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  مقدمه       

  

  

، چین، معروف به جمهوری خلق چین

 آسیاکه در شرق قاره  کشوراین . فر سکنه استمیلیارد ن 1,3با بیش از  ترین کشور دنیا پرجمعیت

 22شود این حزب بر  اداره می حزبی نظام تکدر قالب  حزب کمونیست چینواقع شده توسط 

و ) کینگ چونگو  شانگهای، تیانجین، پکن(شهر با مدیریت مستقیم  4خودمختار،  ٔمنطقه 5استان، 

کشور پکن  پایتخت. کند حکومت می ماکائوو  هنگ کنگبسیار خودمختار ِ  ٔاداری ویژه ٔمنطقه 2

 .است

در  مکان تکلهو  گبیچون  هایی بیابانو  جنگلی های استپانداز طبیعی متنوعی دارد، از  چین چشم

در  های زیرگرمسیری جنگلگرفته تا  روسیهِ  سیبریو  مغولستانخشک شمالی نزدیک به  ٔناحیه

مناطق غربی کشور ناهموار است و . برمهو  الئوس، ویتنامهای مرطوب جنوبی نزدیک به  سرزمین

در مقابل، . کنند ترسیم می آسیای میانهو  هندمرز طبیعی آن را با  تیان شانو  هیمالیاهای  کوه رشته

کیلومترمربع در جنوب شرقی  14,500ارتفاع است و با ساحلی به طول  نواحی شرقی این کشور کم

، تایوانر سوی دیگرش همسایه است که د دریای شرق چینو در شرق با  دریای جنوب چینبا 

  .اند قرار گرفته ژاپنو  کره
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که  رود زردخیز  است که در سواحل حاصل تاریخ های تمدنترین  یکی از کهن چین باستانتمدن 

هزار سال مبتنی بر سلطنت  6نظام سیاسی چین بیش از . کوفا شدست ش یدر دشت شمال چین جار

م .هزار سال پ 2در حدود  دودمان شیانخستین دودمان پادشاهی این کشور . موروثی بود ٔمطلقه

آخرین دودمان . م بود.پ 221در  این دودمان چهاما نخستین حکومتی که چین را متحد کرد . بود

، تانگ کومینبه رهبری  جمهوری چینبا تشکیل  1911بود که در  چینگاین کشور هم پادشاهی 

فات و اختالبیستم میالدی در دریایی از  ٔاول سده ٔچین در نیمه. ، نابود شدحزب ملی چین

ور بود که کشور را به دو اردوگاه سیاسی عمده تقسیم کرده بود؛  غوطه های داخلی جنگ

ها در جنگ داخلی  با پیروزی کمونیست 1949مخاصمات اصلی در . ها یستکمونو  تانگ کومین

جمهوری چین به رهبری . و تأسیس جمهوری خلق چین در سرزمین اصلی پایان یافت

، کینمن، تایوانمنتقل کرد و حکومت آن امروزه به  تایواندر  تایپهتانگ پایتخت خود را به  کومین

از آن هنگام جمهوری خلق چین و . است دوردست دیگر محدود شده جزیرهو چند  ماتسو

وضعیت جمهوری چین درگیر اختالفات سیاسی شدیدی با یکدیگر در مورد حق حاکمیت و 

 .اند بوده سیاسی تایوان

ریزی یک اقتصاد مدرن، چین یکی از  برای پی اصالحات اقتصادی در چیناز هنگام اجرای 

اکنون بزرگترین صادرکننده و  این کشور هم. ترین رشدهای اقتصادی دنیا را داشته است سریع

را در  تولید ناخالص داخلی ٔدومین اقتصاد بزرگ دنیا بر پایهبزرگ کاال است و  ٔدومین واردکننده

سازمان ای همچون  های چندجانبه و سازمان شورای امنیت سازمان مللچین عضو دائم . اختیار دارد
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کشوری دارای چین به عنوان . است 20گروه و  سازمان همکاری شانگهای، اپک، تجارت جهانی

. دنیا برخوردار است دومین بودجه دفاعی بزرگدائمی دنیا و  ارتشاز بزرگترین  ای سالح هسته

 ابرقدرتگران نظامی، اقتصادی و سیاسی یک  چین همچنین از سوی برخی از دانشگاهیان، تحلیل

   .تاس بالقوه لقب گرفته

  

   تاریخ
  

  

 

. است گاهی به گونه یکپارچه و گاهی به مانند چند کشور جدا از هم بوده. چین تاریخ کهنی دارد

چنگیز بودند که در روزگار  مغولها ،اند و از آن دسته تاخته همواره همسایگان به این سرزمین می

  .چین را تصرف کردند خان

   ه پاخیزی چینیان ضد سلطه مغولب

یک روستایی و کشاورز ساده بود که چین را بار دیگر متحد کرد و سلسله » ژو یووان زانگ«

همانجایی که آمده بودند : »گبی«ها را در چین منقرض ساخت و آنها را به دشت  پادشاهی مغول

. ساله بود70هنگام مرگ ) زو(ژو . میالدی درگذشت 1398دسامبر سال  20فراری داد، وی در 

را در جوانی از کار کشاورزی بازگرفت و به مدرسه آموزش روحانیون بودایی فرستاد پدر ژو او 
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سلسله (و روحانی شد و در این سمت اطالعات وسیعی از عدم رضایت مردم از دولت مغولی چین 

سپس دسته یی از کشاورزان و مردم عادی چین را با خود همراه کرد و . بدست آورد) یووان

دانست  او می. معروف شد) دستار قرمزها(انداخت که به انقالب کاله قرمزها انقالب بزرگی به راه

بنابراین، نخست به تضعیف و از میان بردن آنان پرداخت و در سال . که اربابان حامی پادشاه هستند

ها را عزل و زندانی و وحدت  سپس شاهزادگان ایالت. شهر پکن را به آسانی تسخیر کرد 1368

وی تا آخرین لحظه عمر از غم مردم عادی و کشاورزان فارغ نبود و . تامین کرد چین را بار دیگر

پسندیدند حقوق ماهانه  برای نویسندگان و اهل فرهنگ و ادب، حتی آنان که روش وی را نمی

ژو برای حفظ . ادامه دهند) منزل(برقرار کرده بود تا به کار خود در هر گوشه یی که بخواهند 

سراسری اطالعاتی مرکب از ماموران مخفی ایجاد کرده بود تا او را از  وحدت چین، یک شبکه

کوشید که آنان  ژو پس از شناخت مخالفان می. هر گونه مخالفت و دشمنی و توطئه آگاه گردانند

تبدیل دشمن به مخالف، و مخالف به ناراضی، و «فرمول . را قانع کند تا دست از مخالفت بردارند

شود و  از اوست که اینک در سراسر جهان به کار بسته می» )بی طرف -خنثی (ناراضی به بی اعتنا 

کنند بدون این  ها به جای مجازات سخت، مخالفان خود را طبق این فرمول، آرام و خنثی می دولت

  .که انعکاسی داشته باشد و در افراد تولید مقاومت کند
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  چین نوین

  روند تاریخی شکل گیری کشور چین

در  دودمان چینگدر براندازی  چینمدار و رهبرانقالبی  سیاست» پدر چین مدرن« سون یات سن

امپراتوری بر  سون یات سننیروهای انقالبی به رهبری  1911در اوایل سال . بود 1911انقالب سال 

  .پیروز شدند منچو

در  جمهوری چینوقتی . رژیم چین پس از انقالب مردمی از پادشاهی به جمهوری بازساخته شد

او بعداً هم . بود 1912در سال  رئیس جمهور چیناولین  سون یات سنتأسیس شد  1912سال 

سون یات سن . رهبر این حزب بود 1921 را تأسیس کرد و تا سال کومین تانگ حزب ملی چین

  .در گذشت 1921در سال 

مبارزات سخت مردم چین  1921از سال . میالدی تأسیس شد 1921در سال  حزب کمونیست چین

بر  ژاپنیهاآنگاه . تأسیس نمود 1949کرد و در نتیجه جمهوری خلق چین را در سال  را رهبری می

میان  جنگ داخلیشد ولی  متوقفتازش ژاپنیها جنگ جهانی دومبا پایان . این سرزمین تاختند

باال گرفت که سرانجام به پیروزی هواداران  مائو تسه تونگو  چیانگ کای شکهواداران ژنرال 

شود و  کمونیستی تا به امروز گردانده می ٔانجامید و از آن پس چین به گونه حزب کمونیست چین

گریختند و تا به امروز به ایستادگی  تایوانها بودند به جزیره  هواداران چیان کایچک نیز که ملی

  .اند دربرابر فشار جمهوری خلق چین ادامه داده
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، حزب کمونیست چین به دلیل فقدان تجربه کافی در جریان رهبری اقتصادی و 1956از سال 

در سالهای ) انقالب فرهنگی چین(به تبع آن مبارزه قدرت . ی چین اشتباهاتی مرتکب شدنوساز

پس از . های میانه رو حزب اخراج شدند چهره. کمونیست چین شروع شد در حزب 1976تا  1966

  .، چین به دوره نوین توسعه تاریخی وارد شد1976پایان انقالب فرهنگی چین در اکتبر سال 

تنگ حزب کمونیست چین سیاستهای اصالحات و درهای باز را که  1979از آغاز سال 

پس از اجرای سیاستهای اصالحات و درهای باز به این . مطرح کرد به اجرا گذارد شیائوپنگ

چهره . است های چشمگیری نائل آمده طرف، توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی چین به دستĤورده

این دوران از لحاظ وضعیت بهترین زمان پس از . کشور دستخوش تغییرات تکان دهنده شد

  .رود دوره برای مردم به لحاظ تامین منافع آنان به شمار میتأسیس جمهوری خلق و بهترین 

    دیوارچین

دیوار چین که یکی از هفت اعجاز جهان شمرده می شود ، در جهان به لحاظ زمان ساخت طوالنی 

 7000این دیوار در نقشه جغرافیایی چین . ترین و بزرگترین مهندسی تدافعی نظامی در قدیم است 

در  1987این اثر سال . ته استکیلومتر امتداد یاف

تاریخ ساخت . ثبت شد "فهرست میراث جهانی "

در . قبل از میالد باز می گردد 9دیوار چین به قرن 

تاریخ دو هزار و اندی ساله چین، حکمرانان دوران 
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این میزان . هزار کیلومتر رسید 50تا اینکه طول دیوار به . مختلف به ساخت دیوار چین پرداختند 

سمبل ملیت چین "میالدی دیوار چین به عنوان  1987سال  .گردش به دور کره زمین است معادل

  .در فهرست میراث جهانی ثبت شد

  

   سیاست
 

نظام سوسیالیسم نظام اصلی جمهوری خلق . جمهوری خلق چین یک کشور سوسیالیستی است

سازمان . باشد می سازمان همکاری شانگهایعضو پیمان امنیتی  1996چین از سال .چین است

  .ظهور کرد آسیای میانههای بزرگ برسر منطقه ژئوپلیتیک  همکاری شانگهای از دل رقابت قدرت

  قانون اساسی

  

سال  اکتبرخلق چین در اول  پس از تأسیس جمهوری

 1978، 1975، 1954در سالهای  انون اساسیق، چهار 1949

  .جداگانه در جمهوری خلق چین تنظیم و صادر شد 1982و 

چهارمین قانون اساسی جمهوری خلق چین یعنی قانون 

ملی  مجلسدر  1982سال  دسامبراساسی فعلی در چهارم 
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این قانون ضمن ادامه وتوسعه اصول اساسی . نمایندگان خلق چین به تصویب رسیده و صادر شد

بندی تجربیات توسعه سوسیالیستی چین و جذب  ، با توجه به جمع1954قانون اساسی سال 

مللی در این زمینه، یک قانون اصلی دارای ویژگیهای چین و منطبق با نیاز ساختار ال تجربیات بین

در این قانون به طور مشخص نظامهای سیاسی و . شود مدرنیزاسیون سوسیالیستی چین محسوب می

اقتصادی جمهوری خلق چین، حقوق و وظایف اتباع تأسیس ارگانهای دولتی و چهارچوب 

های اساسی این قانون قید نظام و  ویژگی. است در آینده قید شده ماموریت و وظایف اصلی کشور

. وظایف اصلی چین، تشخیص چهاراصل اساسی و رهنمود اساسی اصالحات و درهای باز است

های سراسر کشور باید طبق قانون  است که مردم تمام ملتهای و سازمان در این قانون قید شده

ی حق تخطی و نقض قانون اساسی و قوانین دیگر را اساسی فعالیت کرده وهیچ سازمان یا شخص

  .ندارد

های دولتی،  این قانون به پنج بخش مقدمه، برنامه اساسی، حقوق و وظایف اساسی اتباع، ارگان

چین پس ازصدور . است ماده 138فصل و  4تقسیم شده و شامل  پایتختملی، نشانه ملی و  پرچم

  .است این قانون چهار بار در آن تجدید نظر کرده
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  اقتصاد

  

در اقتصاد در حال حاضر چین دوّمین کشور )  7،043،000،000،000 $(  اقتصاد چینحجم 

شود در آینده ای نه چندان دور با همین روند آمریکا را پشت سر نهاده  جهان است که پیشبینی می

چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر  .و مقام اول را کسب کند

برای مقابله  ترین اقتصاد جهان است و باید خود را اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ

های عمده سیاسی  این امر موجب نگرانی. با پی آمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند

 ٪ 50بیش از . تری در منطقه در آمده خواهد شد زیرا این کشور بصورت نیروی بمراتب قوی

کشور را نیروی کار فعال این  ٪ 26و کارمندان و بازرگانان ٪24صنعتگران . مردم چین کشاورزند

  .دهند تشکیل می

  

  روابط خارجی

سطح  در  ای های اقتصادی و سیاسی بزرگ، نقش تعیین کننده کشور چین، به عنوان یکی از قطب

 از نظر سیاسی، این کشور روابط . جهانی و بویژه در معادالت سیاسی منطقه شرق آسیا دارد

  .داردره شمالی و ایران وک ای با روسیه، هند ک ویژهستراتژیا
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   تقسیمات کشوری

استان تشکیل  22کشور جمهوری خلق چین از 

به  تایوانعالوه بر آن چین، مدعی مالکیت . است شده

فهرست استانهای . عنوان یکی از استانهای خود است

  : چین

،جیانگ سو ، جیانگ کسی ) که چین ادعا می کند اداره آن کشور با چین است(هوئی ،تایوان آن 

،جی لین ،چینگ های،ژجیانگ، سیچوآن ، شا آنکسی ، شاندونگ ،شانکسی ، فوجی آن 

ئونینگ ،هاینان، هنان،هه ایلونگ جیانگ ،هوبی، هون آن ،هه  گوانگ دونگ ،گویژو،لیا،گانسو

  بی ، یون نان 

، جیانگ شین، تبت: های باال، کشور چین دارای چندین منطقه خودمختار است عالوه بر استان

دو منطقه اداری ویژه در  ماکائوو  هنگ کنگهمچنین . نینگشیاو  مغولستان داخلی، گوانگشی

  .های اصلی اقتصاد و تجارت چین است کالنشهر شانگهای از قطب .چین هستند
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  جغرافیا

کیلومتر مربع  9،596،000است و مساحت آن بیش از  قرار گرفته شرق آسیاکشور چین در منطقه 

مرز چین دارای . آید ، دومین کشور پهناور آسیا به حساب میروسیهاست که به این ترتیب بعد از 

، خلیج دریای چین شرقیاین کشور همچنین از سمت شرق و جنوب با . کشور است 14با  زمینی

  .است ، و دیگر آبهای آزاد احاطه شدهدریای زردکره، 

 3380 هند، km 2185 برمه، 470km بوتان، km 76 افغانستان:مرز با کشورها •

km ،533، 1 قزاقستان km ،416، 1 کره شمالی km، 858 قرقیزستان km ،

، km 523 پاکستان، km 236،  1 نپال، km 677،  4 مغولستان، 423Km الئوس

 تاجیکستان، km 40) شمال غربی( روسیه، km 3 ،605) شمال شرقی( روسیه

414 km ،281، 1 ویتنام km .  

  .km 0٫34 ماکائو، km 30 هنگ کنگ: مرز با نواحی •

باشد از مناطق گرمسیر و بارانی در جنوب تا بسیار سردسیر  آب و هوای این کشور بسیار متنوع می

ی در امتداد سواحل جنوب) مورد در سال 5در حدود ( های موسمی طوفان. شود  شمال را شامل می

 بالیای طبیعی منطقه چیناز  یخشکسالو  رانش زمین، زلزله، سونامیمخرب،  های سیلو شرقی، 

      .هستند
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   پکن پایتخت چین 

  

پکن پایتخت چین و دومین شهر بزرگ کشور چین است که در شمال غرب این کشور قرار 

پکن پس از شانگهای . آید این شهر در تقسیمات کشوری معادل یک استان به شمار می  .دارد

  .رود دومین شهر بزرگ چین به شمار می

های شرق آسیا از محل جغرافیایی  همانند بسیاری از پایتخت) به معنای پایتخت شمالی(نام پکن 

ها را از محل  نام پایتخت در شرق آسیا رسم است. آن واقع در شمال چین اقتباس شده است

و هانوی در ویتنام که به معنای ) پایتخت جنوبی(جغرافیایی آنها اقتباس می کنند؛ مثل توکیو 

  .است  شرقی پایتخت
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در غرب . نام پکن در طول تاریخ دچار تحوالت زیادی شده است؛ پیکین نام اصلی این شهر است

 است که مبلغان مذهبی فرانسوی از نام بینپیگبه آن بیجینگ می گویند که این نام، برداشتی 

   .اند داشته

این نام، پسوندی است که تمامی اسامی پایتخت های چین در طول تاریخ در Jing     پسوند

یانجینگ و کامبولوک دیگر اسامی پکن در . اند و به نوعی معرف پایتخت بودن شهر است  داشته

  . اند طول تاریخ بوده

  

  تاریخ شهر پکن 

شود منطقه ای که پکن در آن قرار دارد، از هزاره اول پیش از میالد، مسکونی بوده است  فته میگ

این شهر باستانی، امروزه دیگر کامالً مفقود شده و تالش باستان . شده است و به آن جی گفته می

  .شناسان برای یافتن بقایای آن تاکنون ناکام مانده است

  شانگهای بزرگترین شهر چین

این شهر . رود میلیون نفر، بزرگترین شهر چین به شمار می 16 های با جمعیتی معادلشانگ

در . اقتصادی کشور چین است -ترین منطقه صنایع مهم چین و یکی از بنادر مهم تجاری  اساسی

در این شهر تاسیس شد، بازگشایی این منطقه نه تنها بر روی گسترش » پودونگ«منطقه  1992ال س

  .تجاری شانگهای تاثیر گذاشت بلکه باعث پیشرفت بسیار زیاد در منطقه شده استاقتصادی و 
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واقع شده و هر دو جزو مناطق  OLD TOWNدر بخش قدیمی شهر  YUباغ : »یو«باغ 

ی  در زمان سلسله PANی  توسط خانواده» یو«باغ . شوند توریستی شانگهای محسوب می

MING ی بسیار جالبی از هنر  این باغ نمونه. دساخته ش 1577تا  1559های  و بین سال

های متعدد در میان مناظر طبیعی همچون آب و درخت و  چینی است که در آن ساختمان آرایی باغ

 .بلند ترین پل آبی جهان در این شهر قرار گرفته است  .شوند های سنگی دیده می صخره

انگهای را به شهر بندری کیلومتر شهر جیانگ شینگ در نزدیکی ش 36این پل به طول حدود 

میلیون دالر برای  700گفته می شود یک میلیارد و .نیگبو در استان شرقی ژجیانگ متصل می کند

.کیلومتر کاهش می دهد هزینه شده است 120ساخت این پل که مسیر شانگهای تا نینگبو را   
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روی این پل تعبیه شش مسیر عبور خودرو بر . سال به طول انجامیده است 4ساخت این پل حدود 

  .کیلومتر در ساعت روی پل رانندگی کنند 100شده و رانندگان می توانند با سرعت 

   مردم

بیشتر مردم چین از . کشور چین بیش از یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون نفر جمعیت دارد

های دیگری نیز در این  ها تیره جز چینی. گویند سخن می ماندارینهستند و به زبان  نژاد زرد

نیز در  ها تاجیکز کنند، شماری ا زندگی می ها ترکو  ها تبتی، ها مغولسرزمین پهناور همچون 

، تائوئیسم، بودایی، کنفسیوس:ادیان رایج این کشور عبارتند از. زیند چین می سین کیانگبخش 

  .ترساییو آیین  اسالم

  

  زبان

است ولی زبانهای دیگری نیز در این کشور مورد  ماندارینکشور چین زبان چینی  زبان رسمی

  .است کانتونیاز جمله زبانهای مورد استفاده دیگر در این کشور، زبان چینی . باشند استفاده می
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  ثبت احوال
جوالی  16در . از آغاز پایه گذاری چین جدید ،نظام ثبت احوال جدیدی پایه گذاری شده است 

وزارت تامین عمومی اداره مقررات موقتی ثبت احوال شهری را به منظور یکسان سازی  1951

اولین سر شماری جمعیت چین  1953سال در . ثبت احوال جمعیت در سراسر چین ،تاسیس کرد 

آغاز گردید که تاثیری مطلوب بروضعیت  ثبت احوال شهری به جا گذاشت و زمینه ای استوار 

شورای دولتی دستورالعمل  1955ژوئن  9برای ایجاد نظامی مشابه در مناطق روستائی شد و در 

    .های مربوط به تاسیس نظام منظم ثبت احوال را صادر کرد

  

  دتول

زمانی که یک کودک متولد می شود گواهی پزشکی . در چین دو نوع گواهی تولد وجود دارد

یک فرم در بیمارستان موجود است که بالفاصله .صادر می شود که تولد کودک را تأئید می کند

بعد از تولد نوزاد باید تکمیل شود، این فرم برای ثبت 

انواده اگر خ. نام خانواده مورد استفاده قرار می گیرد

به مدرک رسمی برای تولد نیاز داشته باشد که در 

باید با توجه به . خارج از کشور نیز پذیرفته می شود

به طور کلی . محل تولد به دفاتر ثبت مراجعه نمود
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  .می توان اطالعات را با توجه به کارت ملی یا کارت اقامت خانواده بدست آورد

  .ستارائه مدارک زیر در دفاتر ثبت الزامی ا

 پر کردن فرم درخواست .1

 ) می تواند وکیل باشد(کارت شناسایی متقاضی  .2

 کارت ثبت خانواده .3

 سند تأیید والدت .4

 کارت شناسایی والدین  .5

 ).که از محلی به محل دیگر متفاوت است( هزینه های پردازش .6

 واقعیت حائز اهمیت این است که در حال حاضر هیچ توانایی برای تکمیل این فرآیند به صورت

آنالین موجود نیست و تمام برنامه های کاربردی برای شناسنامه باید با حضور فرد متقاضی و یا 

  .نماینده قانونی او صورت پذیرد

پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده در دفتر ثبت، شناسنامه مهر و امضاء خواهد شد و بطور 

  .ر استکلی زمان انتظار برای ارائه خدمات در شهرهای بزرگ بیشت

دفاتر ثبت در اصل زیر مجموعه وزارت دادگستری می باشند به همین دلیل می توان از طریق 

وزارت دادگستری، دفتر ثبت مناسب محلی را یافت که اینکار هم از طریق تلفن و هم به صورت 

  .حضوری قابل انجام است
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   سیاست محدودیت تعداد فرزندان

 را به اجرا گذاشته که به سیاست محدودیت تعداد فرزندان 1970دولت چین از اواخر دهه 

  .است به طور جدی تری دنبال شده شهریصوص در مناطق خ

در مناطق مختلف چین یکسان نیست و از جمله در برخی  سیاستدر عین حال، نحوه اجرای این 

 هایی خانوادهبه  روستاییمناطق 

که فرزند اول آنان دختر یا 

چینی  مهاجرانباشد یا  معلول

که از خارج به کشور باز 

گردند اجازه داشتن فرزند  می

  .شود دیگری هم داده می

هایی که مقررات محدودیت تعداد فرزند را نادیده بگیرند با جریمه  در اکثر مناطق چین، خانواده

  .شوند و امکانات رفاهی مواجه می نقدی و تنبیهات دیگری در زمینه اشتغال

از نظر قومی نیز اجرای قانون خانواده تک فرزندی یک نواخت نیست و در حالیکه اکثریت 

ند، به برخی اجازه داشتن بیش از یک فرزند را مگر در موارد استثنایی ندار هانهای قوم  چینی

  .است اجازه داشتن دو یا حتی سه فرزند برای هر خانواده داده شده های قومی اقلیت
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را موفقیت آمیز توصیف کرده و یکی از عوامل رشد  ک فرزندیسیاست تمقامات چینی اجرای 

اند که  اند هرچند برخی از کارشناسان گفته های اخیر دانسته سریع اقتصادی این کشور در سال

بهبود دسترسی به امکانات برنامه ریزی خانواده، افزایش درآمدها و تغییرات فرهنگی ناشی از آن 

  .است عیت چین موثر بودهنیز در جلوگیری از رشد سریع جم

اند و آن  های مدافع حقوق بشر قانون تک فرزندی چین را مورد انتقاد قرار داده در مواردی گروه

است که در اجرای قانون تک  اند اما دولت چین تاکید داشته های فردی دانسته را مغایر آزادی

اجباری را  عقیم سازییا  سقط جنینفرزندی، اجازه اعمال فشار از جمله وادار کردن زنان به 

  .دهد و مجازات متخلفان از این قانون منحصر به پرداخت جریمه نقدی است نمی

شده زیرا با بهبود شرایط  اقتصاددانانین باعث بروز نگرانی در میان اجرای این سیاست همچن

هر فرد شاغل در این اقتصادی و افزایش امید به زندگی در میان جمعیت چین، در آینده نزدیک 

کشور با بار تکفل سنگینی مواجه خواهد بود زیرا کار او باید معاش پدر و مادر بازنشسته و احتماال 

   .الدین آنان را نیز تامین کندو

زن و  بارداریدر زمان  های پزشکی آزمایشهای چینی با انجام  های اخیر، برخی از زوج در سال

ورزند تا تنها فرزند خانواده پسر باشد  ، به سقط جنین مبادرت میجنینآگاه شدن از دختر بودن 

  .تواند باعث برهم خوردن تناسب جنسیتی جمعیت این کشور در آینده شود امااین وضعیت می
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                ازدواج

وزارت امور مدنی جمهوری خلق چین، وزارتخانه ای تحت نظارت قوه قضائیه می باشد،که این 

دفترخانه . تاسیس شد 1978این وزراتخانه در سال . وزارتخانه مسئول امور اجتماعی و اداری است

دفاتر امور مدنی است که مسئول ثبت ازدواج =  CIVIL AFFAIRS BUREAUایی تحت عنوان 

  .اشندو طالق می ب

  شرایط ثبت ازدواج چیست؟ 

سال  20سال و برای زنان  22هر دو زوج باید به سن قانونی رسیده باشند که این سن برای مردان 

 .می باشد

 .ازدواج باید به ارادۀ خود زوجین باشد و هیچیک همسر نداشته باشند

نسل  3مابین دو زوج، ارتباط اجدادی و نسبی و خونی تا  

 .نباید وجود داشته باشد

دفتری که برای ثبت ازدواج به آنجا مراجعه می شود باید 

 .نزدیک محل اقامت دائم یکی از زوجین باشد

و قوانین ثبت ازدواج در  2001اساس قوانین ازدواج در سال 
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  . پایه گذاری شد 2003سال 

  .د بیماری داشته باشند که برای ازدواج نامناسب استزوجین نبای

در هنگام مراجعه ارائه گواهی مبنی بر بدون همسر بودن الزامی است که توسط دفاتر اسناد رسمی 

صادر می گردد و اگر شخص ساکن در کشور دیگری است می تواند این گواهی را از سفارت 

  .ماه می باشد 6تهیه کند که اعتبار این گواهی 

اگر این گواهی به زبان های خارجی نوشته شده باشد هنگام مراجعه به دفاتر باید به زبان چینی 

  ترجمه شده باشد

  .ارائه نمایند ارائه کارت شناسایی الزامی است) اینچ 4X6 CM )2عکس جدید  3زوجین باید 

  داده می شود مدارک ارائه شده مورد بررسی قرار می گیرد و عکس ها و کارت شناسایی مطابقت 

  طرفین باید فرم درخواست ازدواج را تکمیل نمایند و گواهی معاینه پزشکی ارائه نمایند

  .این گواهی در همان محل صادر خواهد شد. بعد از ثبت ازدواج، گواهی صادر می گردد

اگر مدارک ازدواج دارای نقص باشد ثبت ازدواج صورت نمی پذیرد و گواهی عدم ازدواج 

  .شد که علت نداشتن شرایط الزم برای ازدواج در آن توضیح داده می شود صادر خواهد

  .هزینه ثبت ازدواج باید پرداخت گردد
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ساعت کار، تلفن گویا، تلفن مشاور، تلفن شکایات، دفترچه راهنما، نام کارمندان موجود می 

  .باشد

  .خدمات مربوط به تغییر مشخصات همسر در کارت امنیت اجتماعی رایگان است

  مرگ

در شهرهای تحت . روش ثبت واقعۀ فوت در چین از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است

اطالعات موجود در . نظارت وزارت بهداشت گواهی پزشکی فوت و علل فوت صادر می گردد

  :گواهی فوت شامل موارد زیر است

  علت مرگسن متوفی، جنسیت، وضعیت تأهل، محل اقامت دائم، محل مرگ، تحصیالت، شغل، 

مناطقی که خارج از حوزه سیستم نظارت وزارت بهداشت می باشند استفاده از گواهی استاندارد 

  .پزشکی توصیه می شود اما اجرا نمی شود

وقتی کسی در شانگهای می میرد باید به اداره پلیس محل متوفی مراجعه شود و برای دریافت 

  .متوفی ارائه شودگواهی فوت باید کارت خانواده و کارت شناسایی 
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  طالق

طالق توافقی بدین معناست که زن و . طالق توافقی بهترین راه برای پایان دادن به ازدواج می باشد

  .شوهر هر دو تصمیم می گیرند که با اراده خود به زندگی مشترک پایان دهند

  .طالق در دفاتر امور مدنی ثبت می گردد

نیم ساعت طول می کشد تا طالق انجام شده و گواهی اگر طالق به صورت توافقی صورت پذیرد 

  ).به شرط آنکه مدارک خواسته شده ارائه گردد.(طالق صادر گردد

  .یوآن می باشد 10هزینه مربوط به طالق 

  مدارک مورد نیاز برای درخواست طالق

 گواهی ثبت نام اقامت دائم .1

گواهی ازدواج که در یا ) که توسط دفاتر ثبت ازدواج صادر شده( گواهی ازدواج  .2

 .سفارت خانه یا کشورهای دیگر صادر شده است

 توافقنامه طالق که به امضای طرفین رسیده باشد .3

 اینچ تمام رخ و بدون کاله 2دو عکس جدید  .4

5. ID  ساکنان هنگ کنگ، تایوان باید کارت اقامت در هنک کنگ یا تایوان ارائه (کارت

 )کنند
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ی خارجی صادر شده باشد، طالق توافقی در دفاتر امور اگر سند ازدواج در دولت ها: تبصره

مدنی انجام نمی پذیرد بلکه باید ابتدا به مراکز قضائی مراجعه شود که البته می توان با گرفتن 

  .وکیل ظرف چند روز آنرا حل و فصل کرد

  

         کارت ملی       

   

هویت الکترونیکی صادر کرده است یلیون کارت ب، چین برای شهروندان خود یک 2008تا سال   

قلع /و هر کارت دارای یک بیت حافظه است و از یک الیه انعطاف پذیر متشکل از آلیاژ مس

یک ریز تراشمه در بستر کارت تعبیه شده که به . تشکیل شده که با نقره پوشش داده شده است

ویژگی  3.ت شودکارت در یم پوشش پالستیکی قرار گرفته تا محافظ. سیم اتصال وصل است

  .بیومتریک شامل اثر انگشت، عنبیه، خطوط صورت برای هر فرد در کارت ذخیره می شود

کارت ملی برای تمامی شهروندان چین که 

. کارت ثبت خانواده دارند صادر می گردد

می توان گفت تقریباً برای هر فعالیتی به 

باز کردن حساب : کارت ملی نیاز است مانند

  ارتمان، استخدام، رأی گیری بانکی، اجاره آپ



٢٧ 
 

کارت شناسایی دارای عکس صاحب کارت، شماره شناسایی، نام چینی، تاریخ تولد می باشد و 

  .می باشدنام همسر و پشت کارت ملی نیز دارای آدرس ثبتی شخص، نام والدین

  .شهرداری اطالع دهدرا به اگر شخص نقل مکان کند باید آدرس جدید 

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  
  مژگان قاسمي: ترجمه و گرد آوري                                       

  

  


