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سرمايه دارها كه تا ديروز تقبيح و سرزنش مي شدند ،اكنون با آغوش باز در حزب كمونيست

شوند ،مشروط بر اين كه برخي از شرايط را محترم شمرده و از سازماني كه
مي شوند،
چين
پذيرفته مي
چين پذيرفته
اكنون تعداد كادرهايش بيش از كارگران است ،اطاعت و حمايت كنند.
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آيا حزب كمونيست چين ) ،(PCCدر زماني كه صدمين سال خود را جشن مي گيرد ،سرمايه دار شده است
؟  ٤٠سال پس از اصﻼحات آزادسازي اقتصادي توسط دنگ شيائو پينگ ،بيش از  ٨٠٠ميليون چيني از
خط فقر عبور كرده اند و حكومت -حزب اكنون در جايگاه دومين اقتصاد جهان – و اولين اگر برمبناي
برابري قدرت خريد محاسبه شود -قرار گرفته و  ١٨درصد از كل توليد ناخالص داخلي ) (PIBدنيا را دارد.
ورود به اقتصاد بازار و شتاب رشد ،همگام افزايش نابرابري ها شده است .ميزان ضريب جيني ،كه سنجش
مقدار نابرابري ها است ،بين سال هاي  ١٩٩٠و ) ٢٠١٥كه آخرين سال اعﻼم رقم است(  ١٥درصد افزايش
يافته است ).(١

اين تحوﻻت موجب جهش در بخش خصوصي شده  ،اما حكومت كنترل مستقيم روي بخش بزرگي از اقتصاد

را حفظ كرده – بخش دولتي شامل حدود  ٣٠درصد از اقتصاد مي شود  -و چين را به صورت نمونه بارز
سرمايه داري دولتي درآورده است .به عﻼوه ،حزب كمونيست چين در حدي زياد موفق به جذب نخبگان
برخاسته از اقتصاد آزاد شده است .با آن كه ايدئولوژي كمونيستي ديگر در ساختار عضوگيري جايي ندارد،
شكل سازماندهي لنينيستي آن همچنان در كانون رابطه بين حكومت و سرمايه است.

حزب كمونيست ،كه تشكيﻼت آن تا حدي گسترش يافته كه شمار اعضايش به  ٩٢ميليون تن ) ٦.٦درصد
از جمعيت( ) (٢رسيده ،به تدريج تبديل به يك تشكل »يقه سفيدها« شده است .در آغاز سال هاي دهه
 ،٢٠٠٠رئيس جمهوري آن زمان ،آقاي جيانگ زمين ،ممنوعيت عضوگيري از كارآفرينان بخش خصوصي –
كه آن زمان دشمن طبقه كارگر محسوب مي شدند -را لغو كرد تا حزب كمونيست چين ديگر فقط نماينده
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طبقات »انقﻼبي«  -كارگران ،كشاورزان و نظاميان -نبوده ،بلكه »نيروهاي پيشرو و مولد« كشور را نيز
دربربگيرد.

مردان و زنان بازرگاني كه به اين صورت برگزيده مي شدند ،به عنوان نخبه سياسي پذيرفته شدند و

توانستند موسسه هاي خود را – دستكم تاحدي -از آسيب اعضاي تندروي حزب كمونيست در امان
نگهدارند .در دوره رياست جمهوري آقاي شي جين پينگ )از  ٢٠١٣به بعد ( اين پذيرش شتاب بيشتري
يافت و هدف آن تشكيل »گروهي از افراد متعلق به دنياي تجارت است كه به طور قاطع با حزب كمونيست
همراه باشند« ).(٣

نتيجه اين شد كه حزب كمونيست چين به سرعت نخبه گرا شد .در سال » ،٢٠١٠٠متخصصان و مديران
داراي تحصيﻼت عالي« تعدادشان برابر با شمار كشاورزان و كارگران شد ١٠٠ .سال بعد ،تعداد از اين هم
فراتر رفت و دربرابر سهم  ٥٠درصدي آنها تنها  ٣٥درصد كارگر و كشاورز وجود داشت ).(٤

درحالي كه در دوران مائو تسه دونگ )» ،(١٩٤٩ -١٩٧٦كار كردن براي كمونيسم« از جمله دليل هاي
اصلي پيوستن به حزب كمونيست بود ،انگيزه هاي كنوني عمل گرايانه تر است .بيشترين انگيزه تسهيل در
پيشرفت حرفه اي است ) .(٥در دستور العمل هاي داخلي ديده مي شود كه حزب خود را به عنوان يك
ساختار مديريتي با الهام گيري از ليبراليسم نو معرفي مي كند كه هدف آن اداره كردن كارآمد مردم و
اقتصاد است ).(٦
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با اين حال ،كم بها دادن به ايدئولوژي كمونيستي  ،توقع و انتظار وفاداري و اطاعت از اعضاء را زير سئوال
نمي برد .اعضايي كه مي بايد »روحيه حزبي« داشته باشند ) .(٧اين » روحيه حزبي« چيزي نزديك به
روحيه وفاداري به موسسه در نظام سرمايه داري است كه موجب موفقيت سازماندهي با ايجاد حس تعلق در
كاركنان شده و رنگ و بوي ملي گرايانه دارد .به اين ترتيب ،مركزيت حزب كمونيست در تحوﻻت معاصر
چين به طور مرتب به اعضاء يادآوري مي شود و اين كار هم در زمان آموزش و هم درجريان جهش
»گردشگري سرخ« در مرورتاريخ انقﻼبي آن صورت مي گيرد.

در دوران رئيس جمهوري كنوني انضباط داخلي نيز تشديد شده است .موضوع چنين است كه از طريق يك
كارزار ضد فساد گسترده ،اخﻼق مداري و صداقت مديران و اعضاء تضمين شود .نه فقط مخالفان بالقوه
قدرت شخصي آقاي شي جين پينگ كنار زده شده اند ،بلكه كنترل روي اعضاء و نيز مبارزه عليه »چهار
رفتار )بد( حرفه اي« يعني تشريفات گرايي ،كاغذبازي ،لذت جويي و رفتار عجيب و غريب نيز تشديد شده
است ).(٨

اطاعت از رئيس
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اين خواست اطاعت و صداقت همراه با اخﻼق حرفه اي متناسب با تصويري كه حزب كمونيست چين مي
خواهد نزد عامه مردم داشته باشد ،شامل همه اعضاء از جمله افراد بخش خصوصي مي شود .بنابر
دستورالعمل ها ،آنها نه تنها مي بايد به خط سياسي حزب وفادار بمانند ،بلكه مي بايد »گفتار و رفتار خود را
نيز با آن تنظيم كنند و زندگي سالمي داشته باشند« و »محتاط و متواضع« بمانند ) .(٩هركس قواعد بازي را
رعايت نكند ،عواقب آن را تحمل خواهد كرد .جك ما ،بنيانگذار محبوب گروه علي بابا نمونه كاملي از اين
امر است .او پس از آن كه آشكارا از چنگ اندازي حكومت به بخش بانكي انتقاد كرد ،هدف حمله هماهنگ
مراجع حكومتي -حزبي قرار گرفت .ورود شعبه مالي گروه او به نام »آنت گروپ« ) (Ant Groupدر پايان
سال  ٢٠٢٠متوقف شد و گروه ناگزير گرديد عمليات خود را محدود كند ).(١٠٠

اين موضوع نشان دهنده اراده حزب كمونيست چين در زير فشار نگهداشتن كارآفرينان است تا بدين ترتيب
هم از وفاداري آنها مطمئن شود و هم تاحدودي كنترل منابع مالي و فناوري موسسه هايشان را در دست
داشته باشد» .آنت گروپ« داده هاي شخصي و مالي ارزشمند صدها ميليون تن از كساني را در اختيار دارد
كه از ابزارهاي پرداخت و وام هاي آنﻼين آن استفاده مي كنند .اين گردش مالي معادل ميلياردها دﻻر در
روز است كه در سامانه هاي اين گروه جريان دارد.

كنترل فزاينده بر روي بخش خصوصي ،همگام با گرايش هاي برتري جويانه از خصوصيات حزب كمونيست
چين در دوران شي جين پينگ است .به عﻼوه ،منشور حزب هم در سال  ٢٠١١٧تغيير يافته و بر اين كه »در
دولت ،ارتش ،جامعه يا مدرسه – از شرق تا غرب ،از جنوب تا شمال – حزب در همه جبهه ها مديريت مي
كند ) «(١١تأكيد دارد .اين امر در موسسات به صورت افزايش شمار سازمان هاي پايه يعني حوزه ها انجام
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مي شود .اين درحالي است كه از ماه مارس  ،٢٠١٢بخش سازماندهي كه مأموريت مديريت منابع انساني را
به عهده دارد ،دستورالعملي منتشر كرد و خواستار »پوشش فزاينده« بخش خصوصي شد .در سال ،٢٠١٨
شركت هايي كه سهامشان در بازار چين معامله مي شود ،ناگزير از گشايش يك حوزه حزب شدند .اكنون،
 ٩٢درصد از  ٥٠٠بزرگ ترين شركت هاي چيني اين حوزه را دارند ) .(١٢با آن كه هيچ رقم دقيقي منتشر
نشده ،افشاگري هايي كه مرتبا انجام مي شود حاكي از حضور خيلي مهم اعضاي حزب و حوزه هاي آن در
موسسات خارجي مستقر در چين است ).(١٣

اين حضور به حكومت -حزب اهرمي وراي وزن سنگيني كه در اقتصاد دارد مي دهد .دستگاه انضباطي
حزب كمونيست چين ،كه »كميسيون انضباط و بازرسي« تجسم آن است ،اين امكان را مي دهد كه اعضاي
متخلف را در حاشيه دستگاه قضايي تنبيه و مجازات كند .كارزار ضد فساد به اين قدرت افزوده است.
نشست هاي انتقاد از خود موسوم به »گردهمايي هاي زندگي دموكراتيك« ،شكلي روزآمد يافته و موجب
رانده شدن اعضاي »فاسد« يا »غير صادق« شده است .به اين ترتيب ،رفتارهاي مائوئيست هاي سنتي نه
براي تأمين خلوص ايدئولوژيك اعضاء و پيوستگان ،بلكه براي جلب اطاعت و وفاداري نسبت به حزب و
رئيس آن بازيافت شده است.

ساختارهاي تجسس و تفتيش
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اين حوزه ها تا به حال در موسسات نقشي خيلي ثانوي ايفا مي كردند :كار آنها عضوگيري و سازماندهي
آموزش يا فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي بود .اكنون ،با هدف توسعه يك »نظام موسسات مدرن با
خصوصيات چيني« ،دستورالعمل هاي اين حوزه ها از شركت هاي خصوصي مي خواهد كه »به اصلي بپيوندند
كه بر مبناي آن حزب كمونيست قدرت تصميم گيري در زمينه منابع انساني را دارد« .براي دانستن اين كه
اين امر چه شكلي خواهد يافت ،هنوز خيلي زود است ،اما به نظر آقاي يه كينگ ،معاون »فدراسيون چيني
صنعت و بازرگاني« ،كه توسط حزب كمونيست چين اداره مي شود ،روشن است كه اين امر مستلزم آن
است كه امور كارگزيني در حيطه قدرت حزب قرار گيرد ).(١٤

آقاي يه كينگ تصريح مي كند كه استخدام يا اخراج كاركنان بايد با توافق قبلي حوزه ها انجام شود تا از اين
كه »مديران هركار مي خواهند بكنند« جلوگيري شود .او همچنين توصيه مي كند كه در شركت ها يك
ساختار تجسس و شنود زير نظر حزب تعبيه شود تا احترام به قانون توسط موسسه را تضمين كند و نيز بر

بي انضباطي ها و »رفتارهاي غيرعادي« كاركنان اعمال مديريت نمايد .اين دستگاه انضباطي شامل همه
كاركنان از جمله غير كمونيست ها مي شود.

بنابر دستورالعمل هاي جديد ،نقش هدايتي حوزه ها بايد در ساختار موسسه جا گرفته و بودجه خاصي براي
فعاليت هاي آن درنظر گرفته شود .اين امر مستلزم آن است كه خواست هاي حزب كمونيست چين در
نظام قضايي لحاظ شود تا جنبه الزام آور بيابد و اين امر حتي موسسه هايي كه تحت كنترل مستقيم آن
نيستند را نيز دربر بگيرد .در چنين حالتي ،عملكرد بخش خصوصي بيش از پيش به عملكرد موسسه هاي
دولتي شباهت خواهد يافت.
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حزب كمونيست چين ،با تمركز بر بقاي خود ،و اعمال سطح زيادي از عمل گرايي تا حد خﻼء ايدئولوژيك،
شمار فزاينده اي از سرمايه داران را در صفوف خود مي پذيرد و بيش از پيش در موسسات حضور مي يابد.
اين اتحاد نامتقارن در بيرون از مرزهاي ملي صورت مي گيرد :برنامه جاده جديد ابريشم )ابتكار جاده
كمربندي (BRI ،به بين المللي شدن موسسه هاي چيني ،خصوصي يا دولتي ،شتاب بخشيده و در اين موسسه
ها حوزه هاي حزب كمونيست چين در خارج از كشور ايجاد مي شود تا رفتار كاركنان آنها را كنترل كند.
حزب كمونيست چين ،با آن كه از انترناسيوناليسم مائوئيستي صرفنظر كرده ،اكنون شيوه سازماندهي و
ابزارهاي انضباطي خود را صادر مي كند.
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