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  شيری. م. ا: برگردان از
  ٢٠١٧ اکتوبر ١٢

  

 چينی ھایويژگی با سوسياليسم و چينی رؤيای

 چين نيستکمو حزبۀ کنگر نوزدھمين ۀآستان در
 حزب بزرگترين چين، خلق جمھوری حاکم و رھبر حزب کمونيست، حزب ۀکنگر نوزدھمين جاری سال اکتوبر ھجدھم 

 چين ابرقدرت سياسی نظام در کمونيست حزب .کندمی آغاز را کارخود )عضو نفر ميليون ٩٠با( کمی لحاطه ب جھان

 اساسی مفھوم اين و گرفته، قرار تصريح مورد موجود قوانين رد آن انحصاری دولتی حاکميت .کندمی أايف استثنائی نقش

 .کندمی مشخص اکتوبر ماه آتی ثحواد را

 مرکزیۀ کميت گزاریبر کميسيون گزارش اساس بر .دھندمی نشان را عمومی منافع تنوع ھمه کنگره کنندگان شرکت

 است قرار .است شده انتخاب کنگره در شرکت برای نماينده ٢٨٧ و ھزار ٢ چين، خلق جمھوری کمونيست حزب

 -اجتماعی ۀبرنام نمايد، مشخص را آينده سالھای در کشور ۀوسعت ھایاولويت و حزب سياستھای وسویسمت کنگره

 ۀکميت .کند انتخاب را مرکزی کميته اعضای جديد رکيبت نموده، تصويب را چين خلق جمھوری ۀتوسع اقتصادی

 کميسيون و آن دائمی ۀکميت سياسی، دفتر اعضای کمونيست، حزب مرکزی ۀکميت کل دبير خود، نوبه به نيز مرکزی

 .رساندمی اتمام به را دولت و حزب رھبری گيریشکل و کندمی انتخاب را ارتش مرکزی

 .ھدمی گواھی کنگره ۀآستان در چين جو از نظری سمينار و کنفرانس نمايشگاه، یزياد تعداد برگزاری و سازماندھی

 تا گرفته اقتصادی و سياسی از ھا،عرصه تمامی در چين خلق جمھوری دستاوردھای بيانگر "چين رکوردھای" کتاب

 سال در حزب ھجدھم ۀکنگر برگزاری از پس ۀدور بر مشتمل ،٢٠١٧ -٢٠١٢ ھایسال ۀفاصل در ديپلوماسی و دفاعی

 .يافت انتشار روزھا ھمين ٢٠١٢

 ٢۶ روز در گذشته سال پنج طی ملی اقتصاد برزگ دستاوردھای نمايشگاه افتتاح مراسم در پينگ جينشی چين، رھبر

 ۀبار در اغلب چين رھبری مقامات .شد خواستار را "ملی یاحيا چينی رؤيای تحقق" برای کوشش ،بيجينگ در سپتمبر

 "چينی ھایويژگی با سوسياليسم" ايجاد با را چين خلق جمھوری ۀآيند دھندمی ترجيح و کنندمی صحبت "چينی رؤيای"

 ينهزم در ،"ملی احيای" اندازچشم با ھمپيوندی در را "چينی رؤيای" پينگ جينشی رابطه، ھمين در .سازند مرتبط

 با سوسياليسم" سياسی -اجتماعی ۀشيو ۀتوسع .بينندنمی تناقض لهأمس اين در چين در البته، .نمود يادآوری گسترده

 .شودمی شمرده ملی احيای راه کرده، ثابت کامل طوره ب را خود صحت که ،"چينی ھایويژگی
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 با تئوريک سمينار روسيه، در اکتوبر انقالب سالگی ١٠٠ ۀآستان در و کنگره برگزاری از پيش چندی سپتمبر، ٢۶

 ۀشعب ولؤمس و سياسی دفتر عضو ،کيبائو ليو .گرديد تشکيل "چينی ھایويژگی با سوسياليسم و اکتوبر انقالب" عنوان

 عميق درک" ضرورت سمينار، در سخنرانی ضمن چين، کمونيست حزب مرکزی ۀکميت تبليغات و عمومی روابط

 شرايط در آن ۀتوسع و چينی ھایويژگی با سوسياليسم بزرگ پيوستگی اکتوبر، نقالبا ۀگسترد نفوذ و بزرگ مفھوم

 .داد قرار تأکيد مورد را "جديد ۀدور

 که زمانی خود، ۀدھ چند ۀنمون با اما کند،نمی تحميل ديگری کشور ھيچ به را خود تحوالت تجارب چين خلق جمھوری

 به اداری فرماندھی ۀشيو از گذار آميزموفقيت راه و ديگر "انیدرم شوک"ۀ گزين ،"تاختمی پيش به سواره" کشور

 ساختاری الگوی چين، خلق جمھوری نھائی، تحليل و تجزيه در .دھدمی نشان را قوی دولت يک با شده مديريت بازار

 قدرت با مالکيت مختلف اشکال و بازاری اقتصاد آن در که سازد،می پياده موفقيت با را غيرغربی سياسی -اجتماعی

 .است متناسب دولتی مديريت و یئشورا نظام ۀيافتتکامل سياسی

 اول مقام به ديگر ھایزمينه برخی در و کرد، صعود فنی توسعه ۀعرص در نخست جايگاه به کشور ٢٠١٢ سال از

 بالغ رلاد ميليارد ٣٠٠ و تريليون ١١ به ٢٠١٧ سال اول در چين خلق جمھوری ملی ناخالص توليد .يافت دست جھانی

 زمينه اين در که ،جاپان ملی ناخالص توليد از برابر دو از بيش )٢٠١۶ سال تا ٢٠١٠ سال از( سال شش مدت در .شد

 .گرفت پيشی دارد، قرار جھانی سوم جايگاه در

 ھاچينی عمر طول ميانگين آن اساس بر که کرد یئرونما "سفيد کتاب" از کنگره ۀآستان در دولتی شورای خبری دفتر

 مادران وميرمرگ شاخص .است يافته افزايش ٢٠١۶ سال در ماه ۵ و سال ٧۶ تا ١٩٨١ سال در ماه ٩ و سال ۶٧ از

 ٢٠١۶ سال در نفر زارھ ١٠٠ ھر نسبت به دھم ٩ و ١٩ تا ١٩٩٠ سال در نفر ھزار ١٠٠ ھر در دھم ٩ و ٨٨ از

 در دھم ۵ و ٧ تا ١٩٨١ سال در نفر ھزار ھر در دھم ٧ و ٣۴ از نوزادان وميرمرگ شاخص است؛ کرده پيدا کاھش

 .دھدمی نشان کاھش ٢٠١۶ سال در نفر ھزار ھر

 و رقمی اقتصاد ايجاد دولتی، مؤسسات در اصالحات انجام چين، کمونيست حزب ۀکنگر نوزدھمين ۀآستان در

 برای ھامحدوديت کاھش کردن، رباتيزه و کامل اتوماتيزاسيون به توليدی صنايع گذار اقتصادی، منابع در جوئیفهصر

 استانھای و شھری جمعيت سطح تا روستائی جمعيت درآمدھای افزايش چين، بازارھای به خارجی ۀسرماي دسترسی

 .است گرفته قرار روز دستور در هيافتتوسعه بيشتر ساحلی مناطق ميزان تا رشديافته کمتر مرکزی

 و کار نيروی ارزش رشد تناسب به .است شده شناسائی "متوسط درآمدھای برای دام يک" چين در حال، اين با

 کاھش باعث ھم اين که يابد،ی م افزايش نيز خارجی بازارھای در چينی محصوالت شدتمام قيمت توليدی، ھایھزينه

 که شودمی مشاھده اقتصادیۀ مبارز به ھند ورود از ھائینگرانی چين خلق ھوریجم در .گرددمی آن رقابت قدرت

 .دھد قرار تنگنا در را چين ارزان کار نيروی از ناشی اوليه رقابتی ھایمزيت کندمی سعی

 صنايع( دفاعی صنايع مجموعه و اقتصاد در کنندهتعيين شقن ،ستراتيژيک نقش که دولتی مؤسسات در اصالحات

 کاھش و سودآوری افزايش .است جداگانه مشکل يک کنند،می أايف )نقل و حمل ،ءفضا-ھوا صنايع انرژی، ،سنگين

ه ب اند،يافته دست داخلی بازارھای در رقابتی ھایتوانائی افزايش به دولتی ھایحمايت بدون که آنھا، اضافی ظرفيت

 .است شده تعيين وظيفه يک ۀمثاب

 برای فرصتی اين .باشد متکی صنعت و نوآوری ادغام بر بايد معتقدند، چين در که رھمانطو مشکالت، اين ھمه حل

 .کندمی ايجاد قيمتگران کار نيروی شرايط در کيفيت با و ارزان محصوالت برتری حفظ با کار سودآوری افزايش

 و شد، خواھد ملی ناخالص توليد درصد ٠٠١ بر بالغپيشرفته ۀنوآوران توليدات سھم ١٧٠٢ سال در که رودمی انتظار
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 ملی ناخالص توليد درصد ١۵ ميزان تا چين خلق جمھوری اقتصاد در جديد ھایبخش کل ظرفيت ٢٠٢٠ سال در

 و منابع در جوئیصرفه تطبيق کردن، رباتيزه :از است عبارت اينجا در اساسی وسویسمت .شودمی ريزیبرنامه

 .ارتباطات و اطالعات آوریفن

 اجتماعی، امنيت ۀعرص در آنھا ۀگسترد بسيار فرصت شامل ارتباطات و اطالعات آوریفن ۀتوسع اضافی ھایانگيزه

 قتطبي آغاز با چين .کندمی أايف کنندهتعيين نقش چين عظيم جمعيت شرايط در که اشد،ی بم جامعه فرايندھای بر نظارت

 توليد به که شد روشن کنگره، افتتاح از قبل درست و شده، تبديل عرصه اين در نوآور يک به ،"عمومی اعتباری نظام"

 کمونيست حزب اعضای است؛ نموده اقدام کنگره اعضای برای مشابه عملکرد ھایبرنامه با ھوشمند گوشی مدل صد

 ارزيابی دسترسی و مشاھده قابل تعاملی، شکله ب را خود ھمفکران نفر ميليون ٩٠ ًتقريبا ھایفعاليت توانندمی چين

 .نمايند

 بر .کندمی تصديق را چين ۀجامع در مجازی "مديريتی و رھبری نيروی" کامل اطمينان با چين کمونيست حزب کل، در

 به مطمئن ورود آوری،فن -علمی و اقتصادی سريعۀ توسع مانند چين خلق مھوریج عظيم دستآوردھای چنين اساس

 رھبر پينگ، جينشی ،"يرمس و کمربند" عنوان با خود سياسی جغرافيای ۀپروژ گسترش و جھان پيشروان رديف

 .داد خواھد ارائه کنگره به را خود گزارش نفس به اعتماد با کشور

https://www.fondsk.ru/news/2017/10/05/kitajskaja-mechta-i-socializm-s-kitajskoj-specifikoj-

44776.html 
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