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Abstract 

This article seeks to examine the transition to democracy in China and Iran in the late 02th century 

due to economic and social reforms in both countries. Both countries sought a series of economic 

and social reforms in the late 02th century, but the democratization of the linear model did not 

occur in the two countries with the economic and social precondition of transition to the 

democracy desired by some theorists. The question arises why, despite the fact that economic and 

social changes occurred as a precondition for democracy in the two countries, but democratization 

did not occur from below in both countries? 

The method of research is historical comparative. It will try to survey the obstacles to 

democratization in Iran and China, despite some similarities such as increasing GDP, urbanization, 

middle class growth, etc. in both countries. 

Findings show that the traditional confucian culture based on a harmonious society and the 

Leninist institutional legacy of the Communist Party based on the monopoly of power in China 

and the Islamic culture based on divine sovereignty in Iran, as well as the need for economic 

development, public welfare and political stability as a priority for the people in both countries 

have weakened the possibility of democratization from below and have only made 

democratization possible from above. 
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 چکیده

م با توجه به اصالحات  22این مقاله به دنبال بررسی گذار به دمکراسی در چین و ایران در اواخر قرن 

اصالحات م به دنبال یک سری 22اقتصادی و اجتماعی در دو کشور می باشد. هر دو کشور در اواخر قرن 

اقتصادی و اجتماعی بودند ولی دمکراتیزاسیون مدل خطی با پیش شرط اقتصادی و اجتماعی گذار به 

دمکراسی مورد نظر برخی تئوریسن ها در دو کشور رخ نداد. این سوال مطرح می شود چرا با وجود اینکه 

نسبی رخ داد ولی  تغییرات اقتصادی و اجتماعی  به عنوان پیش شرط دمکراسی در دو کشور به طور

 دمکراتیزاسیون از پائین در دو کشور رخ نداد؟

روش پژوهش تاریخی تطبیقی می باشد سعی خواهد شد موانع دمکراتیزاسیون  در  دو کشور ایران و چین با 

 وجود برخی تشابهات مانند افزایش تولید ناخالص ملی، رشد شهرنشینی، رشد طبقه متوسط و غیره در دو 

یافته های پژوهش نشان می دهد فرهنگ سنتی کنفوسیوسی مبتنی بر جامعه هماهنگ و .گرددکشور تنبین 

در چین و فرهنگ اسالمی مبتنی بر حاکمیت  میرات نهادی لینیستی حزب کمونیسم مبتنی بر انحصار قدرت 

ردم در هر الهی در ایران و همچنین ضرورت توسعه اقتصادی، رفاه عمومی و  ثبات سیاسی به عنوان اولویت م

دو کشور امکان دمکراتیزاسیون از پائین را تضعیف کرده است و صرفا دمکراتیزاسیون از باال را امکان پذیر 

 کرده است. 

 دولت اقتدارگرا،  توسعه اقتصادی، گذار به دمکراسی، چین، ایران واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های مطلوب حکمرانی در میان جوامع مورد توجه بوده است و بسیاری از نظام دمکراسی امروزه یکی از شیوه 

های سیاسی سعی در دمکراتیک جلوه دادن حکومت های خود  و حرکت در مسیر دمکراتیزاسیون هستند. 

متون زیادی در خصوص گذار به دمکراسی مانند سه موج گذار به دمکراسی توسط هانتینگتون و تئوریسین 

و گذار به دمکراسی مانند لیپست، انگلهارت، کارل دویچ و غیره وجود دارد. بسیاری از تئوریسین های توسعه 

ها مدل خطی گذار به دمکراسی با توجه به تجارب به ویژه غرب در گذار به دمکراسی را معیار گذار به 

عوامل چندگانه  دمکراسی در جوامع دیگر می دانند حال آنکه ممکن است دمکراسی در جوامع مختلف تابع

فرهنگی، سیاسی و غیره تا متاثر از مدل خطی گذار به دمکراسی مبتنی بر تغییرات اقتصادی و اجتماعی به ویژه 

 از پائین باشد.

م اسالمی در ایران 1171م چین و 1141ایران و چین دو کشور آسیایی مواجهه با انقالبات مردمی کمونیستی 

چون انقالب فرهنگی با زوایای متفاوت و اصالحات اقتصادی و اجتماعی در بوده اند؛ هر دو کشور با مسائلی 

اواخر قرن مواجه بودند؛ دو کشور برای افزایش تعامالت جهانی به اصالحات اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر 

م برای افزایش منابع کشور و هماهنگی با نهادهای مالی 22اقتصاد آزاد و خصوصی سازی در اواخر قرن 

ی روی آوردند. تغییرات اقتصادی و اجتماعی در چین در دوره دنگ شیئائوپینگ و در ایران در دوره جهان

هاشمی رفسنجانی شروع شد؛ در هر دو کشور تغییرات اقتصادی و اجتماعی زمینه افزایش تولید ناخالص 

زی موفق ولی در ملی) با این تفاوت که در چین رشد ناخالص ملی به واسطه دریافت مالیات از خصوصی سا

ایران رشد ناخالص ملی ترجیحا به واسطه درآمدهای نفتی(، شهرنشینی، افزایش تحصیالت و تقویت طبقه 

متوسط جدید شد ولی امکان دمکراتیزاسیون در دو کشور بر اساس مدل خطی پیش شرط اقتصادی و 

م میدان تیاآن 1191دانشجویی اجتماعی گذار به دمکراسی از پائین رخ نداد؛ برخی جنبش های مانند جنبش 

م در ایران دمکراتیزاسیون از پائین 1799ه.ش و اعتراضات انتخاباتی 1779من در چین و اعتراضات دانشجویی 

را امکان پذیر نکرد و در مقابل حمایت مردم از نظام کمونیستی در چین و جمهوری اسالمی در ایران همچنان 

 تداوم یافت.

به صورت مقایسه ای بین ایران و چین فعالیت پژوهشی صورت نگرفته است  در خصوص گذار به دمکراسی

پژوهشی وجود دارد که از زوایای   های یکسری فعالیت چین و ایران در دمکراسی به گذار خصوص در لیکن

مختلف به گذار به دمکراسی در دو کشور پرداخته اند؛ در خصوص گذار به دمکراسی در ایران مجید استوار 

، جامعه مدنی ضعیف و جامعه توده ای «حاکم نخبگان نقش بر تأکید با ایران در دموکراسی به گذار» الهدر مق

قوی، دولت ایدئولوژیک و اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی را موانع گذار به دمکراسی در ایران دانسته است. 

رسی عوامل خارجی در گذار به به بر« موج گذار به دمکراسی در جمهوری اسالمی» احمد جوانی در مقاله

ه ش با توجه به فروپاشی بلوک شرق و  گسترش لیبرال دمکراسی در  1799ه ش تا 1769دمکراسی بین 

جوامع دیگر پرداخته است و به این نتیجه رسیده است در ایران اصالح طلبان و تجدد طلبان هم در چنین 

ل ارزش های دینی و رهبری خردمندانه ناکام ماندند. مسیری قرار گرفتند لیکن با وجود حوادث مختلف به دلی

به تاثیر چهانی « جهانی شدن، دمکراسی و جنبش های دمکراتیک در ایران»سید امیر مسعود شهرام نیا در مقاله 

شدن با توجه به افزایش ارتباطات و مبادالت تجاری در تقویت جامعه مدنی و دمکراتیزاسیون در ایران 

ه جهانی شدن باعث افزایش مشارکت سیاسی، آگاهی سیاسی، تعدد مطبوعات و احزاب پرداخته است؛ اینک

 کتاب»در( 2221)سیاسی و غیره در ایران شده است. در خصوص  گذار به دمکراسی در چین نیز بوگپینگ
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 دوره چین در فزاینده دمکراسی و ایدئولوژیک تغییر»( 2229) مقاله در و «است خوبی چیز دمکراسی

 سازمانهای تجاری، های انجمن مانند اصالحات از بعد مدنی نهادهای ها فعالیت بررسی به  «اصالحات

 شده فعال چین در اصالحات از بعد که است پرداخته کمونیسم حزب هدایت با نفع ذی گروههای اجتماعی،

 شیائوپینگ دنگ اصالحات نشینی عقب به  «چین در دمکراسی مسیر»کتاب در( 1214)فنگ نینگ.  است

 طبقه یک» کتاب در( 2217)چن جای. داد رخ شرقی اروپای های آشوب از بعد چگونه که است پرداخته

 چگونه اینکه است؛ پرداخته متوسط طبقه توسط دمکراسی بر اجتماعی نظم ترجیح«دمکراسی بدون متوسط

 و سیاسی های نظمی بی بر مبتنی دمکراسی به تمایل چندان دولت با ارتباطات به توجه با متوسط طبقه

 .ندارد اجتماعی

پژوهش های صورت گرفته در خصوص گذار به دمکراسی از زوایای محتلف واقعیت های اجتماعی سیاسی 

چین و ایران در فرایند دمکراتیزاسیون را روایت کردند. این پژوهش نیز از زوایای متفاوتی در کنار توصیف 

ی و سیاسی به تبیین موانع گذار به دمکراسی در دو کشور با توجه به برخی از واقعیت های اقتصادی، اجتماع

تجارب تاحدودی مشابه در فرایند دمکراتیزاسیون خواهد پرداخت. البته آنچه برجستگی این پژوهش خواهد 

بود نقدی بر مدل خطی تئوریسین های گذار به دمکراسی با پیش شرط اقتصادی خواهد بود. بدین جهت 

ز پژوهش دولت اقتدارگرا و گذار به دمکراسی در چین و  ایران ضمن نقد مدل خطی گذار هدف و ضروت ا

به دمکراسی مبتنی بر پیش شرط اقتصادی و اجتماعی گذار به دمکراسی، بررسی عوامل مختلف نهادی و 

سی با فرهنگی در چین و ایران در ممانعت از گذار به دمکراسی از پائین بر اساس مدل خطی گذار به دمکرا

وجود تغییرات اقتصادی و اجتماعی است؛ اینکه صرفا همه جوامع براساس یک مدل خطی گذار به دمکراسی 

به سمت دمکراتیزسیون نخواهند رفت. عوامل دیگری مانند سیاسی و فرهنگی نیز امکان دارد فرایند گذار به 

 دمکراسی را تسریع یا مانع شوند.

باشد. سعی خواهد شد با مقایسه واقعیت اقتصادی، اجتماعی و  روش پژوهش مقاله تاریخی تطبیقی می

سیاسی دو کشور روایت دقیق تری از موانع گذار به دمکراسی در دو کشور با وجود پیشرفت های اقتصادی و 

 م ارائه گردد.22اجتماعی  در اواخر قرن 

 

 نظری و مفهومی چارجوب

 چنین از منظور. است شده تشکیل قدرت معنای به کراسیا و مردم معنای به دموس یونانی واژه دو از دمکراسی

 . امروزه دمکراسی برای اداره جامعه می باشد  سازی تصمیم و گیری تصمیم امر در مردم مشارکت حکومتی

جوامع، در مقابل نظام های غیردمکراتیک دیکتاتوری، استبدادی و  و متفکران میان در حکومت مناسب روش

بسیاری از کشورها به سمت گذار به دمکراسی می باشند. تئوریسین های دمکراتیزاسیون نیز غیره قرار دارد و 

 از زوایای محتلفی به بررسی گذار به دمکراسی پرداخته اند.

 در کلمن جیمز. دانند می دمکراسی به گذار معیار را اقتصادی شرط پیش مدرنیزاسیون پردازن نظریه از برخی

 اقتصادی توسعه میان که رسید نتیجه این به بود، کشور 77 میان مقایسه بر مبتنی که پژوهشی طی در م 1162

 بشیریه،) دارد وجود مثبتی همبستگی رابطه( گروهها میان رقابت گسترش معنی به) سیاسی توسعه میزان و



 

690 

ن
را

 ای
 و

ن
چی

ر 
 د

ی
اس

کر
دم

ه 
ر ب

ذا
 گ

 و
را

رگ
دا

اقت
ت 

ول
 د

سه
قای

م
 

 
 باال، سرانه درآمد مانند اجتماعی اقتصادی شرایط تحقق با را دمکراسی کاترایپ و لیپست(. 17: 1719

 بین باالی همبستگی است معتقد لیپست . (Rustow,1172)سنجند می غیره و شهرنشینی باال، تحصیالت

 توسعه دارد باور آمارتیاسن. .(Lipset,1171)دارد وجود دمکراسی با شهرنشینی و درآمد سواد، شدن، صنعتی

 امکان امر این و( 26: 1791سن،)کند می ایجاد اقتصادی امنیت و برد می بین از را محرومیت و فقر اقتصادی

 و اجتماعی ساختارهای تغییر باعث اقتصادی رشد دارد باور زکریا فرید. کند می ایجاد را سیاسی آزادی

 سطح بیشتر اقتصادی امکانات هانتنگتون نظر به(. 12: 1797زکریا،)شد جدیدخواهد شرایط با آنها سازگاری

 کنترلی ابزارهای تضعیف و اقتدارگرا ها نظام در تنش افزایش منجر به امر این دارد؛ همراه را تحصیالت باالی

 (.117: 1777قوام،)شد خواهد شهروندان رضایت براساس گیری تصمیم و آن

 اجتماعی و اقتصادی توسعه خطی روند توسعه های تئوری از بسیاری شد، مطرح باال مباحث در که همانطوری

 های واقعیت تواند نمی توسعه خطی  رویکرد. دانند می دمکراسی به گذار برای مبنای عنوان به جوامع در را

 دارد؛ باور دیوب سی اس. دهد پوشش کامل شکل به را مختلف جوامع در دمکراسی به گذار و توسعه

 جوامع همه که است داده نشان تاریخی تجربه. است مسیری چند یا چندخطی روندهای توسعه و نوسازی

 اکثر شود می مطرح ؛ اینکه(17: 1717جباری،)کنند نمی طی نوسازی و توسعه برای را واحدی و یکسان مسیر

 بیشتر و هستند دموکراتیک های رژیم دارای باال اقتصادی و تحرک اجتماعی رشد دارای کشورهای

 رژیم از برخی. باشد می انتقاد مورد هستند اقتصادی و اجتماعی توسعه از باالیی سطح دارای نیز ها دموکراسی

 حتی. نیستند دمکراتیک مدل غربی چین و تغییرات اقتصادی و اجتماعی نسبی مانند باال اقتصادی رشد با ها

 توسعه حتما نیست ؛ اینگونه (Chen,2227)خطی را تجربه کنند تا غیرخطی دمکراسی به گذار است ممکن

 های شاخص در چین و تا حدودی در ایرانانجامد؛  مدل غربی می دمکراسی و تغییرات اجتماعی به اقتصادی

 این ولی است داده رخ غیره و آموزش ملی، ناخالص تولید افزایش شهرنشینی، مانند مدرنیزاسیون طرفداران

 با دمکراسی به و ایران گذار   چین در اینکه است؛ دلیل نشده دمکراسی مورد نظر به گذار به منجر تغییرات

 به بایستی است، نداده رخ دمکراسی از پائین شرط پیش عنوان به اجتماعیاقتصادی و  تغییرات به توجه

در چین و فرهنگ اسالمی مبتنی بر حاکمیت الهی در  لینینستی نهادی میراث کنفوسیوسی و  سنت موقعیت

 بر مردم اولویت عنوان به سیاسی ثبات و عمومی ، رفاه(Guo,2227: 4)اقتصادی توسعه ترجیح ایران و

 .شود نگریسته چین و ایران جامعه به توجه با دمکراسی
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 امکان گذار به دمکراسی از باال به پائین

 

 جامعه ضعیف                                                             دولت قوی                                                                              

   

 باالاحتمال پائین گذار به دمکراسی از پائین به 

 

 

احتمال  موفقیت گذار به دمکراسی در چین و ایران براساس پیش شرط های   1با توجه به نمودار شماره 

اقتصادی و اجتماعی مدل خطی گذار به دمکراسی از پائین ضعیف  می باشد؛ سنت کنفوسیوسی مبتنی بر 

بتنی بر انحصار قدرت در ارزشهای چون جامعه هماهنگ و دولت محوری و میراث  لنینستی حزب کمونیسم م

اختیار دولت حزب در جمهوری خلق چین و فرهنگ اسالمی مبتنی بر ارزشهای اسالمی ) حاکمیت الهی، 

پیروی از منویات حاکم اسالمی و حقوق و تکالیف متقابل دولت و ملت( در جمهوری اسالمی ایران امکان 

ی جامعه به دولت را تقویت می کند ضمن اینکه استقالل و تقویت جامعه مدنی را تضعیف و در مقابل وابستگ

در هر دو کشور با توجه نقش دولت در امر اقتصادی و اجتماعی، ترجیح توسعه اقتصادی و رفاه عمومی بر 

دمکراتیزاسیون از ترجیحات اکثریت مردم می باشد. بدین جهت دمکراتیزاسیون با وجود برخی جنبش های 

ه ش و اعتراضات 1779م  و اعتراضات دانشجویی در 1191ن در چیندانشجویی مانند میدان تیان آن م

 ه ش با استقبال وسیع مردمی مواجه نشدند.1799انتخاباتی در 

 چین و ایران در اقتدارگرا دولت

دولت اقتدارگرا دولتی است که قدرت و توانایی الزم برای اعمال قدرت در سرزمین معین برخوردار است؛ 

 صرفا باشد اقتدارگرا یا کند دخالت خصوصی های حوزه در باشد توتالیتر دولت چنین است  ممکن حال

رژیم های اقتدارگرا در طول تاریخ به اشکال مختلفی در (. 141-142: 1792بشیریه،)کند سرکوب را مخالفان

ی چین و اروپا و آسیا وجود داشت؛ چین و ایران با وجود سابقه تاریخی اقتدارگرایی، بعد از انقالب کمونیست

انقالب اسالمی ایران دارای دولت های اقتدارگرا  و شبه اقتدارگرا بودند اقتدارگرایی چین تابع میراث سنتی 

کنفوسیوس  مبتنی بر جامعه هماهنگ،  انضباط اجتماعی مبتنی بر رعایت قواعد سلسله مراتبی و دولت 

قدرت در این حزب  و شبه اقتدارگرایی  محوری و میراث لنینستی نظام تک حزبی کمونیسم مبتنی بر انحصار

در جمهوری اسالمی نیز مبتنی بر میراث نهادی دین  اسالم مبتنی بر حاکمیت الهی و پیروی از منویات حاکم 

 فرهنگ اسالمی  مبتنی بر حاکمیت الهی

 توسعه اقتصاد و رفاه عمومی

 کنفسیوسیوس و میراث لنینیستی حزب کمونیسم در چین فرهنگ
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اسالمی و پذیرش تعدد حزبی بعد از انحالل حزب جمهوری اسالمی در چارجوب قانون اساسی و ارزشهای 

 اسالمی می باشد.

 مائو با اقتباس از میراث لنینستی در شوروی رهبری به م1141 در بعد از انقالب چین حزب کمونیسم در چین

شد ولی بعد از مائو با اصالحات اقتصادی همراه شد. اصالحات اقتصادی با  مبتنی بر مالکیت دولتی تاسیس

رخ داد. دنگ  شیائوپینگ جهت گیری به سمت اقتصاد آزاد و خصوصی سازی با کسب قدرت دنگ

وپینگ دوبار در دوره انقالب فرهنگی اخراج شد ولی بعد کسب قدرت به دنبال تضعیف حزب نبود بیشتر شیائ

به دنبال قاعده مندی حزب با اصالحات قانون اساسی بود ضمن اینکه با توجه به چالش های احزاب 

نیازمند تقویت کمونیستی در اروپای شرقی و ناتوانی حزب کمونسیم در برنامه جهش بزرگ در دوره مائو، 

حزب از تغییر برنامه ریزی دولتی اقتصاد به اقتصاد آزاد و احیاء فرهنگ سنتی کنفوسیوس برای ثبات و 

هماهنگی جامعه بود. اندیشه کنفوسیوسی نیز به عنوان میراث دیگر چین در دوره باستان در مقابله با هرج و 

در نگرش  (.Ryu,2229:27-29) مطرح شدمرج گرایی و ایجاد هماهنگی و صلح جویی توسط کنفوسیوس 

کنفوسیوس جامعه هماهنگ و مبتنی بر نظم سلسله مراتبی از ابتدا در خانوده  بعد در جامعه با نقش های معین 

 جامعه دهنده تشکیل اجزای تمام بین هماهنگی حفظ نیز حاکم نمود پیدا می کند و وظیفه

هماهنگ با ویژگی دولت حزب در تقویت اقتدار چنین ویژگی ها کنفوسیوسی . (Dessein,2211)است

 نیروی به گرایش و اقتصادی آزادسازی را سیاست چین میرات متفکران چین از یانگ دولت حزب بود. گان

می  گذشته از میراثی هماهنگ جامعه نماد کنفسیوسی و مائو برابری و عدالت نشدنی فراموش میراث بازار،

 مارکسیسم مشروعیت کاهش جهت به حدی تا چین در گرایی کنفوسیوس امروزه(. Billioud,2227) داند

داند و نماد  می کشور اداره برای مبنای کمونیسم کنار در را خود و (Carsten,2211) است شده احیاء

اقتدارگرایی در چین برای توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد.در واقع کنفوسیوس و کمونسیم به عنوان 

رن در چین با توجه به ویژگی های سیاسی و اجتماعی خود، اقتدار دولت را در مدیریت میراث سنتی و مد

امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چین افزایش داده است و به نوعی پیروی جامعه از منویات و رهنمودهای 

 دولت حزب را تقویت و دمکراتیزاسیون از پائین را تضعیف کرده است

انقالب اسالمی، فرهنگ و ارزشهای اسالمی مبتنی بر سعادت مادی و معنوی توسط در ایران نیز با پیروزی 

دولت اسالمی پایه و اساس اداره جامعه شد. ارزشهای اسالمی مبتنی بر حاکمیت الهی و پیروی از حاکمان 

لهی توسط الهی به نوعی اقتدار دولت اسالمی را  نسبت به جامعه افزایش می دهد. دین اسالم مبتنی بر قواعد ا

پیامبر اسالم برای سعادت جامعه ترویج شد. در دین اسالم سعادت مادی و معنوی مردم مرتبط با حاکمیت و 

سوره مائده آمده است  77قواعد الهی است. آیات و روایات متعددی در این خصوص وجود دارد؛ در آیه 

ی دارند و در رکوع زکات می دهند می ولی شما خدا و رسول  خدا و کسانی که ایمان آوردند، نماز به پا م»

؛ «نروید متفرّق راههای به و زده چنگ خدا( دین) رشته به همگی»سوره عمران آمده است  127؛ در آیه «باشند

از حدا و رسول خدا و صاحبان امر از خودتان  ! آوردید ایمان که کسانى اى»سوره نساء آمده است  71در آیه 

 شما به پیامبر را آنچه[ دینی معارف و احکام و اموال از] »وره حشر آمده استس 7در آیه  ؛«را اطاعت کنید

«. است کیفر سخت خدا زیرا کنید؛ پروا خدا از و ایستید باز کرد، نهی را شما آنچه از و بگیرید کرد عطا

 حقى من بر را شما و است حقى شما بر مرا مردم، اى»نهج البالغه می فرماید 74حضرت علی)ع( در خطبه 

شما، ذتقسیم غنایم به صورت عادالنه بین شما و تعلیم  نیکخواهى و دادن من اندرز گردن به شما حق. است

 نیکخواه سر پشت و رویاروى در وفادار در بیعت است و  شما گردن به من حق  و نمانید جاهل شماست تا
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آیات و روایات نشانگر موقعیت برتر دولت اسالمی و وابستگی  .«برید فرمان دهم مى فرمان چون و باشید من

جامعه به دولت در سعادت مادی و معنوی است. چنین قواعدی در قانون اساسی چمهوری اسالمی و در 

 انسان و جهان بر مطلق اساسی حاکمیت قانون 76 دیدگاه بنیانگذاران جمهوری اسالمی نیز وجود دارد, اصل

مقننه،   قانون اساسی قوای 77 و خدا انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است؛اصل خدا می دادند آن از

امام خمینی نیز در سخنانی می فرماید  .امت می داند امامت و امر مطلقه والیت نظر زیر مجریه و قضائیه را که

وی در سخنانی   (.1711اگر ما وحدت کلمه مبتنی بر اسالم را حفظ کنیم تا آخر پیروز می باشیم)سجادی:

مطرح می کند به مجلس، دولت و دست انداران کاران توصیه می کنم خدمت گذار محرومی و مستضعفین 

(. در واقع با توجه به موقعیت برتر 17: 1774باشید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید)امام خمینی،

ت مادی و معنوی جامعه توسط دولت اسالمی و دولت در اسالم در امر اقتصادی و اجتماعی  و تعهد به سعاد

نمود چنین ارزشهای در قانون اساسی جمهوری اسالمی، به نوعی تامین مادی و معیشتی را یکی از وظایف 

دولت با توجه به درآمدهای خاصل از نفت دانسته است. چنین امری از یک طرفی زمینه افزایش قدرت دولت 

اسی و از طرف دیگر افزایش وابستگی جامعه به دولت و تضعیف در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سی

 دمکراتیزاسیون از پائین می باشد.

 

 چین و ایران اقتصادی و اجتماعی در توسعه

 حزب توجه مورد م1172 در کمونیستی اقتصاد متمرکز برنامه ریزی شده  رویکرد با توسعه اقتصادی امر

جهش اقتصادی برسد. این امر باعث تغییر مسیر از اقتصاد برنامه قرار گرفت و نتوانست به اهداف  کمونیسم

 از م در دوره دنگ شیائوپینگ شد؛ قبل 22ریزی دولتی به سمت اقتصاد آزاد و خصوصی سازی در اواخر قرن 

 می تولید را صنعتی تولید ارزش چهارم سه و داشتند تسلط ملی اقتصاد بر چین دولتی های شرکت اصالحات

 تولید از درصد 27 فقط دولتی های شرکت م،2222 سال تا بعد به م1192 دهه اصالحات از بعد لیکن کردند

دادند و طیف وسیعی از شرکت های خصوصی فعال شدند و خود افزایش شغل  اختصاص خود به را صنعتی

 ..شد مثبت تجاری تراز و صادرات افزایش  به منجر اصالحات. (Child,2227)وسیع در بخش خصوصی شد

 میزان این م2219 سال در. داد اختصاص خود به را جهانی اقتصاد از درصد 2 حدود چین م،1192 سال در

 رشد اقتصادی بر استاندارهای زندگی مردم نیز تاثیر داشته است.سطح(.(Song,2211:1بود درصد 16 تقریباً

 فرد هر درآمد متوسط م2222 تا م1192 سالهای بین. است یافته افزایش دهقانان و شهری کارگران زندگی

 باالی نفر میلیون 172 حدود. است شده برابر سه تقریبا یعنی است رسیده دالر 7176 به دالر 1714 از چینی

 96 که دهد می نشان چین در م2229 پیو جهانی های نگرش نظرسنجی (.17: 1797زکریا،)اند آمده فقر خط

 از درصد 79 و شغل از درصد 64 خانوادگی، زندگی از درصد 91 چین، اقتصادی عملکرد از مردم درصد

 مردم و. است داده افزایش را حزب-دولت مشروعیت زندگی سطح بهبود این. بودند راضی بسیار خود درآمد

 دانند نمی مناسب مرج و هرج از نگرانی دلیل به چین برای  را دمکراسی امروزه نیز روشنفکران از بسیاری و

(Guo,2217).  البته چنین تغییرات اقتصادی و اجتماعی همراه با رشد شهرنشینی و افزایش باسوادی نیز همراه

بوده است. باوجود سیاست ضد شهری مائو شهرنشینی به ویژه بعد از اصالحات دنگ شیائوپینگ با وسعت 

 در فر،ن میلییون172 حدود 1172سال در شهرنشینی جمعیت ها برآورد طبق.زیادی همراه بوده است 
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 به 2212 سال در و میلیون472 به 2222سال در نفر، میلیون722 به 1112 سال در نفر، میلیون222 به 1192سال

 1164 سال ملی در سرشماری برآورد نرخ بیسوادی نیز  طبق (.(Kamal-Chaoui,7رسید نفر میلیون622

 به 2222سال در و درصد99/17 به 1112 سال در درصد،91/22 به 1192 سال در بود، درصد79/77 حدود

 .(Rose,2226:7)یافت کاهش درصد72/6

جامعه در چین را بایستی در دولت قوی مبتنی بر انحصار قدرت در حزب  رفاهی و اقتصادی ملموس تغییرات

کمونیسم و فرهنگ سنتی احیاء شده کنفوسیوس توسط دولتمردان و روشنفکران چین مبتنی بر حمایت دولت 

م با توجه به چالش های که برای دولت های کمونیستی به ویژه 22دانست. در اواخر قرن  از بخش خصوصی

در اروپای شرقی نیز در حال وقوع بود و عدم توانایی حزب کمونیسم در اقتصاد برنامه ریزی دولت مائو در 

د و برنامه جهش به جلو  و انقالب فرهنگی، وجود اصالحات در مانیفست حزب در جهت اقتصاد آزا

افرادی مانند  بازاندیشی فرهنگ سنتی  کنفوسیوس و سازگاری آن با اقتصادی آزاد مورد توجه قرار گرفت؛

دارد . این  وجود سازگاری مدرن اقتصاد و چین کالسیک تفکر بین بر این باور بود آثار در هونگ شنگ

گینگ مبتنی بر فرهنگ کنفوسیوسی نگرش در میان روشنفکران در جامعه ترویج می شد که در دوره امپراطور 

 سنت در ؛ البته(Carsten,2211) دولت در بازار مداخله نمی کرد و بازار آزاد را به رسیمیت می شناخت

: 1716فوکویاما،)داد می افراد به خیرخواهی روی از دولت که است چیزی مالکیت حق گینگ پادشاهان سلسله

ق فرهنگ کنفوسیوسی مبتنی بر جامعه هماهنگ و پذیرش با این حال حفظ جایگاه دولت جزب طب (.771

اقتدار دولت در جامعه و اصالحات اقتصادی در برنامه حزب کمونیسم با جهت گیری اقتصاد بازار و حمایت 

از بخش خصوصی توانست نه تنها فرصت ها کارآفرینی و اشتغال زایی بخش خصوصی را تقویت کند بلکه 

 معه در چین و برخورداری از امکانات رفاهی شد.زمینه رشد طبقه متوسط در جا

امر توسعه اقتصادی در جمهوری اسالمی نیز به ویژه بعد از پایان جنگ  در دوره سازندگی مورد توجه قرار 

گرفت. دولت جمهوری اسالمی برای ترمیم خرابی های جنگ و پاسخ به مطالبات رفاهی جامعه به دنبال رشد 

یکی از مکانیسم های آن،  با توجه به شرایط جهانی و تضعیف موقعیت اقتصاد و توسعه اقتصادی برآمد. 

برنامه ریزی در دولت های کمونیستی، تغییر مسیر به سمت خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت و 

حمایت از سرمایه گذاری خارجی بود. هاشمی رفسنجانی  رئیس جمهور وقت معتقد بود سرمایه خارجی ذاتا 

(. وی در 127می تواند در طرح های تولیدی به کار گرفته شود)هاشمی رفسنجانی، بی تا: شر نیست و

خصوص اهمیت دادن به بخش خصوصی بر این باور بود مسئله کم کردن بار دولت بود.کارهای که نیاز نیست 

(.  127: 1792در اختیار دولت باشد به بخش خصوصی واگذار کنیم و دولت کار حاکمیتی داشته باشد)حمیدی،

ه.ش در خط مشی ها و سیاست های برنامه اول 1769برنامه آزادسازی اقتصادی و کاهش تصدی گری از 

ه.ش با اعالم فهرست واگذاری 1772توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شد و اجرای آن از 

نسبت حقوق  شرکت های دولتی به بخش غیردولتی و خصوصی عملیاتی شد. با اجرای خصوصی سازی

ه.ش نسبت حقوق بگیران بخش خصوصی 1767بگیران بخش خصوصی در این دوره افزایش یافت. در سال 

درصد افزایش یافت. در مقابل نسبت حقوق بگیران بخش 4/22ه.ش به 1777درصد بود در سال 17حدود 

درصد کاهش 2/21ه.ش به 1777درصد بود که در سال 4/71ه.ش حدود 1767عمومی در 

(؛ هرچند چنین اقدامات به صورت وسیع در امر خصوصی سازی رخ نداد و صرفا 1777مهاجرانی،یافت)

تغییراتی در نسبت درآمدهای دولتی از بخش خصوصی رخ داد؛ به گونه ای که نسبت درآمدهای مالیاتی به 

(. 1/12/1772ه.ش رسید)روزنامه جمهوری اسالمی، 1772درصد در 4/6درصد به 7/4تولید ناخالص داخلی از 
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با این حال این به معنی کاهش وابستگی درآمدهای دولتی به نفت نبود هنوز بیشتر درآمدهای دولتی وابسته به 

نفت بود؛ دولت بنا به مسئولیت اسالمی ایجاد شرایط مناسب برای رشد استعدادها طبق قانون اساسی با 

ختار اجتماعی با ایجاد امکانات رفاهی، بهداشتی ، استفاده از درآمدهای نفتی و مالیاتی توانست تغییراتی در سا

آموزشی و غیره در مراکز شهری و روستایی  ایجاد کند. با وجود گسترش امکانات در مراکز روستایی همچنان 

سیل مهاجرت برای برخوداری از امکانات رفاهی، شهری و شغل به مراکز شهری استمرار داشت.  برنامه 

 نسبت افراد باسواد کشور را با تغییرات اساسی مواجه کند به گونه ای که  جمعیتآموزشی دولت نیز توانست 

 41792222 به ش ه 1777 سال در و درصد 61/  77)  نفر 27117222 به ش ه 1767 سال کشور در باسواد

. چنین تغییرات اقتصادی و اجتماعی را بایستی در (1791 زیباکالم،)کرد پیدا ترقی(درصد 71/ 7)  نفر

سازگاری فرهنگ اسالمی مبتنی بر وظیفه سعادت مادی و معنوی جامعه توسط دولت جمهوری اسالمی با 

توجه به در اختیار داشتن منابع مالی به ویژه درآمدهای نفتی جستجو کرد که منجر به تحرک های اجتماعی در 

 کشور به ویژه رشد طبقه متوسط با درخواست های سیاسی و اجتماعی شد.

دو دولت چین و ایران با توجه به شرایط ناموفق اقتصاد برنامه ریزی شده در کشورهای کمونیستی به  در واقع

ویژه اروپای شرقی به سمت اقتصاد آزاد و خصوصی سازی حرکت کردند؛ هر دو کشور توانستند درآمدهای 

ی دولت تحت تاثیر ناخالص ملی خود را افزایش دهند با این تفاوت که در چین رشد درآمدهای ناخالص مل

اقتصاد آزاد و خصوصی سازی بود ولی در ایران اصالحات اقتصادی خیلی تاثیر گذار بر رشد تولید ناخالص 

ملی نداشت و بیشتر درآمدهای دولتی همچنان به درآمدهای نفتی وابسته بود. با این حال با وجود تفاوت در 

جیحا از منابع نفتی در ایران که دولت ایران را به دولت درآمدهای دولتی ترجیحا ناشی از مالیات در چین و تر

رانتیر تبدیل کرده بود،  مسیر دو دولت در تغییرات اجتماعی یکسان بود؛  هر دو دولت در مسیر گسترش 

شهرنشینی، افزایش باسوادی و غیره قرار داشتند. هرچند چنین تغییرات اقتصادی و اجتماعی طبق مدل خطی 

با پیش شرط اقتصاد و اجتماعی در دو کشور منجر به دمکراتیزاسیون از پائین با توجه به گذار به دمکراسی 

فرهنگ سنتی پدرساالر و جامعه هماهنگ کنفوسیوسی و میراث لنینستی حزب کمونیسم در چین و فرهنگ 

 اسالمی مبتنی بر حاکمیت الهی نشد و صرفا نوعی از اصالحات از باال را امکان پذیر می کرد.

 چین و ایران در دمکراسی به سعه سیاسی و گذارتو

توسعه اقتصادی و اجتماعی به نویه خود فرصتی برای ظهور طبقات جدید به ویژه طبقه متوسط جدید در دو 

کشور بود. البته دو کشور در کنار توسعه اقتصادی و اجتماعی  به سمت توسعه سیاسی محدود به عبارت دیگر 

 ز باال  با توجه موقعیت جهانی لیبرال دمکراسی نیز حرکت کردنددمکراتیزاسیون محتاطانه ا

 به قبلی سیاسی مبارزات در که کسانی از در چین بعد از  مرگ مائو و روی کارآمدن دنگ شیائوپینگ بسیاری

 را حزب فعالیت قانونی محدوده نیز جدید اساسی قانون شدند. تبرئه بودند شده محکوم انقالب ضد عنوان

 رویکرد خود منافع پیگیری برای ها اتحادیه برای بیشتر آزادی مردمی، های کنگره تقویت. کرد می مشخص

 انواع افزایش استقالل بازار نیز زمینه . (McCormick,1112،1-12) بود شیئائوپینگ دنگ دولت جدید

در  .(Weller,1111:1-27) شد اجتماعی های انجمن و ای حرفه های گروه تجاری، های شرکت از جدیدی

 دهه اواخر از مدنی جامعه های سازمان سریع گسترش باعث سیاسی و اقتصادی های محیط در واقع تغییرات

 . داشت وجود محلی سازمان 222222 از بیش و ملی ای توده سازمان 1622 م،1191 سال تا. م شد 1192
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. یافت کاهش موقت طور به مدنی های گروه تعداد م،1191 سال در پکن در سیاسی آشفتگی از هرچند پس

 به تعداد حال، این با. داشت وجود محلی سازمان 192222 و ملی ای توده سازمان 1222 م تنها 1112 سال تا

 باالتر یا شهرستان سطح در اجتماعی های انجمن م تعداد 1117 سال تا. کرد افزایش به شروع دوباره زودی

 سال تا. بودند ملی سطح در انجمن 1949 و استانی سطح در انجمن 21424 تعداد این از که رسید 192222 به

در مجموع چنین تغییرات در امر . (keping,2221) داشت وجود غیرنظامی نهاد 722222 از بیش م1119

اقتصادی و سیاسی به نوبه خود زمینه کاهش دخالت خود سرانه دولت در امور فردی شده است؛ حتی برخی 

 ,McCormickروشنفکران آزادی اظهار نظر در خصوص دمکراسی رقابتی چندحزبی برخوردار شده انداز 

 از تنها نه غیره و مدنی جامعه قانون، حاکمیت بشر، حقوق محوری، مردم جدید های ؛ایده((112-221 :1112

 با روشنفکران ست؛گذاشته ا تاثیر چین اجتماعی سیاسی زندگی بر بلکه رفته است  فراتر سنتی ایدئولوژی

ها حمایت می کردند که در  سختی با وجود اومانیسم و محوری مردم از م1192 دهه در مسئولیت احساس

 از حفاظت اصل که شد پیشنهاد رسما چین کمونیسم حزب مرکزی کمیته توسط م2227 سا اواخر در نهایت

 قانون در و تصویب اکثریت با حلق ملی کنگره در م2224مارس در پیشنهاد این شود قانونی شهروندی جقوق

 .((keping,2229شد تدوین اساسی

در دوره هاشمی نیز سعی شد فضای تاحدودی بازتر در عرصه سیاست نیز ایجاد شود..  هاشمی رفسنجانی در 

ه. ش چنین بیان می کند که هر مقدار آزادی مردم را به ناحق محدود  1769مراسم تحلیف خودش در سال 

(. البته چنین نگرش 29/7/1767است در بلند مدت به نفع کشور نباشد)روزنامه جمهوری اسالمی کنیم ممکن 

هاشمی دال بر قانون شکنی نبود وی در خصوص مرز آزادی معتقد بود آزادی باید در چارجوب قانون باشد 

دوره هاشمی نبایستی آزادی فرصتی برای قانون شکنان در جامعه باشد چنین رویکردی به امر سیاسی در 

انجمن،  12فرصتی برای رشد احزاب، نهادهای مدنی و غیره شد. در ایران دوره  احزاب ، تشکل های شامل 

ه.ش روزنامه همشهری 1772کانون و غیره فعال بودند. در عرصه مطبوعات در سال 7جمعیت، 2جامعه، 17

نفر، در سال  121ه.ش حدود  1772شروع به فعالیت کرد. تعداد متقاضیان فعالیت های مطبوعاتی در سال 

(. در دوره خاتمی نیز 177-176: 1716متقاضی بودند)جباری، 711حدود 1776و در سال  722حدود  1777

درصد داشت. در این دوره پیش از  9/9ه.ش ساالنه رشد  1792ه.ش تا  1776شمار مطبوعات از سال 

میلیارد تومان یارانه می داد و یکی از 7دولت  چهارهزار نهاد مدنی غیر دولتی در وزارت کشور ثبت شد که

 (.191: 1716بود)جباری، 1777اتفاقات این دوره اجرای قانون شورای اسالمی شهر و روستادر 

با این وجود تغییرات اقتصادی و اجتماعی و نیز یکسری تغییرات محدود در امر سیاسی از باال در دو کشور 

ئین طبق مدل دمکراتیزاسیون با پیش شرط اقتصادی و اجتماعی نشد. در منجر به تقویت دمکراتیزاسیون از پا

چین چنین تغییرات باعث رشد طبقات اجتماعی جدید به ویژه طبقه متوسط جدید مانند تحصیل 

گردگان،روشنفکران و غیره شد؛ این طبقه درخواست های دمکراتیزاسیون را با اعتراضات مدنی خود مطرح 

 و باال مقامات اقتصادی فساد نسبت م1176 سال از را خود اعتراضات دانشجویی جنبش که ای گونه کردند؛ به

 در خود اوج به م1191 در و کرد شروع خود سیاسی های آزادی فقدان و سیاسی های فعالیت مجوز عدم

 تمایالت با طلب اصالح معزول رهبر یائویانگ هو در اعتراض به مرگ سال این در رسید؛ من تیاآن میدان

شدند ولی خیلی با استقبال  غیره و فساد دادن پایان مطبوعات، آزادی ، خواهان دمکراسی دانشجویان لیبرالی،

با این حال با وجود سرکوب  اکثریت مردم مواجه نشد و در نهایت توسط نیروهای نظامی سرکوب شد.

روستایی را تقویت کرد؛ اعتراضات دانشجویی، دولت حزب کمونیسم برای افزایش مشروعیت خود انتخابات 
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 رهبران و ها کمیته انتخابات روستایی نواحی در است داده اجازه چین حکومت امروزه که ای گونه به

 شنیدن برای مکانیسمی تواند می این البنه. گردد برگزار دارند محدودی قدرت محلی سطح در که روستایی

 (.796: 1716فوکویاما،)باشد نیز خدمات ارائه برای مردم های خواسته

در ایران نیز تغییرات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی در دوره هاشمی و خاتمی زمینه رشد طبقه متوسط جدید 

اجتماعی  با رشد تولید ناخالص ملی ترجیحا به واسطه در آمدهای نفتی،  و اقتصادی اصالحات را فراهم کرد؛

طبقه متوسط جدید شد و متقاضی ایجاد فضای رشد شهرنشینی، افزایش نرخ باسوادی و غیره زمینه رشد 

سیاسی مناسب فعالیت های نهادهای مدنی شد ولی امکان گذار به دمکراتیزاسیون از پائین با به چالش کشاندن 

نظام مردم ساالری مبتنی بر حاکمیت الهی نشد و صرفا امکان اصالحات از باال با توجه به جهانی شدن 

ه ش شورای اسالمی شهر و روستا فعال شد و 1777ام سیاسی شد. در سال دمکراسی و افزایش مشروعیت نظ

 برخی هرچند(. 1792 پروهان،)فضای مناسبی نسبت به فعالیت های حزبی، مطبوعاتی و غیره ایجاد شد

 مانند اجتماعی تحرکات فعالیت، مناسب سیاسی فضای ایجاد به توجه با مطبوعاتی و حزبی های فعالیت

 وسیع استقبال به منجر اما آورد وجود به ش ه1799 انتخاباتی اعتراضات و ش ه1779 ییدانشجو اعتراضات

 راهپیمایی اسالمی جمهوری نظام از حمایت در اعتراضاتی چنین مقابل در مردم مقابل در و نشد آن از مردم

 کردند

است طبق مدل  در واقع آنچه که امکان موفقیت دمکراتیزاسیون در دو کشور را از پائین تضعیف کرده

تئوریسین های خطی پیش شرط اقتصادی و اجتماعی در دو کشور نیست. چنین پیش شرط های به طور نسبی 

در دو کشور رخ داد ولی دمکراتیزاسیون از پائین نتوانست دولت حزب کمونیسم در چین و دولت جمهوری 

 شور امکان پذیر بوده است؛ همانطوریاسالمی را به چالش بکشاند و صرفا نوعی از اصالحات از باال در دو ک

کنفوسیوس مبتنی بر پدرساالری و جامعه هماهنگ و باثبات  سنتی فرهنگ شد در مباحث قبلی نیز مطرح  که

فرهنگ اسالمی مبتنی بر حاکمیت الهی و سعادت مادی و  و فرهنگ چنین مکمل لنینیستی نهادین میراث و

 به عمومی و ثبات سیاس  رفاه اقتصادی، توسعه رورتمعنوی مردم توسط دولت جمهوری اسالمی و ض

 مدل عوامل این. است به دمکراسی در دو کشور داشته موفقیت گذار عدم در مهمی نقش مردم اولویت عنوان

. کنند که توسط  متفکران و دولتمردان نیز بیان می شود می تولید غرب متفاوتی از دمکراسی نسبت به مدل

 امکات. غرب غرب و است چین چین دمکراسی، دمکراسی است کنفوسیوس کنفوسیوساست  معتقد چیانگ

 مشروطیت و دانست می بشری و زمینی آسمانی، را حکومت مشروطیت وی. ندارد وجود دو هر ترکیب

امام خمینی)ره( می فرمایند  .(Jiang,2219:164-166)داند نمی چین مناسب و زمینی صرفا را غربی دمکراسی

جمهوری اسالمی یک لفظی مبتنی بر محتواست محتوای آن اسالمی بودن همه دستگاههای دولتی می 

می  1792(. مقام معظم رهبری در سخنانی در میان مردم قزوین در آذر 261: 1،ج1779باشد)امام خمینی،

یت و حاکمیتی مطلوب نیست مگر پروردگار فرمایند در منطق مستحکم و عمیق مردم ساالری دینی هیچ وال

آن را تفویض کرده باشد و خداوند این حاکمیت را به کسانی که عادل و با تقوا باشند و مردم هم بپذیرند 

 (.1712تفویض کرده است)حسینی، 

طبقه متوسط نیز در دو کشور ترجیحا ثبات را بر دمکراسی با توجه به موقعیت و جایگاه دولت ترجیح می 

 فرهنگ و حزب دولت موقعیت توجه با را خود شکوفایی و رشد اجتماعی طبقات اکثریت چین در هندد



 

698 

ن
را

 ای
 و

ن
چی

ر 
 د

ی
اس

کر
دم

ه 
ر ب

ذا
 گ

 و
را

رگ
دا

اقت
ت 

ول
 د

سه
قای

م
 

 
 به تمایل و کنند می جستجو حزب دولت در هماهنگ جامعه و پدرساالری فرهنگ بر مبتنی کنفوسیوسی

 حکومت به وابسته روشنفکران حتی و اجتماعی و تجاری نخبگان از بسیاری ندارند؛ پائین از دمکرتیزاسیون

 روشنفکران. دارند دولت به نیاز بقاء برای اجتماعی و تجاری سازمانهای. باشند می مزایا از برخورداری در

 آنها منافع معتقدند اجتماعی و کارگری نخبگان. دارند تحقیقاتی های پروژه برای دولت از بودجه درخواست

 های کارگزاری در  را خود کار و کسب داران سرمایه. شود می تامین بهتر دولت با مشارکتی روابط حفظ با

 نشده آنها اقتصادی وضعیت تضعیف باعث دولت به جامعه وابستگی.  (Guo,2217)کنند می جستجو دولت

 طبق طبقه چین متوسط طبقه. است شده سیاسی ثبات از آنها حمایت و متوسط طبقه افزایش زمینه و است

 می انتقاد حکومت اقدامات برخی به نسبت طبقه این. باشد می نفر میلیون 422 تا 722 بین م2212 برآوردها

 توسط نیازها تامین و فردی آزادی معادل را آن آنها از بسیاری شود می سوال دمکراسی درباره وقتی اما کند

 به گذار  از متوسط طبقه است بعید لذا است کرده تامین را آنها آنها، نظر به  حکومت که دانند می حکومت

  را دمکراسی امروزه نیز روشنفکران از بسیاری و مردم(. 447: 1716فوکویاما،)کند حمایت چندحزبی دمکراسی

 امکان خود نوبه به  شرایطی چنین (.Guo,2217)دانند نمی مناسب مرج و هرج از نگرانی دلیل به چین برای

 شدن جهانی به توجه با باال از را  دمکراتیزاسیون امر صرفا و کند می تضعیف را پائین از دمکراتیزاسیون

؛ در ایران نیز با توجه به در (Guo,2217)کند می فراهم حزب دولت مشروعیت افزایش جهت در و دمکراسی

اختیار گرفتن منابع نفتی در اختیار دولت و وابستگی جامعه به دولت در بهره مندی از منابع و امکانات و 

اسالم در یک جامعه اسالمی، اکثریت طبقه متوسط ضمن تبعیت از دولت جمهوری  همچنین بازتوزیع هویت

اسالمی، وابسته به دولت  جمهوری اسالمی در برخورداری از منابع و فرصت ها می باشند و از 

 دمکراتیزاسیون از پائین که منجر به بی ثباتی و بی نظمی باشد استقبال نمی کنند

جه به موقعیت برتر دولت به واسطه فرهنگ کنفوسیوسی و میراث لنینستی در واقع در هر دو کشور با تو

کمونیسم چین و فرهنگ اسالمی مبتنی بر حاکمیت الهی و پیروی از قواعد الهی برای سعادت مادی و معنوی، 

امکان جامعه مدنی قوی را تضعیف و جامعه را وابسته به دولت در برخوداری از فرصت ها و منابع کرده 

ضمن اینکه چنین فرهنگی در دو کشور ثبات سیاسی همراه با توسعه اقتصادی و رفاه عمومی را بر هرج است. 

 مرج گرایی ناشی از دمکراتیزاسیون از پائین ترجیح می دهد..

 نتیجه گیری

این پژوهش موانع گذار به دمکراسی دو کشور چین و ایران از طریق روش اتفاق تاریخی تطبیقی در اواخر 

م مورد بررسی قرار داد. دو کشور در فرایند اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره مشترکات و تفاوت 22قرن

ذار به دمکراسی از پائین های دارند ولی در گذار به دمکراتیزاسیون طبق مدل خطی پیش شرط اقتصادی و گ

تجربه و پیامد مشابه ای دارند. هر دو کشور با انقالب کمونیستی به رهبری مائو و انقالب اسالمی ایران به 

رهبری امام خمینی)ره( و با انقالب فرهنگی و اصالحات اقتصادی با تغییر اقتصاد برنامه ریزی به سمت 

م مواجه بودند. اصالحات اقتصادی و اجتماعی در هر دو 22اقتصادی آزاد و خصوصی سازی در اواخر قرن 

کشور افزایش تولید ناخالص ملی، رشد شهرنشینی، با سوادی و غیره  را در دو کشور به صورت مشابه به 

همراه داشت  هرچند تفاوت های در منابع تولید ناخالص  ملی و درآمدهای مالیاتی مانند درآمدهای مالیات 

ی صنعت، خدمات، کشاورزی و غیره  و  وابستگی بیشتر درآمدهای دولتی به درآمدهای در چین از حوزه ها

نفتی در ایران و نظام تک حزبی در چین و تعدد احزاب بعد از انحالل حزب جمهوری اسالمی در ایران 
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وجود دارد. چنانچه بر اساس مدل خطی پیش شرط اقتصادی گذار به دمکراسی موانع گذار به دمکراسی را 

بررسی کنیم رشد تولید ناخالص ملی، رشد طبقه متوسط به واسطه رشد شهرنشینی، افزایش باسوادی و غیره 

در دو کشور رخ داد ولی به سمت دمکراتیزاسیون نرفت امکان دارد چنین تغییرات شرایط الزم برای 

ه موانع دمکراتیزاسیون در دمکراتیزاسیون باشد ولی نمی توانند شرایط الزم و کافی دمکراتیزاسیون با توجه ب

دو کشور باشند. ضمن اینکه طبق روش اتفاق میل با وجود نظام تک حزبی در چین و تعدد حزبی در ایران 

دمکراتیزاسیون در ایران از پائین با وجود تعدد حزبی نیز رخ نداد در حالی که هر دو کشور با پیامد واحد 

بدین جهت بایستی به دنبال عواملی بود  که اثرگذار در موانع گذار موانع گذار به دمکراتیزاسیون مواجه بودند. 

 به دمکراتیزاسیون در دو کشور بوده است.

هر دو کشور با وجود برخی تشابهات و تفاوت های که مطرح شد در یک زمینه فرهنگی و سیاسی وجه 

هنگ کنفوسیوس مبتنی بر اشتراک دارند که توانسته مانع گذار به دمکراتیزاسیون در دو کشور باشد. فر

پدرساالری)دولت محوری( و جامعه هماهنگ و میراث لنینستی حزب کمونیسم مبتنی بر انحصار قدرت در 

دولت حزب در چین و فرهنگ اسالمی مبتنی بر حاکمیت الهی و تحقق سعادت مادی و معنوی در پیروی از 

دمکراتیزاسیون از پائین در دو کشور را قواعد الهی و منویات حاکم اسالمی در جمهوری اسالمی امکان 

تضعیف کرده است. هر دو کشور توانستند با تغییرات اقتصادی و اجتماعی و تغییرات محدود در امر سیاسی با 

رشد نسبی نهادهای مدنی بعد از اصالحات، بستر رشد طبقه متوسط را فراهم کنند و متقاضی فضای سیاسی 

ییرات منجر به موفقیت گذار به دمکراسی از پائین با وجود برخی مناسب فعالیت باشند ولی چنین تغ

م میدان تیاآن من در چین با خواسته های مانند مبارزه با فساد  1191اعتراضات مدنی مانند جنبش دانشجویی 

ه.ش با خواسته های مانند 1779مقامات، صدور مجوز فعالیت های سیاسی و غیره  و اعتراضات دانشجویی 

ه ش با اعتراض به تقلب انتخاباتی نشد و در مقابل حمایت از حزب 1799بوعات  و اعتراضات آزادی مط

کمونیسم چین با توجه به سازگاری حزب کمونیسم چین با اقتصادی آزاد و فرهنگ سنتی کنفوسیوس چین و 

وری وابستگی اکثریت طبقات اجتماعی در بهره مندی از فرصت ها و امکانات توسط دولت حزب  و جمه

اسالمی ایران با توجه به بازتوزیع ارزشهای اسالمی به عنوان هویت جامعه مسلمان و وابستگی بسیاری از 

طبقات اجتماعی  به دولت  در ایجاد امکانات و فرصت با توجه به منابع نفتی امکانات  تدوام یافت . چنین 

است  و  صرفا نوعی دمکراتیزاسیون از  شرایطی امکان دمکراتیزاسیون از پائین را در دو کشور تضعیف کرده

باال با توجه به جهانی شدن دمکراسی و در جهت افزایش مشروعیت نظام سیاسی دو کشور با اجازه برگزاری 

انتخابات روستاها در چین توسط مردم، قانون مند کردن حزب کمونیسم و درج برخی از حقوق شهروندی در 

لی در ایران با برگزاری انتخابات شوراهای  اسالمی روستاها و قانون اساسی چین و تقویت نهادهای مح

شهرها، بهبود فضای نسبی فعالیت حزبی و مطبوعاتی در چارجوب قانون اساسی و غیره را در ایران تقویت 

 کرده است
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