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 چکیده
 هایویژگی به توجه و بررسی المللبین روابط دانش در کشورها مطالعه در مغفول هایزمینه از یکی

 قدرت یک عنوان به چین ظهور بحث که زمانی از.  هاستآن نهادی ترتیبات و سیاسی هاینظام
 به چین آینده و جایگاه تبیین برای هاتالش عمده است گرفته توجه مورد المللیبین عرصه در جدید
 معطوف کشور این جهانی و ایمنطقه هایمحیط با دولت رابطه و المللیبین نظام ساختار تاثیر
 چین سیاسی نظام در گیریتصمیم نهادی و ساختاری هایریشه دادن نشان مقاله این هدف. شد

 تحوالت و سیاسی نظام جایگاه درک و تبیینی-توصیفی روش با مقاله این اساس، همین بر. است
 که دهدمی نشان هاآن تحول که است روندهایی بررسی دنبال به چین خلق جمهوری در نهادی
 بررسی. است شده تغییر دچار اخیر هایدهه در چین خلق جمهوری المللیبین و داخلی رفتار چگونه
 موید حزبی درون هایجناح و رهبری هاینسل واشکافی و داخلی رفتار نوع نشانگر نهادها ساختار

 که دهدمی نشان مقاله این هاییافته. است المللیبین عرصه در چین رفتارهای به نگرش نوع
 در را کشور این رفتاری الگوی که بوده هاییشاخص مولد چین در سازیتصمیم نهادی هایپویایی
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 مقدمه 1
های مغفول در مطالعه کشورها در یکی از زمینه

های الملل بررسی و توجه به ویژگیدانش روابط بین
هاست. رخداد ترتیبات نهادی آنهای سیاسی و نظام

میالدی در کنار  ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰انقالب رفتاری از دهه 
ویژه رئالیسم در های کالن بهتسلط گفتمانی نظریه

توجهی به آن الملل دو عامل اصلی در بیروابط بین
ها آن را جعبه سیاه دولت چیزی است که رئالیست

نامند. در مطالعات کالسیک دانش روابط می
های عنوان سنت رایج در دانشگاهالملل بهنبی

ً در  مختلف تحول جایگاه و قدرت یک کشور عمدتا
سطح ساختاری و در ارتباط دولت با محیط خارجی 

شود و عناصر تأثیرگذار در محیط توضیح داده می
های مثابه مؤلفهداخلی و ترتیبات نهادی کشورها به

 شوند.سطح خرد مفروض گرفته می

سیاق، از زمانی که بحث خیزش یا به همین 
عنوان یک قدرت جدید در عرصه ظهور چین به

های دانشگاهی المللی موردتوجه بسیاری از حوزهبین
ها گذاری قرار گرفته است عمده تالشو سیاست

برای تبیین جایگاه و آینده چین به تأثیر ساختار نظام 
 ای وهای منطقهالمللی و رابطه دولت با محیطبین

جهانی معطوف شد. معدود مطالعاتی نیز که ریشه 
پویید به جای پرداختن این تحول را در درون چین می

ها و تعامل و نحوه چیدمان عمیق به تغییر نگرش
نهادها توجه پژوهشی خود را به مطالعه تأثیرگذاری 
افرادی چون مائو یا دنگ محدود کردند. اگرچه توجه 

سی غیردموکراتیک های سیابه نقش فرد در نظام
تواند مبنای به نسبت متقنی برای تحلیل باشد می

توان با نگاهی یکدست اما باید توجه داشت که نمی
های سیاسی به کشورهای غیردموکراتیک و دگردیسی

ها نگریست. نظام سیاسی چین اگرچه و نهادی آن
هنوز با محدود کردن کنش سیاسی به فعالیت 

ر نظامی اقتدارگراست حزبی کمونیست در نظدرون
های متحول و اما باید توجه داشت که وجود جریان

دهند که تحلیلی پویا در درون این کشور اجازه نمی
از ماهیت عملکرد نظام سیاسی در چین صورت 
بگیرد که همانند آنچه در کشوری مانند کره شمالی 

یا کوبا مصداق دارد. اگرچه چین به لحاظ توسعه 
ه کنش سیاسی در درون، هنوز سیاسی و اجازه ب

نفوذناپذیر جلوه کرده اما این متغیرهای متصلب و 
ناپذیر داخلی در تعامل با مقتضیات نوین و خلل

اند. نوعی بازسازی روی آوردهروندهای جهانی به
مانند شاید این بازسازی یا حتی نوسازی شدتی به

کشورهای اروپای شرقی نداشته اما همین ایجاد 
گویی به نیازهای ای درک اقتضائات و پاسخامکان بر 

غیرسیاسی شهروندان حاکی از ضرورت و اهمیت 
مطالعه ابعاد نظام سیاسی و ترتیبات نهادی در این 

 کشور است.

این مقاله با درک جایگاه نظام سیاسی و تحوالت 
نهادی در جمهوری خلق چین و با طرح این پرسش 

جمهوری خلق المللی که چگونه رفتار داخلی و بین
های اخیر دچار تغییر شده است؟ در چین در دهه

که بررسی ساختار نهادها  قالب فرضیه معتقد است
های رهبری نشانگر نوع رفتار داخلی و واشکافی نسل

های درون حزبی مؤید نوع نگرش به رفتارهای و جناح
المللی است. به بیانی دیگر، این چین در عرصه بین

المللی به تأثیرگذاری محیط بیننوشتار ضمن اذعان 
های چینی اصالت عمل و کنش های مقامبر تصمیم

معطوف به تصمیم را در جمهوری خلق چین به 
دهد. به ها میمحیط داخلی و ترتیبات نهادی آن

همین جهت، بررسی عوامل تأثیرگذار بر سنت 
حکمرانی در چین، نقش و تحول نهادها در این کشور 

های حکمرانی در ای سیاسی و نسلهو واکاوی جناح
 گیرد.ساخت سیاسی چین را در مرکز توجه قرار می

چارچوب نظری: تصمیم گیری  2
 و سیاست بوروکراتیک

بحث در های قابلگیری یکی از حوزهفرایند تصمیم
تحلیل رفتار کشورهاست. محور اصلی در این رویکرد 
اعتقاد به این فرض است که تصمیم فردی گرفته 

شود بلکه فرایندی وجود دارد که افراد یا نمی
نهادهای مختلفی در آن مشارکت دارند 

). بر این اساس اگر ساختار ۱۹۱: ۱۳۹۶(مشیرزاده،
ای متشکل از نهادها و یک نظام سیاسی را مجموعه
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ها تصمیم هایی دانست که خروجی آنبوروکراسی
توان گفت ساختار نظام سیاسی شود میدانسته می

ت خارجی مهم است زیرا کنشگران مهم در در سیاس
نهادهای سیاست داخلی به صورت فردی نفوذ 
اندکی در سیاست خارجی دارند. افزون بر این، 
نهادهای درگیر حوزه خارجی نیز برای نیل به تصمیم 

که سازی با یکدیگر همکاری دارند. نتیجه آن
زنی نهادهای تواند ماحصل چانهسیاست خارجی می

 با موضوعات متفاوت باشد.گوناگون 

آنچه در این رویکرد اهمیت دارد شناخت این 
ویژه گذاری بهمحور است که در هر موضوع سیاست

در حوزه خارجی چه نوع منافع و چه نوع کنشگرانی 
درگیر بوده و با اتکا به چه ابزارهایی به دنبال 
تأثیرگذاری هستند. بر همین مبنا نیز به دلیل تعدد 

های متفاوتی از امنیت و منافع رداشتکنشگران ب
ملی شکل گرفته و تصمیم در سیاست خارجی 

ها بوده و در نتیجه رفتار محصول کشاکش میان آن
دولت در حوزه داخلی یا خارجی محصولی سیاسی 

؛ مشیرزاده، Neack,2019:71-74شود (قلمداد می
). در الگوی سیاست بوروکراتیک بر این ۲۰۰: ۱۳۹۶

می شود که نمی توان دولت را به مانند  نکته تاکید
لوحی یکپارچه در نظر گرفت و تعدد اجزا و نهادها را 
که هر یک از آن بر فرایند تصمیم گیری در مجموعه 
نهاد دولت موثر هستند را نادیده گرفت. در این 
رویکرد به این مهم اشاره می شود که تصمیم در 

است  درون نهاد دولت متشکل از نهادهای دیگری
که در درون دولت قرار می گیرند و تصمیم گیری ها 
ماحصل یک عرصه کشاکش و ستیزه است 

 ).۱۷۴: ۱۳۹۶(هیوود،

با توجه به این رهیافت می توان دریافت که آنچه 
که به عنوان نظام سیاسی در جمهوری خلق چین 
نام برده می شود صرفا دولت چین یا مجموعه 

نافع این کشور را نهادهای آن که در جهان خارج م
نمایندکی می کنند نیست بلکه به مانند سایر جوامع 
تصمیم در این کشور نیز در درون نهادهای متعدد 
قدرت گرفته شده و نتیجه کشاکش ها و اعمال 
قدرتی است که اجزا مختلف دولت چین برای 

تحصیل منافع آن را دنبال می کنند. این نهادها نیز 
عوامل غیرقابل مشاهده  برآمده از مجموعه ای از

مانند تاریخ باستان و معاصر، فرهنگ کنفوسیوسی، 
استلزامات نظام کمونیستی و حزب کمونیست و 
نسل های رهبری و ویژگی ها شخصی این رهبران 

 است.

سنت حکمرانی در چین:  3
 های تأثیرگذاربررسی مؤلفه

مراتب و سنت کنفوسیوسیِ ضرورت رعایت سلسله
زامات برآمده از عصر مدرن از زمان اطاعت در کنار ال

ها و تکوین ساختارهای ملت -گیری دولتشکل
صورت بوروکراتیک، ساخت سیاسی در چین را به

توجهی سامان داده است. باوجودآنکه نظام جالب
های حکمرانی در چین را امپراتوری قاطبه سال

مدیریت کرده اما با رشد و نفوذ افکار نوین، ضرورت 
ی و احترام به امور دیوانی باعث شده است تمرکززدای

ای در چین شکل گیرد؛ تا ساختار طویل و گسترده
ترین ترین سطح تا کوچککه امروزه از کالننحویبه

دهد. های اداری را تحت سیطره خود قرار میحوزه
این ساخت سیاسی عالوه بر عرصه داخلی ناگزیر از 

ای ه وجههرائاهای دیگر در راستای مدیریت حوزه
متناسب با فرهنگ و تمدن چینی در برابر جهان 

 خارج بوده است.

ای که واجد مثابه مجموعهدولت در چین به
عناصری همچون حکومت، حاکمیت، سرزمین و 
جمعیت باشد محصول چندین قرن پیش از میالد 

های حاکم بر این کشور است. در این سرزمین دولت
فی اداره کرده، الطوایصورت ملوکحکومت را به

حاکمیت را با تفویض به امپراتور مطلق و 
ای یکپارچه ناپذیر دانسته، سرزمین را به پهنهتقسیم

مبدل ساخته و درنهایت مردم را همچون رعایا و 
پنداشتند که برکنار از کار و تالش برای دهقانانی می

ها متصور نبود. تمامی بقا، چیزی برای آن
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١مین چینهای حاکم بر سرز سلسله تا پیش از  
بر همین مشی به ٢م. ١٩١١انقالب دموکراتیک 

 ).Pletcher,2011:69-78پرداختند (حکمرانی می
گیری یک دولت متمرکز در چین حال شکلبااین

محصول انقالب و نهضتی اجتماعی بود که در سال 
گامی فردی به نام چنگ یا شی ق.م با پیش٢٢١

٣محقق شد )Shi Huang Ti( تیهوانگ  
)Schoppa,2019: 45 از آن زمان به بعد با تمرکز .(

نسبی دولت، تکامل سیاسی چین تا دوران معاصر 
تحت تأثیر چند عامل مهم قرار گرفته است. این 

 اند از: عوامل عبارت

اقتصاد کشاورزی: سرزمین چین به  .1
دلیل شرایط خاص حاکم بر آن همواره 

ای عنوان مبناقتصاد کشاورزی را به
دید. عدم اصلی تولید و مصرف خود می

رشد صنعت و ناآشنایی با دستاوردهای 
سو و پراکندگی نسبی روز دنیا از یک

الطوایفی) و عالقه حکمرانی (ملوک
امپراتوران به تداوم این وضع موجب 

محوری شد تا کشاورزی پیشهمی
دهقانان، رعایا و طبقات اصلی جامعه 

خود باعث باشد. این موضوع به نوبه 
شد تا در مقایسه با تحوالت غرب، چین 
شاهد یک اقتصاد قوی نباشد و پیرو این 
امر، ساخِت دولت نیز متناسب با آن 

 شکل گیرد.

نظام فرهنگی و سنت اجتماعی موروثی:  .2
دومین عامل مؤثر بر تکامل نظام 
سیاسی و دولت در چین، نظام فرهنگی 
و اجتماعی حاکم بر این سرزمین بوده 

                                                   
. سلسه های حاکم بر سرزمین چین به ترتیب دوره تاریخی  ١

 ٢٢١-٢٠٧( ق.م)، چین ١٠٤٦-٢٥٦عبارتند از : شیا، شانگ، چو(
میالدی)،  ٦١٨-٩٠٧ق.م)، سلسله هان، شش پادشاه، تانگ(

میالدی)، یوان، مینگ، منچوچنگ  ٩٦٠-١٢٧٩سونگ (
)Dk,2020 ؛Pletcher,2011.( 

میالدی با پیشگامی سون یات ١٩١١. انقالب دموکراتیک سال ٢
سن منجر به سقوط سلسله چنگ شد. این انقالب در واقع به 

مراتب اجتماعی ت. اطاعت و سلسلهاس
دو پایه بنیادین نظم اجتماعی در چین 

و  )Kuiper, 2011:c4بوده و است (
همین اصول در کنار تنوع گسترده قومی 

 ,Qianو فرهنگی حاکم بر چین (رک:
و لزوم مدیریت آن باعث شده  )2011

است تا فردیت در عمل به حاشیه رانده 
ثبات  ها به بهانه حفظشده و دولت

اجتماعی و سیاسی، یکپارچگی و تمرکز 
 قدرت را وجه اصلی حکمرانی بدانند.

ساالر: تحت نظام اداری متمرکز و دیوان .3
تأثیر عوامل مورد اشاره در باال، چین 

های اداری متمرکز را همواره تجربه نظام
در خود داشته است. این نظام اداری و 

که ساالری گسترده عالوه بر آندیوان
صول سرزمین بزرگ و جمعیت مح

شدت متأثر از فراوان این کشور است به
ساخت اجتماعی و فرهنگی آن است. از 

رو، شکل دولت چه قبل از دوران این
کمونیستی و چه در این دوران همواره 

های خاصی گسترده و واجد پیچیدگی
 ).Heilmann,2017:46بوده است (

درنتیجه این عوامل، حکمرانی و ساختار 
م. تحت تأثیر ١٩٤٩بوروکراتیک چین پیش از سال 

های بومی و بوروکراتیک چین باستان بود. این مدل
 مدل چند ویژگی عمده در خود مستتر داشت:

حفظ و ایجاد یک فلسفه سیاسی رسمی  .1
 ومت؛عنوان ابزار اصلی حکبه

ن شورشی بود علیه استعمار خارجی بویژه عنوان پیامد عصر مدر 
  .گری داخلیژاپن و فساد و اشرافی

. چِنگ شاهزاده ای از خاندان های باستانی بود و در دوره  ٣
قهرمان اسطوره  –ملوک الطوایفی نسبت خود را به هوانگ تی 

می رسانید. وی توانست نظام فئودال را برانداخته و  -ای چین
تغییر عظیمی در شرق آسیا به وجود آورد و از این جهت 
دستاوردهای وی در وحدت و تکمیل امپراتوری چین با مائو 

   ).Dk,2020مقایسه می شود (
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ها گزینش کارمندان و ماندارین .2
)Mandarin بر مبنای میزان آگاهی از (

 های سیاسی رسمی؛دکترین

حاکمیت اندیشه و آثار کنفوسیوس  .3
مثابه ابزاری در راستای وحدت ملی به

)Joseph,2019:158.( 

م. نظام ١٩٤٩اما بعد از انقالب کمونیستی 
سیاسی و ساخت دولت چین به ترکیب جدیدی 
دست یافت. در ترکیب نوین، ساخت دولت دارای 

نتی یا شد؛ عنصر اول، مدل سزمان میدو عنصر هم
بوروکراتیک به یادگار مانده از گذشته بود و عنصر 

گیری ساختی جدید متأثر از مدل شوروی دوم شکل
و نظام کمونیستی حاکم بر چین. در این ساخت 

مراتب و اطاعت همچنان مورد که سلسلهعالوه بر آن
گرفت نظام دولتی ناگزیر از فعالیت تأکید قرار می

ریت حزب کمونیست بود. در کنار نظام حزبی با محو
در این حالت استدالل بر آن بود که مرام و ایدئولوژی 

های فکری محدود شود. تواند به حوزهرسمی نمی
بنابراین الزم است تا برای اجرایی شدن ایدئولوژی 

های کمونیستی معتقدان راستین به آن دستگاه
دولتی را تصدی کرده و از رهگذر آن، دولت در 

مدنظر کمونیسم گام بردارد. اصول  راستای اهداف
 اند از:بنیادین این مدل عبارت

مشروعیت مبتنی بر ایدئولوژی رسمی که  .1
مدعی توسعه اقتصادی و سیاسی کشور 

 است؛

های جامعه نفوذ سراسری در تمامی بخش .2
های و عضویت تمامی شهروندان در سازمان

١ایتوده  ؛

اولویت تعهد کمونیستی در برابر  .3
عنوان معیار گزینش دولتی به گراییتخصص

)Joseph,2019:159-200(. 

                                                   
های  ای عبارتند از : اتحادیه. مهم ترین این سازمان های توده ١

یه های صنفی و حرفه ای، نیروهای شبه ددانشجویی، اتحا
 نظامی، انجمن زنان و یا ترکیبی از آن ها.

دولت حاکم بر چین  -ساخت نوین و دوگانه حزب
م. به شدت ١٩٧٠م. تا نیمه دهه ١٩٤٩در فاصله 

تحت تأثیر منویات مائو و جناح راست حزبی بود که 
عنوان یک اصل بر ایدئولوژی و ضرورت نگاه به آن به
ائو و آغاز دوره تأکید داشت. اما بعد از مرگ م

اصالحات با پیشگامی دنگ، ساخت دولت با 
گیری گرایی را بر حوزه تصمیمچرخشی نسبی عمل

رغم حرکت حال، در دوره دنگ علیحاکم کرد. بااین
ویژه در سوی تعدیل ساختاری بهنظام سیاسی به

گرایی سیاسی همچنان امری حوزه اقتصاد، کثرت
دنگ را یک نظام  مغفول بود و به همین روی، دوره

اند و این امر درواقع به دانسته» آمرانه مشورتی«
آگاهی رهبران و مقامات این کشور از خطرات 

 گشت.آزادسازی سیاسی بازمی

ویژه پس از روی کار در دوران بعد از دنگ به
تائو و آمدن نسل جدید رهبران با پیشتازی هو جین

) با وزیر فعلیجمهور و نخستون جیابائو (رئیس
وجود این که تأکید بر ایدئولوژی همچنان دوام دارد 

ویژه سیاست خارجی امّا در عرصه عمل و به
گرایی اصل مطلق و حاکم بوده و از این رو در عمل

نسل پیشین،  دولت برخالف -ساخت دوگانه حزب
دولت و ساخت بوروکراتیک از اهمیت ویژه برخوردار 

حزبی  و سیستم )Yahuda,2007:c5شده است (
گیری به معرفی و تربیت نخبه بیش از تصمیم

پرداخته و مشاوره به وجه اصلی کارکردی آن تبدیل 
 ).Chin, 2011:23(شده است 

نهادها در ساخت سیاسی  4
 دولت در چین

سال  ۵۰سازی در نظام سیاسی چین در طول تصمیم
گرایی گذشته از بعد ایدئولوژیک به سمت عمل

این تحول، سیستم دوگانه حرکت کرده و به موازات 
کار ساختاری نیز از اولویت نهادهای محافظه

همچون حزب کمونیست و ارتش کاسته و بر قدرت 
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نهادهای اجرایی مانند شورای دولتی و ریاست 
نشینی حال، این حاشیهجمهوری افزوده است. بااین

نسبی برای حزب کمونیست هرگز به معنای عدم 
های منویات و اولویت تأثیرپذیری ساخت سیاسی از

ترین توان گفت مهمسران آن نیست. درمجموع می
اند نهادها در ساخت سیاسی دولت در چین عبارت

 از:

 .نظام دولتی 4.1
شبکه یا نظام دولتی چین از عناصری همانند کنگره 
ملی خلق و کمیته دائمی، ریاست جمهوری، شورای 

های دولتی، کنفرانس مشورتی شورای خلق، حکومت
حلی و نهاد قضایی تشکیل شده است که در این م

میان کنگره ملی خلق به خاطر گزینش از سطوح 
 تر واجد اهمیت فراوانی است.پایین

مراتب کشوری، ترین سطح سلسلهدر پایین
طور بار بهها و روستاها هر سه سال یکاهالی قصبه

های خلق محلی رأی مستقیم به نامزدهای کنگره
ین منتخبان نمایندگانی را که باید دهند. سپس امی

های باالتر و سرانجام به کنگره ملی خلق به کنگره
گزینند. کنگره در فرستاده شوند با رأی مخفی برمی

هریک از سطوح نظام کشوری، یک کمیته دائمی 
تر، از روی فهرست شورای خلق با ابعادی کوچک

کند. شده از طرف کمیته حزبی انتخاب میارائه
ً به امور اداری اختصاص جلسا ت این شورا عمدتا

دارد. شورا ازنظر وظایفی که دارد به اداراتی از سطح 
شود و بیشتر اعضای آن، بخش به باال تقسیم می

حزبی هستند و از دستورات شوراهای دولتی باالتر و 
کنند. سطح خود پیروی میهای حزبی هماز کمیته

م انتخاب مستقیطور غیرکنگره ملی خلق که به
مثابه پارلمان در جمهوری خلق چین عمل شود بهمی

کرده و باالترین رکن قدرت کشور است 
ترین وظایف کنگره بدین ). مهم٦٤: ١٣٩٩(هلمان،

شرح است: وضع و اصالح قانون اساسی و نظارت بر 
اجرای آن، تدوین و اصالح تمامی قوانین؛ انتخاب و 

رئیس دادگاه  جمهور، معاونان وی وبرکناری رئیس
گیری راجع به انتخاب و برکناری عالی خلق؛ تصمیم

وزیر و معاونین وی، شوراهای دولتی، وزرا و نخست

گیری در مورد ها؛ تصمیمسرپرستان وزارت خانه
انتخاب اعضای کمیسیون مرکزی نظامی و انتصاب 
رئیس آن؛ اتخاذ تصمیم در مورد مسائل جنگ و 

ها و تشکیل استانصلح، تصویب بودجه کشوری و 
نواحی خودمختار و سایر وظایف دیگری که بایستی 

گیری مدنظر قرار گیرد توسط باالترین قدرت تصمیم
)Hayes,2015:57 ساله بوده و  ٥). هر دوره کنگره

منظور اتخاذ تصمیمات مهم و بررسی بار بهسالی یک
 دهد. اوضاع کشور تشکیل جلسه می

کنگره ملی خلق از  باوجوداین اختیارات گسترده،
مانند مجلسی فرمایشی عمل کرده زمان تأسیس به

های هیئت اجرایی حزب کمونیست که از خواست
کند و هرگاه سخن از اولویت دولت بر پیروی می

ً در این حالت کنگره ملی نیز  حزب باشد طبعا
گیری توانسته مستقل از هیئت اجرایی حزب تصمیم

 و عمل کند.

گره، کمیته دائمی آن از در ذیل عملکرد کن
عنوان یک توجهی برخوردار بوده و بهاختیارات قابل
روز  ١٥ای از کنگره اصلی هر شدهنمونه کوچک

تشکیل جلسه داده و به امور کشوری رسیدگی 
طور معمول اکثر افراد کمیته دائمی کنگره کند. بهمی

 از مقامات مهم حزبی هستند.

جمهوری است. دومین نهاد دولتی مهم، ریاست 
م. و در اولین ١٩٥٤مقام ریاست جمهوری در سال 

قانون اساسی چین در نظر گرفته شد. این مقام بعد 
از انقالب فرهنگی در عمل مسکوت مانده و از سال 

طور رسمی و عملی شروع م. بود که بار دیگر به١٩٨٣
به فعالیت کرد و یک دوره ده ساله برای آن 

ترین فرد عنوان مهمبه جمهوربینی شد. رئیسپیش
 در دستگاه دولتی چین دارای چند وظیفه مهم است:

پیگیری تصمیمات کنگره ملی و کمیته  .1
 دائمی آن؛

وزیر و معاونین عزل و نصب نخست .2
 شورای دولتی و وزرا؛

 های دولتی و افتخاری؛اعطای نشان .3
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اعالم حکومت نظامی، اعالن جنگ و  .4
 بسیج نیروها؛

مایندگان سیاسی در اعزام و فراخواندن ن .5
خارج، انعقاد و فسخ قراردادها و پذیرش 

 Constitution ofسفرای خارجی (
PRC,2021 .( 

ترین نهاد اجرایی در ساخت سیاسی دولت اما مهم
وزیر، معاونین چین شورای دولتی است که از نخست

 ها، مشاوران دولت و دبیروی، وزرا، روسای کمیسیون
). این شورا که ۱اره شود (شکل شمکل تشکیل می

آید بر کار باالترین واحد اجرایی دولت به شمار می
های اجرایی و اداری نظارت ها و دستگاهوزارتخانه

هایی را برای کند و تالش دارد تا با ابتکار، پیشنهادمی
اداره امور کشوری به کنگره یا کمیته دائمی آن ارائه 

 ).۹۴: ۱۳۹۹دهد (هلمان، 

از نهادهای رسمی، کنفرانس در سطحی فروتر 
مشورتی سیاسی جمهوری خلق چین قرار دارد که به 

های حزبی و عنوان یک اجالس بزرگ نماد همکاری
های سیاسی است. این نهاد نه یک ارگان مشاوره

دولتی است و نه یک سازمان معمولی. کنفرانس 
های مشورتی دارای یک کمیته ملی و تعدادی کمیته

عنوان هیئتی از احزاب محلی است که به
١غیرکمونیست تحت نظارت حکومت مرکزی فعالیت  

ً کنند و مهممی  متشکل از ترین اعضای آن غالبا
های خارج ای، روشنفکران و چینیکارشناسان حرفه

؛ ٩٨: ١٣٩٩از کشور است (هلمان، 
Zheng,2010:13های اخیر در ). این نهاد در سال

های ی سیاستراستای ایجاد پایگاهی گسترده برا
های وسیعی را دولت دوباره بر پا شده و فعالیت

 دهد.انجام می

 
٢  

 

 

 

 

 

 

 

 

به جز نهادهای اجرایی، قوه قضائیه و در رأس آن 
دیوان عالی خلق و دادستانی کل نیز در ذیل ساختار 

شوند. دیوان عالی خلق ضمن بندی میدولتی طبقه
های پایین در برابر کنگره ملی و نظارت بر دادستانی

                                                   
در ذیل سیستم مشورتی جمهوری خلق چین مهم ترین احزاب  ١

غیرکمونیست عبارتند از: کمیته انقالبی کومین دانگ، جامعه 
دموکراتیک چین، اتحادیه دموکراتیک چین برای نوسازی ملی، 
اتحادیه چین برای پیشرفت دموکراسی، حزب دموکراتیک 

). ۱۷۵: ۱۳۹۹کمیته دائمی آن مسئول است (هلمان،
ان در قالب شکل تودرمجموع شبکه دولتی را می

 مشاهده کرد؛ ۲شماره 

کارگران و دهاقین چین، جی کنگ دانگ چین، جامعه جیوسان و 
 جامعه خودمختاری تایوان. 

 ).,2019Li؛ ١٣٩٩ترسیم بر اساس: (هلمان، ٢

 شوراي دولتی

 نخست وزیر

بخش هاي آموزشی، علمی، 
 فنی، امنیت اجتماعی و منابع

بخش هاي امور 
 اجرایی دولت

بخش هاي 
 نظارتی

بخش هاي 
اجرائی اقتصادي 

وزارتخانه هاي 
 مرتبط

 ۲نیخلق چ یجمهور یدولت یشورا ١ شکل
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١  

 

 

 

 

 

 

 

 نظام حزبی 4.2
تنیدگی نظام حزبی با نظام که درهمبا وجود آن

دولتی در عمل ایجاد تفکیک میان این دو محور 
اصلی ساخت سیاسی دولت در چین را دشوار کرده 

وسوی گیری و سمتجهت حال شناختاست بااین
ویژه در عرصه سیاست خارجی تصمیمات به

کننده این تمایز از حیث تحلیلی است. نظام ایجاب
سان نظام یا شبکه دولتی اصل حزبی چین به

حال مراتب را در خود رعایت کرده و درعینسلسله
مطابق با الگوی شوروی طوری طراحی شده است 

یی را از خود متأثر های اجراکه در عمل تمامی حوزه
 کند.می

م. و تأسیس حزب ١٩١١بعد از انقالب دموکراتیک 
سن گرای کومین تانگ به رهبری سون یاتملی

گروهی از روشنفکران سهیم در انقالب که هم 
دغدغه اعاده غرور و عظمت از دست رفته چین را 

م. روسیه ١٩١٧داشته و هم تحت تأثیر انقالب اکتبر 
اقدام دولت کمونیستی شوروی در بودند با مشاهده 

دادن امتیازهای اراضی تزار به همسایگان در باز پس
م.، به کمونیسم عالقه وافری نشان دادند. ١٩١٩سال

م. در شانگهای یک حزب ١٩٢١به این ترتیب در ژوئیه
کمونیست برپا شد و شعبه خارجی آن در 

                                                   
 ).,2019Li؛ ١٣٩٩ترسیم بر اساس: (هلمان، ١

م. توسط دنگ و چو در پاریس ١٩٢٢سال
 ).Shambaugh,2008:112گذاری شد (بنیان

های دهه های چین در سالنخستین کمونیست
پرداختند: م. در قالب سه جناح به فعالیت می١٩٢٠

جناح روشنفکری شانگهای و کانتون که این طیف  -١
های به انقالب شهری و صنعتی به رهبری اتحادیه

مند بود و با وابستگی فکری به مسکو کارگری عالقه
م. ١٩٣٥یئت اجرایی حزب تا سالکنترل خود را بر ه

حفظ کرد. جناح دوم به رهبری مائو بر این نظر بود 
توان به انقالب کارگری که در چیِن کشاورزی نمی

امید داشت زیرا که دهقانان، طبقه و نیروی کار 
اصلی بوده و لذا انقالب از روستاها آغاز خواهد شد 

ابه مثالی بهو در نهایت جناح سوم به رهبری ژو ئن
ای کرد و با مشیپیوندی میان دو گروه دیگر عمل می

گرایانه با گروهی که تسلط بیشتری داشت عمل
و در نهایت )  Pletcher ,2011:298کرد (فعالیت می

م. و در فرآیند انقالب با اتحاد گروه ١٩٤٩در سال 
 دوم و سوم جناح مائوئیستی حاکمیت یافت.

در تعداد اعضای حزب کمونیست چین که 
های هزار نفر بود در سال ٣٠٠م. تنها ١٩٣٤سال

م. به ١٩٩٨میلیون نفر و در سال  ٥/٤انقالبی به 
) که Zheng,2010:123میلیون نفر رسید ( ٥٨حدود 

 شوراي دولتی

کنگره ملی 

کنگره خلق 
 

کنگره خلق 

 مناطق روستایی کنگره خلق

 وزارتخانه ها

 سازمان اداري

دادستانی عالی 
 

دادگاه 

هاي دادستانی و دادگاه
پایین ترمراتب   

 ۳نیخلق چ یجمهور یشبکه دولت اینظام  ٢ شکل
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نظیر حزب این گستردگی اعضا نشان از سیطره بی
 در جمهوری خلق چین است.

حزب کمونیست با شاخصه سلسله مراتبی به 
ترین یافته است. در پایینسازمانشکلی هرمی 

ای حزب قرار دارند که در هر سطح، واحدهای پایه
جامعه روستایی، کارخانه، مدرسه و نهادهای نظامی 

ای ترین وظایف نهادهای پایهشود. مهمبرپا می
 عبارت است از:

 اجرای تصمیمات نهادهای باالتر حزبی؛ •

های مربوط به ارائه نظرات و واکنش •
 حزبی به مقامات باالتر؛ دستورات

افزایش پیوندهای ایدئولوژیکی در میان  •
 کارگران ساده؛

هدایت و نظارت بر کار واحدهای کارگری  •
)McGregor,2011:94؛Martin,2010:1
4.( 

ای حزب، واحدهای حزب فراتر از واحدهای پایه
کمونیست چین در سطوح ناحیه، بخش، شهر، 
شهرستان، استان، مناطق خودمختار و سطح ملی 

ها تأکید بر قرار دارد و اصل اساسی فعالیت آن
های حزبی است. کنگره» سانترالیسم دموکراتیک«

در سطح بخش و استان، مناطق خودمختار و 
بار تار هر سه سال یا پنج سال یکشهرهای خودمخ

حال، قدرت واقعی در اختیار شوند. بااینانتخاب می
های دائمی و تر حزبی و کمیتههای کوچککمیته

هاست که اعضای آن به دنبال فرآیندهای دبیرخانه
مراتب حزبی برگزیده ای در قالب سلسلهپیچیده

شوند. کنگره ملی هر پنج سال انتخاب و تشکیل می
شود که البته این دوره ثابت نبوده و بسته به می

شرایط دوره انتخاب، اعضا و تشکیل جلسات آن کم 
و زیاد شده است. وظیفه اصلی کنگره در مرتبه 

های حزب نخست ایجاد تمایل نسبت به سیاست
بوده و از سوی بخش رهبری برای نشر اخبار و 

ود. شتغییرات مهم در دستگاه رهبری به کار برده می
ویژه پیش از دوران جدید در چین کمونیست به

تقویت بیشتر شبکه دولتی قدرت در ارکان مهم 
 اند از:ترین این ارکان عبارتحزبی متمرکز بود. مهم

کمیته مرکزی: اعضای این کمیته را  •
گزینند، سالی دو های حزبی برمیکنگره

که عمدتاً بار جلسه داشته و اعضای آن
باشند کمونیست می در زمره کادر حزب

اند و متشکل از مقامات غالباً سالخورده
باالی دولتی و نظامی، اعضای 

های کارگری، سازمان جوانان، اتحادیه
روشنفکران و دبیران برجسته حزبی در 

ترین ها و شهرها است. مهماستان
وظیفه کمیته مرکزی انتخاب اعضای 

ها و دفتر سیاسی و تصویب سیاست
 .هاستخطّ مشی

دفتر سیاسی: دفتر سیاسی یا پولیت  •
مثابه عضوی به ۲۵تا  ۲۰بورو با ترکیب 

کند. این دفتر کابینه حزبی فعالیت می
که اعضای آن از فعاالن متعهد و مجرب 
حزبی و مقامات ارشد دولتی و نظامی 

باشند به عزل و نصب مقامات و می
پردازند. الزم مشی حزب میتعیین خط

یین این موارد در به ذکر است که تع
دفتر سیاسی توسط گروه اکثریت انجام 

حال، در درون این دفتر گیرد. بااینمی
نیز یک کابینه داخلی یا کمیته مرکب از 
دبیر کل حزب (رئیس رسمی)، 

جمهور، رئیس وزیر، رئیسنخست
کمیسیون امور نظامی و رئیس 
کمیسیون مرکزی بازرسی فعالیت 

گیرنده اصلی کند که در واقع تصمیممی
است. این بخش از دفتر سیاسی کمیته 

شود که دائمی دفتر سیاسی نامیده می
 ۶به بعد به اعضای متغیر  ۱۹۸۲از سال 

ترین رکن نفر شاید مهم ۹تا 
های گیری و محل اصلی جدالتصمیم

قدرت در نظام سیاسی چین بوده است 
 ). ۱(جدول 
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 آن یدائم تهیو کم یاسیدفتر س یتعداد اعضا 1 جدول

 
Source: Dreyer,2015:140 

 

بعد  ۱۹۸۲دهد از سال چنانکه جدول دو نشان می
تعداد اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی عالوه بر 
تغییر کمی روندی رو به افزایش داشته اما در آخرین 
کنگره (دوره هجدهم) که منجر به انتخاب 

جمهور کنونی چین (شی جینپینگ) شد در رئیس
های جناحی دو عضو از اعضای کمیته نتیجه رقابت

های مختلف ازجمله فساد کنار زده دائمی با اتهام
 شدند.

 
 (کنگره هجدهم) ستیحزب کمون یاسیدفتر س یدائم تهیکم یاعضا 2 جدول

 
Source: Dreyer,2015:144 

 

دبیرخانه: دبیرخانه در ذیل دفتر  •
عضو است که پیگیری  ١٢سیاسی دارای 

امور و تأمین پشتیبانی اداری ازنظر 
ترین وظیفه آن ایجاد هماهنگی مهم

کل حزب  است و این امر زیر نظر دبیر
گیرد. گزینش افراد برای انجام می

های حزبی، نظامی و دیپلماتیک و مقام
ها مشیطمشارکت در تدوین و تنظیم خ
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های جدید از دیگر وظایف و سیاست
 این بخش است.

کمیسیون نظارت بر انضباط با وظیفه نظارت بر 
توجه به اعتقادات از سوی اعضاء و اجرای مقررات 
حزبی، نظارت بر امور ایدئولوژیک و رسیدگی به کار 

تر، کمیسیون های مشابه در سطوح پایینکمیسیون
ت دقیق حزبی بر ارتش و امور نظامی با کارکرد نظار 

باألخره کمیسیون مشورتی مرکزی متشکل از 
بازنشستگان حزبی سه رکن دیگر واجد اقتدار در 

١)٣حزب کمونیست چین هستند (شکل شماره  . 

 
٢  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
؛ ١٣٩٩هلمان،مطالب این بخش تلخیصی است از: .  ١

Li,2019  ؛Martin,2010:3-7 ؛Wang1987.( 
 ).,2019Li؛ ١٣٩٩ترسیم بر اساس: (هلمان، ٢

 دفترسیاسی
 سیاسی

 دبیرخانه

 کمیته مرکزي

 کنگره ملی حزب

 کنگره ایالتی

 بخشیکنگره 

 ای سازمان هاي پایه

 کمیسیون مشورتی مرکزي کنفرانس مشورتی

ت بر انضباط
کمیسیون نظار

 
حزبي

 

 ۲نیدولت چ یاسیدر ساخت س یشبکه حزب ٣ شکل
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 خلق بخشیآزاد.ارتش  4.3
جمهوری خلق چین گیری که عرصه تصمیمبا وجود آن

ماحصل در هم تنیدگی و ارتباط قوی میان نظام 
دولتی و شبکه حزبی است اما نقش فراگیر ارتش 

در  )People Liberation Armyبخش خلق (آزادی
باعث شده است تا در عرصه سیاسی  ۱۹۴۹انقالب 

چین همواره جایگاهی مهم برای آن در نظر گرفته 
در دوران بعد از  ویژهشود. نقش مهم این نهاد به

انقالب در حمایت از رهبران و ایجاد ثبات در تداوم 

های مقامات ارشد کشور باعث اصالحات یا برنامه
شد تا ارتش به باالی ساختار سیاسی راه یافته و از 
طریق دو بخش کمیسیون مرکزی نظامی و 
کمیسیون امور نظامی در ارتباط با حزب و دولت 

 ).۴ مرتبط شود (شکل شماره

فرماندهی عالی ارتش در این جزء حکومتی در 
اختیار کمیسیون مرکزی نظامی حزب کمونیست قرار 
دارد که ریاست آن معموالً بر عهده رهبر حزب است 

)McGregor,2011:194.( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنابراین بررسی ساختار سیاسی دولت در چین در 
 هایتوان به سان مدلدهد که نمیعمل نشان می

 و مجریه قوای شاهد قوا میان توازن و تفکیک غربیِ 
 فعالیت حیطه در هریک که بود مستقلی مقننه

 چین سیاسی نظام در. است تأثیرگذار و مسئول خود
مواره از اهمیت واالیی برخوردار ه حزب کمونیست

های حزبی و دولتی بوده و این ارتباط داخلی شبکه
) است که در عمل به اداره کشور ٥(شکل شماره 

پردازد. هرچند که نباید از این مسئله غافل ماند می
سازی در عرصه سیاست خارجی و فرآیند تصمیمکه 

حتی داخلی در موارد تعدیل و تحدید حوزه هر یک 
گرایی و یا از این دو، در جهت خاصی از عمل

ایدئولوژی محوری حرکت کرده و نباید نقش 
های رهبری را نیز نادیده های سیاسی و نسلجناح

 گرفت.

کمیسیون امور  شبکه حزبی شبکه دولت
 نظامی

کمیسیون مرکزي 
 نظامی

 ارتش آزادي بخش خلق

 نیچ یاسیارتش در ساختار س گاهیجا ٤ شکل
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های رهبری در ها و نسلجناح 5
 ساخت سیاسی چین

نهادها در نظام سیاسی چین بسیار اگرچه نقش 
برجسته و تأثیرگذار است اما عملکرد نهادها در 

یابد. فرد در نظام چارچوب ایفای نقش افراد معنا می
سیاسی چین در درون حزب به کنش سیاسی 

توان قائل به نگاه یکدست به پردازد و چون نمیمی
های مختلف در درون آن حزب کمونیست و نگرش

های رهبری را از ها و نسلتوان جناحن میشد بنابرای
عنوان یکدیگر متمایز کرد که عالوه بر این که به

ابزاری تحلیلی به فهم سیاست در چین کمک 
های تواند به تشخیص ریشهکنند میمی

های جمهوری خلق چین در ابعاد داخلی و سیاست
 خارجی و میزان نقش هر یک از افراد یاری رساند.

سیاسی در ساخت بندی جناح 5.1
 سیاست چین

در شرایطی که در ساختار سیاست داخلی چین 
های غیرکمونیست نقش فعالی سایر احزاب و گروه

اند نداشته و صرفاً به یک طرف مشاوره تبدیل شده
مثابه ماهیت طبیعی نظرها و جنگ قدرت بهاختالف

حوزه سیاسی در این کشور در انحصار حزب 
های است. اگر در سال کمونیست چین قرار گرفته

حزبی حول اختالفات درون ۱۹۴۹پیش از انقالب 
ماهیت انقالب و نقش طبقات به وجود آمده بود در 

بندی حزب کمونیست تغییر های بعد جناحسال
محتوا داده و بسته به شرایط به مقتضیات جدید 

 گره خورد.

-۱۹۷۶بندی حزب کمونیست (جناح •
حزبی در های دروناولین تقابل ):۱۹۴۹

حزب کمونیست چین مربوط به اواخر 
های میالدی است. در سال ۱۹۵۰دهه 

اولیه انقالب شور و هیجان مضاعف 

 دائمی کنگره ملی خلقکمیته 
 دفتر سیاسی

 دبیرخانه

 شورا دولتی

کمیته مرکزي حزب 
 کنگره ملی خلق کمونیست

 نیدر چ یو دولت یحزب یهاشبکه یارتباط داخل ۱ ٥ شکل
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ناشی از پیروزی در کنار نقش 
کاریزماتیک مائو حزب کمونیست چین 
ً از نوعی انسجام  در نظر و عمل ظاهرا
برخوردار بود. اجرای نسبتاً موفق برنامه 

های ها و حمایتاول توسعه در این سال
شوروی باعث شد تا حزب کمونیست در 
حوزه اقتصادی موفق نشان دهد. اما از 

زمان با اجرای برنامه اواخر این دهه و هم
جهش بزرگ و نگاه منفی مائو به 
پیامدهای اصالحات ارضی (که باعث 
توجه کشاورزان چینی به ثروت شده 

نظرها آغاز شد. بود) به تدریج اختالف
رای حفظ خلوص ایدئولوژی و مائو ب

ممانعت نفوذ افکار غربی در قالب 
های کشاورزی برنامه دوم توسعه تعاونی

را کنار گذاشته و سیاست تأسیس 
های اشتراکی و انتقال نیروهای کار کمون

های غیرتخصصی را در پیش به حوزه
گرفت. این نگاه مائو که با شکست 

بار و پیامدهای اقتصادی فاجعه
کی همراه بود سبب شد تا وحشتنا

های در درون حزب برای نخستین زمزمه
 های وی شنیده شود.انتقاد از برنامه

با تالش مائو برای  ١٩٦٠این انتقادات در دهه 
سازی قدرت از طریق راه انداختن جنبش یکدست

تر انقالب های سوسیالیستی و از آن مهمآموزش
تدریج فرهنگی اوج گرفت و در یک روند زمانی به

تر حزبی را مشخصهای درونبندیها و جناحشکاف
کرد. یک طرف جناح راست حزبی قرار داشت که به 
رهبری مائو و بعدها گروه چهار نفره با اعتقاد به 
راست کیشی در ایدئولوژی کمونیستی بر لزوم تداوم 
انقالب تأکید داشتند. این جناح به پشتوانه خلوص 

لت اولویت داده و معتقد ایدئولوژی حزب را بر دو
بودند که اقتصاد چین باید به شیوه اشتراکی 
مدیریت شود. به همین سبب نیز با ارائه نگاهی 

عنوان منفی به روابط خارجی هم رویکرد شوروی به
نماد امپریالیسم سرخ نکوهیده شد و هم کشورهای 

داری و ویژه امریکا را با برچسب سرمایهغربی به
سرزنش قرار دادند. این نگاه تا حد  استثمارگر مورد

نگاه غالب  ١٩٧٦بسیاری تا زمان مرگ مائو در سال 
گرایی گذاری چین بود که فقط عملدر حوزه سیاست

توانست تا حدی از مشی افراطی آن چوئن الی می
 بکاهد.

گرایان طلبان و عملدر برابر این جناح اصالح
بری لیو هایی به رهحزبی قرار داشتند که در برهه

شائوجی و بعدها دنگ شیائوپنگ بر این نظر بودند 
که موفقیت نظام کمونیستی چین نه در اصرار بر 

های متصلب بلکه در لزوم متناسب شدن با رویه
نیازها و مقتضیات زمان است. این جناح با اهمیت 
بخشیدن به جایگاه دولت وزن برابری را برای آن در 

وزه اقتصادی مقابل حزب لحاظ کردند. در ح
طلبان حزبی بر این نظر بودند که اگرچه چین اصالح

در نیروی کار دارای مزیت است اما برای بهبود 
اقتصاد کشور کافی نیست بلکه این سرمایه خارجی 

تواند محرک اثربخشی این و تکنولوژی است می
ها در نیروی کار گسترده باشد. به همین دلیل آن

و توسعه روابط  زداییسیاست خارجی به تنش
ی پیشرفته توجهی خاص داشتند. ویژه با کشورهابه

این جناح از حزب کمونیست اگرچه تا زمان مرگ مائو 
در مقاطع بسیار کوتاهی توانست در حوزه 

گیری تأثیرگذار باشد اما از این زمان بعد تصمیم
های فکری و تصمیم سازی حزب تقریباً تمامی حوزه

 .را در اختیار خود گرفت

به  ١٩٧٦بندی حزب کمونیست (جناح •
بعد از مرگ مائو و کنار زده شدن  بعد):

گروه چهارنفره از سیاست حزبی چین، 
طلبی به گفتمان غالب تدریج اصالحبه

در درون حزب و حوزه سیاست چین 
طلبانه دنگ تبدیل شد. نگرش اصالح

شیائوپنگ در حوزه اقتصادی و 
های سایر نهادهای دولتی و حمایت

حزبی از وی باعث شد تا در یک دوره 
تدریج سایر رقبا ) به١٩٨٠(دهه  گذار

جمهور ازجمله هوا گائوفنگ (رئیس
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هایی پیشین) نیز کنار زده شده و گروه
در رأس قدرت قرار گیرند که زاییده 

گرایان طلبان و عملهای اصالحنگرش
 حزبی بودند.

بندی حزبی شکل تدریج جناحبه ١٩٩٠از دهه 
زمان  که در اینجدیدی به خود گرفت. باوجود این

قاطبه اعضای حزب کمونیست بر لزوم اصالحات، 
های گسترش روابط با جهان خارج و توجه به مؤلفه

عنوان مبنای مشروعیت ساز نوین برای اقتصادی به
حزب کمونیست در چین اشتراک نظر داشتند اما در 

هایی ها تفاوتها و انتخاب روشاجرایی سازی آن
جناح حزبی ائتالف ها به وجود آمد. در یک میان آن

) قرار گرفتند گه Princelings( نخبگان یا اشرافیون
های وابسته به رهبران اولیه حزب، عمدتاً شامل گروه

های سطح باال با های انقالبی اصیل و مقامخانواده
شدند. این ائتالف تحت پایگاه طبقاتی بازرگانان می

جمهور چین در دهه رهبری جیانگ زمین (رئیس
هایی در سیاست داخلی به تجار و گروه) ۱۹۹۰

ها را کارفرمایی توجه کرده و سیاست کاهش مالیات
 & Liu؛ Li,2010:136(کنند دنبال می

Chen,2012:55( از حیث مناطق نیز توسعه در .
مناطق ساحلی شرقی و جنوب شرقی در مرکز توجه 

ها قرار داشت. در حوزه سیاست خارجی ضمن آن
امل فزاینده با جهان خارج بر توجه تأکید بر الزام تع

المللی های بزرگ و نهادهای بینبه رابطه با قدرت
از سال  ۱۹۹۰کنند. این جناح عالوه بر دهه تأکید می

و با آغاز ریاست جمهوری شی جیبپینگ تا  ۲۰۱۲
 حدی بر دولت و حزب تسلط داشته است.

گرایان در برابر اشرافیون، ائتالف توده
)Populistsشامل مقامات ) ق ً رار دارند که عمدتا

های های بدون امتیاز حزب و استاناز خانواده چینی
ً از کشاورزان،  درونی چین با پایگاه طبقاتی غالبا

شوند شهری میکارگران مهاجر و طبقات پایین
)Li,2012:136.(  این جناح تحت رهبری هو جینتائو

عرصه ) در ۲۰۱۲تا  ۲۰۰۲جمهور چین در فاصله (رئیس
ها، هایی مانند افزایش مالیاتداخلی بر سیاست

های کارگری و لزوم حمایت دولت از طبقات و گروه

کشاورزی، لزوم توجه به رشد متوازن میان طبقات و 
ها نواحی جغرافیایی مختلف چین تأکید دارد. آن

سیاست خارجی را منحصر به روابط با غرب و 
و عدالت در  دانند و از ایده انصافها نمیقدرت

های المللی و توجه به کمکعرصه نظام مالی بین
های پاسدار جهانی و همکاری و مشارکت در عملیات

 ,Lanteigneکنند ( صلح ملل متحد حمایت می
بر همین اساس نیز با اشاره به  ).2009:19-28

ویژه افریقا و های کشورهای جهان سوم بهظرفیت
ه روابط با این امریکای التین بر توجه به توسع

 کنند.مناطق تأکید می

های رهبری در ساحت نسل 5.2
 سیاست چین

که نقش افراد در درون حزب، نهادها و با وجود این
تبع نوع نظام سیاسی یابد اما اگر بهها تبلور میجناح

کننده و نقش افراد همواره در چین نقشی تعیین
ن تواای که امروزه میگونهگر بوده است؛ بههدایت

های هایی بود که بر مدار ویژگیشاهد ظهور نسل
هایی رهبران برجسته شکل گرفته و نماینده سیاست

توان پنج نسل را از خاص هستند. در این قالب می
 یکدیگر متمایز کرد:

: نسل اول رهبران چین نسل اول •
شود که از کمونیست شامل کسانی می

در  ١٩٢١زمان تأسیس حزب در سال 
های انقالبی و مبارزاتی تجریان فعالی

حضور داشته و بیشترین نقش را در به 
اند. سرانجام رسیدن انقالب داشته

شخصیت برجسته این نسل مائو 
زدونگ رهبر حزب کمونیست و انقالبی 
چین است که با تئوری پردازی خود حول 
کمونیسم چینی توانست مبدع نگرشی 
نوین در حوزه سیاست چین باشد. این 

رهبران اهمیت نظام کمونیستی نسل از 
تأکیدی افراطی داشتند و با اولویت دادن 
روستا بر شهر انقالب دهقانی را بر 

دادند. مشی انقالب کارگری ترجیح می
ها در دوران بعد از انقالب عملکردی آن
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مخالفت با هرگونه  ١٩٤٩
تجدیدنظرطلبی بود و انقالب دائمی را 

وج دانستند. اروش اصلی حکمرانی می
های انقالب نمایش قدرت نسل اول سال

ها ) بود که آن١٩٦٥-١٩٧٦فرهنگی (
توانستند بخش مهمی از منتقدان و 

 نشین کنند.مخالفان خود را حاشیه

آور اصالح و : این نسل پیامنسل دوم •
های ایدئولوژیک برای دروی از جزمیت

سیاست چین بود. اگرچه افراد شاخص 
نگ هم این نسل همچون دنگ شیائوپ

عصر بوده و در کنار وی در تحقق انقالب 
کمونیستی نقشی برجسته داشتند اما 

های ها و برنامهبه جهت نقد سیاست
مائو نتوانستند در دو دهه اول بعد از 
انقالب در سیاست چین تأثیرگذار 

بندی حزبی باشند. این نسل که در جناح
طلب به گرا یا اصالحخاستگاه جناح عمل

ود برخالف نسل پیشین به ر شمار می
توسعه صنعتی در مناطق شهری 

دهد. در سیاست اهمیت زیادی می
خارجی تعامل برای جذب سرمایه و 
فناوری را محور کار خود قرار داده و از 
حیث الگوهای اقتصادی خود را مبدع 

داند. الگوی سوسیالیسم بازار می
دوران تجدید  ١٩٧٦های بعد از سال

 شود.سوب میحیات این نسل مح

سومین نسل از رهبران چین  نسل سوم: •
جمهور اسبق جیانگ تحت زعامت رئیس

زمین قرار داشتند. این نسل که از کنگره 
در مناصب  ١٩٩٧پانزدهم حزبی در سال 

دولتی قرار گرفتند به تداوم رویکرد 
گرایانه نسل دوم اصالح طلبانه و عمل

اعتقادی راسخ داشتند. تقویت نوسازی 
الحات اقتصادی، توجه به توسعه و اص

های فراملی در روابط خارجی و هویت
های چین (اهمیت دیپلماسی قدرت

بزرگ و عضویت در سازمان جهانی 
قائل و  )Dreyer,2008:18(تجارت) 

مثابه بودن به شعار حزب به
ترین نیروهای ایدئولوژیک پیشرفته

داران، بازرگانان و اقشار (توجه به سرمایه
ترین فرهنگ کرده)، پیشرفتهتحصیل

(نمایانگر گشایش بیشتر به سوی 
فرهنگ غربی) و توجه به منافع بنیادین 

ای از مردم چین (نظریه سه حجم عمده
) Dreyer,2015:134نمایندگی) (

ترین محورهای مدنظر این نسل مهم
 بود.

روند انتقال آرام قدرت در  نسل چهارم: •
در کنگره شانزدهم حزبی  ۲۰۰۲سال 

آمدن نسل چهارم رهبران  مبنای روی کار
در چین به رهبری هو جینتائو بود. نسل 
چهارم اولین نسلی بود که قدرت را به 

گرفت صورت انتقالی آرام در اختیار می
زیرا هم جیانگ زمین خود با استعفا از 
قدرت کناره گرفت و هم رهبران جدید 
سیاست تصفیه و نفی رهبران پیشین را 

: ۱۳۹۰نژاد و دیگران، ند (وردیاتخاذ نکرد
شدن حوزه ). اعتقاد به عمومی۳۲۸

سیاست و اقتصاد؛ تأکید بر رشد متوازن 
بندی و ها بدون اولویتدر تمامی حوزه

توجه بیشتر به گسترش روابط خارجی 
با کشورهای همسایه، مناطق در نظام 

الملل و کشورهای جهان سوم بین
گرایی) ه(دیپلماسی پیرامونی و بینامنطق

گذاری این ترین رویکردهای سیاستمهم
رود نسل به شمار می

)Lam,2006:103-120.(  در این دوره
های جناحی برای نخستین بار درگیری

ها رسمیت ایها و تودهمیان اشرافی
یافت و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی 
با هدف ضربه زدن به جناح اشرافیون تا 

ار قرار گرفت. ک حد بسیاری در دستور
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با ریاست  ۲۰۱۲تا  ۲۰۰۲های سال
جمهوری هو جین تائو دوران قدرت این 

 شود.نسل محسوب می

آغاز به کار شی جینپینگ  نسل پنجم: •
جمهور جدید چین از عنوان رئیسبه

و بعد از کنگره هجدهم حزبی  ۲۰۱۲سال 
نویدبخش ظهور نسل پنجم در عرصه 
سیاسی چین است. این نسل که به 

دار نسل سوم یعنی حاظ سیاسی وامل
نسل جیانگ زمین است نماینده اصلی 

رود. تأکید جناح اشرافی نیز به شمار می
بر تداوم اصالحات اقتصادی و مبارزه با 
فساد؛ کاستن از توجه صرف دولت به 

زمان به اقتصادگرایی و توجه هم
ویژه در سیاست های سیاسی بهحوزه

یای چینی: خارجی؛ تأکید بر احیای رؤ
ارتش قدرتمند در کنار قدرت اقتصادی و 
بازبینی نگاه به جاده ابریشم تحت 
عنوان دیپلماسی جاده ابریشم نوین با 
هدف افزایش حضور جهانی چین 

)Brugier,2014:1-4( ترین مهم
گذاری این نسل های سیاسترویه

 تاکنون بوده است.

 نتیجه 6
مانند هر انقالب دیگر، انقالب کمونیستی در به

های جمهوری خلق چین مبدائی از نخبگان و ایده
ها در قالب ساختارها و نهادهایی نوین و تبلور آن

جدید بوده است. نظام سیاسی چین تا پیش از 
های به مدت چندین قرن وارث سنت ۱۹۴۹انقالب 

چینی را چینی و امپراتوری بود اما این انقالب سنت 
های مدرنیته به در ترکیبی نوین با برخی از جلوه

کند تا سوی نظامی رهنمون ساخت که تالش می
نظیر و خاص آن به های بیجامعه چینی را با ویژگی

بهترین نحو ممکن و با کمترین تأثیر از محیط خارجی 
اداره کند. به همین ترتیب، نظام سیاسی و ترتیبات 

اندازه که در عمل مشابه  نهادی در چین به همان

های سیاسی در کشورهای دیگر است برخی از نظام
بندی ترتیبات و ساختار نیز متمایز عمل در صورت

کرده است. سنت چینی در کنار الزامات جهان مدرن 
حزب با تعهد به  –گیری دوگانه دولت باعث شکل

زمینه خود یعنی جامعه چینی شد. اما قدرت فردی 
ی توانست چیرگی خود را بر نهاد و فضیلت رهبر

 بقبوالند.

متأثر از نگرش فرایند سازمانی مطروحه در 
چارچوب نظری ساختار نظام سیاسی چین متشکل 
از نهادهای مختلفی است که هر یک به سهم 
خویش بخشی از قدرت را در اختیار داشته و سعی 

گیری داخلی و خارجی دارند تا در فرایند تصمیم
شند. بر همین اساس هم اگرچه در تأثیرگذار با

ساختار داخلی نحوه توزیع قدرت با تمرکز بر حزب 
کمونیست توانسته الزامات نهادین قدرتمندی 

های داشته باشد اما در سیاست خارجی نگرش
های رهبری و گروهی سازمان در قالب نسلدرون
حزبی چیرگی خویش را بیشتر های درونجناح

ین نظام سیاسی در آغاز با گسترانده است. اگرچه ا
اتکا به ایدئولوژی کمونیستی به پیروزی رسید 
تغییرات همچون تغییرات نسلی رهبران نشان 

دهد که تخصص بر تعهد در حال برتری یافتن می
که رهبران نسل اول و دوم قائالن و است. درحالی

متعهدان بالشک ایدئولوژی بودند اما از نسل سوم 
شکوفایی چین در عین حفظ  به بعد اندیشه احیا

برتری حزب و قدرت آن مجال را برای ظهور رهبران 
گرا و تکنوکرات به وجود آورده است. در عمدتاً عمل

این ساختار قدرت نظامیانی که ستون آغاز و تداوم 
تدریج کاسته شده و اعضای حزبی انقالب بودند به

های اند. با وجود درگیریمتخصص تسلط یافته
رون حزب کمونیست هنوز فضای حیاتی جناحی د

الزم برای تأثیرگذاری اپوزیسیون داخلی و خارجی و 
های قومی و مذهبی مهیا نیست، در نتیجه نیز اقلیت

حزبی باقی مانده و تا زمانی جنگ قدرت عمدتاً درون
روند اصالحات تکمیل نشده و در مسیری مشخص 

یر و ای در درون حزب برای تغیقرار نگیرد و اراده
رسد این توسعه سیاسی ایجاد نشود به نظر نمی
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روند تغییر کند و درنهایت باید به این نکته توجه 
ها در حزب داشت که با وجود اختالفات جناح

کمونیست هر دو جناح عمده به فرمالیسم ایدئولوژی 

مثابه توجیه قدرت خود توجه دارند اما کمونیستی به
کارآمدی اقتصادی مبنای مشروعیت نظام سیاسی بر 

 ابتنا یافته است.
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