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Abstract 
Modernization theorists believe that there is a direct relationship between 
economic and social development and the process of transition to 
democracy. According to modernization theories, economic development 
and industrialization lead to the transition to democracy. China has achieved 
economic development since 1978 and has had economic growth of more 
than 10% for consecutive years. However, according to the theory of 
modernization, this country has not gone through the transition to democracy 
and has become an exception. The aim of this article is to examine and 
explain the lack of transition to democracy in China according to 
modernization theories. The research question is: What factors have 
prevented China from entering the process of transition to democracy 
between 1978 and 2021? The hypothesis of this research trying to be proved 
with the analytical and explanatory methodology, is: Several factors have 
contributed to the lack of transition to democracy in China. But the most 
important of them are the coordination and cohesion between the ruling class 
(Chinese Communist Party, government and army), the weakness of civil 
society, the fragmentation and dependence of the middle class, the basis and 
values of Chinese society and the fear of disarray. Social and political 
stability in the most populous country in the world with most groups, 
different classes of society and some countries. The combination of these 
factors has led to the support of the authoritarian system and their 
unwillingness to enter the process of transition to democracy between 1978 
and 2021. 
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 ی و موانع گذار به دموکراس یاسیتوسعه س
 ( 2021ـ1978) نیدر چ 

   رانیاهواز، ا ،یواحد اهواز دانشگاه آزاد اسالم یاسیعلوم س اریدانش     فرد ی میکر نیحس  

 چکیده
ط مستقیم بادموکراسی ارت به  بین توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرایند گذار پردازان نوسازی معتقدندنظریه

  .شودمی   گذار به دموکراسی منجر به   اقتصادی و صنعتی شدن  توسعه   نوسازی، های  وجود دارد. طبق نظریه 
های متوالی دارای رشد  ال دانند. این کشور سمی   1978سال  را  چین  محققین نقطه عزیمت توسعه اقتصادی 

 عنوان معجزه چین نام ببرند   بااین امر باعث شده که محققان از آن    درصد بوده است.10صادی بیش از  اقت
  شده است. تبدیل یک استثنا  به و  اما این کشور طبق نظریه مدرنیزاسیون، گذار به دموکراسی را طی نکرده

این کشور    وکراسی درو تبیین عدم گذار به دم  اجمالی مدل توسعه سیاسی چینی   هدف این مقاله بررسی 
اپژوهش    پرسش  است. تا  1978در چین از سال    گذار به دموکراسی   موانعی باعث عدم  چهکه  ست  این 
 عبارت   برسد  اثبات  به  ی نییتب  و   ی لیتحل  یمتدولوژ  با  شودی م  تالش  که  پژوهش  هیفرض  شده است؟  2021
  و   ی هماهنگ  آنها  نیمهمتر  اما  است  شده   نیچ  در  ی دموکراس  گذار  عدم  باعث  ی مختلف  عوامل:  از  است

 و   ی گچندپاره   ،ی مدن  جامعه  ضعف  ،(ارتش  و   دولت  ن،یچ  ستیکمون  حزب)  حاکم  طبقه  نیب  انسجام
 و  ی اجتماع  ی ثباتی ب  و   ی ختگی ر  بهم  از  ترس  و   ی نیچ  جامعه  یهاارزش   و   بافت  متوسط،  طبقه  بودن  وابسته

 یکشورها  از  ی بعض  و   جامعه  مختلف  طبقات  ها،گروه  اکثر   نزد  جهان  کشور  نیترتیپرجمع  در  ی اسیس
  به  یورود  یبرا  آنها   لیتما  عدم  و   اقتدارگرا  ستمیس  از  تیحما  باعث  عوامل  نیا  مجموعه .  باشدی م  جهان

     .است شده 2021تا1978 ی زمان فاصله در ی دموکراس به گذار ندیفرا

 ی دموکراس  به گذار  ،یاسیس توسعه ن،یچ ،ینوساز بشر، حقوق: یواژگان کلید 
 
 
 
 

 
 Ariabarzan.m.g@ut.ac.ir 

http://orcid.org/0000%200002%201311%201178


 61 |   فردیمیکر

 

 

 مساله  انیب

فرایند   اجتماعی و  اقتصادی و  بین توسعه  معتقدند  نوسازی  اندیشمندان و محققان مکتب 
ارت  به  گذار دارد.با دموکراسی  وجود  مستقیم  نظریه  ط  رشد »طبق  مدرنیزاسیون،  های 

کمک   دموکراسی  به  گذار  به  که  هستند  عواملی  مهمترین  شدن  صنعتی  و  اقتصادی 
بهبا ت کنند.  می ناخالص داخلی چین تا سال    وجه  منابع و محاسبات مختلف، سرانه تولید 

طبق یک مطالعه مشهور، سرانه تولید ناخالص    .دالر رسید  4000تا    1000به حدود    2004
است که در    "به دموکراسی منطقه گذار"دالر در  کشور،    6000تا    1000داخلی حدود   

دیکت  از  انتقال  امکان  اقتصادی  با رشد  افزایش میآن  به دموکراسی  این  اتوری  اگر  یابد. 
چنین باشد با ادامه رشد اقتصادی چین، احتمال انتقال افزایش خواهد یافت. مطالعه دیگر  
حاکی از آن است که توسعه اقتصادی باعث افزایش تنوع منابع اقتصادی شده است، این  

دموکراتیک مسیری  در  چین  که  معناست  میبدان  حرکت    :Wang, 2007). کند« تر 
سوسیالیسم  (562 الگوی  اتخاذ  و  اقتصادی  اصالحات  انجام  زمان  از  رشد  بازار    اما  و 

 چشمگیر اقتصادی، این کشور فرایند گذار به دموکراسی را طی نکرده است. 
های افکار  در درون کشور چین اقبال و حمایت عمومی از دموکراسی وجود دارد. بررسی

درصد شهروندان چینی معتقدند داشتن دموکراسی    90ز  دهد که بیش اعمومی نشان می
نیستند    خوب دموکراتیزه شدن  مهم در جهت  آماده یک تالش  اکثریت هنوز  اما  است. 

و   سیاسی  مشارکت  بیان،  آزادی  از  مهمتر  را  اجتماعی  ثبات  و  اقتصادی  رشد  آنها  زیرا 
یر دموکراتیک  دانند. در حال حاضر چین بزرگترین کشور غ سایر حقوق دموکراتیک می

است.  جهان  واقعیت  در  به  چین  شدن  چینیدمکراتیزه  برای  متفاوتی  کاماًل  و  های  ها 
منجر خواهد شد.   پژوهشگران عالقهاهمچنین جامعه جهانی  از  تعدادی  دیدگاه  به  ز  مند 

پذیر نقطه آسیب  ،دم توسعه سیاسی و مشکالت فرایند گذار دموکراتیکع  مسائل چین،
 حزبی شود.  باشد و ممکن است باعث فروپاشی سیستم تکاین کشور می

شد سریع  . ردرصد در سال رشد کرده است  9سال گذشته، اقتصاد چین بیش از    30طی  
جهان   بزرگ  اقتصاد  دومین  به  را  کشور  این  چین  شدن  صنعتی  و  شهرنشینی  اقتصادی، 

جهان در سال  شود سهم چین از تولید ناخالص داخلی  بینی میتبدیل کرده است و پیش 
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سال    2020 در  و  داشته  مطابقت  متحده  ایاالت  در    2030با  امر  این  بگیرد.  پیشی  آن  از 
بین  روابط  »معجزه چین  باالملل  ادبیات  است1عنوان  شده  نامگذاری   »  .(Guo, 2018: 

المللی پول نیز اقتصاد چین تا سال  های بانک جهانی و صندوق بین اساس ارزیابی  رب  (49
میاز    2024 پیشی  امریکا  و  اقتصاد  شد    بزرگترین گیرد  خواهد  جهان  اقتصاد 

Buchholz, 2020)(  .رشد    مدت با توجه بهدر کوتاه  گذار به دموکراسی انداز  چشم  اما
رغم تغییرات اقتصادی و اجتماعی قوی  چین علیوجود ندارد.  العاده اقتصادی چین  خارق

اقت طی دهه نظام سیاسی  تئوری مدرنیزاسیون    دارگرا استهای گذشته هنوز دارای  با  که 
مانند تایوان و کره جنوبی که رشد   متناقض است. در حالی که سایر کشورهای آسیایی 

  اما اندبه دموکراسی منتقل شده 1990و اوایل  1980اند، در اواخر اقتصادی را تجربه کرده
این است که چرا چین این فرایند را طی نکرده   پرسشرا طی نکرده است.   این گذارچین  

 است؟

   ن یچ یواقع یناخالص داخل  د ینرخ رشد تول

 
Source: (KPMG Analysis, 2021) 

فوق مطالب  به  توجه  به    ،با  مستقیماً  که  اجتماعی  تغییرات  و  اقتصادی  رشد  بین  ارتباط 
قر مناقشه  مورد  محققان حوزه چین  توسط  منجر شود،  است. دموکراتیزه شدن  گرفته  ار 

 
1. Chinese Miracle 
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رژیم، ماهیت  تغییر  و  چین  در  اجتماعی  طبقات  تنوع  که  معتقدند  حال    برخی  در 
دیگرآماده برخی  اما  است.  دموکراسی  به  شده  مدیریت  انتقال  برای  شرایط  از    ،سازی 

تاریخ کره جنوبی و تایوان دریافتند که نخبگان صنعتی و تجاری لزوماً نیروی اصلی برای  
رو توسعه اقتصادی و تمایز طبقات اجتماعی لزوماً منجر  یستند، از این دموکراتیزه کردن ن 

شود. از دیدگاه فرهنگی، برخی معتقدند  اندازهای بهتری برای توسعه سیاسی نمیبه چشم
دموکراسی   ظهور  از  )کنفوسیوسی(  چینی  فرهنگ  اقتدارگرایی  و  مردساالری  که 

سی دارد بر این اصل استوار است که  شنا کند. تحلیل دیگر که مبنای جامعهجلوگیری می
گرفته   شکل  چین  در  فکری  و  تجاری  سیاسی،  نخبگان  میان  پایدار  قدرت  شبکه  نوعی 
  است و رژیم اقتدارگرا در حال تجدید قوا است و حاکمیت خود را حفظ خواهد کرد. 

انعطاف و  قدرتمند  منسجم،  چین   سیاسی  بیدستگاه  ناراضیان  و  است  رحمانه  ناپذیر 
به    شوند. حاکمان چین معتقدندمی  سرکوب  که دموکراتیزاسیون زودهنگام در کشوری 

دالیل   آنها  شد.  خواهد  مرج  و  هرج  موجب  تنوعش  و  فقر  آن  با  چین  وسعت 
از دست  خودخواهانه قدرت  را در  مطلق خود  انحصار  دارند: حزب کمونیست  هم  تری 
 خواهد داد.

روش  ضمن بررسی اجمالی توسعه سیاسی چینی، با استفاده از  شود  در این مقاله تالش می
 هدفسازی در چین بررسی شود.  ها و امکانات فرایند دموکراتیکتحلیلی و تبینی چالش 

بررسی   مقاله  این  نگارش  فرایند    به  گذارموانع  از  این  در  متغیرهای دخیل  و  دموکراسی 
در چین از    گذار به دموکراسی  دمموانعی باعث ع  چه  پرسش مقاله عبارتست از:  باشد.می

متدولوژی تحلیلی   ا شود بفرضیه این پژوهش که تالش می شده است؟ 2021تا 1978سال 
عوامل مختلفی باعث عدم گذار دموکراسی در چین    و تبیینی به اثبات برسد عبارتست از:

  شده است اما مهمترین آنها هماهنگی و انسجام بین طبقه حاکم )حزب کمونیست چین،
و   بافت  متوسط،  طبقه  بودن  وابسته  و  چندپارگی  مدنی،  جامعه  ضعف  ارتش(،  و  دولت 

و  ارزش چینی  جامعه  بیهای  و  ریختگی  بهم  از  در  ترس  سیاسی  و  اجتماعی  ثباتی 
گروهپرجمعیت اکثر  نزد  جهان  کشور  جامعه  ،هاترین  مختلف  از    طبقات  بعضی  و 

حمایت از سیستم اقتدارگرا و عدم  باعث  باشد. مجموعه این عوامل  کشورهای جهان می
شده   2021تا1978در فاصله زمانی  به دموکراسی   تمایل آنها برای ورودی به فرایند گذار

     است.
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   یدموکراس به گذار: یمفهوم مدل 

از شاخه یکی  امروز  به دموکراسی  علم سیاسمبحث گذار  اصلی  شناسی  و جامعه  تهای 
های غیردموکراتیک به  نظریات فرایند انتقال از رژیمسیاسی است. موضوع این مباحث و  

ای بین گسست و  تر دوره های دموکراتیک است و تمرکز اصلی بحث به بیان دقیقرژیم
)هانتینگتون،    های غیردموکراتیک و تاسیس رژیم دموکراتیک بعدی استر رژیمدتالشی  

1396 :37).   

باشد. مهم نیست که یک کشور  ماهیت دموکراسی این است که حکومت بوسیله مردم  
انتخابات استفاده می   کند، خاص از کدام سیستم حزبی، سیستم کنترل و تعادل قدرت و 

؟ در چه  "ارباب خودشان هستند"این است که آیا مردم واقعاً    دموکراسی  نکته کلیدی در
  های دولت منعکس کننده خواست و اینکه آیا رفتارها و فعالیت  "تسلط دارند "ای  درجه

می نشان  را  مردم  اساسی  منافع  و  است  ارزیابی  مردم  اساسی  معیارهای  باید  اینها  دهد. 
 .((Keping, 2017: 9 سیاست دموکراتیک باشد

به دموکراسی از لحاظ سیاسی به معنی استقرار حکومت انتخابی و مسئول از طریق    گذار
لحاظ   از  و  موجود  سیاسی  نیروهای  همه  میان  عادالنه  و  آزاد  مفهوم  رقابت  به  اجتماعی 

آزادی از  مردم  عموم  انجمن برخورداری  پیدایش  و  سیاسی  و  مدنی  حقوق  و  و  ها  ها 
گذار به دموکراسی دو    ،به سخن دیگر به طور خالصه  نهادهای مدنی فعال و موثر است.

 .بعد دارد: یکی حکومتی و دوم اجتماعی
   یحکومت بعد

 پاسخگو؛  و  یانتخاب  حکومت لی تشک  ـ الف
 . یاس ی س  احزاب و روهاین  انی م عادالنه و آزاد رقابت ـ ب
   یاجتماع  بعد

   ؛یمدن یهایآزاد و یاس ی س حقوق  از مردم یبرخوردار ـ الف
 .یمدن جامعه ی نهادها و هاانجمن  ت ی فعال و وجودـ  ب
 : باشندیم موثر یدموکراس به شدن نائل در لیذ  یرهای متغ

 ؛ گرحکومت ی اسی س  طبقه دهنده لی تشک یهاگروه ی پراکندگ ای وحدت ـ الف
 ؛ مخالف  یهاگروه یافتگ ی سازمان و یرومندی ن زانی م ـ ب
   .(14 -15: 1386، هیریبش) مسلح یروهای ن مقاومت زانی م  و یری گجهتـ  پ
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فرایند   در  سیاسی  کارگزاران  و  نخبگان  ساختار،  نقش  بر  هانتیگتون  ساموئل 
می تاکید  اکنددموکراتیزاسیون  زمینه.  لحاظ  و  از   را  دموکراسی  سوم  موج  ایجاد  های 

محور را ترکیب نموده  محور و دولتهای جامعهاقتصادی و سیاسی بررسی کرده و تحلیل
نگرش  و  است از  ترکیبی  طبقات، به  بر  مبتنی  اجتماعی،  های  کردار    نیروهای  و  ساختار 

های  ل و زمینهای از علنخبگان سیاسی تاکید کرده و ظهور دموکراسی را نتیجه مجموعه
 د.داناجتماعی و سیاسی می

واقعی   تولید  و  گسترش صنعت  و  رشد  دربرگیرنده  که  نوعی  از  اقتصادی  توسعه  فرایند 
متنوع،  اقتصادی  ظهور  به  می  باشد  نوینی  و  اداره  پیچیده  که  شیوهآانجامد  به  ای  ن 

ل منابع جدیدی از شود. توسعه اقتصادی در وهله اواقتدارگرایانه به نحو فزاینده دشوار می
می بوجود  دولت  چارچوب  از  خارج  قدرت  و  از  ثروت  بخشی  واگذاری  و  آورد 

توسعه اقتصادی سطوح    ،سازد. در مرحله بعدگیری را از جانب دولت ضروری میتصمیم
باال می با فرهنگ دموکراتیک  برد. ویژگیآموزشی را  افراد آموزش دیده  های فرهنگی 

سوم مرحله  در  دارد.  گروه  رابطه  بین  منابع  گسترده  توزیع  با  اقتصادی  های  توسعه 
 انجامددهد و به امکان سازش و همبستگی اجتماعی میاجتماعی، تضادها را کاهش می

 . ( 341: 1396 )هانتیگتون،
متوسط جدید می به گسترش طبقه  اقتصادی  نظر هانتیگتون توسعه  با گسترش از  انجامد. 

جدید متوسط  مینابرابری  ،طبقه  کاهش  اجتماعی  و  های  فقرا  توده  میان  شکاف  و  یابد 
ثروتمند کمتر می بدین الیگارشی  فراهم  شود و  برای دموکراسی  اکثریت موثر الزم  سان 

 شوند. خواهی محسوب میآید. بعبارتی طبقه متوسط جدید پیشتازان دموکراسیمی
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زمان ـ عامل زمینه  پرداز نظریه   نظریه  

  لیپست،مارتین 
رابرت دال،  
 جیمز کلمن 

  دموکراسی در متن و زمینه تاریخی، 
تاکید بر   افتد.اجتماعی و فرهنگی اتفاق می

آموزش،   توسعه؛ گسترش شهرنشینی، 
 گسترش طبق متوسط و ظهور جامعه مدنی 

ـ  کالن نگر   ـ ساختار
 درازمدت

 ساختارگرایان 

  فلیپ اشمیتر،
گلیمر اودانل و  

 تری کارل

  طبقات اجتماعی، آگاهانه نیروها، نقش 
کارگزاران سیاسی و اجتماعی و نخبگان  

 سیاسی و اجرایی

نیروهای اجتماعی و   
ـ   نخبگان سیاسی

 خرد ـ  مدتکوتاه 

 کنشگران

 هانتیگتون 

تاکید همزمان بر کنشگران اجتماعی و  
  سیاسی، های اجتماعی،سیاسی و زمینه

 المللی فرهنگی، اقتصادی و بین

های ساختاری و  زمینه
کارگزاران اجتماعی و  

 سیاسی

 تلفیقی

 های گذار به دموکراسی: نگارنده( )نظریه 

می تردید  و  شک  با  گذار  فرایند  به  نسبت  حاکم  نخبگان  باعث    نگرند.اغلب  امر  این 
سخت  می ثبات  به  رسیدن  و  سازش  که  از    در  .شودشود  حاکم  نخبگان  که  صورتی 

و   مسالمتاصالحات  هموار  تغییرات  دموکراسی  به  گذار  برای  راه  کنند  حمایت  آمیز 
اما اگر نخبگان اجرایی حاکم حاضر به کاهش قدرت خود نباشند فرایند گذار    شود.می

 . (Pevehouse, 2005: 31) خشن و پرهزینه خواهد شد.
امنی  تامین  و  حاکم  اجرایی  نخبگان  توسط  اصالحات  نظری  پذیرش  گذار  فرایند  ت  در 

اقتصادی   اصالحات  تقدم  بر  که  کسانی  دارد.  اساسی  اهمیت  گذار  دوره  از  پس  آنان 
های اقتصادی در بسیاری  تاکید دارند، بر این اعتقادند که با توجه به سطح باالی آشفتگی

کشورها انعطاف  انجام  ،از  و  سخت  است؛  ناپذیر  اقدامات  رهبران  ضروری  به  بنابراین 
 ه این کار را انجام دهند. باشد ک قدرتمند نیازمند می

ظهور   و  اقتصادی  توسعه  بین  نزدیکی  رابطه  که  است  این  مدرنیزاسیون  اساسی  مفروض 
است. شده  تایید  کشورهای  از  بسیاری  در  مفروضه  این  دارد.  وجود  اگر    دموکراسی 

پیدا می این شانس را  نماید  به طور کامل طی  این روند را  کند که دموکراسی  کشوری 
اصلی تئوری مدرنیزاسیون   ن. کانو(Lipset, 1959: 75)  آن پایدارتر باشد ایجاد شده در

با توسعه دولت به  این است که  ناگزیر  سوی  های ملی از نظر اقتصادی و اجتماعی، آنها 
 (Guo, 2018: 47). رفت دموکراسی خواهند 
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می ترجیح  توسعه  حال  در  کشورهای  در  اجرایی  و  نخبگان  اقتصادی  توسعه  که  دهند 
نکنند.  را  اسیسی  آغاز  همزمان  صورت  می  به  را  هدف  تثبیت  »این  طریق  از  یا  توان 

و یا از طریق تثبیت دموکراسی    سازیاصالحات اقتصادی قبل از مبادرت به دموکراتیک
دنبال کرد. اقتصادی  اصالحات  آغاز  از  اقتصادی«   قبل  اصالحات  »تقدم  نمونه    گزینه  از 

الهام می برای همراه    آنیعنی کشوری که رهبران    گیرد.چین  مقابل هرگونه وسوسه  در 
گالسنوست  پروستریکا  کردن  یا  سیاسی(  شدت    )اصالحات  به  اقتصادی(  )اصالحات 

بر دموکراتیک  اند.مقاومت کرده اینکه اصالحات اقتصادی  به    سازی مقدم است«توصیه 
م  .(205:  1384  )بشیریه، این  در  که  است  ضروری  نکته  این  تلفیقی  ذکر  نظریه  از  قاله 

 شود. جهت تبیین عدم گذار دموکراسی در چین بهره گرفته می

 پژوهش  نهیشیپ
پژوهش  و  حوزهتحقیقات  درباره  متعددی  سیاسی، های  و    اقتصادی،  های  فرهنگی 

است. شده  انجام  چین  کشور  حوزه  اجتماعی  توسعه  اما  شد  توجه  آن  به  کمتر  که  ای 
 باشد.ار دموکراسی در این کشور میسیاسی به طور کلی و فرایند گذ

  که   است  نظر  ن ی ا  بر«  2المللن ی ب   روابط  در   برالیل  ی هاارزش  و  ن یچ »  مقاله  در  1دامز   زی ت *  
  که   است  ن یا  ری اخ   مفهوم  در  یاصل  دهیا  .کندیم  دفاع  هاارزش  و  هنجارها  تنوع  از  ن یچ

  ی اساس   شرطش ی پ  آنها  یاقتصاد   و  یاسی س  ستمی س  نظر  از  کشورها   ن یب  اختالفات  به  احترام
  ی کنون  است ی س .  شودیم  یتلق  ز ی ن  یاخالق   یامر  نیا  و  است  ثبات  با   یالمللن یب  ستمی س  کی

 رشیپذ  و  تنوع  جیترو  حاضر  حال  در.  است«  3ی المللن ی ب  »تنوع   مفهوم  از  تیحما  در  ن یچ
  نیا.  باشدیم  ن یچ  یخارج  استی س  اهداف  خدمت  در  و   یالمللن یب  هنجار  کی  ،تفاوت
 و  کند  اجتناب   گرید  یکشورها  یداخل  امور  در  دخالت   از  تا  کندیم  کمک  ن یچ   به  مساله
 (Dams, 2015: 18). کند  تیتقو توسعه  حال در یکشورها  در را  خود  تی موقع

 
1. Dams Ties 

2. China and Liberal Values in International Relations 

3. International Diversity 
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  ظهور  زمان  از  که  است  معتقد«   2ی نی چ   یدموکراس   یهایژگیو»  مقاله  در  1نگ ین  فنگ*  
  در  اکنون  ن یچ.  است شده لیتبد ی اس ی س  توسعه  یجهان  روند  به یدموکراس  ، یصنعت  دوران

  است ی س.  است  حرکت   حال   در   ی نوساز  و  شدن  یصنعت  سمت   به  یخ یتار  روند  کی
  از ی ن   مورد  و  است  ن یچ  در   ینوساز  و  شدن  یصنعت   ریناپذاجتناب  محصول  کی دموکرات

  متناسب  ینوساز و صنعت توسعه  یبرا یاسی س نی تضم امر ن ی ا. باشدمی نی چ  معاصر جامعه
 (Fang, 2015 a). کندیم  فراهم ن یچ  طیشرا و ازها ی ن با

  مورد   در  ن« یچ  در  یدموکراس  ری مس  و   شهیر»  عنوان   با  ی گرید  مقاله   در  نگ ی ن   فنگ*  
  سطح  شیافزا  ،  یاقتصاد   ر یی تغ  راتی تأث »  .کندیم  صحبت  یدموکراس   به  یابی دست  امکان
  اقدامات   یهانهیهز  ی ارتباط  یهایورافن   شرفتی پ  با  همراه  ینی شهرنش  نرخ  و  درآمد  سواد،

  در  .شوندیم  یدموکراس  جامعهخواهان  و  افراد  و  دهدیم  کاهش   یادیز  حد  تا  را  یجمع
  -  ی اقتصاد  توسعه   نی مع  سطح   کی  به   دنی رس   محض   به  ی استبداد  ی هامی رژ  جه، ینت 

  رممکنی غ  ت ینها  در  و  دشوار  یاندهیفزا  طور  به   را  خود   حکومت   حفظ  ،یاجتماع 
  ن ی چ   ی برا  کی دموکرات  گذار  حالت«  خوش  انیپا»  ن یبهتر  ، لی تحل  ن ی ا  طبق.  دانندیم

  م ی رژ  حاکم  نخبگان تیریمد با قدرت از زی آممسالمت خروج  معمول، طور به . بود خواهد
  شود یم  آغاز  تی مشروع  بحران  کی  ظهور  با  امر  ن یا.  کندیم  یط   را  مرحله  ن ی چند  ،میقد
  شکست  ف،ی ضع   یاقتصاد  عملکرد  مانند)  عوامل  از  یار ی بس  توسط  است  ممکن   که

  « شود  جادی ا(  فساد  و  سرکوب  تحمل  قابل  ری غ  یهانهیهز  مردم،  مقاومت  شیافزا  ،ینظام
(Fang, 2015 b). 

  ینیچ یاسیمفهوم توسعه س
در    یاس ی توسعه س   ا ی  یدموکراس  کی  ایآغرب جهانشمول است؟    یاس ی مدل توسعه س  ایآ

  ی اس ی مختلف توسعه س   یها مدل  ؛ و فرهنگ  خیتار  اساس سنت،   بر  ایآ  جهان وجود دارد؟
و    یاس ی معتقد است توسعه س  ،ن یچ  جمهور  س ی رئ  3، نگی پ  ن یج  یشدر جهان وجود دارد؟  
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کشور    کی  یانتخاب نظام حکومت»  است:  کشورها  خیتار  و  هامنبعث از سنت  یدموکراس
م به  توجه  اقتصاد  ی فرهنگ  ی هاسنت  ، یخی تار  راث ی با  توسعه  سطح  اجتماع   یو  و    یو 
مردم   تع   آنتوسط  سیم   ن ییکشور  امروز  توسعه    جهی نت  نی چ   یمل  ی حکومت   ستمی شود. 

و    یفرهنگ  یهاسنت  ،یخ یتار  راثی زا بر اساس مو تکامل درون  ی جی بلندمدت، بهبود تدر
که    میدار  نانی »ما کاماًل اطم   (Jinping, 2014).  است«  نی چ   یو اجتماع  یتوسعه اقتصاد

چ  میتوانیم پ  ن یسهم  در  و    با  تیبشر  ی اسی س  شرفتیرا  قوت  نقاط  کردن  برجسته 
سو   (Jinping, 2021).  « میینما  فاء یا  یستی ال ی سوس  یدموکراس  زیمتما  یهایژگیو   ی از 
چ   گرید جامعه  و  ا  لیتما  زی ن  ی ن یمردم  دارند.    یدموکراس   جاد یبه  جامعه  طعم  »در  آنها 
کس    چ ی بهتر از استبداد است. ه   یو آموختند که دموکراس   دندی ممنوعه را چش   ی هاوهی م

امینم از  را  آنها  آزاد  د ی تواند  دموکراس   یبه  دموکراس   ی و  که  معتقدند  آنها  دارد.    یباز 
 .  (Fan, 2020)  « دهد ریی را به سمت بهتر شدن تغ نی تواند چ یم

س  توسعه  مدرن  تی روا  ،ن یچ   یاس ی مدل  در  م   یغرب   ونی زاس ی مسلط  چالش  به   کشد.یرا 
م  یت یروا چ  دیگویکه  سیم  ن ی اگر  توسعه  به  پ  یاسی خواهد  با  ؛کند  دای دست    د یالزاما 

  ی نی مدل چ  .ردیرا بپذ  ...  قانون و  تی حاکم   ،یجامعه مدن  ، یاز دموکراس  یغرب  یهاقرائت
سنت بازتاب  ارزشتوسعه  و  د  ینی چ   یهاها  از  توسعه    یهامدل  ،هاینی چ   دگاهیاست. 

برا  ستی ن   ی ن یتضم  چ ی خاص خود است و ه  ی هاو سنت  ط یبازتاب شرا   ی کشورها  یکه 
 هم سودمند باشد.  گرید

س  سوس  ی اسی توسعه  و  سم ی ال ی در  تکامل    ین یچ  یهایژگیبا  زمان  طول  است.    افته یدر 
توسط    تی ، مالک ستی کمون  حزب توسط    یشامل رهبر  یند یفرآ  ن یچن   یدی کل  یهایژگیو

حاکم و  است.    تیمردم  برا  ی هاتالش  ستم ی س  نیا  درقانون  س  یمستمر    ستم، ی بهبود 
  ست ی حزب کمون   ی تحت رهبر  یاس ی و مشاوره س   یچندحزب  یهمکار  ،یمردم  یهاکنگره

  و  است   گرفته   صورتدر سطح جامعه    یو خودگردان  یا منطقه  یقوم   یخودمختار   ن،یچ
 است.  یستی ال ی سوس یاس ی هدف بهبود و توسعه مستمر نظام س

با توسعه و تکامل درازمدت تحت شرا  ی اسی توسعه س   ح ی صح  ری مس خاص    طیهر کشور 
  ک ی  ن یچ  .ردی گ یشکل م  ی و فرهنگ  یخ یتار  یهاآن و بر اساس سنت  یاسی و س  یاجتماع 

موضوع    کی  یاسی توسعه س   حی صح   ری به مس  یبندیکشور بزرگ در حال توسعه است، پا
 ری مس»:  نگیپ  ن یج  یش  دگاهیملت مرتبط است. از د  و  است که با سرنوشت کشور  یاساس
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س  و  سمی الی سوس   ی اسی توسعه  طوالن   ریناپذاجتناب  جهینت   ی ن یچ  یهایژگی با  مدت  یمبارزه 
 ری . مس « از دوران مدرن است  ی و منطق عمل  یمنطق نظر  ، یخ یمنطق تار  ه یپا  بر  نی مردم چ
  دگاه ید  از  منطبق است.   نی چ  یمل  طیشرابا    ین یچ   یهایژگیبا و  سمی الی سوس   یاس ی س  توسعه

س   چی »ه ،  نگی پ نظام  ی مشابه  قاًی دق   یاس ی مدل  ندارد.  وجود  جهان  را    یاس ی س  یهادر 
از شراینم به طور    یو فرهنگ   ی خیتار  ی هاو سنت  یاجتماع   یاس ی خاص س  طی توان جدا 

تواند  یکشور من م  ک ی دموکرات  ی ست ی الی سوس   ی اسی نظام س  باتی ترت   قضاوت کرد.  ی انتزاع
تضم مؤثر  طور  آزاد  نیبه  و  حقوق  از  مردم  که  اساسگسترده  ی هایکند  و  تر  یتر 

م و  هستند  در  یبرخوردار  اجتماع   یدولت   یحکمرانتوانند  داشته    یو حکومت  مشارکت 
پر جنب و   یو قوم  ید و روابط حزبن کن   می کشور را تنظ   یاس ی باشند؛ به طور مؤثر روابط س 

هموطنان در داخل و    ن ی روابط ب   ،یمناسبات طبقات  ،یو روابط مذهب   دن ینما  میتنظ  راجوش  
  یی مؤثر رها  جیباثبات و متحد، ترو  یاسی س  تیوضع  لی و تشک  یانسجام مل  تیخارج، تقو
ن  توسعه  اجتماع   یروهای و  استاندارد  تیف یک  یارتقا  ،یمولد  مستمر  بهبود    ی زندگ  یهاو 

امن   تی حاکم   ، اظت مؤثر از استقاللف ح  م،مرد و    ن یو  حفاظت از رفاه مردم چ  یمل  تیو 
 .Guo, 2007: 117))  ند« ینما یرا سامانده ن یملت چ

 ی نیچ  یدموکراس ـ الف
جمهور چ   یدر  س  یدموکراس  ن،ی خلق  ـ    یکتاتورید  ،ی ست ی ن ی لن  ـ  یستی مارکس   ستمی به 

سانترال  ک ی دموکرات کمون   ک ی دموکرات  ـ  سم ی و  حزب  آن  در  که  دارد    نیچ  ستی اشاره 
  «ینی چ   یهایژگیبا و  یست ی ال ی سوس  ی»دموکراس   یاس ی نظام س  ن یمردم است. ا  یینها  ندهینما
  ، ن یچ  فرد  به  منحصر  طیشرا   با  که  است   زیمتما  یغرب  یدموکراس   برالیل  از  صراحت  به

تلق حال یم   یناسازگار  در  چ   یشود.  در  شهروندان  نمایم  نی که  به    ی محل  ندگان یتوانند 
  فیبعنوان تنها حزب حاکم تعر  ی طبق قانون اساس  نی چ   ستی دهند، حزب کمون   یخود را

جلوگ  قدرت  انتقال  هرگونه  از  که  است  هدایم  یری شده  قدرت  تمام    تیکند.  بر 
دولت  یقانونگذار  یهاارگان اجرادارد    ی و  امکان  پا  استی س   یو  به  باال  فراهم    ن ییاز  را 

به قدرت    یابی که در آن دست   یاس ی احزاب س  یگراکثرت  ستمی رغم فقدان س یکند. علیم
دوره  یمبتن انتخابات  را   یابر  ا  یعموم  یبا  دموکرات   ن ی است،  ذاتاً  را  خود    کی حزب 
کمونکندیم  فیتعر حزب  طر  ن یچ   ستی .  منافع    «یمشورت   ی »دموکراس  ق یاز  رسماً 

نظم، رفاه و   ن یعمدتاً از تضم  تی اما مشروع  رد،ی گیمختلف را در بر م  یاجتماع   یهاگروه 
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به دلشودیم  یناش   تی امن  اقتصاد  تی موفق  لی . دولت که  ارائه رشد  اخ   یدر  سالمت    راًی و 
به طور فزا  یعموم ب  ن یا  یاندهیجسور شده است،  برتر در سطح  بعنوان مدل    ی المللن ی را 
ش یم  یمعرف که  همانطور  سال    نگیپ  ن یج   یکند.  داشت:    2017در    ی دموکراس »اظهار 
موثرتر  ن یتریواقع  ن،یترجامع  ن ی چ   یستی ال ی سوس  _Oud).«  است   یدموکراس  ن ی و 

Drinhausen, 2021: 21)  مل  ن یهجدهم کمون  ی کنگره  قالب    ن یچ  ستی حزب  در 
کرد و آن    دیی را تأ  « ی مشورت  ی رسماً مفهوم »دموکراس  ست،ی گزارش کنگره حزب کمون

  ت یبر اعمال حاکم  ن ی . چدانست   ین یچ  یهایژگیبا و  یست یالی سوس   یس موکرادرا در جهت  
حال،    ن یاصرار دارد. با ا  ی پارلمان  است ی س   ای  ی و نه لزوماً نظام چندحزب  ستی حزب کمون 

س  ست ی ن  یحزبتک  استی س  کیصرفاً    ن ی چ   استی س   ی »همکار  ی اسی س   ستمی بلکه 
س  یچندحزب مشاوره  رهبر  یاسی و  کمون   یتحت    نیهمچن   ن ی چ .  است  ن« یچ   ستی حزب 

برا» را  کامل  مجر  یها ارگان  ک ی تفک  یتوازن«  قضا  هیمقننه،  نم  هییو  اما    کند،یاجرا 
 وجود دارد.  هییو قضا یقوه مقننه، ادار  ن یب یاستقالل نسب

 ن یدر چ  یجامعه مدن ـ ب
کشورها  ن ی چ   در  یمدن  یهاسازمان  ن ی ب   یآشکار  یهاتفاوت دارد.    یغرب  یو  وجود 
مقا  ن ی چ   یمدن  یهاسازمان سازمان  سهی در  غرب  یهابا    ر یز  یهایژگیو  یدارا  ی جامعه 
 هستند:

مدن  ـ معمول  کی  ن یچ   یجامعه  رهبر  یجامعه  دارا  یتحت  و  است    یدوگانگ   یدولت 
تأس   کشور   ن یا  یمدن  یهاسازمان  شتری ب.  است  آشکار  یمدن  ـ  یرسم و    س ی توسط دولت 
با نفوذ که به طور    یمدن  یها در مورد آن دسته از سازمان  ژهیامر بو  ن ی شوند. ایم   یرهبر
  . یقاتی و تحق  یتجار  ،یامختلف حرفه  ی هااند صادق است مانند سازمانثبت شده  یقانون

به حزب  ش ی ب  یمدن  یهااکثر سازمان س  و  ی دولت   یهاارگان  ،از حد  وابسته    یاس ی قدرت 
  ار ی بس  یمدن  یهااز سازمان  یاری بس  یرسم   تی دارند. ماه  یقو  یِرسم  تی هستند. آنها ماه

  ی هاتهیکم  ان، ی روستائ  یهاتهی است. بعنوان مثال کم  فی ضع  اری آنها بس  یمدن  تی و ماه   یقو
  م ی تنظ   یهاانجمن   ان،ی نظامزنان، گردان شبه  یهاونی جوانان، فدراس  گی ل   یهامحله، شاخه

کم سا  یانج ی م   یهاانجمن   ،یعموم  تیامن   یهاتهیخانواده،  مناطق  سازمان  ریو  در  ها 
 حزب و حزب شهر و دولت وابسته هستند. یاصل ی هاها به شاخهابانیو خ ییروستا
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مقا  یمدن  ی هاسازمان  ـ کشورها  سه یدر  هستند.  نی چ   ی غرب  ی با  گذار  حال  در  و   نابالغ 
غ  ، یخودگردان  ی عن یآنها    ی معمول  یهایژگیو و  آشکار    یردولت ی داوطلبانه  چندان  بودن 
  نیدوج  کیآنها فقط    اند.رشد کرده  1980از اواسط دهه    یمدن  یهاسازمان  شتری ب.  ستی ن

تغ  ،سال سابقه دارند مرحله  و    ، و توسعه هستند  ریی هنوز در  نظر ساختار  ثابت  از  عملکرد 
 . (keping, 2010) اندنشده نهیو نهاد ستندی ن

مدن  ـ بازار  زی ن   ن یچ  یجامعه  اقتصاد  رهبر  ، مانند  از    ی تحت  آنها  اکثر  و  است  دولت 
همتا  یمستقل   تی وضع ن  یغرب  انیمانند  برخوردار  دموکراسستندی خود  چ   ی.  مردم    ن یکه 

 ز ی ت و مشارکت شهروندان ننظارت قدر   ،یانتخابات عموم   یکنند دارایآن تالش م  یبرا
اما سیم با  یهاستمی باشد.  نظارت و مشارکت  و  دیانتخابات،  فرد    یهایژگیبا  به  منحصر 

 (. keping, 2017: 8) مشخص شوند ین یچ

 ن یچ ست یکمون حزب  ـ پ
رو  اقتدارگرا   ی با  نظام  چ   ی ست ی کمون   ی کارآمدن  اقتصاد   ی دولت   ؛ ن ی در  نظام    جاد ی ا   ، کردن 
حزب    ن ی ا  ی دادن نهادها  ی و برتر  ست ی اقتدار مطلق حزب کمون  ن ی تام   ی تالش برا   ، ی حزب تک 

دستگاه    ک ی از    ی حزب ضمن برخوردار   ن ی که ا   ی به طور   آغاز شد.   ی دولت   ی بر تمام نهادها 
افکار    ، ی عموم   ی ها کند با کنترل رسانه ی دارد و تالش م   یی باال   یی متمرکز، قدرت قضا   یی اجرا 

:  1396فروتن،   ـ  ی رسالم ی پ   ی )ارغوان  رد ی جامعه را بگ   ی فروپاش   ی کرده و جلو  کدست ی مردم را 
ارگان   ی اس ی س   مات ی تصم   . ( 195 توسط  مرکز   ی ها عمده    سم ی »سانترال   اصل   طبق   ی حزب 

  ک ی دموکرات   ی زندگ  ی در جلسات رسم   ی اما در تمام سطوح ادار   شود ی اتخاذ م   ک« ی دموکرات 
 (Oud_ Drinhausen, 2021: 23).   رد ی گ ی مورد بحث قرار م 

کمون راهبر   ن ی چ   یست ی حزب  رهبر  یبر  مرکز  بندیپا  ن یچ  یو  اقتدار  دائماً  را   یاست، 
س  و  ت یتقو ثبات  چ  یاسی س   راتیی تغ   کند.یم  دی تأک   یاس ی بر  بس   ن یدر  ها  از جنبه  یاری در 

آزادساز دموکراس  یحکمران  ،یجزئ  یمانند  و  عملکرد  بهبود    ی جی تدر  یسازیخوب، 
 .(Guo, 2007: 117) شودیم دهید

  ر یی به حزب حاکم تغ   یحزب انقالب  کیاز    جیتدر  به را  دنقش خو   ن یچ  ستی حزب کمون
قانون    تی . اصل حاکم اندشده  کی تفک و دولت    نی چ   ستی حزب کمون  ی . کارکردهاداد

  ک یبعنوان    می است. انتخابات مستق  ن یو مردم چ  ن یچ  ستی حزب کمون  ییرسماً هدف نها
توسط قانون    یشود. حقوق بشر به طور رسمیاجرا م  ادر اکثر روستاه  یاساس   یاس ی س  هیرو
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م  یاساس محافظت  س   یبعبارت   شود.یکشور  اصالح    کیعمدتاً    ن یچ  یاس ی اصالحات 
  ی ها نهیدر زم  یدولت   یمرانحک   ییبهبود توانا  بر  ی اسیاست. تمرکز اصالحات س  یحکومت 

  ک ی دموکرات   یری گ می تصم  ،یمومخدمات ع  تی فیگرا، بهبود کدولت خدمات  کی  جادیا
 است.  یاس یس تیشفاف جیو ترو یو منطق 

کمون  سانترال   ک ی   ن ی چ   ست ی حزب  اصل  با  مطابق  که  است  واحد    ک ی دموکرات   سم ی نهاد 
مردم را هدف   ی برا  ی و شاد  ی آزاد  ، ی به دموکراس  ی اب ی دست   س، ی . از بدو تأس شود ی م  ت ی ر ی مد 

آنها مس ی خود م  پ   ر ی دانست. اگرچه  پ   ی درون حزب   ی و خم توسعه دموکراس   چ ی پر    ش ی را در 
در    دست برنداشتند.   ی آگاهانه آن دموکراس   ج ی هرگز از ترو   ن ی چ   ی ها ست ی گرفتند، اما کمون 

شانزدهم 2002اکتبر   مل   ن ی ،  کمون   ی کنگره  درون    ی دموکراس » :  شد   د ی تاک   ن ی چ   ست ی حزب 
احترام به  » که    شد اشاره    ی کنگره مل   ن ی هفدهم در  ،  2007اکتبر    «. حزب است   ی زندگ   ی حزب 
حزب    در است.    ی ضرور   « آنها   ک ی حقوق دموکرات   ن ی حزب و تضم   ی اعضا   ی اصل   ت ی موقع 

اجرا   ک ی دموکرات   وه ی ش  بر  برا   ی با تمرکز  اعضا  بهبود    ی حقوق  انتخاب و نظارت  مشارکت، 
  ی د ی شده و حزب قدرت جد   ک ی دموکرات   ی ا نده ی به طور فزا   ی درون حزب   ی فضا   ، است   افته ی 

 . ( (Fang, 2015a: 68از خود نشان داده است  
چ  ییاجرا  نخبگان رهبر  ن یدر  کمون  یمعتقدند  اتحاد    یبرا  ن یچ  ستی حزب  از  حفاظت 

  نده یحزب بعنوان نما  ن یا  رایاست ز  یضرور  ن یو ثبات جامعه چ  یو حفظ هماهنگ   ن یچ
اساس منافع  چ  یوفادار  گروه  نی مردم  همه  مش   یقوم  یهااز  چ یناخته    ستم ی س  ن یشود. 

س  یچندحزب  ی همکار مشاوره  رهبر  یاس ی و  تحت  اتخاذ    ن یچ   ست ی کمون  حزب   یرا 
کند و در عین حال امکان  تاکید می  کمونیست چین   حزب  یبر رهبر  ستمی س   ن یکند. ایم

شخصیتاحزا  سایرمشارکت   و  حزبی  ب  وابستگی  بدون  میهای  بر  کند.فراهم   عالوه 
سوسیالیستی چین با ویژگی رهبری حزب، ثبات سیاستگذاری و همچنین  این، دموکراسی  

 کند.پایداری اهداف توسعه را تضمین می

 مشارکت مردم  ـ ت

دموکراسی سوسیالیستی چین در نظر گرفته    "جوهر "مشارکت مردم در سیاست به عنوان  
در   شود.می که  است،    همانطور  شده  نوشته  اساسی  مردم »قانون  به  متعلق  دولت  قدرت 

می  «.است تشکیل  را  سیاسی چین  نظام  اصلی  ارزش  ایده،  کنگره  این  در  و  و    ملیدهد 
همه   از  نمایندگانی  مردم،  منتخب  است.  یافته  تجسم  سیاسی  مشاوره  سیستم  در  همچنین 
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تمام   از  و  سواب   56اقشار  سنین،  از  وسیعی  طیف  با  قومی  اعتقادات  گروه  و  تحصیلی  ق 
نمایندگان با اعمال قدرتی   کنند.می منافع اکثریت مردم را نمایندگی    باشد کهمیمذهبی  

گیری در مورد  که قانون اساسی در قانونگذاری، نظارت، نصب و عزل مقامات و تصمیم
تصمیم و  بحث  در  کشور  واقعی  اربابان  بعنوان  است،  کرده  اعطا  کالن  گیری  مسائل 

در نظر محور، خرد و قدرت کل جامعه را  با این کار، نظام سیاسی مردم  کنند.میشرکت  
می  گیردمی سیاستی  هر  که  شود  حاصل  اطمینان  وسیعتا  به  و  باشد  عقالنی  ترین  تواند 

 (/CGTN, 2021: https://news.cgtn.com). اجماع ممکن برسد

 مشورت سیاسی   ـ ث

بازیگر در نظام سیاسی چین نیست،   احزاب و اشخاص دیگر حزب کمونیست چین تنها 
اگر رهبری حزب کمونیست    نمایند.نیز تحت راهبری و هماهنگی این حزب فعالیت می

است،  چین  سوسیالیستی  دموکراسی  اصلی  هسته  برای   چین  تضمینی  سیاسی  مشورت 
سیستم    یکارآمد طر  باشد.میاین  سیاسیاز  مشورت  حزب    ،افراد  ؛یق  غیر  احزاب 

شخصیت و  چین  حزبیکمونیست  وابستگی  بدون  میهن   ،های  متحد  جبهه  پرست یک 
می دیدگاهتشکیل  بیان  با  و  خود  دهند  می  کشوراداره    درهای  نهادهای  شرکت  کنند. 

همکاریبمشورتی   به  دستیابی  برای  بستری  حکعنوان  تضمین  و  چندحزبی  مرانی  های 
حزب کمونیست چین نقش مهم دموکراسی مشورتی سوسیالیستی    .کنندمی  خوب عمل

می ایفا  هماهنگ  رویکرد  یک  طریق  از  کمیتهرا  کارآمد  عملکرد  تنها  نه  که  های  کند 
های اداری را  های مردمی و سایر ارگانهای مردمی، ادارات دولتی، دادگاهحزب، کنگره

می مشارکت  تضمین  همچنین  بلکه  میکند  تضمین  را  مختلف  احزاب  کند گسترده 
(CGTN, 2021: https://news.cgtn.com/).   

 متغیرهای موثر بر عدم گذار به دموکراسی در چین 

دارد.   وجود  رابطه  دموکراسی  به  گذار  و  اقتصادی  توسعه  بین  مدرنیزاسیون  نظریه  طبق 
به   منجر  اقتصادی  دموکراسی در کشورها میتوسعه  نزدیک  علی  شود.ایجاد  رابطه  رغم 

»طبق  عوامل مختلفی مانع این گذار در چین شدند که    ،بین توسعه اقتصادی و دموکراسی
 شود:می هبعضی از عوامل  اشار در ذیل به « چارچوب نظری مقاله 

https://news.cgtn.com/
https://news.cgtn.com/
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 کمونیست   ب حز ـ الف
ژوئیه    در  چین  کمونیست  شد.1921حزب  کمونی   تاسیس  رهبری   ست،حزب  را  چین 

اعضای آن  کند.دهد و به کارهای دولت رسیدگی میکند. عقاید و نظرات سیاسی میمی
اصل از  پیروی  می  به  کنترل  و  هدایت  پایین  به  باال  از  دموکراتیک«   شود.»سانترالیسم 

برای دفاع و   و  حزب کمونیست چین یکی از عوامل موثر در گذار به دموکراسی است »
سیاسی خود بسیار مصمم است و ابزار این کار را برای یک دوره طوالنی    تداوم انحصار 

)البته نه برای همیشه( دارد. با این حال، یک دیدگاه اقلیت معتقد است که روزهای حزب  
به احتمال زیاد گذار به دموکراسی در چین طی    در واقع  کمونیست چین روبه پایان است. 

اتفاق    15تا    10 آینده  افتاد. سال  خوش  خواهد  دیدگاه  این  پشت  در  درباره  آنچه  بینانه 
سال    40کشور در    80المللی )تقریباً  آینده دموکراتیک چین قرار دارد، تجمیع تجربه بین 

به اشکال و درجات مختلف دموکراسی گذر کرده اقتدارگرا  از حکومت  اند( و گذشته 
اجتماعی  دهه علوم  تحقیقات  ددرباره  ها  گذار  استبدادی  پویایی  فروپاشی  و  موکراتیک 
 (Pei, 2013: 8).باشد« می

در    انتخابات مستقیمبرگزاری  حزب در همه سطوح حکمرانی در چین همه کاره است و  
آینده   در  ملی  نیستسطح  متصور  چین حاکمیت  بر  حزب کمونیست    بعبارتی   .نزدیک 

دارد د  .کامل  به  چین  کمونیست  حزب  که  معتقدند  پژوهشگران  از  ذیل  تعدادی  الیل 
 مخالف و مانع دموکراسی است:  

دارد    - اطمینان  اقتصادی  رشد  در تحقق  توانایی خود  از  ظاهراً حزب کمونیست چین 
مهمترین آزمونی که   پوشی کرده است. که از جستجوی مشروعیت دموکراتیک چشم

و  داخلی  فشارهای  به  چگونه  که  است  این  هستند  روبرو  آن  با  چین  رهبران    اکنون 
 (Ci, 2019). ای ایجاد دموکراسی چین پاسخ دهندخارجی بر

اعمال سلطه و حاکمیت بر مردم چین  کافی برای    قدرت  هنوزحزبی چین  رژیم تک  -
توانایی اثبات شده و عظیم سرکوب )مهمترین عامل    دارای حزب کمونیست    را دارد.

خودکامگی دگراندیش  باشد.می  ها(بقای  عقاید  سرکوب  خواهد   انبنابراین    ادامه 
 یافت.
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رگه  - با  قدرت  در  را  خود  انحصار  که  است  مصمم  همچنان  از  حزب  قوی  های 
جوان و  تقویت  بر  و  کند  حفظ  قسمتناسیونالیسم  تاکید سازی  حزب  مختلف  های 

 کند. می

 ارتش چین  ـ ب
باشد و به مناسبت نقشی که در  ارتش آزادیبخش خلق از ارکان اصلی حکومت چین می

کرده، به صورت یکی از عناصر قدرتمند در دولت چین درآمد و از  پیروزی انقالب ایفا  
بارها نشان داده که تا چه حد می باشد.آن موقع تاکنون   تواند در سرنوشت کشور موثر 

انقالب فرهنگی و گارد سرخ در سال  بهره نیرو جهت کنترل  این  مائو از   ،1967برداری 
، مداخله ارتش برای سرنگونی  1970ال  در س  ائوی ب  ن ی ل  مارشالطرح کودتای نظامی علیه  

تندور اکتبر    جناح  در  چهارنفره(  سرکوب    1976)باند  برای  نظامی  نیروی  از  استفاده  و 
ژوئن   در  ضدکمونیستی  است.1989تظاهرات  واقعیت  این  دهنده  دلیل    نشان  همین  به 

دارد   قرار  حزب کمونیست«  نظامی  مرکزی  »کمیسیون  اختیار  در  ارتش  عالی  فرماندهی 
بنابراین قوه مجریه در چین    ه ریاست آن معموال به عهده رهبر حزب کمونیست است.ک

ارتش و هیئت دولت است.    ندارد بلکه ترکیبی است از حزب،   د به صورت مستقل وجو
دارد    ـ  بعبارتی حکومت  تسلط  سیاسی  نظام  بر  نیز  و حزب  دارد  کنترل  ارتش  بر  دولت 

(Shambaugh, 2002). 
ب ش  ه نقش آن در به قدرت رساندن حزب کمونیست چین و موقعیتارتش خلق با توجه 

داشته   چین  خلق  جمهوری  در  مهمی  سیاسی  نقش  همیشه  قدرت،  اصلی  پایگاه  بعنوان 
است. رهبران غیرنظامی چین با توجه به عوامل ذیل تأکید زیادی بر اطمینان از وفاداری  

 مداوم ارتش به حزب کمونیست چین دارند: 
تمایل ارتش برای حمایت از ادامه حکومت حزب کمونیست چین    اولین مورد شامل -

تمایل   و  سیاسی  وفاداری  مسئله  است.  حزب  عالی  رهبران  دستورات  از  اطاعت  و 
  سیاسی و   های بحرانی، در قلب روابطارتش به پیروی از دستورات غیرنظامی در دوره

 نظامی قرار دارد.  

رهبران - انتخاب  در  ارتش  تأثیر  شامل  دوم  افسران   مورد  است.  چین  غیرنظامی  عالی 
نظامی در نهادهای مهم حزب کمونیست قرار دارند از جمله نمایندگی در کنگره ملی 

 ای حزب، کمیته مرکزی و دفتر سیاسی.  های دورهمردم، کنگره
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آن   - در  که  است  سیاسی  فضای  به  دادن  شکل  در  ارتش  توانایی  شامل  سوم  مورد 
برجسته   فعالیت میرهبران  ارتقا رقابت میغیرنظامی  و  نفوذ  برای  و  کنند. حتی  کنند 

اگر ارتش وفادار باشد و تأثیر آن در انتخاب رهبران عالی چین محدود باشد، توانایی  
تواند بر وضعیت سیاسی و تصمیمات رهبران  تر فضای سیاسی میگیری گستردهشکل

بگذارد   تأثیر  میمو  (Kiselyczny, 2010: 12).عالی  نشان  فوق  در  ارد  که  دهد 
  باشد.گیری ارتش تابعی از سیاست حزب کمونیست چین میموضع ،فرایند گذار

   محوراقتدارگرای توسعه دولت ـ پ
توسعهموفقیت دولت  عدم  های  در  مهمی  نقش  مردم  برای  رفاه  ایجاد  و  اقتصاد  در  گرا 

ملت دارد.  ،همراهی  دموکراسی  به  گذار  دولتموفقیت  جهت  ایجاد    های  باعث 
تک سیاسی  سیستم  از  مردم  رضایت  و  استمشروعیت  شده  چین  در  از    حزبی  مردم  و 

اصالحات سیاسی موافق نباشند. اصالحات    باترس از دست دادن این شرایط ممکن است  
نظام سیاسی و فرآیندی تحت سلطه دولت است.   اقتصادی چین تحت هدایت  و توسعه 

کند بلکه زمینه  محتوا و جهت اصالح بازار را تعیین میدولت چین نه تنها ماهیت، دامنه،  
می فراهم  نیز  اقتصاد  توسعه  برای  اجرای  را  و  سازماندهی  در  شدت  به  همچنین  کند. 

اقتصادی،فعالیت منابع  دولتی عمده  دارد. دستگاه  نقش  اقتصادی  و    مالی،  های  اجتماعی 
بر   دولت  کنترل  دارد.  خود  انحصار  و  کنترل  در  را  اقتصادی،  سازمانی  و  سیاسی  منابع 

می قادر  را  سیاسی  دهندنخبگان  افزایش  را  خود  قدرت  و  ثروت  تا    بنابراین  سازد 
 یابد.های اصالحات دموکراتیک کاهش میانگیزه

دولت  محدودیت یک  چین  دارند.  سیاسی  توسعه  در  مهمی  نقش  نهادی  حزب    -های 
علی و  است  بازالنینیست  اصالحات  چهار  رمرغم  در  باقی  حور  تغییر  بدون  گذشته  دهه 

های حاکمیت خود را تنظیم  حزب یاد گرفته است که چگونه روش  ـ  مانده است. دولت
کند و با شرایط جدیدی که بواسطه تغییرات اقتصادی و اجتماعی بوجود آمده، سازگار  

ای در جامعه نفوذ کرده و در آن ادغام شده و دولت به طرز ماهرانه  ـ  شود. دستگاه حزب
حزب، وابستگی جامعه را  ـ    دولت  از طرف دیگر،  ابلیت اداره آن را افزایش داده است.ق

 دهد. به دولت افزایش می
اقتصادی   موفق   مطلوب،عملکرد  است.  داده  افزایش  را  دولت  مشروعیت  و    یت اعتبار 

رژیم عملکرد  برای  اقتصادی  می  ،توسعه  تلقی  رژیم  مهم  مشروعیت  و  اعتبار  و  شود 
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از درخواست نخبگان سیاسی    متناوببطور  .  داده استدر میان مردم افزایش  اقتدارگرا را  
و نیروهای مختلف اجتماعی برای حمایت از اصالحات دموکراتیک و تغییر رژیم کاسته  

پیو«می جهانی  »نظرسنجی  سال    شود.  می   2008در  که  نشان  عملکرد   %86دهد  از  مردم 
ارتقا  هستند.  راضی  بسیار  چین  افزایش  استا  یاقتصادی  باعث  زندگی  سطح  نداردهای 

دولت است.  ـ  مشروعیت  شده  نمی   حزب  فکر  مردم  از  بسیاری  و  سیاسی  کنند  نخبگان 
نائل شدن به دموکراسی ضروری    برای دستیابی به توسعه اقتصادی و بهبود سطح زندگی، 

بی و  اطمینان  عدم  نگران  آنها  بعالوه،  گذار  است.  فرایند  از  ناشی  احتمالی  ثباتی 
 .(Guo, 2018: 53کراسی هستند که ممکن است برای چین ایجاد شود )دمو

مسیر چین  مثل  کشورها  از  بعضی  در  اقتصادی    یاقتدارگرایی  توسعه  برای  بوده  موفق 
مداوم،   است. رشد  باالی  سطوح  شامل  چشمگیر  اقتصادی  دستاوردهای  به  چین 

سطح  پیشرفت در  سریع  و  چشمگیر  افزایش  و  تکنولوژیکی  اجتماعیهای  -توسعه 
بیرون آورده است. چین استدالل   نفر را از فقر  میلیون  نائل شده است و صدها  اقتصادی 

که  می دیگری  نکته  است.  آمده  بدست  اقتدارگرا  حکومت  سایه  در  موفقیت  این  کند 
نادیده گرفته   اقتصادی چین محسوب    شدهاغلب در این زمینه  و فاکتور کلیدی موفقیت 

ساالری و ترکیب تمرکززدایی اقتصادی و اداری با سیستم  شایسته  ی شود سیستم ارتقامی
این بدان معناست که جهان بتدریج با    (Hartmann, 2017: 73).  متمرکز سیاسی است 

هماهنگ  ،هاارزش چینی  ترجیحات  و  میهنجارها  پکتر  پیشبرد    ن شود.    اهداف در 
د که لیبرالیسم سیاسی دیگر افزایکند و به این حس میعمل میموثر  های خودکامه  دولت

شیوه در  استبدادی  کشورهای  ماند.  نخواهد  جهانی  سیاست  در  اصلی  نیروی  های  یک 
کرد خواهند  بیشتری  توانمندی  و  امنیت  احساس  خود  کشورهای    و  ضددموکراتیک 

وسوسهنیمه برابر  در  پکن  مستبد  زیرا  گرفت،  خواهند  قرار  سرکوب  و  کنترل  های 
 :Foot, 2021).  هنجارهای لیبرال دموکراتیک را تغییر داده است  های پایبندی بهانگیزه

را    (217 مدرنیزاسیون  نظریه  و  مدرنیته  هسته سخت  که  مفروضاتی  چین  توسعه  بعبارتی 
مفروضاتید دگرگون کرده  ن دهشکل می تنها دموکراسی  است.  نظر ها میمثل  از  توانند 

باعث توسعه  داری و دموکراسی لیبرال  نظام سرمایهترکیب  اقتصادی رونق بگیرند یا اینکه  
 .Peters, 2021: 231)) شودمی
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 ضعف جامعه مدنی در چین  ـ ت
جامعه مدنی قوی مهمتر    ، استدالل کرده است که در فرهنگ سیاسی دموکراتیک  پست ی ل

 :Lipset, 1994)  انجامداز نهاد انتخابات است. زیرا این امر به  تقویت سیستم سیاسی می

نیروم  .(3 مدنی  جامعه  سنت  فاقد  دموکراتیک  ن چین  حکومت  تجربه  و  توانایی د    است. 
این است   اساساً در گرو  برای گسترش و توسعه دموکراسی سیاسی  مستقل  جامعه مدنی 

کمونیست تا چه حد قادر به حفظ انسجام خود است و دولت چین تا چه حد    که حزب 
درگیریمی استانتواند  و  دولت  مختلف  سطوح  میان  بدنبال  های  که  را  مختلفی  های 

یکی از عناصر اصلی در برخورد با هر دو مساله،   کسب منافع اقتصادی هستند مهار کند.
   .(368: 1385استلز، )ک گیری ارتش آزادیبخش خلق است وحدت و جهت

توسعه دولت  مدنی موفقیت  جامعه  ظهور  به  موارد  اکثر  در  اقتصادی  نوسازی  در  گرا 
می اندام  عرض  اقتدارگرا  دولت  برابر  در  که  و   کند.انجامید  اجتماعی  تغییرات  وقتی 

توسعه دولت  مانور  قدرت  سیاسی گشود،  نهادهای  درون  به  را  خود  راه  گرا  دموکراسی 
به نحوی که مدیریت رقابت جهانی و همزمان رفاه شخصی حاکمان روز به   یافت.کاهش 

 شد.روز برای دولت دشوارتر می
، حزب کمونیست  1989در ژوئن    آن من   ان ی ت با گذشت بیش از سی سال از سرکوب میدان  

چین کاماًل قدرت را در اختیار دارد. وزارت امور خارجه ایاالت متحده، جمهوری خلق چین  
کند. رهبران حزب کنترل سیاسی را از طریق ترکیبی از  توصیف می   "کشوری اقتدارگرا "را  

اقتصادی،  توسعه  ترجیحات عمومی،  برخی  به  پاسخگویی  و  بین طبقات  همکاری    سرکوب 
ملی  تحریک  و  و تحصیلکرده  مشروعیت( متوسط  تقویت  )برای  این  حفظ کرده   گرایی  اند. 

های  های حساس مانند گروه رقانونی در میان گروه حزب بخصوص نسبت به فعالیت جمعی غی 
اقلیت  و  سازمان مذهبی  قومی،  بشر  های  حقوق  فعاالن  و  سیاسی  مخالفان  کارگری،  های 

 (Congressional Research Service, 2021: 1).  حساس است 
چین   و  در  ترجیحی  مزایای  دلیل  به  روشنفکران  حتی  و  اجتماعی  و  تجاری  نخبگان 

های تجاری  شوند. سازمانهای خود به شدت به دولت وابسته میفعالیتحمایت مالی در  
روشنفکران نیز برای تحقیق    و اجتماعی برای بقا و رشد خود باید با دولت همکاری کنند.

پروژه  کنند.  بودجه  درخواست  دولت  از  برنامهباید  و  به  ها  وابسته  نهادهای  توسط  هایی 
ها هنوز توسط دولت  ها و دانشگاهشوند. کالجدولت در همه سطوح طراحی و کنترل می  
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سازمان توسط  و  میاداره  کنترل  و  هدایت  حزبی  نهادی  های  و  ساختاری  محیط  شوند. 
زمینه و  بنیادی  بین  که  )شرایط  دموکراتیک  توسعه  و  اقتصادی  توسعه  بین  رابطه  بر  ای( 

تأثیر می  ـ  توسط دولت تنظیم و تعریف شده است،  تمایل    ـ  گذارد. دولتحزب  حزب 
و حفظ   ثبات  فکر  به  بیشتر  و  است  داشته  دموکراتیک  اصالحات  از  به حمایت  کمتری 

 وضعیت موجود است. 
از   نظرسنجی  از ساکنان پکن در دسامبر    700در یک  از  1995نفر  بیش  نفر درصد   95، 

ترجیح می دهند در یک جامعه با ثبات  »پاسخ دهندگان با این گزاره موافقت کردند که  
است»تا    «کنندزندگی   اختالل  ایجاد  مستعد  که  آزادتر  جامعه  یک  یک   «.در  در 

شان جدا  ها خود را از حکومتانجام شد عموماً چینی  1990نظرسنجی دیگر که در سال  
نظرسنجی  دانستند.می این  از  71/ 6در  که  نفر    2896درصد  بودند  معتقد  دهندگان  پاسخ 

ندار تاثیری  آنها  روزمره  زندگی  در  محلی  که  دولت  حالی  در  همین     8/71د  درصد 
تفاوتی ناشی از این باور است    دیدگاه را در مورد تاثیر دولت ملی داشتند. دلیل چنین بی

سلسله ماهیت  به  توجه  با  دولتی  مقامات  چینیکه  جامعه  آنها  مراتبی  با  یکسانی  رفتار  ها 
افز(Chan, 2013: 651)ندارند   از  منافع حاصل  اقتصادی و  پیشرفت  اما  تجارت  .  ایش 

این  با سایر کشورها برای کل چین باعث افزایش رضایت عمومی مردم از رهبری    پکن 
 شده است.  کشور

ها و هنجارهای دموکراتیک، رفاه و امنیت سیاسی و  ارزش  ،حقوق بشر  جامعه مدنی،  ن چی
مختلف   ابعاد  در  را  اطلس  اقیانوس  شرکای  میاقتصادی  قرار  انتقاد  پیوند  دهدمورد   .

ارزشفراآتال  در  ریشه  مدنی،  مانند  ی  هاینتیک  حاکمیت  جامعه  پلورالیسم،  دموکراسی، 
تفکیک قوا، آزادی مطبوعات، بازارهای آزاد و عادالنه و احترام به حقوق بشر و   ،قانون

این ارزشآزادی برای دموکراسیهای مدنی دارد. حفظ  بسیار مهم  ها  فراآتالنتیک  های 
»  (Ischinger_Nye, 2021: 45).  است دیگر  سوی  سیاسی  از  مسائل  به  که  انتقاداتی 

می تنش داخلی چین  تا  مذهبی گرفته  آزادی  و  بشر  از حقوق  سانسور  شود  و  قومی  های 
فزایندهرسانه طور  به  بین ها،  توجه  کانون  در  انتقادات  ای  و  تفسیرها  دارد.  قرار  المللی 

ای به  در چین بعنوان توطئهگیرد، اغلب  خارجی بویژه آنچه از ایاالت متحده سرچشمه می
 (Li, 2013: 2). شودتفسیر می پکنرهبری ایاالت متحده برای جلوگیری از ظهور 
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پیش  غالباً  جدید  چین  و  بینیناظران  توسعه  میان  ارتباط  تلویحی  فرض  با  را  خود  های 
بنابراین آنها پیش دموکراسی آغاز می کنند که رشد طبقه متوسط جدید و  بینی میکنند. 

قدرت  تو ناگهانی  سقوط  یا  تدریجی  زوال  به  نفوذ  با  و  قدرتمندتر  مدنی  جامعه  لد 
های  کنترل شدید اکثر انجمن   ،های حزب کمونیستانجامد. شبکه سازمانکمونیستی می

حزب بر جامعه مدنی ]=شیمین شه    های زندگی مدنی را در دست دارد.داوطلبانه و جلوه
دارد.   [1هوئی  تنسانهر  تسلط  از  در  ها  آزادی  این  ولی  برخوردارند  باز  فضای  و  وع 

است. رسانه دارند  چارچوب دستکاری سیاسی  الکترونیکی در جامعه وجود  های جدید 
اینترنت در چین وجود دارد ولی چین    کنند.اما در مسائل سیاسی چین خویشتنداری می

به بهای محدود ساختن دسترسی شهروندان   به  تنها کشوری است که توانسته است  خود 
موفقیت به  جهانی،  شبکهشبکه  پایگاه  کنترل  زمینه  در  یابدهایی  دست  ارتباط  و   ها 

توسعه  ،بنابراین   .(1385  )کاستلز، دولت  طریق  از  کمونیست  جامعه  حزب  ظهور  از  گرا 
تحت سلطه خود قرار داده   ترل کرده ومدنی مستقل در جامعه جلوگیری کرده و آن را کن

 است.

 چندپارگی و وابسته بودن طبقه متوسط به دولت و حزب ـ ث
سال   کیفیت  1949از  افزایش  آن  پی  در  و  شهرنشینی  و  شدن  صنعتی  موفق  فرایند   ،

این  بر  عالوه  کرد.  ایجاد  چین  جامعه  در  شگرفی  تحوالت  گرایی  کثرت  ، آموزش، 
شارهای  اجتماعی و اقتصادی که ریشه در اصالحات اقتصادی دوران پس از مائو دارد، ف

به دنبال داشت. این گرایش   فزاینده تغییرات سیاسی  های اجتماعی  ای را در زمینه ایجاد 
پیش  از مفسران  بسیاری  نظر  به  متوسط شهری که  استقرار  مانند ظهور طبقه  اساسی  شرط 

می است  پیش دموکراسی  اکنون  را  که  نظریه  این  استقرار  شرطتواند  برای  الزم  های 
 .(304: 1378)لفت ویچ،  تقویت کندرا است  دموکراسی فراهم شده 

های نظام چین به سمت اصالحات اقتصادی و نیز بسیار آهسته به سمت اصالح سایر جنبه
های کوچکی در راه برقراری دموکراسی برداشته  حقوقی و اداری حرکت کرده اما گام 

اسی پایدار  است. اگر توسعه اقتصادی و طبقه متوسط دو عامل کلیدی دستیابی به دموکر

 
1. Shimin Shehui 
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می حرکت  صحیح  مسیر  در  چین  رشد    کند.باشد  و  خود  کنونی  مسیر  به  چین  اگر 
اقتصادی ادامه دهد و یک بورژوازی بنا کند و سپس سیاست خود را لیبرالیزه کند آنگاه  

:  1385)زکریا،    در یک دگرگونی شگرف به سمت دموکراسی اصیل دست خواهد یافت
دال  .(104 به  چین  در  متوسط  نمیطبقه  ذیل  کشور  یل  این  در  دموکراسی  عامل  تواند 

 باشند:  
است. -1 آن  کردن  و خرج  درآوردن  پول  به شدت سرگرم  چین  متوسط  طبقه    طبقه 

کمونیست سلطه  شکستن  درهم  برای  چندانی  انگیزه  که  شهری  جدید  ها  متوسط 
بسیار مخاطره بهآمیز میندارد و تالش برای این کار را    رغم نفرت از دولت،داند، 

خانوادهمی وقتی  تا  از حزب کمونیست چین  تواند  را  نفرت خود  کامروا هستند  ها 
 . (368: 1385 )کاستلز، کنار بگذارد

و   -2 از خود سستی  اقتصادی  امنیت  ازای  در  دموکراسی  از  دفاع  هنگام  متوسط  طبقه 
های مختلف که در کشورهای مختلف شرق  نظرسنجی   طبق  دهند.تزلزل نشان می

خصوصاً چین انجام شده است تعداد زیادی از مردم تمایل دارند تا از اقدامات  آسیا  
 پوشی کنند. غیر قانونی مسئولین کشورهایشان به بهانه رفع بحران چشم

ثبات اجتماعی و  طبقه متوسط چین یکدست و همگن نیست و نسبت به دموکراسی، -3
افراد طباصالحات دارای نگرش از  متناقضی است. گروهی  متوسطهای  به طور    قه 

اجتماعی   -همزمان از اصول دموکراتیک و مشارکت محدود در رویدادهای سیاسی 
می صحبت  چین  اجتماعی  ثبات  از  اطمینان  با  و  دیگر  کنند.حمایت  سوی  این    از 

دولت   حوزه  از  خارج  در  دموکراتیک  اصالحات  که  ندارند  چندانی  تمایل  افراد 
بی را  امر  این  زیرا  گیرد،  می ثبا صورت  تلقی  کننده  پیش »  کنند.ت  بینی  برخالف 

تحوالت   متوسط،  طبقه  تقویت  و  چین  در  اقتصادی  توسعه  مدرنیزاسیون،  تئوری 
نبود   معمای  کار  این  است.  نکرده  ایجاد  اقتدارگرا  کشور  این  در  را  دموکراتیک 

را علی متوسط روشن میدموکراسی در چین  طبقه  نظر می رغم رشد  به  رسد  کند. 
اثر طبقه متوسط را باید در چندپارگی آن جستجو کرد.  ن رفتار سیاسی بیکلید تبیی

مواضع سیاسی، زیر گروه  تفکیک  اجتماعی  و  متوسط  اقتصادی  طبقه  مختلف  های 
یا    ـچین   کوچک  مشاغل  خصوصی  کارآفرینان  حزب،  کادر  و  دولتی  مقامات 

در تنش  و  سفید   یقه  کارمندان  و  متخصصان  بگروه  متوسط،  فرعی  اعث  های 
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های  ها و نگرششدن طبقه متوسط در چین شده است. منافع این گروه  خاصیتبی
این، بر  عالوه  است.  متفاوت  دموکراتیک  تغییر  به  نسبت  روش  آنها  های  دولت 

این امر نقش مهمی    های طبقه متوسط دارد.ای برای مدیریت این زیرگروه زیرکانه
   (Mei, 2019: 28). « های سیاسی دارد در جلوگیری از فعالیت

می -4 تشکیل  را  جمعیت  از  کمی  درصد  فقط  چین  در  متوسط  از  دهد طبقه  نظر    و 
دار  ، اشتغال متفاوتی  سازماننماهیت  کارمندان  عمدتا  متوسط  طبقه  افراد  های  د. 

تحت کنترل دولت هستند. برای طبقه متوسط مستقر، ثروت انگیزه مشارکت سیاسی  
زیادی دارد و به همین دلیل از یک دولت استبدادی  است. طبقه متوسط ترس بسیار  

 کند.حمایت می
و  سرمایه -5 آن هستند  به  وابسته  بلکه  نیستند  از دولت  مستقل  متوسط  و طبقات  داران 

اند. دولت ایجاد کرده  -شبکه قدرتمندی را در نهادها و ساختارهای دستگاه حزب  
برنامه اقتصاد  از  گذار  اقتصاددر  به  مرکزی  شده  سرمایه  ریزی  با  بازار،  داران 

جستجوی کارگزارانی در دولت، تجارت خود را توسعه دادند. از آنجا که نخبگان  
می کنترل  را  بازار  به  ورود  و  منابع  سیاست  سیاسی  به  بخش خصوصی  رشد  کنند، 

 دولت، تصویب، صدور مجوز، مداخله، کنترل اداری و سازمانی بستگی دارد. 

با دولت و های نگرشی و رفتار گیریجهت ارتباط آن  به  منوط  متوسط در چین  ی طبقه 
آن  اقتصادی  و  اجتماعی  بعنوان    هاست.ادراک  متوسط چین  طبقه  اگرچه  حال حاضر  در 

نمی عمل  دموکراسی  به  منادی  نسبت  آن  فعلی  نگرش  است  ممکن  آینده  در  اما  کند، 
کند. تغییر  جهت  دموکراسی  در  اساسی  تغییر  سمچنین  به  متوسط  طبقه  ت  گیری 

حزب کاهش  و    تواند اتفاق بیفتد، بویژه هنگامی که وابستگی آن به دولتدموکراسی می
طبقه   چین  در  یابد.  تغییر  خود  اقتصادی  و  اجتماعی  وضعیت  از  طبقه  این  درک  و  یابد 

نمی حمایت  کردن  دموکراتیزه  از  و  متوسط  دولت  به  متوسط  طبقه  وابستگی  بین  کند. 
من رابطه  دموکراسی  از  آن  طبقه  حمایت  اقتصادی  و  اجتماعی  رفاه  و   دارد  وجود  فی 

 متوسط با حمایت دموکراتیک آنان ارتباط منفی دارد. 
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گیری نگرشی و رفتاری طبقه متوسط  برای بررسی جهت  2007و    2008در سال    1چن  یج
های عمیق با ساکنان سه شهر بزرگ چین،  جدید چین به دموکراسی، بررسی و مصاحبه

شیان انجام داد. هر کدام از این شهرها نمایانگر سطح متمایزی از توسعه  پکن، چنگدو و  
اقتصادی هستند. در این پژوهش نقش دولت چین در ایجاد طبقه اجتماعی و شکل دادن  

اجتماعی  معاصر مورد    -به صفات  مائو در چین  از  سیاسی آن در جریان اصالحات پس 
 کند که:  از این مجموعه تایید میهای تجربی حاصل بررسی قرار گرفته است. یافته

های دولتی در مقایسه با سایر طبقه متوسط جدید چینی بویژه افراد شاغل در دستگاه ـ الف
از   و کمتر  دارد  از دولت  به حمایت  بیشتری  تمایل  پایین  بویژه طبقات  اجتماعی  طبقات 

 (.Ursillo, 2017)  کندها و نهادهای دموکراتیک حمایت میارزش

نهادی  نگ  ـ  ب و  فکری  روابط  از  تابعی  دموکراسی  به  نسبت  جدید  متوسط  طبقه  رش 
 باشد.نزدیک این طبقه با دولت و رفاه اقتصادی اجتماعی متصور  از آن می

میـ    پ باعث  متوسط  طبقه  میان  در  دموکراسی  از  حمایت  طبقه  عدم  این  که  شود 
 .(Chen, 2013) نمایداجتماعی به نفع دولت فعلی و مخالف تغییرات دموکراتیک عمل 

خانواده جایگاهی مهمی دارد و    ،در فرهنگ کنفوسیوسی  کنفوسیوس و دموکراسیـ    ج
خانواده سطح    ،در  در  دارد.  وجود  فرزندان  و  والدین  بین  نیز  اقتدار  و  اطاعت  فرهنگ 

افراد از نظر فرهنگی هدف نهایی خود    تر بین ملت و دولت این فرهنگ وجود دارد.کالن
تفاوت روابط بین    دانند.های والدین و باالتر از آن دولت میداف و آرماندر خدمت اه

   افراد و دولت در کشورهای غربی و چین باعث عدم درک متقابل از یکدیگر شده است
.(Chan, 2013: 649) 

کنفوسیوس  و  دموکراسی  ارتباط  مورد  مختلفدر  نظرات  در    یگرایی  است.  مطرح شده 
متغیری  بی ربط یا حتی مضر برای فرایند دموکراسی در  حالی که برخی کنفوسیوس را 

تأکید می  برخی دیگردانند،  چین می ماندگار آن  و  مثبت  تأثیر  اما در عین حالبر    کنند 
 گرایی ضددموکراتیک نیست. توان ادعا کرد که کنفوسیوسمی

 
1. Jie Chen 
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اکنفوسیوس دموکراتیک  نه  دموکراسی  گرایی  یک  بلکه  دموکراتیک  ضد  نه  و  ست 
اما کمک    خاص )چینی( است. اگرچه مانعی غیرقابل عبور برای دموکراتیک شدن نیست 

گرایی  کنند که کنفوسیوسپردازان سیاسی استدالل می»نظریه  کند.کمی به این روند می
تواند به فرهنگ  میگرایی است و  کاماًل با مدرنیته سازگار و طرفدار آزادی، مدارا و نخبه

  اما   ؛(Hu, 2000: 56)   « دوستانه و دموکراتیک کمک کند و ایجاد نهادهای مدرن انسان
دولت یک شخصیت مردساالر    ، وسکنفوسی از دیدگاه  ای معتقدند که  از سوی دیگر عده

رو منجر به تمایل عموم مردم برای پذیرش کند، از این که از افراد خود محافظت می است
غالب می  نقش  دولت  مسلط  بو  سازگاری  شود.  غربی  دموکراسی  با  کنفوسیوس  عبارتی 

بر روند    ندارد. به    دموکراسی درتفاسیر متعدد و متناقض از تاثیر آن  چین وجود دارد و 
 گرا کمک کرده است.رسد تاکنون به تقویت دولت توسعهنظر می

 بافت جامعه چینی   ـ چ
با فرهنگ   متناسب  و  زمینهبافت جامعه هماهنگ  از عوامل  لیبرال  ای  سیاسی دموکراسی 

می دموکراسی  ایجاد  به  کننده  عناصر   باشد.کمک  با  بومی  بافت  تضاد  صورت  در  اما 
»عوامل مختلف    ایجاد دموکراسی با مشکل مواجه خواهد شد.  ،فرهنگ دموکراسی لیبرال

بازدارنده   بعنوان عوامل  اجتماعی  مادی و  فرهنگی،  دموکراسی در چین مطرح تاریخی، 
کشور چین برخالف کشورهای اروپای شرقی از تجربه قبلی    ، شود. به لحاظ تاریخیمی

نیست. برخودار  زمینه دموکراسی  امر چشم  در  را در شرایط  این  واقعی  انداز دموکراسی 
فرهنگ سیاسی چین نیز با دموکراسی سازگاری ندارد، چون    کند.ناپذیر میکنونی امکان

بسیار ریشهسنتدارای   استبدادی  است« های  استبداد  از  مردم  اطاعات  و  ویچ،    دار  )لفت 
1378  :304) . 

مطرح    ،ن ی کوا  یل   ،، اولین بار توسط رهبر سنگاپور"های آسیاییارزش"همچینین بحث  
سنگاپور رهبر  دیدگاه  از  آسیا    ، شد.  کشورهای  توسعه  برای  غربی  دموکراسی  لیبرال 
های لیبرالیسم به این معنی است که جوامع  توجه به مولفه  مناسب نیست. رشد چین بدون

آزاد در سراسر جهان باید برای ادامه دوره رکود دموکراتیک و یا حتی بدتر شدن آماده 
سیستم انتخاباتی و حاکمیت    ،دموکراسی به معنای غربی  (Chhabra: 2019: 1).  شوند

ج برای  سیستمی  نتوانسته  چین  هنوز  و  است  اساسی  کندقانون  پیدا  آن     ایگزینی 

.(Vukovich, 2019: 200) 
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شود چون مردم این در جوامع فقیر نیز استقرار دموکراسی نیاز و خواسته جامعه تلقی نمی
تالش تمام  باید  کنند.جوامع  خود  بقای  صرف  را  خود  فکری  و  جسمی  چنین    های  در 

حاشیه نقش  مردم  سیاسی  جوامعی  مشارکت  در  انفعالی  یا  این    دارند.ای  به  توجه  با 
گروه کوچکی از نخبگان    ،استدالل در صورت حرکت سریع چین به سمت دموکراسی

های سازمان یافته  عنصر صاحب نفوذ جدید و گروه   قدرتمند متشکل از قشر حاکم سابق،
های حاشیه شهری و  شوند و اغلب مردم از جمله گروه شهری بر فرایند سیاسی مسلط می

روس  عظیم  داد.جمعیت  خواهند  دست  از  را  خود  امتیازات  از  بسیاری  با    تایی  بنابراین 
جهش سریع به دموکراسی مخالف هستند ولی با آغاز روند ایجاد دموکراسی بتدریج از  

   .های مختلف بهبود یابد، مخالفتی نداردنظر مشارکت عمومی و نمایندگی گروه
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 ده گذار به دموکراسی در چینکنن تسهیلعوامل 

در سوی   اما  هستند  متنوع  و  متعدد  چین  در  دموکراسی  به  گذار  موانع  و  عوامل  هرچند 
 :  کنندمیپذیر و تسهیل دیگر عواملی وجود دارد که این گذار را امکان

در دوران اصالحات اقتصادی، گشودن درهای کشور به روی سیل عقایدی که از    ـ  الف
باعث دگرگونی شگرف سیاسی و اجتماعی در شهرها و    انی شدن و...آمد، جهخارج می

روستاها شده است. این امر به مرور زمان باعث تحول در نگرش مردم خواهد شد و فشار  
 مردم برای کسب دموکراسی را افزایش خواهد داد. 

دهه  ـ  ب در  خودگردانی  اعمال  و  محلی  کنترل  انتخابات  و  رهبری  تحت  گذشته،  های 
دولت، فرهنگ سیاسی را تغییر داده است. بویژه این انتخابات باعث مطرح شدن    ـ  حزب

شود. بیشتر مردم در روستا و  حقوق شهروندان و دموکراسی می  مفاهیمی مثل شهروندان،
اند. خودگردانی جامعه و اداره محلی امور عمومی شرکت کرده  شهر در انتخابات محلی، 

کمیته ساکن محله در    100,000روستاهای چین و    کمیته روستایی در   600,000بیش از  
ناآرامی دارد.  وجود  اعتراضچین  عمومی،  پرونده های  و  به  ها  دولت  علیه  قضایی  های 

محلی   مقامات  توسط  قدرت  از  استفاده خودسرانه  و  رفاه  حقوق شهروندان،  نقض  دلیل 
تأثیرا سیاسی  توسعه  بر  پایین  از  تغییرات  این  همه  است.  یافته  و افزایش  دارد  مثبتی  ت 

 آورد. کشد و فشار میدولت را به چالش می
اجتماعی  ـ  پ تغییرات  شیوه  و    نوسازی،  و  کرده  ایجاد  چین  در  فرهنگی  و  اقتصادی 

برخی   اجرای  و  شروع  چرایی  مورد  در  مردم  است.  داده  تغییر  را  مردم  تفکر  و  زندگی 
سیاستسیاست کشیدن  چالش  به  بها،  تالش  و  دولت  غیرمردمی  در  های  مشارکت  رای 

سیاست تغییر  یا  سیاستگذاری  در  تأثیرگذاری  و  عمومی  امور  میانجام  بحث  کنند.  ها 
ارزش و  اجتماعی  اقتصادی  است.  شرایط  شده  قبل  از  متفاوت  کامال  اجتماعی  های 

گوید باور ندارند و شروع به زیر سوال  دولت به آنها میرا که  شهروندان دیگر هر آنچه  
رس ایدئولوژی  میبردن  اینترنت  یا  عمومی  انظار  در  فزایندهمی  طور  به  مردم  ای کنند. 

 کنند. های دولت انتقاد مینسبت به رفتار و فعالیت
دموکراتیز  -ت سوم  جهانی  اسیونموج  عصر  فن   شدن  در  طور  های  وریاو  به  جدید 

تأثیر   و دموکراسی چین  آزادی، حقوق  در مورد  مردم  از  بسیاری  ذهنیت  بر  چشمگیری 
وبالگ  است.  گذاشته  از  ماهرانه  و  آشکار  طور  به  شهروندان  از  نفر  میلیارد  های  یک 
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های همراه برای تبادل اطالعات و اظهارنظر در مورد  های اجتماعی و تلفن رسانه  اینترنتی،
بین  و  داخلی  دیدگاهرویدادهای  بیان  و  استفاده  المللی  خود  نارضایتی  و  انتقادی  های 

علیمی دولت رغم  کنند.  است    -اینکه  کرده  دستکاری  و  کنترل  را  اینترنت  حزب 
میرسانه تأثیر  دولت  سیاستگذاری  بر  اغلب  پررونق  اجتماعی  از   گذارندهای  مهمتر  اما 

های جدیدی از آزادی، حقوق و دموکراسی را در سراسر کشور گسترش  همه اینها ایده
سرمایه  .دهندمی فشار  دیگر  طرف  میاز  جهانی  به    تواندداری  را  کردن  لیبرالیزه  فرایند 

 . پیش ببرد همچنان که در چین چنان کرده است

  یریگجهینت
تواند به الگوی توسعه برای سایر واحدهای سیاسی تبدیل شود که در  چین در صورتی می

یک    الگو را به   این   سیاسی و فرهنگی توسعه یابد و مبانی فکری  ابعاد مختلف اقتصادی،
نما تبدیل  باشد. شیوه زیست  الگوبرداری  قابل  و  ملل جذاب  سایر  برای  نحوی که  به    ید 

دهه   از  حوزه  2021تا    1979چین  در  است  امنیتتوانسته  و    ،نظامی  ی، های  تکنولوژیکی 
شاخص  اقتصادی و  یابد  دست  توسعه  باشد  به  دارا  را  بزرگ  قدرت  حوزه  های  در  اما 

دچار یافتگی  سیاسی  توسعه  همین    .هستند  عدم  آسیب  دلیلبه  سیاسی  از  سیستم  پذیری 
 کنند.چین به دلیل توسعه نامتوازن صحبت می

این   و  دارد  احتیاج  خاصی  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  شرایط  به  دموکراسی  تحقق 
های مختلف به طور قابل توجهی متفاوت است. دموکراسی در  ها و زمانشرایط در مکان

باشد.  های منحصر به فرد و خاص میمعموالً دارای ویژگیمثل چین  کشورهای مختلف  
. به همین  کردهای خاص آن انکار  با ویژگی  را  توان جهانی بودن دموکراسیبنابراین نمی

چین دلیل   سایر کشور دموکراسی  در  دموکراسی  با  شباهتی  نداردی  مورد    .ها  دموکراسی 
تالش مردم چین شامل انتخابات عمومی، نظارت بر قدرت و مشارکت شهروندان است. 

سیستم ویژگی اما  با  باید  مشارکت  و  نظارت  انتخاب،  چینی  های  فرد  به  منحصر  های 
 گذاری شوند. نشانه

باز   بسیاری »درهای  و سیاست  که اصالحات  بودند  باور  این  بر  غربی  محققان  « چین،  از 
اقتصادی   نوسازی  حوزه  در  بزرگی  موفقیت  در   بودهتنها  چشمگیری  پیشرفت  هیچ    و 

مدرنیزاسیون  عرصه   دلیل  که  رفتند  پیش  آنجا  تا  حتی  برخی  است.  نداشته  سیاسی 
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را  موفقیت دموکراتیک  اصالحات  چین  که  بود  خاطر  این  به  دقیقاً  چین  اقتصادی  آمیز 
نمی اپیگیری  در  اغلب  که  مثالی  میکرد.  مطرح  ادبیات  شوروی  ین  جماهیر  اتحاد  شد 

اصالحات   سرعت  که  است  مدرن  سیاسیسابق  سرعت  رفت.  از  فراتر  اقتصادی  سازی 
های چین  گیرند که اصالحات و گشایش مشاهدات مهم این واقعیت را نادیده نمی  چنین 

نفر درگیر است میلیارد  از یک  بیش  تغییراتی    با  یمی  در چنین جمعیت عظ   نامناسبی اگر 
خیلی عجوالنه باشد یا به دقت مورد تفکر قرار نگیرد، صدمات میلیونی و رنج یا    دهد  رخ
هم در    ،تجاری چین   یای را به همراه خواهد داشت و همچنین بر اقتصاد و شرکاسابقهبی

می منفی  تأثیر  جهانی  سطح  در  هم  و  مردم،  گذارد.منطقه  به  که  صورتی  و گروه   در  ها 
شود   داده  اطمینان  این  چینی  جامعه  مختلف  از  طبقات  به  منجر  شدن  دموکراتیک  که 

های مهم نخواهد شد در این صورت مردم از  دست دادن رشد اقتصادی یا سایر اولویت
 ترسند. تغییر نمی

ساختاری، مولفه مختلف  جامعه  های  و  به  نهادی  گذار  مسیر  در  مانع  صورت  به  شناسی 
نیز ممکن است  یدموکراسی عمل م کنند. ترس از دست دادن ثبات سیاسی و اجتماعی 

تک حاکم  سیستم  تحمل  به  را  دهد.مردم  سوق  فعلی  به    حزبی  دستیابی  اثر  در  بعبارتی 
برود.   بین  از  چین  اجتماعی  ثبات  و  اقتصادی  رشد  است  ممکن  همچنین  دموکراسی، 

حزبی به  ط از سیستم تکرضایت طبقه متوس   انسجام میان طبقه و هیات حاکمه در چین،
عدم وجود سابقه فرهنگ سیاسی دموکراسی در این کشور    سبب اخذ امتیازات مختلف،

 دموکراسی روشن نباشد. گذار انداز باعث شده چشم
جهت گذار به دموکراسی در این کشور وجود    ای در درازمدت متغیرهای امیدوار کننده

فشارهای حقوق بشری خارجی    ازی،جهانی شدن و گسترش فضای مج  عواملی مثل  دارد.
گروه تکو  سیستم  از  ناراضی  و  دموکراسی  حامی  چین های  در  مولفه  ،حزبی  های  از 

می محسوب  دموکراسی  کننده  کشور  تسهیل  این  در  سیاسی  و  اجرایی  نخبگان  شوند. 
سیاسی،  توسعه  در  به ضعف  آگاهی  بشر  ضمن  و حقوق  به  کنند  میتالش    ؛دموکراسی 

زمینهدر    هاییپیشرفت یابند.  این  چینی  دست  اندیشمندان  دیدگاه  دارای    ،از  کشور  این 
با مشخصات و مختصات کشور چین می بشر  بعبارتی قدرت  دموکراسی و حقوق  باشد. 

در   اقتصادی  و  سیاسی  هنجارهای  سر  بر  منازعات  بازگشت  معنای  به  چین  رشد  به  رو 
به دموکراسی در چین اگر    حاکمیت جهانی است. انجام شود  فرایندگذار  به    ،با موفقیت 
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طریق  از  یا  دولتی  نهادهای  و  دولت  توسط  پایین  به  باال  از  فرایند  یک  در  زیاد  احتمال 
 همکاری مشترک بین نیروهای اجتماعی و دولت صورت می گیرد.
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