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 1های نظام سیاسی چینمشخصه 

 2ریکه اولبرگمان، ماتیاس اشتپان، کالدیا وسلینگ و ما: سباستیان هایلنویسندگان

 نیاز )داریوش(: ب. بی مترجم

 
شوند و نمایندگان سرکوب می های سیاسی اپوزیسیون  تسلط دارند. جنبش همۀ سطوح »دولت حزبی«  در  بر زندگی سیاسی  و کارگزاران آن    چین  حزب کمونیست

 کیشِ شخصیت است به اوج نوینی رسیده است.  توأم با که  ، رئیس جمهوری،پینگدر حال حاضر قدرتِ شی جینگیرند. ها مورد پیگرد کیفری قرار میآن
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و در   شودچگونه یک کشور که توسط حزب کمونیست مدیریت میشده است.  غرب    همچنین نگرانیشگفتی و  چین به قدرت اقتصادی جهانی باعث    فراز
بازار آزاد غربی به یک رقیب جدی تبدیل های چند دهه آنچنان مدرنیزه شود که برای دموکراسی طی  توانسته های وسیعی از آن فقر شدیدی حاکم بودهبخش 

 پشت سر بگذارد؟   ترین اقتصاد جهانایاالت متحده را به عنوان مهم بتواند دهه آیندهگردد و احتماالً در 
توانایی سازگاری با شرایط تغییریافتۀ اقتصادی، فناوری، دگردیسی اقتصادی چین چقدر است؟ و آیا نظام سیاسی چین  تدابیر دولتی در این  سهم نظام سیاسی و 

 اجتماعی و جهانی را دارد؟  
یک مُدل    صنعتی شده  تازهبرای کشورهای در حال توسعه و  دولت چین »دموکراسی غربی« را  هنوز ،سال پس از آغاز سیاست اصالحات و گشایش 40تقریباً 

مانند ایاالت متحد آمریکا، بریتانیا و بسیاری دیگر از کشورهای اتحادیۀ  های کنونی در کشورهای دموکراتیک  لرزه. زمینکند ارزیابی می به دردنخور و نامناسب  
بر آیند و هر روزه   21های سدۀ  چالشکه از پسِ    نبودههای سنتی غربی قادر  شود که دموکراسیو گفته می   شوندتعریف میراسی  به عنوان ناکارآمدی دموک  اروپا

و فقط تحتِ    اجتماعی و سیاسی خود را دنبال کندچین باید راه توسعه  د.  ندهمقبولیت خود را در جوامع غربی از دست می  هااین دموکراسی ای  به طور فزاینده
   این راه توسعه را با موفقیت به فرجام رساند.  توانمییافتۀ حزب کمونیست چین راهنمایی و راهبری سازمان

و نه رقیب سیاسی  مراجع کنترل سیاسی مستقل    نه  دهد کهکند و اجازه نمیانحصار قدرت خود را حفظ می با این استدالل حزب کمونیست چین مانند گذشته  
دارای یک نظام از این رو، جمهوری خلق چین به طور آشکار  کند.  یافتۀ اپوزیسیون را سرکوب می هرگونه فعالیتِ سازمان   رویکرد،  پیرو همینشکل بگیرند و  

نسبت    را  های انسدادی و سرکوبگرانه ست سیا  هقرار گرفتپینگ  شی جیندولتی  -تحتِ رهبری حزبی  که  2012از سال    چیناقتدارگرا است.  حکومتی غیرلیبرال و  
 . افزایش داده استبه پیشینانش بسیار 

انحصار    توانند می   مردم   شد کهنگریسته می   به عنوان یک شانس برای جامعۀ چین  هاهای اجتماعی از منظر غربی پیشروی رسانه امکاناتِ اینترنت و  در آغاز،  
استفاده های نوین  در این اثنا مشخص شده که حزب کمونیست چین از فناوریولی  را دور بزنند و به اطالعات مستقل دست یابند.  اطالعات رهبری چین  

نظامِ    اقتدارگرایانهبه خدمت خود گیرد. ساختارهای کنترل  ها را پیگیرانه برای هدایت، کنترل و پایش مردم  این فناوریریزی شده  ای برنامه تا به گونه کند  می

 جمعیهای فردی و  فعالیت  دهد همۀاجازه میگامی که    ؛خوردجوش می   (Big Dataو ناهمگن )  کالنهای  متمرکز دادهپردازش  ای با  حکومتی به طور فزاینده

گیرد که این شکل می (  ITتحت کنترل حزب کمونیست یک اقتدارگرایی مبتنی بر فناوری اطالعات )  در چینذخیره نماید.    در جامعه و بازار  را به طور دقیق

  (Cyberspaceفضای مجازی )برای    کنندههای کنترلزیرا فناوریگردد.    تبدیلبه یک مُدل     جهانظرفیت را دارد برای همۀ کشورهای اقتدارگرای دیگرِ
 کار گرفته شوند.  به ای مؤثر های سیاسی دیگر نیز به گونه افتتوانند در ب می یافته که در چین توسعه 

 
 در: Charakteristika des politischen Systemsنام اصلی نوشتار:  1

 systems-politischen-des-https://www.bpb.de/themen/asien/china/44270/charakteristika/ 
 کنگ« این مقاله ترجمه نشده است.  بخش کوتاه مربوط به »هنگ

  Sebastian Heilmann ،Matthias Stepan  ،Claudia Wessling ، Mareike Ohlbergنام نویسندگان به زبان اصلی:   2

 های حزب کمونیست چین و کنگره ملی خلق و نشست سالیانه پارلمان است. هدهد. اینجا محل برگزاری کنگرخود جای میهزار نفر را در  10سالن بزرگ در میدان تیانانمن بیش از 

 

https://www.bpb.de/themen/asien/china/44270/charakteristika-des-politischen-systems/
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 دولتِ حزبی  قانون اساسی 
تواند جای و هیچ حزب دیگری هم نمی   قرار نداردکه در رقابت با هیچ حزبی    حزب کمونیست در تمامی سطوح در دولت نفوذ کرده است: به عنوان حزب دولتی

های دولتی در کند. افزون بر این، ارگان تعیین میساالری را  های دولتی و دیوانبدون استثنا همۀ کارگزاران مدیریت در ارگان، تنها نهادی است که  آن را بگیرد
 .  را دنبال کنند ، مراجع دولتی قرار دارند همۀ باالیی کمیسیون حزبی که هاخواسته باید تصمیمات خود 

اختیارات جامع نقشِ رهبری سیاسی حزب کمونیست،  خود مشابه ساختار دولتی شوروی سابق است:   ییهنوز در عناصر پایهساختار دولتی جمهوری خلق چین  
اطاعت  و  - ۀ مجریه، قانونگذار و قضائیه تفکیکِ قوای سه گان  م یعنی عد – ، تمرکز سه قوا در یکجا ایمدیران منطقه  هایحوزه حکومت مرکزی در  انهدخالتگر

 حزب کمونیست چین تعریف کرده است و در قوانین اساسی چین نیز بازتاب یافته است.  ها مواردی هستند که . اینفرد از جمع
قانون اساسی  . اندحزب کمونیست بیان شده  ها اهداف سیاسیآن ( تصویب شده است که در هر یک از 1982، 1978، 1975، 1945چهار قانون اساسی )تاکنون 

ها برای رسیدن به »مدرنیزاسیون  که تالش   است  (بود  2018بندهای گوناگون آن بارها تغییر داده شدند و آخرین آن در سال  )  1982معتبر کنونی از سال  
 . دهدرا بازتاب می  و ثباتِ نهادهای دولتی نظام اقتصادی سوسیالیستی«

زیر رهبر دیکتاتوری دموکراتیک خلق است   آمده است: »جمهوری خلق چین یک دولت سوسیالیستی ، افزوده شدبه قانون اساسی  2018در سال که  1ماده در 
ی کشور تحت حزب کمونیست چین مشخصۀ مرکزی سوسیالیسم  رهبر  رهبری آن به دست طبقه کارگر و مبتنی بر اتحاد کارگران و کشاورزان است. ]...[که  

 از نوع چینی است. خرابکاری نظام سوسیالیستی توسط هر سازمان یا فردی ممنوع است.«  
بر فراز قانون اساسی و مردم قرار   در واقع حزب کمونیست چین.  اندنگذاشته ساختار نهادهای سیاسی چین  هیچ تأثیری بر    در قوانین اساسی  تغییرات تاکنونی

، گیریتصمیمپراتیکِ    دردولت فقط یک وزنۀ ناچیز    ، در نتیجهکند.  مانروایی و سیادت را در دولت اِعمال می است که فرحزب، و نه مردم،    ، یعنی اینگرفته است 
در آن خبری از مراجع قضایی مانند دادگاه قانونِ  در مرتبۀ نخست باید گفت که قانون اساسی چین یک سند سیاسی است. حل است. یافتنِ راه حلِ مشکالت و 

 شکایت کرد. شده حقوق قانونی تضمین علیه نقض  اساسی وجود ندارد که بتوان
 

 انحصار قدرتِ حزب کمونیست چین
تحت رهبری حزب   های »جبهه واحد«جا احزاب دموکراتیک وجود دارند که به عنوان ارگانآن  حزبی است. البته ظاهراً درجمهوری خلق چین یک کشور تک

  نقش صرفاً    که  حزب کمونیست هستند  های مشورتیارگان ها احزابی نیستند که در رقابت سیاسی قرار بگیرند بلکه  البته آنکنند.  کمونیست چین عمل می
 دارند.   خود را در دستقدرت   مهم هایکمونیست چین همۀ اهرم. کادرهای رهبری حزب مشورتی دارند

 

 طبق الگوی لنین
نقشِ رهبری  و    اند برگرفته بنیانگذار حزب کمونیست روسیه شوروی    (1924-1870حزبی خود را از والدیمیر ایلیچ لنین )های چینی اصولِ سازماندهی  کمونیست

این   جمهوری خلق چین  که درمطابق است با نظرات حزبی لنین  ترین نهادهای کنترل سیاسی  مهمند.  اهاز آن کپی کرد  را  حزب در سیاست، جامعه و اقتصاد
 پیاده شده و عبارتند از: چنین

 
های  حوزه پایینی تابعی از الیه باالیی است. این ساختار در همۀ  هر الیه    و  اندبندی شده طبقه   دقیقمراتب هرمی  های حزبی در یک سلسلهارگان ▪

  ،وجود دارد، دادگستری، ارتش، اقتصاد و جامعه ساالری، پلیسسیاست، دیوان 
های دولتی بلکه همچنین در مؤسسات اقتصادی «( نه فقط در ارگان ایرفهح/حزب )نظام »کادریی تحتِ کنترل  نیروهای رهبر  نظارت استخدام و   ▪

 گیرد،صورت میهای اجتماعی نیز و سازمان
 بندی در حزب،  ها و دسته گیری فراکسیونممنوعیت شدید برای شکل کارزار تزریق ایدئولوژیکی و مبارزه با انحرافات سیاسی در داخل حزب و  ▪
 دولتی. -های حزبیهدایت افکار عمومی با کمکِ رسانه و   حزب( مطابق خواستِ گزینشی عاتای )انتقال اطال توده وسیع تبلیغات ▪

 

همۀ    در حرفجمعیت چین است.    %6حدود    ،این  .[نیازبی   /میلیون نفر  92]در حال حاضر    عضو داشته است  میلیون  89.5حزب کمونیست چین    2017در سال  

ای پذیرش را پشت سر بگذارند،  چند مرحلهکنند مجبورند یک روند  کسانی که تقاضای عضویت میتوانند عضو حزب شوند، در عمل ولی  شهروندان چین می 
شخص مورد نظر از   پیشنهاد بدهند و سپسباید دو عضو حزب به عنوان معرف، عضو جدید را  اساسنامۀ حزب تعریف شده است. ابتدا    8تا    1روندی که در مواد  

در   بگذرانند. تازه پس از این مراحل است کهافزون بر این، نامزدهای عضویت باید یک دورۀ یکسالۀ آزمایشی را گیرد. لحاظ سیاسی دقیقاً مورد بررسی قرار می
 شود. گیری میتصمیماو در حزب  دائمی پذیرش خصوصِ

از  های پرنفوذ.  ورود در مناسبات و شبکه ها یا  ها در ترفیعتر به مشاغل دولتی، اولویت آندسترسی آسان   عضویت در حزب امتیازات گوناگونی دارد، برای نمونه
تا بدین   رهبری حزب جلوی این سیلِ تقاضاها را گرفت 2013. از سال شدساالنه میان یک تا دو میلیون عضو جدید در حزب پذیرفته می  2012تا  1992سال 

  % 44حدود    2015: سال  شودگراتر می ای فزاینده نخبه عضویت حزب به گونه تر کنترل کند.  واردان را پیگیرتر و دقیق گونه بتواند کیفیت و وفاداری سیاسی تازه
در دهد که  کاهش یافت. این نشان می  %38  سهم هستۀ سنتی حزب یعنی کارگران و دهقانان  ی که، در حالنامۀ مدارس عالی بودنداز اعضای حزب دارای پایان
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اصالحات اقتصادی است  سودبر اصلی این  بازتاب یافته است. طبقه متوسط شهری جدید چین،  این اثنا تغییرات اجتماعی در اعضای حزب کمونیست چین نیز  
های  که بیشتر از سال  بود   2015در سال    % 25حدود    اجتماعی حاکمیت حزب کمونیست چین تبدیل شده است. سهم زنان در حزبترین پایۀ  و هم اکنون به مهم

 باشد.  تر از سهم زنان در کل جمعیت چین میگذشته است، البته هنوز هم بسیار پایین
 

 های )ملی( اصلی ارگان
-ای سیاسیها مسایلِ پایهدر این کنگره روند:  ند از رویدادهای بزرگ سیاسی در چین به شمار میشوملی حزبی که هر پنج سال یک بار برگزار می   هایکنگره

 های رهبری مرکزی توسعه ملی و تلفیقِ ارگان   دهای نوین در راهبرگیریو در بارۀ جهتگیرند،  برای انطباق با شرایط روز مورد بحث قرار می   ایدئولوژیکی
،  مین کنگره حزبی تشکیل جلسه دادند. نقطه اوج این کنگره حزبی19اعزامی برای  نمایندۀ    2300حدود    2017در پاییز سال    شود. آخرین بارگیری میتصمیم
یعنی اعضای دفتر سیاسی را انتخاب    مرجع رهبریپس از پایان کنگره باالترین  روز  سپس این کمیته یک  کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست است.   افرادِ  انتخابِ

 کند. آن را برای تحقق اهداف حزب ملزم میکند و می
همزمان این   ها اعضای حزب باید وفاداری خود را نسبت به برنامۀ حزب اعالم نمایند.طی آن  هستند که  ایشدهطراحی های بزرگ  های حزبی، همایشکنگره
های درونی  سنجی، مشورت و بحث زمینهها  ، ماهمدتبرای همین همایش کوتاهقدرت و وحدت حزب را برای مردم نمایش بدهند.  ها ابزاری هستند تا  کنگره

برنامۀ سیاسی برای    ، شوند. تازه پس از آنبا دقت بسیار پنهان نگه داشته میهای کادرها  ای یا جابجاییبرنامه تا پایان کنگره، همۀ تغییرات  گیرد.  صورت می
 شوند.  حزبی منتشر می- های دولتیدر رسانهنج سال آینده پ

 ،(2017)مربوط به سال    البته بدون حق رأی  ،نامزد کمیته مرکزی  172عضو کامل و    204دارای    ،شودکه توسط کنگره تعیین می  حزب کمونیست  کمیتۀ مرکزی
دولت  کارگزاران ارشد حزب،  گیری  مرکزی و تصمیمارگان    حزب،   یکمیتۀ مرکز.  کندمعموالً فقط یک تا دو بار در سال جلسات عمومی برگزار می   و   است

 وجود دارند.  ها و ارتش ساالری دولتی و نمایندگان استاندیوان از های گوناگون گروهدر کمیتۀ مرکزی . است ها و ارتش مرکزی، استان

عضو داشت. از همین   بیست و پنج  2017در سال  است.    کمیته مرکزیدفتر سیاسی    چین،گیری و ارگان رهبری حزب کمونیست  باالترین مرجع تصمیم

ترین  کمونیست چین است و از فعالحزب    هستۀ رهبریدارد. این کمیته دائمیِ دفتر سیاسی،    هفت عضوکه    آیدبیرون می   کمیتۀ دائمییک  دفتر سیاسی  

ریاست جمهوری و رئیس کمیسیون  که همزمان    قرار گرفته است  دبیرکل حزب کمونیست چیناین کمیتۀ دائمی،  شود. در رأس  رهبران حزب تشکیل می 

 مرکزی ارتش نیز هست.  
 

مرکزی کمیته  و  دبیرخانۀ  آماده  را  سیاسی  دفتر  تصمیمات  و  جلسات  می ،  نظارت  حزبی  تصمیمات  اجرای  حوزهکند.  بر  مرکزی  کمیتۀ  های  دبیرخانۀ 

،  شی جین پینگ  صدارت آغاز  پس از  های مهم کاری را تضمین نماید.  هماهنگی سیاسی میان حوزهرا در دست دارد تا    مرکزیت حزبیکلیدیِ    هایمسئولیت
 همکاری و هماهنگی میان مراکز حزبی و حکومتی تضمین شود.  تا افزایش یافتنددبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی اعضای 

 

انتخاب می   کمیسیون مرکزی انضباطیاعضای   برخوردار است.    حزب شوند. این کمیسیون در  نیز توسط کنگره حزبی  این نهاد از یک نقش ویژه  زیرا 

قضایی همیشه در موارد فسادهای  به عنوان یک ارگان فرا  همچنین  به عهده دارد. این کمیسیون  را   حکومت کادرهای رهبری در حزب و    بر   مسئولیت نظارت
 شود.وارد عمل می قضایی  های ارشد تحقیقاتبا ارسال گروه فساد نیز در این رخدادهای و اغلب شودوارد میدان می  بزرگ و جنجالی

 

ای[ ]سازمان توده   میلیون سازمان پایه  4.4حزب در کل چین حدود  هایش حضور دارد.  ساالری از طریق سازمانحزب کمونیست چین در همۀ سطوح دیوان

صرفاً در های سیاسی  جوییچارهتصمیمات و  مشارکت در تصمیمات سیاسی برای اکثریت بزرگ اعضای حزب کمونیست بسیار محدود است.  ولی امکاناتِ  دارد.  
وجود دارد که نخبگان قدرتِ    »کادر حزبی«هزار    650گیرد. در سراسر چین حدود  ساالری صورت میدیوانهای چندالیه حزب و  و شبکه  های رهبریکمیته

  دهند.ترین کشور جهان را تشکیل می در این پرجمعیتسیاسی 
 

 روند غیررسمی اِعمال قدرت
که در قانون اساسی و  هایی  توسط کمیته   همیشهبنیادین    و  تصمیمات مهمحکومت است.    عملکردهایکی دیگر از  غیررسمی اِعمال قدرت در چین یروند  

مراتب توسط سلسلهدولتی باید اِعمال شود    هاهای رهبری در حزب و ارگانپُسترسمی که از طریق  ، قدرت  به عکس .  شوندگرفته نمی مقرر شده  اساسنامۀ حزب  
برای سرکوب نظامی جنبش اعتراضی   1989ترین نمونه در همین راستا، تصمیماتی بود که در سال  افراطی   .شودنامرئی تعضیف میگیری  و روندهای تصمیم

گیری حزب کمونیست کمیته رسمی تصمیمی بود که به هیچ  کاربلکه تصمیم آن دسته از انقالبیون کهنه  ، این سرکوب نظامی نه با تصمیم رهبری حزبرخ داد:  
باشند.    ایشدهنبینیچه عوامل پیش تابع    توانندمی  برای حل مشکالت سیاسی  های قدرتمکانیسمکه  دهد  نشان می  1989نمونۀ  چین یا حکومت تعلق نداشتند.  

ای در حزب یا جامعه بوجود  های گستردهبحران در آینده    توانندمی   حزببعدی    رهبری  برای تعیین  حزبیهای درونتوان حدس زد که کشمکش رو می از این  
 بیاورد. 
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اِعمال قدرت و  منافع  تأمین  برای  از   روندهای غیررسمی  اختیار عوامل    پذیریانعطاف  یک گونه  نهادهای دولتی ، چیزی که  دهدقرار میاندرکار  دست را در 
از یک سو باعث فساد ولی از   که میان کارگزاران حزبی و بازیگران اقتصادی شکل گرفته  اطی غیررسمیهای ارتبشبکه ناپذیر عمالً فاقد آن هستند.  انعطاف 

 رود. به شمار میناپذیر انعطاف در این نظام به غایت  شرطی برای اصالحات اقتصادیسوی دیگر به عنوان پیش 
های حمایتی را تقویت و  گیری به اصطالح شبکه ولی شکل   حزبی  نظامممنوع است.  حزبی در حزب کمونیست چین اساساً  های درونبندیگیری گروهشکل 

ولی در ازای  د  کننهای پیشرفت را هموار می باالی حزبی است که راهرده خواهد در سیاست ترقی کند نیازمند پشتیبانی حامیان  هر کس که می کند:  تشویق می 
 وفاداری سفت و سخت را انتظار دارند.  آن 

  « دهشازکادرهای باالی حزبی یا نظامی سابق یا کنونی دارند که در چین به عنوان » دسترسی ویژه به امکانات نظام سیاسی را فرزندان و خویشاوندان  البته  

حمایتی و قوانین  های  با شبکه   شان از همان آغاز کودکیهای خانوادگیزمینه«ها به دلیل پساین »شازدهشهرت دارند.    نیاز[اش »آقازاده« است/ بی ]نوع ایرانی 
و اقتصادی را به دست    مناصبِ سیاسی»شازده«های بسیاری    1990دهۀ  شوند. از  ی در درون حزب کمونیست چین آشنا میسیاستِ استخدامبازی قدرت و  

پینگ« یکی از همین  »شی جیناند.  های رهبری حزب کمونیست شدهپیوسته تعداد بسیار باالیی از همین »شازده«ها وارد کمیته  2007اند و از سال  آورده
 هاست. شازده

 

 کوچک رهبری گیری در حلقه مسیرهای تصمیم
مائو   زمان  است؟    شیوه رهبری از  تغییراتی کرده  انقالبی می Mao Zedong)  دونگمائو تسه در حزب چه  عنوان  ( رهبر کاریزماتیک  به  یک  توانست 

، طبعاً  آوردکرد به اجرا در اراده می از امروز به فردا هر سیاست کالن یا کوچکی را که  1976تا زمان مرگش  1949از سال  چون و چرا بی   با مقبولیتِ سیاستمدار

کاران  به عکس یک حلقۀ کوچک از کهنه (Deng Xiaoping( )1978-1997) ئوپینگشیادنگ  در دورۀ بدون این که الزم باشد از کسی تأییدیه بگیرد. 

 دخالت کنند.  نیز  توانستند در امورات حکومتیمی  و بازنشستگان حزبی 

فاصله    رهبری تک  از اِعمال قدرتگیری  نظام تصمیم  ،دبیر کل حزب کمونیست بود  2002تا    1989( که از سال  Jiang Zemin)  ژیانگ زمیندر زمان  

ها از این این کار جمعی و مشورت.  ندها تبدیل گردیدگیریتصمیم  روندِهای جامع به مشخصۀ بارز این  مشاورهانتقال یافت.    ]مشورتی[  به یک کمیته  گرفت و

البته باید گفت که در این اثنا ( از کاریزمای مائو برخوردار نبودند. 2002-2012) (Hu Jintao) هو ژینتائواش نه ژیانگ و نه جانشین کهجهت ضروری بود 

  چگونگیند که  نبودهای بلندپروازانه  طرح فقط  شد.  تر می روز به روز پیچیده  ،ادغام در بازار جهانیبر بستر مدرنیزاسیون شتابندۀ اقتصادی و  هم مشکالت سیاسی  
سیاسی نیز در دستور کار  -اقتصادی   هایحوزه  ساالری ودیوان   ی قانونی در ها سازی مکانیسمبلکه بهینه   ،دادندرا تحت تأثیر قرار می ژینتائو  و    ژیانگ حکومتِ  

 .  ندبود

. باور دارد تا از طریق ابزارهای تکنوکراتیکسیاسی  -ابزار ایدئولوژیک  بیشتر به حل مشکالت از طریق( برخالفِ پیشینیانش  2012از سال  )  پینگ شی جین

  ، های رهبری حزب تغییراتی صورت داد در همین راستا او نه فقط در ارگانکند.  ملت و فرهنگِ چین را تبلیغ میبازسازی« و »احیا«ی  »  ، او در مرتبۀ نخست
رئیس کنونی دولت و حزب نسبت به پیشینانش از قدرت بسیار  نیرومند داشته باشد. به همین دلیل   کیفیتِ ریاستیِرهبر باید  به این رویکرد روی آورد که   بلکه

 بیشتری برخوردار است.  
 انضباطی  سخت   توجه ویژه در این جا روی کارزارهای.  است سیاسی  -ملی  های عملیِبرای تحقق مؤثر برنامه   ظاهراً  یک هستۀ کوچک،انباشت قدرت در  هدف از  

، شی  حزب  های تاکنونیبیانیه   با اتکا به با این تدابیر و  های حزبی قاطعانه مبارزه شود.  و پوسیدگی سازمان  فرسایش  با   باید   از طریق آن که  و ضدفساد است  
ها برای  به همین علت با همۀ تالشرهبری کند و   21ند کشور را در سدۀ  تواحزب کمونیست چین است که می پینگ به روشنی نشان داده است که فقط  جین

 شدیداً مبارزه خواهد شد.   ،دموکراتیک هستند-غربیهایی که خواهان یک دگردیسی و همچنین تالش سست کردن و تضعیف حاکمیت حزب 
 

 مردی در رأس حزب و دولت پینگ یک نگاه کوتاه: شی جین 
رئیس    2013دبیرکل حزب کمونیست چین و در سال    2012  در سال  او  – صدارتش  ینگ در حال حاضر نیرومندترین مرد چین است. از زمان آغاز  پشی جین 

 .  هر چه بیشتر در دست بگیرد نسبت به گذشتگان خود گیری در کشور راموفق شده روند تصمیم -شد جمهور
 

 فرزند حزب
  شی جینزندگی او از کودکی با زندگی حزبی آمیخته شده بود.  از پدر و مادری که عضو حزب کمونیست بودند زاده شد.    1953جون    15پینگ در  شی جین 

اش افت و  او و خانواده .  برخوردار بودیک »شازدۀ حزبی«  ( بود و از امتیازات  Xi Zhongxunشون )ژونگ پینگ پسرِ یک کارگزار مهم حزبی به نام شی  
 .  پشت سر نهادندرا  فراوانیخیزهای 

 مقام معاون نخست وزیر به سمتِ    1959تا این که در سال    پیمودمدارج ترقی را سریع  های سی سدۀ بیستم در حزب از شهرت برخوردار بود و  پدرش از سال 
  بین برد و به همین دلیل پیش از آغاز انقالب فرهنگی او را زیر ذره  1962جناح چپ حزب البته از سال    ؛ این اوج موقتی پدر شی در سلسله مراتب حزبی بود.رسید

اعادۀ  تحت پیگرد قرار گرفت و دستگیر شد.  ،گاردهای سرخ که مجری انقالب فرهنگی بودندپدرِ شی همۀ مناصبِ رهبری خود را از دست داد و سپس توسط 
 رخ داد.  1978حیثیت از او تازه در سال 
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به روستا فرستاده شد تا در آنجا به    ،ساله بود  15، وقتی  1968او در سال    ،پدرش  پشتیبانیآزمون بود. بدون    های سختِبرای شیِ نوجوان، سالها  این سال
های  تازه پس از تالش پینگ تالش کرد که وارد حزب شود.  ، شی جیناشها علیه خانواده اش زندگی کند. علیرغم دشمنی دور از خانوادهساده    کشاورزعنوان  

به نام    ممتاز چینهای  مدت کوتاهی از سوی حزب اجازه یافت که در رشته شیمی در یکی از دانشگاه  از  پس.  گرددوارد حزب    1974فراوان توانست در سال  

در حوزۀ   را   هاییدورهدر    2002تا    1988از سال    همان دانشگاه  را به پایان برساند. او  آن با موفقیت    1979و توانست در سال    ( تحصیل کندTsinghuaنهوا )چی
 در رشته حقوق دکترای خود را گرفت.   2002در سال و  گذراندآموزش ایدئولوژیکی مارکسیسم و 

 

 های معجزۀ اقتصادی چینسال پیشرفت در  
زمانی که پدرش .  بدهدرا نشان    اششایستگی  دیگر در دست خودش بود کهگشوده شد. حاال  پینگ  شی جین   نوینی در برابر  با اعادۀ حیثیت پدرش، امکانات رشد

در حال گردآوری    1982تا    1979پینگ از سال  ( بود، شی جینGuangdongدونگ )بازار در استان گوآنگ   به عنوان دبیر حزب مشغول اصالحات اقتصاد
اندوزی کرد. شورای دولتی و کمیسیون مرکزی نظامی شروع به تجربه او در دفتر    ،زیر نظارت یکی از دوستان پدرشتجارب خود در دستگاه سیاسی پکن بود.  

زیاد دوام نیاورد.    این زندگی مشترک  که البته   درخ دا دختر سفیر چین در لندن،    «(Ke Linglingلینگ )که لینگ »  در همین زمان هم بود که ازدواج نخستش با 
در دستگاه   به عنوان یک کارگزار حزبی   کامالً از پایینرا ترک کرد تا  رود. او پایتخت  نوین در زندگی خصوصی و شغلی او به شمار می  یک بُرش  1982سال  
در ساختار هرمی حزب به سوی رأس در حرکت بود.  برای مدتی خبری از »شازده« نبود؛ او آرام آرام شروع به کار کند.  -سطح استانی در -ساالری چیندیوان

  صدارت دبیر حزب یک شهر صنعتی تا    مقامِقائم( از مقام Fujianاستان ساحلی فوجیان )سال تمام در   17  ، (Hebeiبی )استان هه در    کار  پس از سه سالاو  

(  Peng Liyuanپنگ لییوآن )  با  1987سال    دررسید. او  او در شهرت هنوز به پای همسر ]دومش[ نمی  ،فرماندار استان پیشرفت شغلی داشت. با این وجود
 .  ج کردازدوا ،ارتش آزادیبخش خلق چین است و عضو ارکستر ترین خواننده ]سوپرانیست[ محبوبکه 

کمیته مرکزی حزب کمونیست چین   ثابتِراه او را به رأس قدرت هموار سازد. او به عنوان عضو  تا    بود  گشایش سیاسی پینگ یک  برای شی جین  2002سال  

با موفقیت باز کند.   ،( که از لحاظ اقتصای بسیار بااهمیت استZhejiangژجیانگ )توانست جای خود را به عنوان دبیر حزب در استانِ ساحلی  انتخاب شد و 
.  شد ،ه الگوی ترقی اقتصادی و اصالحات اقتصادی بودک این شهرحزبی در  رهبربرای مدتی کوتاه  2007او در سال  ،سیاسی در شانگهای  پس از یک رسوایی

به عنوان جانشین بود که او    2008عضو آن بودند. در سال    ه سران با نفوذ جدید حزبک  گشتعضو »کمیسیون دائمی دفترسیاسی«  او    نیزدر همین سال  
او    2007دست داشت. در سال    ، دبیر کل حزب و رئیس جمهوری را درهو جینتائو  برای جانشینیکارت را    یعنی او حاال بهترین  ،گردیدجمهوری منصوب  ریاست

 گردد. های تکمیلی عرضه میدورهشوند و مقاطع تحصیلی و تربیت می  ، کادرهای ارشد. در این مدرسه عالیبه عنوان رئیس مدرسۀ عالی حزب گماشته شد
 

 رسیدن به رأس هرم 
سازی[ ساماندهی ]انضباطخوردار است:  روشن کرد که چه چیزی برای او از اهمیت درجه اول برپینگ از همان آغازی که دبیر کل حزب کمونیست شد  شی جین

او برای    2013تولد دوباره و پیشرفت چین. در پاییز  روایت و شعار اصلی او »رویای چین« است، یا به عبارتی رهبریت حزب در جامعه.  حزب از درون و تقویت  
بر استقرار  از یک سو و تأکید او  پینگ  کارزار ضدِ فساد شی جین   .ابریشم«»ابتکار نوین جادۀ  معرفی کرد:  پرستیژی خود را در سیاست خارجی  پروژۀ    نخستین بار

به هنگام  چگونه و  داند که چگونه مردمداری کنداو به خوبی می  است. از حمایت گسترده مردم برخوردار  یک حزب قدرتمند و متحد برای پیشرفت چین، ظاهراً 
توسط بخش تبلیغات حزبی با  . این تصویر البته  بگذاردبه نمایش  تصویر یک دولتمردِ کاریزماتیک و نیرومند را    ،در داخل و خارج از چین  ،حضور روی صحنه

 شود.  دقت هر چه تمامتر پر و بال داده می 

 

 های دولتی چین  ارگان
این نهاد همچنین مسئول تغییرات در قانون اساسی  است.    ارگان قانونگذار»باالترین ارگان قدرت دولتی« و  ،  کنگره ملی خلق چین،  ینطبق قانون اساسی چ

بررسی و تأیید بودجه دولتی است.    و سرانجام  های دولتی،ارگانترین اعضای  برکناری مهممسئول انتخابات و   قوانین،  نویس یا تغییرِارایه پیش ،  )با دو سوم آراء(
نفر هیچ    3000به عبارتی، برای انتخاب این  شوند.  ها تعیین میدر استان  های خلقپنج سال از سوی کنگره عضو کنگره ملی خلق چین برای    3000حدود  

کنگره ملی خلق چین هر سال یک . بیش از دو سوم نمایندگان کنگره ملی خلق چین، عضو حزب کمونیست چین هستند.  گیردانتخابات سراسری انجام نمی 
و نه به وضع قوانین   تواند تصمیمات از پیش گرفته شده را تأیید کندفقط میمدت  جا که یک چنین همایشِ عظیم و کوتاهاز آن  .آیدبار برای ده روز گرد هم می

 های قانونگذاری به »کمیته دائمی« واگذار شده است.  یتها مراقبت کند، بخش بزرگ این فعالجدید بپردازد یا از آن 
 

هر دو ماه یک بار، چند روز جلسه برگزار  . را به خود گرفته است»پارلمان«  یک جایگاهعمالً عضو دارد و  170حدود  کنگره ملی خلق چینکمیته دائمی 

همواره یک نقش    میته دائمی کنگره ملی خلق چینالمللی را مشروعیت قانونی ببخشد. کهای بینپیمانبخش بزرگی از قوانین را تصویب کند و یا  کند تا  می
کند حکومت را رد میهای قانونی  گهگاهی هم طرح  ،بسیاری را به تصویب رسانده است. افزون بر این  نقوانی  2015از سال    ، مثالًکندرا ایفا می  دیگری  ترفعال

. وظیفۀ اصلی  نگریستهای قانونگذار مستقل  به عنوان ارگان  را   اشتوان کنگره ملی خلق چین و کمیته دائمی با این وجود، نمی هایشان برطرف شوند.  تا کاستی
 های رهبری حزب را متحقق نمایند.  اولویتها این است که  آن
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مانع قانونی پیشین که برای هر رئیس جمهوری فقط دو  2018باالترین مرجع جمهوری خلق چین است. با تغییر قانون اساسی در ماه مارس  رئیس جمهور

بدون هر گونه  تواند  می   ، حزب کمونیست هم باید باشددبیر کل  همزمان  که    1993از سال    رئیس جمهور  ،شد برداشته شد. به همین دلیلقایل می  سالهۀ پنجدور
 یعنینمادین دارد.  رئیس جمهور عمدتاً کارکردهای    طبق قانون اساسی  البته  به عنوان رئیس جمهوری نامزد کند.  نیز  های بعدیخود را برای دورهمانع قانونی  

تأیید    ،گیرده دائمی کنگره ملی خلق چین در خصوص نصب یا عزل اعضای رهبری میکمیتتصمیماتی که  بخشد یا  اعتبار قانونی میاو با امضا خود قوانین را  
دبیر کل در عین حال به عهده دارد و  های دیپلماتیک  سده بیستم رئیس جمهور فعالیت  90  دهۀدر واقع از    شود.پذیرا می  را   یا این که مهمانان خارجی  و  کندمی

مقام رهبر حزب بلکه به عنوان رئیس کشور المللی نه در  گذارد، البته با تأکید بر این نکته که در عرصه بینالمللی به نمایش میحزب کمونیست را در صحنۀ بین
 کند. عمل می

و هم به عنوان »باالترین ارگان کنگرۀ ملی خلق    به عنوان »ارگان مجریه«  هم  ، نامی که حکومت مرکزی بر آن نهاده،شورای دولتیدر قانون اساسی،  

رئیس  اعضای شورای دولتی هستند.  مقام او و کمیسارهای شورای دولتی و وزیران  ، قائمالوزرا(رئیس شورای وزیران )رئیس دستگاه دولتی« تعریف شده است.  

  کنفرانس دائمی شورای دولتی پنج ساله محدود است.    دورۀ صدارتش به دو دورۀای برخوردار است.  گیری بسیار گستردهشورای وزیران از اختیارات تصمیم

  های کمیتهدر حکومت توسط    نامزدهای همۀ مقامات ارشد  است.»کابینه دولت«  محدود خود مانند  ، در معنی  که ده عضو بلندپایۀ حکومتی عضو آن هستند
 شوند.  برگزیده و انتصاب میحزب کمونیست چین 

در این کند.  »نیروهای نظامی کشور« را هدایت و رهبری می  ،این کمیسیون.  پرداخته نشده است  کمیسیون مرکزی نظامیبه    چنداندر قانون اساسی  

زیرا رئیس این کمیسیون کند.  ای را در ساختار قدرت سیاسی اشغال می رند و جایگاه نیرومند و ویژهکمیسیون هم رهبری نظامی و هم رهبری حزبی حضور دا
اول بعد دنگ بود  دونگچین است: در آغاز مائو تسه« حزب کمونیست  همواره »مرد  او ژیانگ زمین، هو ژشیائو،  از  از سال  پینگ، پس  شی    2012ینتائو و 

   است. پینگجین
 

هر کدام در منطقه اداری خود ها  . اینکنندعمل میقدرت دولتی    های عمومیارگان   به عنوان  ،های خلقی در همۀ سطوححکومتکنگره محلی خلق و  

نمایندگان اعزامی کنگره خلق در . فقط  شوندی هماهنگ میکنگره ملی خلق در سطح ملهای کمیتۀ دائمی  مسئولیت  پیوسته باهایی برخوردارند که  از مسئولیت
طبق قانون  هستند.    پاسخگو  «سطح باالتر  ساالریهای دیوانارگان » های محلی خلق در برابر  حکومت شوند.  بخش و دهستان مستقیماً انتخاب میسطوح  

 ساالری دولتی را ملغا کند. های محلی دیوان ارگان تواند »تصمیمات نامناسب« اساسی حکومت مرکزی می 
ولی آرام آرام توانستند  شدند.  های حزب کمونیست چین نگریسته میبرنامه  های دولتی صرفاً به عنوان ابزار تحققِ، ارگانگذاری جمهوری خلق چین پس از پایه

حفظ شده که تی بدین گونه  های دولساالری دولتی و شرکتکنترل سیاسی دیوان.  ساالری ارتقا دهنددر دیوان  با توانایی اجرایی  خود را به یک وزنۀ سیاسی
در چارچوب   ها رابتوان آن   که  باشند  هاهای حزبی در درون این سازمانکمیته  عضو  همزمان باید  ندکنهای دولتی را مدیریت میاشخاصی که ادارات و شرکت 

از اختیارات بیشتری نسبت    مسایل مورد دعوادر تمامی مسایل بنیادین و یا    ،حزبی هستندکه زیر نظر دبیران  های حزبی  نصب یا عزل کرد. کمیته  نظام حزبی 
 .  برخوردارندمراجع دولتی  به 
 

   ساالریچهار مرحلۀ اصلی نظام حکومتی و دیوان
 (2015سال  )در حکومت مرکزی،

 

 واحد اداری 33 :سطوح استانی 

 چینگ : پکن، شانگهای، تیانجین و چونگشهر مستقیم با حکومت مرکزی«چهار » ▪
 مین استان چین نامیده شده است( 23استان )رسماً تایوان به عنوان  22 ▪
 شیاشی و نیگ گوآنگ جیانگ، مغولستان داخلی، پنج »منطقه خودمختار«: تبت، شین  ▪
ل به حاکمیت  از پرتغا  1999یا به عبارتی در سال  بریتانیا  از    1997های سابقی که در سال  ، مستعمرهماکائوکنگ و  اداری«: هنگ   ویژه  دو »منطقه ▪

 شوند.  قلمداد میها ولی رسماً به عنوان واحدهای اداری در سطوح استانو از خودمختاری گسترده برخوردارند.  چین واگذار شده است
 

 ها ، شهر و محالت شهر ناحیه 333: ایسطوح ناحیه 

 ها مربوط به بخشداری بخش و واحدهای اداری  2854: هاداریسطوح بخش 

 های شهری در سطوح دهستانیها و محلهشهرکدهستان،  40381: ها[ ]دهداری سطوح دهستانی

 

 جنبش اعتراضی اپوزیسیون سیاسی و  
طی یک    منتقدان حزبی روشنفکران و    1957در سال  گرفت.  مورد سرکوب قرار می   در چین  یافتههر گونه اپوزیسیون سیاسی سازمان   از دهۀ پنجاه سده بیستم

در یک   1976در سال  نقدها نقد بنیادین کنند. همینحاکم بر حزب کمونیست چین را  عملکرداز فرصت استفاده کردند تا  (صد گللیبرالی )جنبش دورۀ کوتاه 
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برای تضمین حقوق بشر   را های خودخواسته ( 1978/1979جنبش »دیوار دموکراسی« ) آوریل( تکرار شد. چند سال بعد 5سوگواری و اعتراضی )جنبش   جنبش
شجویان که ابتدا دان   مفاهیم »دموکراسی و حقوق بشر« به شعارهای سیاسی تبدیل شدند  1989ی ارایه داد. در جنبش اعتراضی شهری در سال  و حقوق شهروند
ارتش چین با  را برای فضای باز سیاسی بیان کردند.    های خودخواسته سیاسی از یک سو و    هایخودسریرا با    خود  مخالفت  میلیون شهروند  2و سپس حدود  

گردهمایی شرکت کرده بودند  ها هزار نفر که در این جنبش اعتراضی را خاموش کرد. در سراسر کشور ده  1989جون    4استفاده از اسلحه گرم و تانک در شبِ  
 و هزاران نفر را به حبس و تعداد زیادی را به اعدام محکوم کرد.   دستگیر

، در جامعه یک نوع آمیزاز سرکوب خشونت شوک ناشی    از  پسکند.  یک نقطه عطف را در روند سیاسی چین مشخص می  1989سرکوبِ جنبش اعتراضی  
در خدمتِ توسعۀ  زُدایی هدفمند زد: تمامی انرژی جامعه از حاال به بعد باید  سیاسی   تدابیرِدست به  سرخوردگی سیاسی بوجود آمد. حکومت چین هم به نوبۀ خود  

های  فعالیتداد.    ،شدکه با تمام نیرو از سوی حزب کمونیست پشتیبانی می  ،سیاستِ مصرف و رشد اقتصادی  جای خود را به آلیسم سیاسی  اقتصادی در بیاید! ایده
اعضای این  های مخفی اپوزیسیون شکل گرفت. ولی  سدۀ بیستم سازمان  90دهۀ  سیاسی »از پایین« دیگر پژواکی نداشتند. البته در برخی از شهرهای بزرگ در  

ریزی کنند. دور هم گرد آمدند تا یک »حزب دموکراتیک چین« را پایهخالف سیاسی در سراسر چین  چند صد م  1998شمار بودند.  ها بسیار اندک و کمسازمان
 در نقطه خفه شد. برای ایجاد یک سازمان سیاسی بزرگ خیلی سریع از سوی نیروهای امنیتی چین ولی این تالش  

ها خواستار  . برای نمونه آن ها اکثراً برای مطالبات مشخص بوداین اعتراض   داد.در شهرهای کوچک رخ میهای محدود اجتماعی  به موازات موارد باال اعتراض 
سه  سد  »ساختن  ]مثال به خاطر    ی اجباریهاجابجایی  برای  افتاده، جبران خسارتعقب  هایبرای مثال پرداختِ حقوق   –  بار محلی خود بودندرفع اوضاع فالکت

البته معترضان حاکمیتِ  های اکولوژیکی دولت.  تخریب   خانمان شدن بر اثرطلب غرامت برای بی   یا  نیاز[شدند/بی  دادهاجباری    کوچِ  میلیون نفر  10بیش از    دره«
حاکمیت خود را با  زیرا حزبِ کمونیست چین، مشروعیت  ولی حکومت را شدیداً زیر فشار قرار داده بودند.    ،دادندحزب کمونیست چین را مورد هدف قرار نمی 

 نویدهایی مانند رفاه و ثبات اجتماعی گره زده بود.  
اوضاع نابسامان فعاالن سیاسی و منتقدان    برای چند سال این امکان را بوجود آورد که در چین نیزهای اجتماعی  های ارتباطی نوین و رسانه گسترش فناوری

نگاران از  روزنامه  و  ؛کنندها نمایندگی  های دهقانان و کارگران را در برابر دادگاهخواستههای وسیعی از جامعه ارتباط برقرار کنند. وکال  الیه اجتماعی بتوانند با  
اینترنت   استفاده طریق  و سوء  فساد  علیه  کنترلی  نهاد  سیاسی عمل    مانند یک  قدرت  از سال  .  نماینداز  و حزبی   2008ولی  امنیتی  از  بهره  با   ادارات  گیری 

هدف خود   را بلکه کل فضای مجازیهای اعتراضی سنتی . این تدابیر نه تنها حرکتکنترلی و سرکوبگرانه زدند اقدامات شدیدتر دست به های پیشرفتهفناوری
 قرار داده بود.  

« منتشر کردند و از مردم خواستند  08روشنفکر در اینترنت یک بیانیه حقوق شهروندی با عنوان »منشور    300حدود    2008در دسامبر    برای روز جهانی حقوق بشر
آرام آرام به سوی    -حزبدرون    اندیش   آزادبا کمک نیروهای  مشترکاً    -  تا نظام سیاسی چین را « تالش و پیشنهادی بود  08»منشور  که آن را امضا کنند.  

 دموکراسی سوق بدهند.  
امضا کردند. یکی از مبتکران این  های اجتماعی گوناگون چین آن را  هزار نفر از الیه   8توسط حکومت بسته شود بیش از  سایت این منشور  پیش از آن که وب

جایزه نوبل در اوسلو، جایزه  کمیتۀ  2010حکوم شد. وقتی در سال دستگیر و به یازده سال حبس م -، نویسنده و طرفدار حقوق شهروندیلیئو شیائوبو –منشور 
نه همسرش   ،، چون نه شیائوبو در معرض دید همگان قرار داده شد  به عنوان اعتراض   صندلی خالی شیائوبو  اعطای جایزه  روندِدر تمام  را برای او تعیین کرد،  صلح  
برد او که در زندان بسر میدرگذشت.  2017لیئو شیائوبو در سال . اوسلو برودنیافت که برای تحویل گرفتن جایزه به اش اجازه کسی دیگر به عنوان وکیل و نه 

 لی به او اجازه ندادند که برای درمان به خارج برود.  در مرحلۀ آخر سرطانش به یک بیمارستان فرستاده شد و
های امنیتی چین در چندین شهر فعاالن سیاسی را  پخش شد، ارگان اشارات مبهمی در خصوص »انقالب یاسمین« چین در اینترنت    2011زمانی که در سال  

زمخت های  واکنش ی.  نه سازمانی قرار داشت و نه یک برنامۀ روشن. با این که در پسِ این »یاسمین« چینی  ها را در حبس خانگی قرار دادنددستگیر کردند یا آن 
های دولت برای امنیت داخلی از هزینه نشان دهندۀ عدم اطمینان رهبری چین است.  هر حرکت کوچک سیاسیِ مخالف،برابر  در مقامات و تدابیر باالی امنیتی

طی یک   2015. در ژوئیه  دهدمیایش  افزفشار را روی پیروان حقوق شهروندی  هر روزه    2012به سرعت افزایش یافته است. رهبری حزب از سال    2008سال  
مدت    های طوالنیها به حبس برخی از آن فعال حقوق بشری دستگیر و یا دادگاهی شدند.  وکیل و    250الملل گزارش داده،  ، آنگونه که عفو بین حملۀ ناگهانی

 آغاز در همان  را    ، بویژه با کیفیت سراسری،هیافتهر گونه فعالیتِ سیاسی سازمان  قصد دارد  که  حزب کمونیست به روشنی نشان داده. رهبری  گردیدندمحکوم  
 رشدش خفه و سرکوب کند.  

بیشترین احکام    2017، چین در سال  المللنیست. طبق برآوردهای سازمان عفو بینگیری از مجازات اعدام  تنها در بهرهدولت علیه مردم چین    تدابیر سخت 
توانسته اطالعات دقیق در این باره با این وجود رهبری چین  شود.  جرم به کار بسته می  46حدود    برای  در جهان اجرا کرده است. حکم اعدام در چینها را  اعدام

 قعی ارایه داد.  های واکه نتوان یک تحلیل انتقادی مبتنی بر فاکت شده سببکه همین  را پنهان نگه دارد
 

 ؟ پایدار مُدل   یک – نظام سیاسی چین 
اقتصادی، بحران بدهی و    دارِ رشدادامهرفت  پسچین تهدید به شمار آیند: برای نمونه  برای حزب کمونیست    توانندهای گوناگونی وجود دارند که میچالش

خواهد بود که تا  کننده  نظام سیاسی این نکته تعیین  مدتِ. برای توسعۀ میان مردمپیرشدن  بحران مالی، نابرابری فزایندۀ اجتماعی و تغییراتِ جمعیتی به واسطۀ  
مرکزیت حزب و حکومت را از میان بردارد.  های  در اجرای برنامه فقدان دیسپلین  و    درون حزبی  فساد  پینگ موفق شودچه اندازه رهبری حزب پیرامون شی جین

های گسترده  رشد اقتصادی و یا بیکاری   نباید منجر به کاهش ناگهانی  ،در چین با سرعت در حال وقوع استتحوالت دیجیتالی و آتوماسیون صنعتی که    همچنین
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ن منظور، رهبری حزب نه تنها به توانایی عمل نیازمند است بلکه به یک محیط اقتصادی و  ایثبات کنند. برای  را بی سیاسی    نظامتوانند  شود، عواملی که می
 را با قدرت کامل خنثی کند. های وارده از بیرون بتواند شوکمناسب نیز نیاز دارد تا المللی سیاسی بین 

طبق  هایش را  قابل رقابت باقی بماند و نیروی نوآوری فناوری  چین موفق شود که از نظر اقتصادی  کمونیست  ولی چه اتفاقی رخ خواهد داد اگر رهبری حزب
حضور جهانی   به گسترش  به طور پایدار پیش ببرد و همزمان ثباتِ سیاسی درونی را تضمین کند ودر چند مرحله    2049و    2035،  2025تا سال    هایشبرنامه 

در برابر یک نظام سیاسی رقیب قرار خواهند   ی بازار آزاد که هم اکنون از لحاظ اقتصادی و تکنولوژی برتر هستند هاوکراسی آنگاه احتماالً دمخود ادامه بدهد؟  
تواند در  به پیش رفته می  با هدایتِ دولتی  شدن اقتصاد و انتقالِ دیجیتالیکه توسط جهانیاقتصادی چین  -اجتماعی  -اقتدارگرایانۀ سیاسی  مُدل  یعنی  گرفت:

ای قرار مورد تأیید فزاینده  21در سدۀ    نوع حکومتبرای    جایگزینبه عنوان یک مُدل    احتماالً  و  زیر سوآل ببردهای دموکراتیک را  اصول نظامسطح جهانی  
 بگیرد.  

 

 2018کنگره ملی خلق چین در سال و  2017مین کنگره حزبی سال 19نتایج 
دولت   سی رئ  نگ،یپن یج  ی. شتعیین کرد  نیچ  نده یآ  یرا برا  یدیجد  گیریسمتدر پکن برگزار شد،    2017که در اکتبر    نیچ  ستیحزب کمون  یکنگره مل  مین19

طبق    ،حزب کمونیست چینسالگرد    نِیرا اعالم کرد. چهار سال قبل از صدم  «نوع چینی  سمیالیسوس  دیدوران جد»آغاز    نده،ینما  2300  برابرو رهبر حزب در  
تجارت و   است،یخود را در س  یخواهد نقش رهبر  یم  نیچ  ی. حزب دولتدر دستور کار روز قرار گرفتمتمرکز    یاسیکنترل س  تیحزب، تقو  یخواست رهبر

 برگزار گردید بر همین اهداف نیز تأکید کرد.  پس از کنگره حزب که 2018در مارس   خلق یکنگره مل ماتیگسترش دهد. تصم شتریب هر چه جامعه
 کنند.را تقویت می رهبری دبیر کل حزب  اقتدار امکانات کنترلِ حزبی و در درجه اول ادارات وزارتخانه ها و  یرساختا یو بازساز ی قانون اساس راتییتغ
  عیگذشته بر توسعه سر  یهاخود که در دهه   انینیشی، برخالف پاو در این سخنرانی.  عنوان کردرا    یابلندپروازانه   یهابرنامهحزبی    اش در کنگرهی در سخنران  یش

تاریخیآلایدهتمرکز داشتند، بر    یاقتصاد تعادل در یک    ن ی، مردم چ2050تا سال    باید  شی،   ۀ طبق گفت  متمرکز شد.   یستیمارکس  ه ینظر  های  کشور دارای 
 برخوردار شوند.  «یرونق عموم»از  محیطیزیستاجتماعی و 

  اگر تاکنون توسعه سریع اقتصادی و فناورانه  :این گونه بازتعریف کرد  1979سال    پس ازبار    نخستین  یبراحزب کمونیست چین را    «یتمرکز کار»حزب    کنگره
این رویکرد برای    ارتقا کیفیت زندگی مردم باشد.دستیابی به تعادل اجتماعی، توسعه پایدار و    در جهتِهای آینده  تالش باید    داد،وظیفه اصلی ما را تشکیل می 

رهبری   بایدمی  نشده جریان داشت وبیشتر کنترلهایی مانند امالک و امور مالی  که تاکنون در بخش  مدت یعنی بازگشت از رشد باالاز لحاظ میاناقتصادی چین  
 ترل کند. چین در آینده آن را بهتر کن

  حزب کمونیست چین قصد دارد تا آنجا که ممکن است:  خواهد داشتبه دنبال    یجد  راتییاحتماالً تغ  برای جامعه چین  یست ینیلن-یستی مارکس  یهاارزش  یایاح
حزب به شکل    به همین منظور،   هماهنگ سازد.مشی حزب  زندگی خصوصی مردم را کنترل کند تا بدین وسیله بتواند رفتار و عادات مصرفی خود را با خط 

 فراهم سازد.  های یک دولت مراقبتی دیجتیال را کند تا بتواند زمینه استفاده می های اطالعات مدرنای از فناوریفزاینده
را اعالم کرد که بسیاری   اقتصادی-رقابتی سیاسی  نظامیپینگ یک  شی جین با اعتماد بنفس خاصی در کنگره نوزدهم وارد صحنه شد:   ت چینحزب کمونیس

خواهد به یک قدرت بزرگ سوسیالیستی فعال جهانی تبدیل چین می   دیگر به تاریخ پیوسته است.  بر این نظر بودند که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
عرضه  بازار آزاد آمریکا و اروپا های به عنوان یک مدل جایگزین برای دموکراسی تازه صنعتی شده و نظام سیاسی خود را برای کشورهای در حال توسعه و   شود
  فرجامرا به  بزرگ ملت چین«   نوزایی: او قصد دارد »را تأیید کردهمین رویکرد    ابی هستندکه غیرانتخ  نماینده کنگره ملی خلق چین  3000شی در برابر    کند.

 برساند.  
اصلیِ ایدئولوژی رسمی    مایۀ  های« او به عنوان »ایدهمورد تأیید قرار داد.    2022تا سال  را به عنوان دبیر کل یعنی مرد اول حزب    پینگجین   شی   ، کنگره حزب

و رهبر    دونگ گذار دولت یعنی مائو تسه و پایه  ای ارتقا یافت که قبالً فقط رهبر انقالب جایگاه سیاسی   بهحزب گنجانده شد. بدین وسیله شی  در قانون اساسی  
 دارا بودند.   ، گشایش بودکه معمار سیاست اصالحات و  شیائوپینگیعنی دنگ  بعدی
دستاورد  ترین  بزرگ شوند که رابطۀ تنگاتنگی با شی دارند.  ترین حلقۀ رهبری داخل می کوچک به دفتر سیاسی یعنی    توانند کننده میآن اشخاص رهبری  فقطحاال  

با این که او علناً   –   تواند تا آخر عمرش در قدرت بماند . حاال او می برداشته شدمحدودیت دو دروه پنج ساله  بود که    این  برای او تصمیم کنگره ملی خلق چین
 اعالم کرد که چنین قصدی ندارد.  

در الیه  را    -های فنی و علمیها و تجربه ران حزبی با شایستگی یعنی کارگزا  – های جدید  تعداد بسیاری از تکنوکرات همچنین  کنگره حزب و کنگره ملی خلق  
در که حزب کمونیست چین برای پیشرفت تکنولوژیکی    دهدنشان میاین  استانی، ترفیع داد.    -سطوح حزبی و هم در سطوح دولتیی کشور، هم در  دوم رهبر

 اهمیت بسزایی قایل است.  اقتصاد و سیاست جهان آینده 
 ---------------------------------- 

https://baznegari.de 
 s/2022/07/Charakteristika_Chinas.pdfcontent/upload-https://baznegari.de/wpبرای دانلود مقاله در قالب پی دی اف:  

 
 

https://baznegari.de/
https://baznegari.de/wp-content/uploads/2022/07/Charakteristika_Chinas.pdf

