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  : سيمون گيلبرت نوشته

  : پويان فرد جمهتر
  today/-china-in-struggle-class-and-http://isj.org.uk/classمنبع: 

  
رئيس جمهور و  Zhang Zemin  ِزمين  انگژ

از  2000در سال  ،چين حزب کمونيستآن زمان  دبيرکل
  پرده » گانه نمايندگی سه«، يعنی تئورِی بينش سياسی خود

 های لفاظی  گرفتن   همسخر به  اگرچه  .]1[برداشت
ی او  نظريه آميزِ  ادعاهای مبالغهنه کُ تی و سمارکسي ـ  شبه

چرخشی مهم در  بهاست، [اما همين نظريه]  ای امر ساده
اين نظريه . انجاميدحزب کمونيست  استراتژيکِ  نگرِش 
ی  گروه در جامعه  ی سه نماينده ،که حزب کرد می اعالم

 هايی با گروهی توليدی،  نيروهای پيشرفته« چين است:
های  منافع اساسی تودهمدافع  های گروه و ،فرهنگ مترقی

ی  خصوصی، طبقه و کار کسب به ترتيب که به، »مردم
حزب  ،بيان ديگر به .کند اشاره میکارگر  مردممتوسط و 

ی  منافع طبقهندگی اينم ادعایکمونيست چين ديگر 
براز اِ  ملیْ  حزبيک عنوان  ، بلکه بهرا نداشتخاصی 
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 ی جامعه را درها منافع تمامی بخشکرد که  وجود می
  دهد. قرار میخود مرکز توجه 

بعد از  هایِ  دهه عظيم اجتماعی و اقتصادیِ تحوالت 
گير در  چشم همان اندازه باعث تغييراتی به ،مرگ مائو

 سودارگرِ ی  طبقهساختار طبقاتی کشور شده است. 
 باال رتبه با مقامات دولتی، اوج رسيد  به  از هيچ ثروتمندْ 

طبقه  بهرا ن خصوصی ادار از سرمايه یعدو بُ  ،درآميخت
ها  ميليون .اضافه نمودی دولت یدارهيسرما یِ ميحاکم قد

صنعتی کارگر دولتی سابق شغل خود را در مراکز 
از ها نفر ديگر  قديمی از دست دادند، درحالی که ميليون

 نوينِ  ی کارگرِ  طبقهها برای تشکيل  ی شهر حومه
جنوب شرقی متمرکز در  یها خانه کش بهره به ،گر ستيزه

 غالبای متوسط  طبقهی [کّمی]  گستره .ندکردمهاجرت 
قابل  ای طبقه هرصورت بهاما مورد بحث بوده است، 

  توجه است.
  

ليبراليزه که است اين بسياری از مفسران فرض 
 .آورد دنبال می را به سياسیآزادی وبيش  اقتصاد کمکردن 

نقل  به Bruce Dickson بروس ديکسون ،طور مثال به
 بازار آزادِ « کند که ادعا می ليو جونينگچينِی از دانشگاه 

های  ی ايده مطالبهها و  بازار آزاد ايده کاالها نهايتاً منجر به
چه او  آنشک داردکه  ديکسون .]2[»شود ليبرالی می

د تغييراتی ننامد، بتوان می» ن سرخادار سرمايه«
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کند که  حال ادعا می ند؛ اما با اينندموکراتيک ايجاد ک
های اقتصادی و  سيستم«، »تر بيش آزدسازی سياسیِ «

  .]3[»تری سوق خواهد داد هارمونی بيش سياسی را به
وضعيت وجودی  اصالح حاضر بهاگر حزب حاکم 

صورت ترکيبی از سوداگران خصوصی  خود نبود، دراين
دست  ی متوسط رهبری اين اصالح وضعيت را به و طبقه

توانست با  حزب کمونيستهرروی،  گرفتند. به می
ويژه  های اجتماعی جديد، به سازگار کردن خود با نيرو

 خصوصی،ری دا ی متحد شدن با منافع سرمايه واسطه به
های ايجاد  ، تنشاين با وجود .بر مسند حکومت باقی بماند

ويژه افزايش  بهی سريع چين،  ی توسعه واسطه به شده
با چنان  همکه رژيم حاکم  بدين معناستگير نابرابری  چشم

  هايی روبرو است. چالش
  

گرفتن   ناديده مبارزات کارگرانْ مقياس و ايستادگی 
 ،سندگانينو ترشياما ب است.ها را غيرممکن کرده  آن

ً با  را  ، اين مبارزاتیفعل تياز وضع استنباطصرفا
از   بيشدانند که  یم یو اقتصاد یاعتراضات موضع

در اين مقاله . دنشو موجب رنجش رژيم می ديگر، هرچيزِ 
اجتماعی خواهيم پرداخت،  سی هريک از طبقاتربر به

اتخاذ شده از طرف حزب های  استراتژی بهسپس 
پردازيم،  میخود حاکميت  ی برای تضمين ادامهکمونيست 

ی کارگر دارای  و سرانجام استدالل خواهيم کرد که طبقه
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؛  ه برای ايجاد دموکراسی استمبارزالزم پتانسيل 
داران  ی متوسط و سرمايه طبقهکه تاکنون  امری

  اند. نشان ندادهآن  بهی چندانی  خصوصی عالقه
  

  يدثروتمند شوقبل هرچيز، 
 ادعا را اغلبچين اين در اصالحات بازار  حاميان
  از فقر رهائیميليون نفر  400« کنند که تکرار می

 دولت چين یتبليغاتدستگاه منبع آن که رقمی ، »اند يافته
در مقابل سطح واقعی فقر فقر  رسمیاما خط  .است

برآورد ، از ديگرسو شود. کم گرفته می دستهمواره 
ميليون نفر از  60اين است که حدود گروهی از محققان 

ميليون نفر در  213بيش از ساکنان شهری و چيزی 
» ای زندگیهدداقل استاندارح« حتی از هاشهر ی  حومه
و  Shi Li لی شیی   گفته طبق .]4[برخوردار نيستندنيز 

، فقر مطلق از اوايل Terry Sicular تری سيکوالر
فقر در مورد کاهش يافته، اما چنين کاهشی  80ی  دهه

فقرا فقيرتر االً ماحتبيان ديگر،  به. نيستنسبی صادق 
ً ثروتمندشوند مین  شوند: تر می ، اما ثروتمندان مطمئنا

ی  د سرانهدرآم 2007و  2002های  بين سال«
بنابراين ». ها تقريباً دوبرابر شده است تريِن دهک ثروتمند

نابرابری المللی،  استانداردهای بين طبقکه ن گفت اتو می
  .]5[است» نسبتاً زياد«
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کومت حزب ح های نخستينِ  در دههسطح نابرابری 
 کنونی تر از سطح نابرابری بسيار پايين کمونيست چين

که قدر هم  آن ری آن روزگا هرچند که جامعهبود، 
طلب نبود.  تساوی ،ندکرد های آبی مائو تلقين می لباس

 31 ،ابتدا در دولتی سیرکراوبو ها  بنگاهها در  دستمزد
اگرچه  .بودتر  بيش هاترين سطح دستمزد پاييناز برابر 

در  پلکان دستمزدهاترين  باالترين و پايينشکاِف مياِن 
ی  بازه ندر همي [اما] تا حدودی کاهش يافت، 1958سال 

 مزدِ مديران در مقايسه با دست  افزايش دستمزدزمانی 
دستمزد اکثر [ضمناً] . ايم کرده هشاهدمنيز را کارگران 

ً کم تر از دستمزد  کارگران بخش غيردولتی، غالبا
  .]6[استی کارگراِن بخش دولتی  ترين رده پايين

نگران از خوِد موضوع،  تر بيش سياست رسمیْ 
 ی   خصوص در دهه به تجمالتیْ مصرِف ر بود. وظاهر ام

 اختالفاما تابو بود،  1966-76 »انقالِب فرهنگیِ «
. ماندتقريباً برجای خود باقی  70ی  اوايل دهه تا[طبقاتی] 

 در Martin King Whyte وايتمارتين کينگ 
در چين « که: کند اشاره می 1975درسال  ای نوشته

رت، دقدر ميزان درآمد،  یگير های چشم تفاوتکنونی 
های  تالش و، وجود دارد های آموزشی و غيره مهارت

 بر ها اين نابرابریاثرات  تعديلای در راستای  جدی
  .]7[گيرد صورت می آگاهی عمومی
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نسبت به 80ی  اصالحات دههرژيم پس از حساسيت 
 Deng دنگ ژيائوپينگ تر شد. رنگ ها کم نابربری

Xiaoping  اواخر  ازشخصيِت مسلِط حزب کمونيست
ی معروفی  در جمله 90ی  يل دههاوتا ا  70ی  دهه
». ها بايد زودتر ثروتمند شوند بعضی« گويد که: می

 غيرقابل طرز بهبود،  کمکه  شروع ی نقطه از نابرابریْ 
 ی دهه اواسط تا چين که طوری به يافت، افزايش توصيفی

 آسيا ی توسعه درحال کشورهای اکثر نسبت به« 2000
 Barry Naughton باری ناگتونو   .»بود تريننابرابر

هيچ مورد ديگری شايد «دهد که  ح میيتوض  در ادامه
توزيع در فساد غير از چين وجود نداشته باشد که  به

  .]8[»باشدواقع شده سريع و انبوه  چنانثروت اجتماعی 
های اجتماعی  ناآرامی که بهها  دورنمای نابرابری

 Wenِون جيابائو  و Hu Jintaoهو جينتاوزد،  دامن می
Jiabao  منصوب شده رهبری  به 2002اواخر  که دررا

از اقدامات  ای مجموعهچنان نگران کردکه  ،بودند
با اين ئه دادند. اار را در راستای کاهش فقر اجتماعی

هرچند که افزايش حال، تأثير اين اقدامات محدود بود. 
 Gini coefficientبراساس شاخص جينی  نابرابری

کاهش قدر کفايت کاهش نيافته است.  بهمتوقف شده، اما 
قرار دولت  دوم اولويتدر  ،اقتصادیمقابل رشد  فقر در

سال  درکه  ، قانون حداقل دستمزدطورمثال به. دارد
 یو نيز نرخ ،ناکارآمددليل اجرای  شد، بهتصويب  2004
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ميانگين دستمزد کارگران شهری پايين بود، نسبت  به که
  .]9[افزايش دستمزد نداشت تأثير چندانی در

  

  د پيشرفتهد نيروهای مولرش
 چيزیکه  کشوری است 2016اکتبر سال چين از 

کنند، رقمی که از  زندگی می در آن رميليارد 594 حدود
 Wang لين جيان  وانگ  تر است. بيشمتحده   اياالت

Jianlin  واندامستغالت گروه امالک و مديرعامل 
Wanda  در  یدالر ميليارد 32.1 آورِ  سرسام  سرمايهبا

در  سرمايهْ اين ميزان از  .]10[قرار داردرأس اين ليست 
يوان  1000حداقل دستمزد که  جا جمع شده] [يک یکشور

  .]11[استپوند)  116دالر يا  145يعنی: (
، رژيم جديد در ابتدا 1949پس از انقالب 

ی  دارانی که آماده (يعنی: سرمايه »بورژوازی ملی«
اما تا . کرد تشويق میها بودند) را  کاری با کمونيست هم

. ه بوددر تملک دولت درآمدتمامی صنايع  1956سال 
مالکيت شده غرامت دريافت کردند و   سلبِ  صاحبانِ 

  ]12[ن مديران جذب شدندعنوا بسياری نيز به
ويژه  و به ،1978از زمان آغاز اصالحات اقتصادِی 

درسال  دنگ ژيائوپينگ جنوبیِ  پس از توِر مشهورِ 
جويی  با انتقامداران خصوصی  ، سرمايه1992

طبق آمار ی اقتصاد] اين کشور بازگشتند.  به[صحنه
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» شرکت بزرگ«ميليون  9بيش از  2015دولتی، تا سال 
  .]13[جود داشتوبخش خصوصی  متعلق به

تعداد قابل توجهی از ؟ مدنددارن جديد از کجا آ سرمايه
کادرهای سابق  از دارن بخش خصوصِی جديد سرمايه

از لين  جيان  وانگ ،طور مثال به ست بودند.يحزب کمون
فرزند چنين  هم اوبود.  Dalianداليان مقامات دولتی در 

نشينی  [عقب »پيمايی طوالنی راه« سابق انيکی از سرباز
 ]1935و اکتبر  1934نظامِی ارتش سرخ چين بين اکتبر 

ی  سابقهحتی ی اين امتيازات برای برخی  ريشه .]14[بود
ای  نمونه Minglu Chen مينگلو ِچن  تری دارد. طوالنی

حزب حضور قبل از «که آورد  مثال میرا ای  از خانواده
رئيس  زادگان محلی بودند. از نجيبکمونيست در قدرت، 

 )1937-45(نگ مقاومتی با ژاپن در زمان جخانواده اين 
ی رهبری  در دورهاو و فرزندانش  ی نظامی شد. فرمانده

تبديل  و دولتکمونيست  مقاماِت حزب به آنْ  و بعد ازمائو 
اصالحات اقتصادی پس از  شان های هو نو ه بودندشد

  .]15[»ثروتمندان اين کشور شدندعضو  ،چين
جنبش «استثنائی نبود، چراکه در باال مذکور مورد 

تعداد قابل توجهی  1949سال ی  در آستانهکمونيستی چين 
اختيار  را درسرآمدان محلی و طبقات متوسط از اعضای 

ها  بخش زيادی از آنندارد که  ی، و تعجبداشت
در مورد ديگران  .»شدندتبديل  1949 پس از سرآمدان به

با حزب کمونيست   جدی یمخالفتچنين بود که اگر 
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 حزب بپيوندند. بهتوانستند  میپس از انقالب نداشتند، 
مورد آزار و  انقالب فرهنگی ی هدر دور بسياری گرچه

 [اصالحات] پس ازها  تر آن بيشاذيت قرار گرفتند، اما 
های  کار در حرفه« اعاده حيثيت شدند و توانستند 1978

ی  سرعت در حال توسعه به یها ی بخش عالوه مختلف، به
  .]16[»سر بگيرنداز را تجاری 

داران  سرمايه بهرا مقامات که  هايی راهيکی از 
فرمايان سابق ردارايی کا ملکِ ت، کردتبديل خصوصی 

های  دارايی کهتغيير مسيری گسترده... «ــ  خود بود
قرار  یکادرهايخصوصی  دستِ در را های دولتی  شرکت

ماهيت فاسد اين روند واضح داد که مسئول آن بودند.  می
غيرقابل طور  بهخود را   رزش سهامها ا است: شرکت

کادرها  به منحصراً را  آن کردند و يم میتنظارزان  یباور
ً مسئول اصالح  ؛فروختند می کادرهای ارشد که مستقيما

ً يک شرکت  داران بزرگ سهام شبه تبديل به ها بودند، غالبا
  .]17[»شدند ها همين شرکت

مجرم، ابتکارات افراد آشکارا م تعقيب قانونی غر علی
ر خنثی کردن اين موج د تأثيریعمالً  یدولت ضدفساد
 2000در سال  He Qinglian ليان چين  یهِ  خانم نداشت.

 دليل مقامات محلی بهاحتماالً  کند که ای اشاره می در نوشته
 :کردند میکاری  در ابتکارات دولت خرابخود  منافع

ً تهديدی واقعی برای  راقدامات رسمی ب« عليه فساد، غالبا
 برایابزار و اهرمی سياسی مفسدان نيست، بلکه 
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وی  .]18[»استگيری درراستای منافع شخصی  باج
کند که  ی شخصی را نقل می پرونده ،عنوان نمونه به

کل سياست شهر، و کنترل « محلی فاسد را برایمقامات 
تهديد » آن بخشی از ساختارهای اقتصادی و کارکنان

  کرد. می
تری برای تحمل فساد از سوی  یشايد دليل اساس اما

با شروع باز شدن درهای دولت وجود داشته باشد. 
روبرو شدند.  وضعيت دشواریاقتصاد، حاکمان چين با 

گذاران خارجی را داشتند، اما  ها قصد تشويق سرمايه آن
 مانند دوران قبل ازدهند که کشور بتوانستند اجازه  نمی

قرار گذاران خارجی  ی منافع سرمايه تحت سلطه 1949
مقياسی  در آن ها یچين کسب و کارهای متعلق به .گيردب

 .را داشته باشدجی ررقابت با رقبای خاتوان نبود که 
 Jiangجيانگ ِزمين  ه،دور  وزير آن طور که نخست همان

Zemin گفت ،ی حزب کمونيست در پانزدهمين کنگره :
 سيستم چندبخشی، چندمالکيتی و چندمليتیيک ما بايد «
توانايی تا  ريموآ گرد بازار دررا های بزرگی  شرکت از

 ً داشته  [با رقبای خارجی] در رقابت را کارآمدینسبتا
در   خصوصی  سرمايه  گونه زمانی که هيچاما  .]19[»باشند

ی  چگونه طبقهتوجهی وجود نداشت،  مقياس قابل 
 ؟ايجاد شود توانست نفوذی میبا چنين  بومیِ دار  سرمايه

 1997آن بعد از  سوداگری  کنگ و طبقه الحاق هنگ
 از بسياری هرروی، بهکار بود.  برای اين یآغاز
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 دادن اجازه با [غيردولتی] چينی بزرگِ های شرکت
آن تصاحب برای) SOEs( دولتی های شرکت مديران به
  .شدند ايجاد ،ها

 برای کارگران روشن بود. هدف واقعی اين پروسه
: گويد بازمی خود خاطرات در فردیکه  طور همان

[در  های دولتیْ  شرکتمالکيت  الحطاص به اصالحات«
های متعلق  کارخانه تالش برای تبديلِ  جزچيزی  واقع]

مالکيت رؤسا  بههايی نيست که  کارخانه به عموم به
 کارخانه از آقای »خانوادگیِ «تغيير نام  آيد؛ درمی

؛ [جالب خصوصی  مالکيتآقای  به یعموم  مالکيت
حتی يک که] رؤسا اين کار را بدون پرداخت  است اين

  .]20[»دهند سنت انجام می
ی حضور در حزب را نداشتند،  کسانی که سابقه

محلی  تنتيجه رسيدند که ايجاد ارتباط با مقاما  اين به
در شرف  دارانِ  سرمايه« تواند سودمند باشد: می

 ،بودندرکراسی وب ی ز چرخهکه خارج ا گيری شکل
نه تنها  بانیيپشتو اين  شتند؛بان احتياج داکادرهای پشتي به

از وام  ويا دريافتبازار  شدن به مساعدت برای وارد
چنين برای دفاع از خود در مقابل  که هم ، بلها  بانک

  .]21[»الزم بود نيز کارکنان فاسد ی خويانه درندهاقدامات 
ميان  مائوارتباطات تنگاتنگی که از زمان ی  نحوه

ن عييدارن بخش خصوصی و دولت ايجاد شده، ت سرمايه
 آغاز و پايان اين پروسه را غيرممکن کرده است:زماِن 
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 collectiveاشتراکی های  بسياری از شرکت«
ها اداره  آن توسطو درآمده داران  سرمايه تملک  به

های  د، در صورتی که بسياری از شرکتنشو می
و  خارج شده دولتتملک از [در واقع] خصوصی 

ها اداره  نتوسط آو  گرفتهتعلق  شان بستگانکادرها و  به
 جا که مرز روابط مالکيت آن زا ترتيب، بدين ؛»شوند می

  ِبخش کدام که  اين تشخيص«است،  محو شده اين واحدها
 که اين ويا است،اشتراکی يا  دولت متعلق به خصوصی

 .]22[»بسيار دشوار است ،تعلق داردداران  سرمايه  به
 ،رکراسی دولتیوبهای باالی  ردهطورکلی]  [به

ی از اين ترکيب مبهمدارن خصوصی ثروتمند و  سرمايه
حاکم واحد ی  طبقهعنوان  توان به را می بندی] [گروه دو

  درک کرد.
  

  نُهم انگيز نفرتاز  حيثيت اعاده
فرهنگ « ای با   ی دوم، يعنی طبقه گنجاندن طبقه  

 بود خطاریا »گانه نمايندگی سه« در» مترقی
شده توسط   تعيينی  محدودهفکران که اگر در  روشن به
ی نيروهای تحت  زب بمانند، تحِت تعقيب خودسرانهح

در  ،فکران روشن نظارت مائو قرار نخواهند گرفت.
برای پيوستن های حکومت کمونيستی،  نخستين سال

تعداد  1957تا سال ، چنان که شدند تشويق میحزب  به
بيش از تعداد  حزب پرولتاريای چينفکران در  روشن«
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های  طِی سالها  آناما  .»ی کارگر بود اعضای طبقه
» انگيز نُهم نفرت  ی طبقه«عنوان   به انقالب فرهنگی

 .]23[مورد آزار و اذيت قرار گرفتند  شکل خشنی  به
، Maurice Meisner موريس َميسنری  گفته به

ديگر دارانی بودند که  بالِی سرمايه سپرِ فکران  روشن
هدايت  "بورژوازی"در جنبشی که عليه « نداشتند:وجود 

تر شبيه (بورژوا) بودند، آن هم  بيشفکران  روشنشد،  می
وجود در آن ای که ديگر بورژوازی  در جامعه

  .]24[»نداشت
 ی متوسطِ  رشد و افزايش طبقهبرای رژيم فعلی، 

منبع ثبات اجتماعی است، درحالی که بسياری از  هـرفمُ 
برای  همين گروه را بهترين اميدنويسندگان غربی 

مربوط اما ادعاهای . دانند دموکراتيزه کردن جامعه می
 طور مثال، بهآميز است.  راقغاين طبقه بسيار ا وسعت به

بينی  پيش 2007ی چينی در سال  روزنامهيک ای در  مقاله
 راردم مدرصد  50بيش از  2020تا سال  کرده بود که

ها  فرض اساس اين پيش .]25[دهد تشکيل میی متوسط  طبقه
ی  در آن طبقهالگوی ناقصی از جوامع غربی است که 

تری از افراد  تعداد کم، و است مسلطای  طبقهمتوسط 
، و [نهايتاً] اند گرفتهبسيار ثروتمند در رأس جامعه قرار 

 است)، متشکل از فقيرترين افرادکه (» ی زيرين طبقه«
هوشيارتر  گرانِ  تحليلدر سطوح پايين جامعه قرار دارد. 

ديويد گودمن اند.  تری رسيده کمبسيار های  تخمين  به
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David Goodman  مين تانگ وMin Tang  هردو
، است درصد 12اند که حدود  ارائه داده تخمينی تقريبی

اين طبقه را کمی  Lu goلوگو و  Chenچن درحالی 
 .]26[اند درصد تخمين زده 14يعنی حدود  ،تر بيش

برخی از کارگران ها شامل  ی اين تخمين حال، همههر به
  شود. مینيز ی متوسط  از طبقه یعنوان بخش سفيد به يقه

چه در تمامی اين مطالعات مشترک است، تعريف  آن
، حرفه و براساس ترکيبی از سطح درآمدی متوسط  طبقه
که]  [اين درصورتی استهويت شخصی است.  تعيين

تعريف مارکسيستی از طبقه، تعريفی عينی است که 
ی  دو طبقهتوليد است.  ابزاری فرد با  رابطه اساس آنْ 

هستند، غالب داری  ی توليد سرمايه شيوه درکه ] ای [عمده
توليد را تحت  هایکه ابزاری حاکم  عبارت است از طبقه
[برای  وی   چارهکارگر که تنها ی  تملک دارد، و طبقه

ی مهم اين  نکته است. شکار فروش نيرویگذران] 
هايی مانند  گروه ،ی کارگر که طبقه جاست آنتعريف 

کارمندان اداری را شامل  [بخشی از] معلمان و يا] [اغلبِ 
  .]27[شوند ی متوسط فرض می شود که غالباً طبقه می

 Alex Callinicos الکس کالينيکوسطور که  همان
از  یناهمگون ی آميختهی متوسط  کند، طبقه خاطرنشان می

 ی] ی [عمده بين دوطبقهدرجات مختلفی  بهکه  افرادی است
شامل  معموالً امر در مورد چين  ايناند.  قرار گرفته البغ

اجناس بورژوای  خردهفروشندگان (يا  getihu هو گتی



15 
 

کوچک  هایشهر تمام ی مشترکِ   شود که منظره می )ُخرد
نظر [در اما تمرکز اصلی مورد  .است چين و بزرگ

مانند ، مديران و متخصصينی متوسط جديد  طبقه ،جا] اين
(يا  که درآمد و حرفه بنابراين، در حالیاست. آن 

گونه  [اما] ايناز عوامل مهمی هستند،  تخصص)
[زيرا] اين ، گويند را بازنمی رها تمامی مسئلهپارامت

داند يا نه،  ی متوسط می مسئله که آيا کسی خود را از طبقه
دهد  ها نشان می ی اين همه. دهد ربط خودرا از دست می

 12تر از  ميزان قابل توجهی پايين احتماالً به که رقم واقعیْ 
  در باالست. مذکوردرصد از جمعيت  14يا 

  های گسترده توده
  چين شاهد مهاجرت گستردهی اصالحات در  در دوره

بزرگ چين  شهرهای کوچک و ی شهرها به از حومه
به  1978درصد در سال  18جمعيت شهری از . ايم بوده
و  کشاورزیو  تافزايش ياف 2014درصد در سال  55

درصد در  30کل به  درصدِ  71مرتبط با آن از های  شغل
از منظر طبقات اجتماعی،  .]28[مدت مشابه کاهش يافت

درصد  23.3که  1978مختلف کارگران در سال  سطوحِ 
درصد  31.8داد به  از جمعيت شاغل را تشکيل می

از » کارگران کشاورزی«افزايش يافت، درحالی که 
که است روندی اين  ؛داشتدرصد کاهش  40.3به  67.4

  .]29[ادامه داشته استچنان  همآن زمان تاکنون از 
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  ی کارگر طبقه
تغييرات عظيمی در ترکيب  چهار دهه اصالحاتْ 

ی  کاهش عمده .ايجاد کرده استچين کارگر  ی طبقه
 rust-belt »زنگاری کمربند«کار بخش دولتی در  نيروی
ظاهراً  ای که صنايع آن قديمی و جمعيت آن  [منطقه

شمال شرقی و جنوب غربی، واقع در کاهش است]  روبه
دربخش  عظيمی کار جديد نيروی عروجزمان  و هم

[مکانی که  sun-belt» ی خورشيد ناحيه«صادرات 
] است در حال افزايش شرونق و جمعيت روبهآن صنايع 

  که در جنوب شرقی متمرکز است. 
توجهی از صنايع   قابل جهتِ تغييرچنين  هم ،امراين 

؛ دهد نشان می را سمت توليد کاالهای مصرفی سنگين به
اشتغال  ند.نک میييد أآن را ت نيز دولتی هایتحولی که آمار

دن، امعاستخراج ، صنعتیيعنی (توليد » دوم«در بخش 
 1978درصد در سال  17.3وساز و غيره) از  ساخت

 ؛رسيد 2012سال  درصد در 30.3با  اوجی برابر به
يعنی (خدمات و » سوم«های  درحالی که اشتغال در بخش

 2014درصد در سال  40.6درصد به  12.2غيره) از 
توليد  ها در هريک از اين بخش. سهم مربوط افزايش يافت

بخش  به »دوم«يعنی: از بخش [ترتيب  بهناخالص داخلی 
 48.1به  24.5از  و کاهش، 42.7به  47.6] از »سوم«

» اصلی«درصد افزايش يافت، در صورتی که سهم بخش 
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کشاورزی) از بخش  :يعنی(در توليد ناخالص داخلی 
  .]30[درصد کاهش يافت 9.2به  27.9

ويژه در شمال  های دولتی، به شرکتگرچه برخی از 
ی حزب  پانزدهمين کنگره از کارگران را قبلشرقی، 

 1997کنگره در سال  اين ، اما پس ازه بودنداخراج کرد
 دبيرکلْ  صورت گرفت. ای های گسترده بود که اخراج

دستور  SOEsهای دولتی  مديران شرکت به جيانگ زمين
کاهش » افزايش کارآيی«منظور  بهداد که کارگران را 

از اتخاذ اين سياست، تقريباً  پسدر هشت سال  .]31[دهند
دولتی شغل خود را از دست  ميليون کارگر بخش 70

ً بهکار در بخش دولتی  نيرویدادند، يعنی  نصف  تقريبا
ی اول  اشتغال در بخش دولتی در دو دهه. ده شکاهش داد

که  کرده بود، چنانگيری رشد  طور چشم اصالحات به
 1978ميليون در سال  95از  :يعنی(کلی آن کاهش شديِد 

امروز  .) امر خطيری نبود2014يليون در م 68به 
درصد از کل اشتغال  18اشتغال در بخش دولتی نيز 

  .]32[دهد شهری را تشکيل می
ی دهقانان چينی  رواضح است که مهاجرت گستردهپُ 

  ترين مهاجرت اخير بزرگهای  شان در سال از روستاهای
 2010در سرشماری سال . رود شمار می بهتاريخ 

هايی  ميليون نفر در شهرستان 171گزارش شده است که 
 79؛ و اين رقم کنند اند، زندگی نمی نام کرده که در آن ثبت

مهاجرت  .]33[است 2000تر از سال  ميليون نفر بيش
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برای کارهای دستی و  احتمال زياد به( ها استان بين
 38در مقايسه با مهاجرِت  درصد، 73 )ای کارخانه

تمرکز  مهاجرت منجر به. استانی بود دروندرصدی 
هزار کارگر در  120عظيمی از کارگران شده است. 

در  واقع ،»FAWاتوموبيل شهر «نام  بهمحلی 
عموم مقصد  . کنند ، کار میChangchun چون چانگ

 دونگ گوانگاستان  های متمادیْ  سالبرای [مهاجرين] 
Guangdong ،کانون رونق صنعتی بود.ی  مثابه به 

 دونگواندر  واقع ،گوانگدونگصنعتِی مرکز 
Dongguan پای  شاوهانگ، توسط Hsiao-hung Pai 

توصيف شده   رنگی ای عظيم و خاکستری   توده« عنوان به
 ؛»کند ها جذب خود می را از دوردست کار ارزانکه 

ميليون  8محل زندگی ) 2009(طبق آمار سال که  جايی
اين . ]35[استی محلی  ، در مقابل يک ميليون سکنهمهاجر

تبديل شده  یکارگرجويی  مبارزهمرکز  چنين به شهر هم
  است.

 مهاجرينمقصد دهند که  می  نشانآماری های  اما داده
ی  منطقه ایِ  دامنهبخش و  شانگهایسمت  به گواندونگاز 

در  که گواندونگ تغيير کرده است. تسه يانگی  رودخانه
خود  را به ين کشوریرصد از مهاجرد 35.5، 2000سال 

درصد از  25فقط   2010داده بود، در سال اختصاص 
است که مهاجرت  ها را جذب کرد؛ اين درصورتی  آن
متوسط دستمزد با ، ی زمانی درهمين بازه تسه يانگ به
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درصد  33به  22از  بهتر، باالتر و شرايط زندگی
اکنون «دهد که  تغيير نشان میاين  يافت.افزايش 

تری دارند و بسياری از اين  های بيش گزينهمهاجرين 
بود  کم .کنند می ها رقابت کار آن مناطق برای خريد نيروی

را واقعيت اين مهاجر در جنوب چين نيز  کارِ  نيروی
  .]36[»کند منعکس می

  
در  ،تا حدودی های اخير سازی در سال صنعتی

های غربی،  ی استان ی ابتکارات دولت برای توسعه نتيجه
تری  بيش   های شغلی اين امر فرصت است. افتهيگسترش 

محل  به کنزديبالقوه،  ينرا برای بسياری از مهاجر
های  اين روند از دادهکرده است.  خود مهيا سکونت

ترين  بيشکه دارای   مناطقیاست.   سرشماری گرفته شده
استانی در ميان جمعيت بومی خود   تعداد مهاجر بين

و اطراف  پکنهای ساحلی جنوبی،  چنان استان هستند، هم
» شناورِ «ترين جمعيت  اند، اما سريع مانده  باقی تيانجين

تعداد در غرب و مرکز چين قرار دارد.  ،در حال رشد
اندکی  ،کنند های خود را ترک می مهاجرينی که استان

  . رسيده است درصد 50به  54از و کاهش داشته، 
افزايش مهاجرينی  ی دهنده  چنين نشان اين الگو هم

اين بازگشت  گردند. ] خود بازمیمحل سکونتاست که به[
(پس از رکود  ها هشدن کارخان  تا حدودی ناشی از بسته

اما . کردند که برای صادرت توليد می ) بود2008جهانی 
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و  لی ذن، ليانگ زایطور که کارشناسانی مانند  همان
اين بخش قابل توجهی از « اند: گفته زونگدونگ

که  گردند، بل روستاهای خود باز نمی به ،مهاجرين
هونان يا  سيچوان ی درشهرهاي شهرهای اطراف و يا به به

  .]37[»روند می
  

ديگر، افزايش تعداد مهاجران   روند قابل توجه
اند که  در شهرهايی متولد شده« که دوم است  نسل

ها در محيط  آن ».مهاجرت کرده بودند جا آن به شان والدين
نسبت تری  اند، و توانايی و تمايل کم شهری بزرگ شده

های روستايی خود، و مواجه با  خانه بازگشت به به
 جديدِ   تر اعضای نسل بيش«را دارند:  ی آنها سختی
روستايی ندارند و ای از زندگی  هيچ تجربه ينمهاجر

زندگی در شهرهايی هستند که در آن بزرگ  ناگزير به
  .]38[»اند شده

  دهقانان
های  کمون اصالحات در بخش کشاورزیْ نخستين 

تدريج انحصار دولت در خريد  به ،مردمی را متالشی کرد
کشاورزان اجازه داد برخی از  غالت را کاهش داد، و به

اين پديده در  بفروشند.قيمت بازار  محصوالت خود را به
يان ايجاد ئهای روستا افزايش قابل توجهی در درآمد آغازْ 

وجود  بهمشکل  دوتدريج  به 80ی  دههکرد، اما اواسط 
قوقشان مأموران محلی که ح: افزايش مداوم در ميزان آمد
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شد، و شکاف  های سنگين پرداخت می ماليات طريق  از
ی توليدشان  هزينهو  محصوالت  عميقی که ميان قيمت

   .وجود آمد به
قدرت با  کشوری ــ های شهرستانکه  پس از آن
گزين  جای ــ کراسیربو ی توسعهبرای  ها افزايش ماليات

ادارات های مختلفی از سطوح باالی  شعبهها شدند،  کمون
  با وارونه .شدبازتوليد ای  نيز در سطح منطقهدولتی 

با  انقالب مهمانی« کردن اين حکم مشهور مائو که:
تبديل  شغلیـ  ، زندگی کاری»فصل نيستغذاهای م

 جشنی طوالنی برای مقامات رسمی کمونيست شد: به
مانند ابری از ، پايان خود بیمقامات رسمی با اشتهای «

با ابتکارات  فرود آمدند و شهرها ی بر حومه ،ها ملخ
ها  بهانه ،برای خوردن و آشامدينانتها  بی
های جديد  تابردن مالي باال درها  آن. ]39[»تراشيدند می

 اتاز ابتکار خودْ  مجلل زندگیی  هزينهبرای پرداخت 
 Chen گيدی  چنی  گفته کردند. بنا به استفاده میمشابهی 
Guidi  وو چونتائوو Wu Chuntao ماليات دهقانان ،

 پنج برابر افزايش يافت. 2000و  1990های  بين سال
برای کسانی که توانايی  ،برخی از مناطقدر حتی 

ماليات «، ها را نداشتند ی ساير ماليات بالفاصلهپرداخت 
   .]40[شد تعيين می   ”attitude tax“» طرز برخورد

خانوارهای ها برای  گذران زندگی با پايين آمدن قميت
بسياری از دهقانان حقيقتاً « :ه بودغيرممکن شد روستايی
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ها و عوارض را نداشتند؛  توانايی پرداخت اين ماليات
، يعنی دو منبع درآمد  که قيمت غالت و خوک چرا

ی  هزينه درحال سقوط بود وخانوارهای روستايی 
 رو )مانند سموم دفع آفات و کودهای شيميايی( دادها درون

بسياری از اين خانوارها مجبور  .]41[»ودافزايش ب به
 خانواده پولی در بساط ندارد،« مهاجرت شدند: به

دنبال شغلی  بهد، و اگر نمدرسه برو فرزندتان بايد به
همه  چگونه اين نيازها را برآورد خواهی کرد؟ نگردیْ 

ای که تازه مدرسه را ترک  ساله 15در روستا، از کودک 
(يعنی تمام خانواده) ساله  50تا افراد  بود کرده

  .]42[»راه افتادند جستجوی کار به به
  

  کشاورزیرشد تجارت محصوالت 
 چنين هم و مائو ی هبا وجود تمام تحوالت دور

 چنان هم اصالحات، کشاورزی در چين تا همين اواخر
. بوددهقانی در مقياسی کوچک حفظ شده  یعنوان توليد به

يابنده  شتابی گذشته شاهد روندی  با اين حال، در دو دهه
 ايم. در مقياسی وسيع بوده کشاورزی سوی تجاری شدن به

در صف مقدم اين تغيير، مؤسسات و تشکيالت اقتصادِی 
که از طرف دولت قرار دارند » سر اژدها«موسوم به

مأموران اصلِی ايجاد يک سيستم کشاورزی «عنوان  به
» سازی کشاورزی رد صنعتیبُ  کليد پيش«و » مدرن

اين مؤسسات از طريق ميلياردها  .]43[شوند میرغيب ت
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نيز کنند، و  عنوان يارانه دريافت می که از دولت به يوانی
  .]44[شوند های مالياتی تشويق می معافيت

ً مها مقد اين شرکت برای بازاريابی درگير تا
ای  طور فزاينده ، اما بهبودنددهقانان  مزارعمحصوالت 
آوری  رقم سرسام، 2011تا سال اند.  شده نيز درگير توليد

هزار  110برای ميليون خانوار روستای  110برابر با 
کردند که فروش کل  سر اژدها کار می ی موسوم به مؤسسه

ميليون دالر  917(يا يوان تريليون  5.7ها معادل با  آن
  .]45[آمريکا) بود

 ها از اين شرکت بايست میدهقانان  ،در تئوری
دريافت » در بازار یهاي آوری، اطالعات و فرصت فن«

 .کار نداشتنداين  بهاشتياقی ها  آن، اما بسياری از کردند می
جول ، Luo Qiangjiang لوو چانجایکه  موردی در 

تحقيق  Yao Li ياوو لیو  Joel Andreas آندراس
پيش از کشاورزانی که  اين نتيجه رسيدند که] [به ،کردند

های خود برای توليد برنج و پرورش ماهی  زميناز  اينْ 
ها  تبديل اين زمين کردند، مجبور به استفاده می

منظور توليد  کاشت انگور به هايی برای زمين به
ياری از فشار مقامات محلی ها  اين شرکتشدند.  شراب 

ی خود از فشار و  نوبه که به مقاماتی ؛جستند می
اين وقتی که  .بردند بهره میهای مالی دولِت محلی  مشوق

ثر واقع نشد، بولدوزرها را برای نابود کردن ؤروش م
فرستاند که دهقانان در آن ماهی پرورش  هايی  زمينمابقی 
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 ـ نيزـ  وعده داده شدهکشاورزان از مزايای دادند.  می
  توأمهای بعد که  ها در سال اين شرکت. برخوردار نشدند

 چه آن تر از قيمتی کمبا رونق در توليد بود، با پرداخت 
 هم را شانقراردادهای خود داده بودند،وعده برای انگور 

.]46[کردند مینقض 
 Mindi Schneiderمندی اشنايدر ی  گفته بهبنا 

خواهد [مالکيت و کنترل] » بندی خوشه«ی بعدی  مرحله
الگوی تمرکز تجارت کشاورزی در «بود که براساس 

ست... جايی که تعداد معدودی از کشورهايی مانند آمريکا
توليد محصوالت کشاورزی را از  عظيمیها سهم  شرکت
  در چين: ». کنند میکنترل 

های داخلی  ها، اساساً شرکت ترين شرکت قدرتمند  
ً در سر اژدها ی موسوم به  خواهند بود که مؤسسه عمدتا

راهی برای واقع بندی در  بخشرأس آن قرار گرفته است. 
سيستم غذايی که است هايی  مقاومت در برابر شرکت

اين  د.نمتحده و جهان را تحت کنترل خود دار  اياالت
تصميمی سياسی است که هدفش حفظ کنترل داخلِی توليد و 

  .]47[المللی است گردش مواد غذايی، و افزايش رقابت بين

  

گيرد که  نتيجه می ،با بيان اين نکته اشنايدر
ساز و [دارای  تجارِت کشاورزِی همهای سهامی  شرکت«

گزين  ایجطور سيستماتيک  به ساختار] عمودیْ 
حتی با طبقاتی  تمايزاما  .]48[»شوند کشاورزان ُخرد می

است.  گسترشدر حال  کشاورزی در مقياس کوچک نيز
 خويش بستگانبرای های ارسالی از طرف مهاجرين  پول
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و اين امر د، نشو گذاری می در مزارع خانوادگی سرمايه
که برای حفظ  کند میبازار ی  را وابستهمزارع خانوادگی 

 د.ندار نياز تر بيشهرچه گذاری  سرمايه چنان به رقابت هم
 Qian Forrest فارست ژانگطور که کيان  همان

Zhang دهد:  توضيح می  
کشاورزی خانوادگی در چين امروز... از دو طريق 

 کارگران به ،اولکار دستمزدی بستگی دارد:  بهشدت  به
مزارع در  توليد محصوالت کشاورزیدر که  مزدی

؛ دنشو خانوادگی اداره میطور  بهکه  کنند کار می کارآفرينی
گذاری که امکان پرداخت دستمزد  از طريق سرمايه دومو 

تر مزارع خانوادگی  براين، بيش عالوه کند. را فراهم می
محصوالت ها و بازتوليد  اند. توليد آن بازار وابسته شده به

خانوادگی تنها از طريق رقابت در بازار و روابط کااليی 
ها مطيع همان الزاماتی  . آنکنند پيدا می دوام و بقاقابليِت 

بعيت زراعتی از آن ت [سهامی] یها شرکتهستند که 
افزايش  درجهتها را  گذاری ها يا ميزان سرمايه آنکنند.  می

برند تا قابليت رقابت در  وری از کار و زمين باال می بهره
کار  مجبور بهتدريج خود نيز  بهبازار را حفظ کنند، و يا 

  شوند. دستمزدی می

  

کادرهای حزبی توانستند از موقعيت  يک بار ديگر
لحاظ  ای] که به [سرمايهانباشت« خود برایسياسی 

آن  قرار گرفته بود، استفاده کنند.» مورد حمايت سياسی
با دعوت «د توانست کادرهای حزبی نبودند، میافرادی که 
کشاورزِی اطمينان بدهند که دولت محلی  به ،»از مقامات

  هاست. نفع آن دارانه به سرمايه
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ی جديد  طبقه ايجادچه ما شاهديم،  آن ،بنابراين
قانان دهموازات پرولتريزه شدن  به روستايی دارِ  سرمايه

 هاای از ساکنان روستا تعداد فزاينده ترتيب که است؛ بدين
مجبور برای گذران زندگی شده و  َکندههای خود  از زمين

هستند؛ بخشی از اين کارگران  خود کار فروش نيروی به
کار  مشغول یعنوان کارگر کشاورز به هدر همان منطق

  کنند. مهاجرت می شهرها بهبخشی هم و  ،شوند می

 
  ی حکومت حزب کمونيست ادامه

چين وجود  ی بين مفسران دربارهفرض مشترکی 
 یآزاد دارد که آزادسازی اقتصادی بايد دير يا زود به

 گويد: می ديکسونطور که  . همانشودمنجر سياسی 
بهکه تغييرات سياسی  بسياری از ناظران اميدوارند«

اصالحات اقتصادی  فزاينده باشد که[خود]ای   اندازههمان 
عامل اين تغيير يا خود  .]50[»بوده استفزاينده] [خودْ 

متشکل از » ی مدنیِ  جامعه«يعنی (دولت خواهد بود 
، )ی متوسط فکران طبقه روشن داران خصوصی و سرمايه

ی مدنی که دولت را  با جامعه متوأ ،يا ترکيبی از اين دو
  در راستای اصالحات تحت فشار بگذارد.

اين «دهد:  ادامه می ديکسونطور که  همان ،حال با اين
تواند عامل تغيير  استدالل که حزب کمونيست چين می

 ميز سياسی در چين باشد... براساسآ تدريجی و صلح
در  گودمن .]51[»مشهودی استوار نيست ی نشانه گونه هيچ



27 
 

کند،  ی مشابهی را بيان می دار نکته ی سرمايه مورد طبقه
که استدالل هيچ مدرکی در باب اين « گويد: وی می

و   ،ناپذير است امری اجتناب دموکراسی در چين  ليبرال
واقع خواستار تغيير سيستم  ها در مؤسسات و شرکت

 مدارکْ  وکيف و حقيقتاً نيز کمهستند وجود ندارد،  سياسی
  .]52[»ندنک تقويت نمیچنين استداللی را 

طور که در سطور باال ديديم، تفکيک منافع  همان
وکارهای  های حزب کمونيست و کسب بورکرات

استراتژی «خصوصی بسيار دشوار است. و رژيم با 
ترکيب ای در جهت  طرز گسترده [خويش] به» ی دوجانبه
ايجاد «داران خصوصی گام برداشته است:  سرمايه

کاری با  های شرکتی بين دولت، بخش تجاری و هم پيوند
  .]53[»صاحبان منفرِد سرمايه در حزب کمونيست چين

وسعت های تجاری را براساس ميزان  انجمن دولتْ 
کند.  دهی می سازمانصنعت و يا تشکيالت اقتصادی 

مأموران حزبی ويا  ی مثابه بهها عموماً  رهبران اين انجمن
   هستند.مشغول ايالتی 

مثال  طور به -اگرچه عنصری از اجبار وجود دارد
خارج از  یضويت اجباری است و هرگونه سازمانع

ها  انجمن نيا[اما]  - دولتی نيز اکيداً ممنوع است سازمان
منافع خود درک  ندهيعنوان نما بهکارآفرينان توسط 

فدراسيون صنعتی و «که يست جای تعجب ن. شوند یم
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، کند گی مینمايند را های بزرگ شرکتکه  »بازرگانی
  .]54[ستهها نيز  بانفوذترين آن

در  یچنان عامل پراهميت حزب کمونيست چين هم
مديران «های دولتی توسط  شرکت محيط کار است.

اداره  ،هستند رتبه های عالی که دارای پست» کادر
ی  دارای کميتهبايد  ها  تمامی کمپانیطبق قانون شوند.  می

چگونه دهد که  گزارش می ژانگداخلی حزب باشند، و 
 گذاری مشترک يکی از شرکای خارجی در يک سرمايه

 یبسيج کارگران و ارتقا«در  یسازمان چنينمزايای  از
 دهد می توضيح چنين هم [خانم] او .است بهره برده» توليد

تا  شد فراخوانده  خلق بخش رهايی ارتش چگونه که
 ميهن« شرکت دولتیْ  دودر  جديد های شده استخدام به

 آموزِش را » کوشی سخت و گرايی جمع انضباط، پرستی،
  !]55[بدهد

، چراغ سبِز »گانه گی سهنمايند«هنگامی که تئوری 
اين امر حزب را داد،  داران خصوصی به سرمايه پيوستن 
 کهنيا رغم یعل. موجود بوداز قبل واقعيتی  پذيرِش 
در  تياز عضو یطور رسم بهداران خصوصی  سرمايه

حزب  ای به طور گسترده به اما ، منع شده بودند حزب
مزاياِی [عضويت در حزب] حمايت در مقابل  پيوستند.

 چنين هم ها آنبود.  اعتبارات به تر آسان رقبا و دسترسی
حزب ايفا ای در سطوح باالی  مراتب برجسته نقش به

ی ملی  کنگرهميلياردر در  31، 2013در سال  اند. کرده
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ی سياسی  کنفرانس مشاورهنيز در ميلياردر  52و  خلق
  .]56[حضور داشتند چين خلق

هايی برای  اگر اعتباراِت مرتبط با چنين موقعيت
تری  های محسوس مشوقکافی نباشد، داران  سرمايه جلب 

ها نسبت  آن ،مثال طور به ؛شود کش می پيشها  آن به
 .پردازند میتری  ماليات بسيار کم های دولتی شرکت به

 پنجاه، 2005در سال بخش خصوصی که  رغم اين علی
 7.1، تنها ی را توليد کردداخلالص درصد از توليد ناخ

صورتی را پرداخت، در  ها درصد از کل ماليات شرکت
درصدی توليد ناخالص  39با توليد  دولتیبخش که 

 .]57[کرد پرداخت مالياتدرصد  63داخلی، 
داران  که حزب کمونيست چين و سرمايه خالصه اين

اند که  ايجاد کرده» گرانه زيست هم«ای  خصوصی رابطه
با وجود بسياری از «ها  شرکت  .برند نفع میهر دو از آن 

موجود نيستند مزايای خاص سيستم حاضر  ها، نابخردی
خطر  گزين، با نتايجی نامعلوم به را در مقابل آرايشی جای

همين که کار خود را در دهند  ، و ترجيح می»انداخته
و  Chen Jie جی چن ادامه دهند.موجود   الحال فیسيستم 
داران چين  سرمايه کنند که استدالل می ديکسون  بروس

ی حزب  ی سلطه جای ايجاد چالش در مقابل ادامه به«
آيند تا  احتماالً درصدد برمیونيست بر سيستم سياسی، مک

  .]58[»هستندآن منبع اصلی پشتيبانی که ثابت کنند 
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ی مشابهی را در مورد  نتيجه Min Tang تَنگ  مين
ی متوسطی که  کند، طبقه ی متوسط ترسيم می طبقه

سياسی  و تغييرات ،سياسی ثبات در بالتکليفی نسبت به«
در حاکميت «دهد که  می و ترجيح، »نگران است

دليل آن نيز برای ». ايجاد نکند اغتشاشحزبی  تک
  .]59[دولت است بهها  ن آ شغلیوابستگی  ،بسياری

در سال ی متوسط  آموزان و عناصری از طبقه دانش
اما رژيم پيوستند،  عليه  اعتراضات گسترده  به 1989

در جلب و  یهنگآ دولت از آن زمان تاکنون تالش هم
  ها کرده است. جذب آن
، Jonathan Unger جاناتان اونگری  گفته به بنا

دولت، از افزايش دستگاه شاغل در  ی متوسطِ  طبقه
 .است شده مند بهرهای  مالحظه  های قابل يارانهدستمزد و 

  رايانهسرآمدگ تغييرشکل دريافتِ  بهاين مزايای مادی 
جمعيت روستايی  شاناکثر«که  ، چناناست ياری رسانده

و از دادن حق رأی و » نگرند چشم تحقير می را به
دانشجويان . اند ها در هراس [دخالت اجتماعی] آن

ممتاز  های اليهای از اين  طور فزاينده دانشگاهی نيز به
از طبقات برآمده ها  آناز معدودی  د، و تنها تعداآيند برمی

ی متوسط  طبقه«گيرد که  نتيجه میاونگر   .نددرآمد  کم
سپربالی رژيم فعلی شده  ی چينی تبديل به کرده  تحصيل

 کند، او ی مشابهی را بيان می نيز نکته گودمن .]60[»است
، ازحاميان دراين ميان چينی متوسط  طبقه« گويد: می
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؛ حتی شود محسوب میحزبی کنونی  دولت تکاساسی 
ترين  صريح بقه در برخی موارد،اگر بخشی از اين ط

... ندنک وارد  دولتکردهای خاِص  عملانتقادات را بر 
 شدن کارآمدتر و تر که خواستار عادالنه اينويژه  به

ی [اجتماعی] ها ناکامیاين . ]61[»دولت نيز هستندـ  حزب
 آشکار ی  قشهانم موجبای خاص  تواند در مرحله می

 حاضر  در حالاما ، باشدی متوسط با رژيم  طبقه
ای وجود ندارد،  مشهودی از چنين مناقشههای  نشانه

[درصورت درگيری] چيزهای بسياری را از چراکه 
  .دنده دست می

حال که شاهد  بااينکارگر چطور؟  ی در مورد طبقه
در اعتصابات و اعتراضات کارگری رشدی  ادبيات روبه

پتانسيل هستند که هستيم، [اما] تنها نويسندگان معدودی 
[در ايجاد تغييرات سيستماتيک و يا حتی دموکراتيک را 

ی  بينند. مختصری از نوشته میرشد]  اين ادبيات روبه
  ای از اين ديدگاه است: نمونه گودمن

طور قابل  به ،بخش دولتی)در ی کارگر سابق ( طبقه
شده  ناتوانمندی اصالحات  ای از تغييرات دوره مالحظه
(که عمدتاً کارگران مهاجر در  جديدی کارگر  و طبقهاست، 
ی  اندازه به)، هنوز اند شاغلاقتصادی ی  شده  بازاری  بخش
ها را فراتر از  تا بسياری از چالش اند فتهنيا سازمان کافی

اری بين اين ک انداز هم و چشم ؛مطرح کنندهای محلی  فعاليت
  .]62[استناچيز چنان  هم نيزدوبخش 
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براين باور  Ching Kwan Lee چينگ کووان لی
کند که  میرا تشويق  هايی بسيج ،است که قدرت دولتی

 بر آگاهی عمومی مبنی«: دنباش» همازجدا «محلی و 
 دِ يهمراه با تهدهای مختلف را،  دولت اتحاد کارخانهکه  اين

ای  محدودکننده یکردها یرو، تحمل نخواهد کرد سرکوبْ 
اعتراض ايجاد کرده را در ميان کارگران در رابطه با 

نخست ی  ترتيب که] کارگران در درجه [بدين است؛
وفصل مواردی ماننِد اخراج، عدم پرداخت  دنبال حل به

حساب  ی بهدستمزدها يا مزايايی هستند که آن را  شکايت
  .]63[»يک شرکت خاص است که مختص به آورند می

عنوان  ها به تحليل  شک در اين  که بدون در حالی
کارگری جنبش  از وضعيت فعلیِ تصويربردارِی فوری 

ديگری  بنيادينِ حقايق بسياری وجود دارد، [اما] فرض 
تدريج ممکن  تنها به را تغييرکه  رداقرار دنيز در آن 

 کاکسون سيوو  Anita Chanآنيتا چان  .داند می
Kaxton Siu  کنند: ح بيان میوضو بهاين موضوع را 

راستای منافع طبقاتی خويش [که در ای  ظهور طبقه«
. ديکش خواهد دونسل طول  یبيش از يک مبارزه کند]

اين انتظار که نسل دوم کارگران  رغم لیعبنابراين، 
دست ی از آگاهی طبقاتی ی جديد مرحله مهاجر به

مقابله آن با واقعيت که  ، انتظاری استيابند می
گيرد  نتيجه می Eli Friedmanالی فريدمن   .]64[»کند می
هيچ تهديد قابل  ی کارگر طبقه ،در وضعيت کنونی«که 
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با وجود اين، وی در ادامه ». توجهی برای سرمايه نيست
کارِی  همخود را از دولت «کند که  خاطرنشان می

تشکيالت نهادينه با راديکاليسم کارگری محروم کرده 
» های پرولتری سياست«تواند عروج  است؛ امری که می

  .]65[را تسهيل کند
در را تری  تأثيرگذاری بسيار گسترده لو ژانگ

 شيافزا«قائل است: برای کارگران های ملی  سياست
را تحت فشار  ی... دولت مرکزیکارگر یها یناآرام

در برای کارگران قانون کار ايجاد کند و  تا» هقرار داد
ايجاد های خود  تغييراتی در سياستها  آنجهت منافع 

  .]66[کند
چين در  در کار ی نيروی کنونی دربارهتحقيقات 

د که چگونه عوامل بنيادين نپرداز اين می ی نخست به درجه
های دولت، سيستم حقوقی، قوانين تجارت  مانند سياست(

از  یو ديگر مسائلها  المللی، مسئوليت اجتماعی شرکت بين
کارگران مهاجر  های توليدی و هويت کارِ  ، رژيماين دست)

انداز  اين چشم ،حال هر بهد. نده در چين را توضيح می
کارگران چگونه  که دارد امراين گرفتن   ناديده گرايش به

، و هستند يک نيروی اجتماعی در خود و برای خود مهاجر 
را نيز  ی چين ی اجتماعی و سياسی جامعه توسعه ندقادر

  .]67[شکل بدهند

  
در خود «ظاهراً محلی و که ماهيتی  یاعتراضات
 تر نقابی بر چالشی عميقبسا  چه ،دارند »همحدود شوند

  دهد:  چی اخراجی توضيح می يک معدن .باشد
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ً از  و ديگر رهبران مرکزی جيانگ ِزمين ما عميقا
ها کل اقتصاد بخش شمال شرقی را نابود  ن متنفريم! آ

ای ندارد... شما فقط  ها فايده اما انتقاد مستقيم از آناند.  کرده
کودکانتان خالِی  شکمِ بازداشت خواهيد شد و غذايی برای 

، استبرپ جا وقتی اعتراضی در اين! دست نخواهيد آورد به
گوييم که اين اعتراض برعليه مشکالتی است که  هميشه می

استخراج  شرکتو يا  Benxi cityبنکسی  شهرِ  حکومتِ 
نيز دولت مرکزی  ريق،طين دب. آورده است پديدمعدن 
  .]68[کند اوقات... پولی برای کمک بين ما توزيع می  گاهی

  

  مورد صنعت درلو ژانگ ی جالب  عهمطال
 های روشاز دهد تا  میما  بهرا اين بينش  ،سازی ماشين

در  تقسيم کارگرانو برداری  برای بهرهمورد استفاده 
 .آگاه شويمچين صنايع های  ترين بخش موفقيکی از 

از آمريکا پيشی  2009چين در سال  سازی صنعت ماشين
[در اين  هانيکی از توليدکننگان پيشروِی ج بهتا گرفت 

و کارگران خودروسازی نيز تبديل شود، صنعت] 
که  طور همانمبارزه قرار دارند. اکنون در خط مقدم  هم

جهِش با ين جهشی در توليد چندهد،  نشان میژانگ 
بين  خودروتوليد کار حاصل شده است.  از نيرویاستثمار 

 ،برابر افزايش يافت  تقريباً هفت 2010و  1994های  سال
سختی افزايش  بهحالی که اشتغال در اين صنعت  در

 وری از ها بسيار کندتر از بهره ، و دستمزدداشت
  .]69[کار و يا سود رشد کردند نيروی
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 ژانگای] که  سازی [برنامه اين امر تا حدودی با پياده
دست آمده  به ،نامد می» کار نيرویدر  دوگانگی«آن را 

 ی مرکزیِ  يک هسته کار به تقسيم نيرویيعنی : است
 نيز از امنيت شغلی وای  تااندازهکه » رسمی«کارکنان 

موقت که  های باالتر برخوردارند، و کارگران دستمزد
بدتر ها نيز  تر و شرايط کاری آن شان متزلزل اشتغال
دست  خودروسازان بزرگ در تالش برای به«است. 
چنين  و هم» روابط کاردر تعاونی[گونه] توافق آوردن 

  قوهل های با جلوگيری از ناآرامی«منظور  به
بخشی از کارگران گرفتند که تصميم » گرانکار درميان
  .]70[را حفاظت کنندرسمی 
رواج در سراسر کشور سازانه  ثبات حرکت بی اين

درصد از  20، 2010. تا سال است  پيدا کرده
بودند مأموريتی ان کنکار ، ميليون 60برابر با   ،کار نيروی

فرض . اند روفعم» اعزامی«کارگران  که در چين به
مورد برای کارهای موقت  براين بود که اين کارگران

ها تبديل  قرار بگيرند، اما بسياری از آناستفاده 
استفاده از  اند. شده» کارگران موقت در مشاغل دائمی» به

که  ؛ چناندانشجويان کارآموز نيز در حال افزايش است
در دو درصد از کارگران خط مونتاژ  30حدود 
  .]71[دنده را تشکيل می ژانگ سازی ی اتومبيل کارخانه

 تقسيمپاشيدن بذر نفاق بين کارگران و حال،  با اين
ً  ،موقت و رسمی ها به آن ] مشترکاقدامات [ مانع الزاما
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ها  و نارضايتی  کارگران نشده است. در واقع خشم
قويت کرده و ايستادگی در ميان کارگران را ت مقاومت

  است.
  

  جنبش نوين کارگری
ی اعتصابات و اعتراضات  دوباره از زمان عروجِ 

اين بوده که ، تالش دولت 1990ی  در اوايل دهه
رسمی منحرف کند، و  تسوی شکاي ها را به نارضايتی

تالش کرده تا شکست خورده، در اين امر هرجا که 
های  جدا [از بخشهای  شرکت بهرا  کارگران اقدامات
خود «. چنين روندی گرايشی محدود کند ديگر]

را در ميان کارگران تقويت کرده، و جای » محدودکننده
تعجب نيست که اين کارگران از درگيری با نيروهای 

از  افزايشی روبه داما تعدا کنند. ری میدولتی خوددا
هايی وجود دارد که کارگران فراتر از اين  نمونه

اند، مانند موج اعتصاباتی که در  ها گام نهاده محدوديت
چنين  هم. شوند رپا میببرخی از شهرها و مناطق صنعتی 

 روندکارگران در  و آموزش از فراگيریهايی  نشانه
مطالبات  در بيانرا ها  آنو همين امر  ،وجود داردمبارزه 

  .کرده استتر  جسورخود 
 دو به آن اشاره کرديم، باال بهچه در  آناثبات] [برای 

  .دهيم ارجاع می Dongguanدونگوان شهر  از  نمونه
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 از چندصد نفربا  2004در سال اعتصاب ی  جرقه
 Xinxiong شونگ شينسازی  ی کفش کارگران کارخانه

در تغييری  ،کاری جهت کاهش پرداخت اضافهشد که  زده
اين  اتْ مقام ی ازيکاما  .ه بودايجاد شد ها آن شيفت کاری

ً اجتنابقاعتصابی ت« عنوان اعتصاب را به و  ناپذير ريبا
و شرايط سخت » ريتيمد  جمعی برعليه  از خشم ناشی

 اعتصابسال بعد، مقياس  10اين کارخانه توصيف کرد. 
از يکی ديگر ( Yue Yuen يوئن  يودر کارگری 

تر بود،  بسيار وسيع )دونگوان سازی کفش های کارخانه
هفته  2مدت  بهو  در آن شرکت کردند هزار نفر 40حدود 

پايان رسيد،  اين اعتصاب با شکست به .]72[هم طول کشيد
ی  ی مبارزه تجربهاز چگونه کارگران اما نشان داد که 

از اعتصابيون، پيش از ی يکی  گفته به .آموزند می طبقاتی
اين نيز اعتصاباتی در مقياسی کوچک و پراکنده در 

بار بود  واقع شده بود، اما اين اولين يوئن يوهای  کارخانه
. پيوستند میيکديگر  بزرگ به یکارگران در اعتصابکه 

فدراسيون دهد که پليس و  شونده ادامه می مصاحبه  همان
بازگرداندن  در تلخیناگوار و نقش  های کارگری اتحاديه

دهد که  ادامه میو کارهای خود ايفا کردند،  بهاعتصابيون 
من بر «ی مهمی از اين اعتصاب آموخته است:  ها درس

، پليس و های کارگری فدراسيون اتحاديهباورم که  اين
  ».کنند يک هدف را دنبال می کارفرما، همگی
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مهاجرت نيز بر مبارزات تأثير  در اسلوبتغيير 
های خود  استان شايد کارگران مهاجری که به گذارد. می

 .آورند میدهی را با خود  ی سازمان گردند، تجربه بار می
دليل  که به Foxconn کان فاکسپيکر  شرکت غول

 نما شده بدنام و انگشت شکنانکاراز خودکشی تعدادی 
ً است در  چيندر سراسر نفر را ميليون  يک، تقريبا

با  2010در سال  اين شرکتاستخدام خويش دارد. 
 گوانگدونگو  Foshanفوشان در  شاعتصاب کارگران

های تازه بنا  مواجه شد. دوسال بعد نيز در کارخانه
مرکز چين و  در Zhengzhou ژنگژواش در  شده

 ،بخش غربی اين کشورواقع در ، Taiyuanتايووان 
، Shanxi شانکسیپايتخت تايووان هايی درگرفت.  جدال

ها از  شود که مدت ها محسوب می فقيرترين استانيکی از 
سرعت  مانده بود، اما اکنون به رونق اقتصادی عقب
  درحال پيشرفت است.

ی   عنوان طبقه هايی که غالباً به برخی از گروهچنين  هم
اند.  اعتصاب زده دست به ،شوند متوسط شناخته می

تعداد اعتصابات معلمان  ،بولتن کارگری چينگزارش  به
هرساله دوبرابر شده است و  2012از سال کنگ  در هنگ
 ،و در پايان همان سالمورد رسيد.  82به  2014در سال 

آزمايشی که هدف آن پرداخت حقوق بازنشستگی  یطرح
موجب ها بود،  ود آنخاز جيب بخش دولتی  کارگران

شمال شرقی استان در کارگران اعتصاِب برانگيخته شدن 
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 بولتن کارگری چين شد.  Heilongjiang هيلونگجيانگ
CLB  مسائلی   مرورِ  هايش به شمارهدر جديدترين

از اين  بعضی اند. ها با آن مواجه بوده پردازد که معلم می
  شبيه همان مسائلی است که همتاهای انگليسیمسائل، 

  اند: ها با آن مواجه آن
ً معتبر دولتی در شهرهای بزرگ  معلمان مدارِس   غالبا

تر نگران  و کم کنند دريافت قبولی   قابل های توانند حقوق می
ها  آن ،با اين حال. باشندخود  ی همعوقهای  بازپرداخت بدهی

ً ناگزير کنند و بدون  زيادی را کار  های ساعت ند کهغالبا
را ی دانشجويان  برنامه های فوق کاری فعاليت اضافه  پرداخت

در بسياری از  وضعيتاين . داشته باشندنظارت تحت 
يافته  تر توسعه از لحاظ اقتصادی کم ، وتر شهرهای کوچک

ناچيز  اکثراً معلمان  حقوقباشد.  هم تواند بسيار بدتر می
ها را با کارمندان دولتی  آن حقوقويژه هنگامی که  است، به

تحصيلی  و مدارکِ   کارگران بخش عمومی با تجربهو 
نيز آيد که چندين ماه  کنيم؛ و پيش می سان مقايسه می يک
  .]73[کنند دريافت نمی قوحق

  

در روند  راجديدی ی  های خالقانه کارگران تاکتيک
که  شود تصور میطور مثال،  . بهاند ايجاد کردهمبارزه 

 ند؛پذيرتر گيری آسيب کارگران مرد در مقابل دست
ً  ها با پليسْ  در درگيری ،بنابراين کاران زن پا  همغالبا

تر مطيع و  کارگران زن که پيش« گذارند: صحنه می به
ها  اند؛ آن بردار بودند، بسيار شجاع و مبارز شده فرمان

در خط مقدم  مردان اعتصابیاز برای حفاظت 
تر  مطيع ظاهراً که زنان جوان  استخدام .]74[»ندايست می
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است که [دولت و صاحبان  یگريد ی نمونههستند، 
را کنترل کنند  کارگران ی آنْ  واسطه کوشند به سرمايه] می

  ها را تضعيف نمايند. ی مبارزاتی آن و تجربه
ی کارگر چين  طبقه ،برای بسياری از نويسندگان

اند که اشتراکات  شدهمتمايزی تقسيم  عِ نفذي هایِ  گروه به
کارگران رسمی در مقابل کارگران  چندانی با هم ندارند:

و  ،موقت، کارگران مهاجر در مقابل کارگران بومی
خصوصی.   کارگران دولتی در مقابل کارگران بخش

جنبش ملی کارگری پيدايش تقسيمات مانع همين  ظاهراً 
ً آيا اما  .شده استدر چين  موانع اين تقسيمات واقعا

کار  در نيروی» گانگیدو«ايجاد ؟ ی هستندغيرقابل عبور
اقدامی  ،موقتکارگران ی گسترده از  استفادهچنين  همو 
نيز تضعيف وحدت کارگران و درجهت  حضاوطور  به

 ژانگطور که  اما همان. بوده استار ک  ی کاهش هزينه
تواند موجب  می ادگیس به امردهد، همين  نشان می
 .را تشديد کندکارگران  جويی مبارزهشده و  ها نارضايتی

عنوان  به ؛برخورد خودسرانه و نابرابر از یتينارضا
با ـ  اما ی ـکارگران رسمهماننِد با  يیانجام کارها ،مثال

قانون کار، کارگران موقت  نقِض  چنين و هم تر دستمزد کم
دستمزد پايين پرداخت  است. کشاندهاعتصاب  را به

کارگران مونتاژ  يسه باهايی از کارگران در مقا بخش به
ترين داليل نارضايتی کارگران و اعتصاب  يکی از اصلی

اين بود.  2010در سال  هوندا ی کارخانه مشهور
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شمار  بههای اخير  در سالترين اعتصاب  مهماعتصاب 
اعتصابات در صنعت موتورسازی موجی از و  رود می

  .]75[دنبال داشت را به
نظر  به ناتوان نيستند.وجه  هيچ بهموقت کارگران 

 کار به مدت  طوالنی چنانکارگران اين رسد که  می
چنان های الزم را  سطحی از مهارت اند و داشتهاشتغال 

امر برای کارفرما  ها گزينی آن جای که اند فراگرفته
دقيقاً «ی گسترده از توليد  استفاده .يستنای  ساده

ها را در مقابل  انهـکارخ ،”just in time“ {*}»موقع به
  های نسبتاً  ات بخشـدامـاق

و   است  که عرضهنوعی از توليد » موقع دقيقاً به«هدف از توليد [ {*}
ی کاال وجود نداشته  آهنگ باشند  که نيازی به ذخيره توليد کاال چنان با هم هم

های توليد  باشد. چنين روندی در توليد باعث کاهش بسياری از هزينه
  ].هايی بسيار باال است ـ مترجم شود. و فشار کار نيز در چنين کارخانه می

کارگران از . و پذير کرده است بيآسکارگران کوچک 
کارگر  21در گروه کاری ما «ند: اين موضوع آگاه هست

کاريابی  از ما از کارگران آژانسنفر  12اشتغال دارند، و 
نفر اشتغال  500ل کارخانه کاکنون نيز در   هم .هستند

ً نيمی از آن کاريابی  آژانسها از طرف  دارند که تقريبا
کارگران دست از ی اين   اند. اگر همه کار گمارده شده به

  .]76[»کل متوقف خواهد شد ، توليد بهکار بکشند
را تحت فشار چنان خودروسازان  امانْ  رقابت بی

شرايط کاری کارگران رسمی نيز  بهدهد که  قرار می
طور  و محيطی به سنگين کارِ  کنند. فشارِ  تجاور می
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ذکر شده در های  ، ازجمله نارضايتیآفرين فزاينده استرس
مراتبی بودن محيط کار، و  سلسله. استميان کارگران 

، است کارگران برابرِ  20 شوجود مديريتی که دستمزد
اين کارگران غالباً  است.ه نارضايتیعلت ديگری برای 

توانند امتيازاتی کسب کنند.  بدون اقدامات اعتصابی می
تمايز ميان کارگران رسمی و موقت در حال  هرروی، به

نيز اتحاد را های  پايه امرْ  است و همينازبين رفتن 
  .]77[افزايش داده است

 ميان رقابتِ  ،سودآوریطورکلی، بحران مداوم  به
وردن آ  پايين ها را به آن و شدت بخشيدهداران را  سرمايه

و  ؛کرده استوادار شرايط کاری کارگران 
تر بين  ها پيش که آنرا يماتی تقسامر همين  وساطت  به

طور  به. شده است تضعيف ،ايجاد کرده بودندکارگران 
بخش دولتی نيز  هند شدن مداوم رشد اقتصادی، بمثال، کُ 

ی هاي اتخاذ روش را بهاين بخش فشار آورده، و مديران 
کارگران . استبخش خصوصی واداشته که مختص 

گروهی ممتاز عنوان  بهها  های دولتی چين که مدت شرکت
و  کار ینهای طوال با ساعتاکنون  ، هممورد توجه بودند

تر علت  که پيش اند شدهای روبرو  های معوقه دستمزد
، 2016اوايل سال در .]78[کارگران مهاجر بود مبارزات
اعالم کرد که قصد  تأمين اجتماعیو انسانی منابعوزارت 

های آينده  دو ميليون کارگر را در سال نزديک بهدارد 
 .برانگيختهايی را  خبر واکنشاما همين اخراج کند. 
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ی اخراج در  از اعتصاباتی برعليه چين گریلتن کاروب
 Guangzhou گوانگژودر  Ansteelآنستيل ی  کارخانه

 مستقر در Pingxiang پينگشيانگکاران  و گروه معدن
عبارت ديگر، فشاِر  خبر داد. به Jiangxi جيانگشی

تا  کردهبخش دولتی را وادار  داریْ  رقابِت سرمايه
 ند که برادران و خواهرانِ هايی را اتخاذ ک روش  همان

  .]79[کنند دنبال می ویْ  خصوصیِ  شبخ
انباشت سرمايه حاکم امر فشاری که در  ،بنابراين

نيز گرايش ط کار کارگران شراي سازیِ  سان هم بهاست، 
 William Hurst ويليام هورستطور که  همان. دارد

ی کارگر چين  طبقهگوناگون های  بخش« :کند بيان می
در مسائلی مانند] [که   اند رسيده[از آگاهی]  ای  نقطه هب

لحاظ  بهاجتماعی مشابه های  وضعيتريتم زندگِی کاری، 
نيز مراتب اجتماعی، معيشت اقتصادی پُرمخاطره و 

 یتا حد قابل توجه )در مواجهه با سرکوب یاسيس جيبس
در » چينیپرولتاريای «». ی مشترک عمل کنندا   گونه به

طور بالقوه  و به ،تر بسيار متحد«ای  چنين فرآيند آفريننده
ی  پرواتر از پرولتاريايی است که حداقل در چند دهه بی

شدن دهقانان ايی پرولتاري .]80[»گذشته وجود داشته است
ی کارگر سوق  طبقه سوی نيز جمعيت روستايی را به

  دهد. می
: با کند که در ادامه استدالل می هورست

طبقاتی و ادغام کارگران در  سازشکردن  نهادينه«
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» ی طبقاتی ه تداوم و گسترش مبارز«توان از  می» سياست
انجام رساندن چنين  اجتناب کرد. دولت در تالش برای به

حداقل دستمزد را قانون سری از قوانين کار و   يکهدفی، 
عالوه برمسائل ديگر، ازجمله و  ه است؛تصويب رساند به

نيز اعتبار  یهای کارگر اتحاديه بهکوشش داشته تا 
تحت  طور مداوم به  نيزــ   اما اين اصالحات .بدهد تری بيش

طور  . بهشوند تضعيف میانباشت سرمايه  الزاماتِ تأثير 
دهد  که دولت محلی در  نشان می Lee لی ،مثال

(يعنی:  2008چگونه در آغاز بحران جهانی  گواگندونگ
بحرانی که در اواخر همان سال کارفرمايان محلی در 

سر باز کرد) از اجرای قوانين کار  چين را تهديد می
  .]81[زد

  

  گيری نتيجه
 تغيير در آنْ  با والت اقتصادی و متعاقبحم تــرغ علی

  حکومت وانسته ـتحزب کمونيست چين   طبقاتی، ناسباتم
با ايجاد قشری از  امر  اين چنان حفظ کند. خودرا هم

يک  تا حزب را به يدهانجام رس بهداران خصوصی  سرمايه
اين . کندخصوصی تبديل -ی دولتی پارچه ی حاکم يک طبقه

ی  کننده عنوان تأمين ی متوسط به برای طبقه تغيير و تحولْ 
عنوان ضامن آشکاِر ثبات  اشتغال و بيش از هرچيز به

  .داشته استجاذبه چنين  هم ـ تری در مقياس کمالبته ـ 
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غايت  بهسيستم  مائوزمان حزب کمونيست چين در 
 وانبحمايت و نظارت را در مورد تمام ج گرِ  مداخله

 .]82[توسعه دادکاری  های براساس واحد زندگی کارگرانْ 
دولت بر نفوذ عميق «عنوان  از اين سيستم به ديکسون

برگزيدن کند که  استدالل می ديکسونکند.  ياد می» جامعه
يک انتخاب ای  ، تا اندازهکار عنوان هم داران به سرمايه

 روی تمرکز پيشينْ گزين  که جای پايگاه اجتماعی است
 خيلی گاهْ ياپ نياما ا .]83[شده استکارگران و دهقانان 

از  اپوزيسيونِ که بتواند در مقابل  تر از آن است ناتوان
  پايين همانند يک سنگر ايستادگی کند.

سال  خواهیِ  از زمان سرکوب جنبش دموکراسی
ً بهکه  یونيسياپوز ،1989 از متشکل تمامی  تقريبا

ی  دانشجويان و طبقه یِ همراه به ،کارگران و دهقانان
اما جنبش هنوزهم بسيار  است. شده متوسط بود، خاموش

سطح باالی سازماندهی در و اعتماد  .راستاست ناهم
بود تا  يک استثنا تر يشب 2010در سال  هوندااعتصاب 

از  یتعدادی  بارهدر اين مسئله . باشدقائده نشانی از 
تحت  ،Hao Ren هاوو رنب ذکر شده در کتا اعتصابات

در اين نيز صادق است؛  ،»چيِن در انقالب« عنوان
رهبری اقدامات  که هستند تر پايين  مديران سطح، موارد

از در مورد  عادیکارگران  زيرا گيرند، را در دست می
چنان  همو تری دارند،  دست دادن شغل خود ترس بيش

در مورد ديگر، . کنند تمکين میخود های  مافوق نسبت به
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هايی که  شبکه«با هستند که کارگران ارشد  اينْ 
ی مرکزی  ، هسته»رسانند يی مردم ياری میآ هم گرد به

 اما کارگراندهند.  کنندگان را تشکيل می اعتصاب
پا خواستن  ی اين اعتصابات در به واسطه بههم  واردتر تازه

  مصاحبه .اند نفس پيدا کرده اعتماد بهخود برای حقوق 
ی اين اتفاقات دوباره  اگر همه: «دده ای توضيح می شونده

 .را انتخاب خواهيم کرد ما باز هم اعتصاب ،دنتکرار شو
  .]84[»تری داريم ی بيش اکنون تجربهما 

 محلی و درخودْ ، ستيزهاتر  بيش که توضيح اين 
اين  اما تا حد زيادی صحيح است.  اند محدودشونده

تواند  میمعنا نيست که ادامه آن فقط  وضعيت بدين
های کارگری  جنبشتاريخ تمامی  .تغييرات تدريجی باشد

 ياو فقدان تغيير  های طوالنی در سطح جهان، دوره
ـ  اما ها ـ اين دوره ؛اند را تجربه کردهبسيار ناچيز ات تغيير

ناکی  طور شتاب بهکه  استهای ناگهانی  طغيانمملو از 
ی اخير  . بارزترين نمونهاند و بسط يافته حرکت درآمده به

  است. 2011مصر در سال  جنبش آن،
ر ــــــــها کارگ ذشته ميليونـسال گ 20تا  10طی 

کارفرما را  ی اعتصاب يا اعتراض به تجربهچينی 
ً در  بعضی از آن اند. اشتراک گذاشته به ها، غالبا

ها و شرايط بهتری دارند،  هايی که دستمزد کارخانه
  و سطح کرده  مکرراً در اقدامات کارگری مشارکت

. ]85[اند دادهخود توسعه در نفس را  باالتری از اعتماد به
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کارگران، درصورت صعود ناگهانی مبارزه اين اليه از 
عمل کنند و  ی کارگر طبقه هایروعنوان پيش توانند به می

ی کارگر نشان  طبقهتری از  وسيعتعداد  مسير مبارزه را به
  دهند.ب

هرگونه جنبشی از اين  مطالباتِ  نخستينيکی از 
مستقل کارگری  یها اتحاديه تشکيلاحتماالً بايد  ،دست

شمار  بهعلی بازوی دولت های ف باشد، چراکه اتحاديه
عنوان ترمز مبارزات  و کارکردشان به ،روند می

 یها سازمانتشکيل  .]86[است شده  از پيش تعيين ،کارگری
الجرم وجود دولت استبدادی را زير  مستقل کارگریْ 

انداز يک انقالب دموکراتيک را نيز  برد و چشم سئوال می
 تنها ی کارگر عبارت ديگر، طبقه يا بهدهد.  افزايش می

 انداز را در پايان چشماجتماعی است که بهترين   نيروی
  دهد.  می نهاد پيش حکومت خودکامه بهدادن 

سرنگونی حکومت حزب کمونيست پايان  ،حال با اين
يک دولت منتخِب تحت حاکميت   ماجرا نخواهد بود.

را های نئوليبرالی خود  سياست محتمالً داری،  سرمايه  نظام
نوين ی کارگر  با انتظارات طبقه و ادامه خواهد داد،

 تواند امکان درگيری می ؛ و اينخواهد شددرگير  پروا بی
  .را آغاز کند ای بسيار متفاوت مبارزه برای جامعه

*****  
   .مستقر در آکسفورد است SWP عضو ی اين مقاله] [نويسنده سيمون گيلبرت
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