند تنها زمانی می یتحاکمو ، است ی عمومیارادهقوانین تنها اعمال معتبر 

خاص در موردی با  یگر توافق ارادها. شوندمتحد خود  ی عمومیارادهبرای کند که مردم 

خواهد محال برای مدتی ، الاقل ماندگاری و ثابت بودن این توافق شودغیرممکن  ی عمومیاراده

به برابری  ی عمومیارادهو خود، خاص، بنا به ماهیت خود به ترجیحات  یزیرا ارادهبود. 

وجود داشته این ضمانت همیشه باید برای اگر  ،این قراردادبرای  ضمانتیداشتن . گرایش دارد

 یبختنیست بلکه  یهنر یاثرقرارداد اجتماعی ، چرا که است کنغیرممواقع  درباشد، 

 «.است)اجتماعی( 

سازمان اجتماعی خرد یا  توانمیها واقع اشاره به نکاتی است که توسط آن مفاهیم فوق در

 .کرداداره آن را  یدموکراتیکنحو بهو ساخت کالن را کارآمد 
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