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امپریالیسم و تبدیل ارزش به قیمت / تورکیل الوسن ـ زک کوپ / ترجمه احمد سیف

در این مقاله می خواهیم نشان دهیم که چه گونه قیمت های پایین کاالهای تولیدشده در جنوب از طریق صادرات و
نقش اش در تولید ناخالص داخلی کشورهای شمال وابستگی اقتصاد شمال به کار با مزد پایین جنوب را پنهان

می کند. بحث ما این است که انتقال صنایع به کشورهای جنوب در سه دهه ی گذشته به انتقال ارزش قابل توجهی به
شمال منجر شده است. سازوکار اصلی این انتقال ارزش ارسال ارزش اضافی به وسیله ی سرمایه گذاری مستقیم
خارجی، مبادله ی نابرابر کاالهایی که مقادیر متفاوتی ارزش در آن ها مستتر است و به چنگ آوردن ارزش از طریق

مدیریت بدهی است.

ادغاf اقتصادهای بزرگی در بخش جنوبی جهان در نظاf سرمایه داری جهانی که در سلطه ی بنگاه های فراملیتی
شمال و مؤسسات مالی بین املللی قرار دارد اقتصادهای بخش جنوبی جهان را به صورت جوامع از نظر اجتماعی

ازهم گسیخته و وابسته به صادرات درآورده است. سطح مزد ناچیز دراین اقتصادها نتیجه ی چند عامل به هم پیوسته
است: (1) صادرات از این کشورها باید بتواند برای سهم محدود خود از بازارهای مصرفی در کشورهای متروپل

رقابت کند. (2) برون کشیدن ارزش و منابع طبیعی که در غیر این صورت می توانست برای گسترش شالوده ی تولیدی
دراین اقتصادها مورد استفاده قراربگیرد (3) مشکل حل نشده ی زمین که باعث ظهور عرضه ی مازاد نیروی کار شده

است. (4) دولت های وابسته و سرکوبگر که از نظم نولیبرالی بهره مند می شوند و آن را پذیرفته اند و با افزایش

مزدهمراه نیستند چون واهمه دارند که این کار باعث تقاضای کارگران برای به دست آوردن قدرت سیاسی بیش تر
بشود (5) مرزهای به شدت نظامی شده که از حرکت کارگران به کشورهای شمال جلوگیری می کند و مانع برابرشدن

نرخ مزد می شود.

 

جهانی کردن امپریالیستی تولید

بحث برسر انتقال ارزش و مبادله ی نابرابر بحث تازه ای نیست. امروزه ولی بخش روزافزونی از آن چه در اقتصاد
جهان مصرف می شود در کشورهای جنوب تولید می شود. تولید آن گونه که در دهه 1970 بود دیگر به تولید مواد اولیه و

کاالهای ساده ی صنعتی مثل نفت، منابع، قهوه و اسباب بازی محدود نمی شود. برعکس با وجود به نسبت ناچیز
«ارزش افزوده»ی صنعتی (در این باره بیشتر خواهیم گفت) درواقع همه نوع داده ها و ستانده های صنعتی در

کشورهای جنوبی جهان تولید می شود. این مجموعه شامل کاالهای شیمیایی، کاالهای فلزی مصنوعی، ماشین آالت و

ماشین آالت الکترونیکی، الکترونیک، مبلمان و وسایل حمل ونقل تا منسوجات، کفش، البسه، تنباکو، و مواد سوختی
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می شود.(1) ولی چرا و چه گونه این انتقال درموقعیت تولید اتفاق افتاده است؟

علت اصلی تغییر در تقسیم کار جهانی جست وجوی سرمایه برای سود باز هم بیشتر است که بردو تحول دیگر استوار
است. اوالً رشد فوق العاده ی پرولتاریایی که درنظاf سرمایه داری جهانی ادغاf شده اند و ثانیاً صنعتی شدن جدی که

در کشورهای جنوب در سه دهه ی گذشته صورت گرفته است. یکی از عواملی که به این فرایند کمک کرده است
فروپاشی «سوسیالیسم واقعاً موجود» در شوروی و اروپای شرقی بود و هم چنین بازشدن دروازه های چین به

سرمایه داری جهانی و برون سپاری تولید در هند، اندونزی، ویتناf، برزیل و مکزیک و دیگر کشورهای تازه
صنعتی شده. نتیجه این شد که در سرمایه داری جهانی شاهد افزایش درحدود یک میلیارد پرولتاریای با مزد کم

بوده ایم. امروزه حدوداً 80 درصد کارگران صنعتی در کشورهای جنوب ساکن اند در حالی که شمارشان در
کشورهای شمال دایماً کاهش می یابد (به نمودار یک بنگرید). شاید ما درکشورهای شمال در جوامع پساصنعتی

زندگی کنیم ولی جهان بیش از همیشه صنعتی شده است.

نمودار 1- نیروی کار صنعتی جهان 1950 – 2010

Sources: John Smith, “Imperialism and the Law of Value,” Global Discourse 2, no. 1
https://globaldiscourse.files.wordpress.com ,20 :(2011). آمارهای نیروی کار صنعتی سال 2010

International Labor :را ازتوزیع بخشی نیروی کار در2008 استخراج کرده ایم که دراین منبع آمده است
Organization’s (ILO) Key Indicators of the Labor Market (KILM), 6th edition (ILO, 2010);

Economically Active Population (EAP) from the ILO’s Laborsta database,
http://laborsta.ilo.org/default.html; برآورد نیروی کار صنعتی در «منطقه ی بیشتر توسعه یافته» شامل

برآورد سازمان بین املللی کار از کاهش ناشی از رکود هم می شود. طبقه بندی سازمان بین املللی کار درباره ی
کشورهای «بیش تر» و «کم تر» توسعه یافته با تقسیم بندی کنونی اقتصادهای «توسعه یافته» و «در حال توسعه»

https://globaldiscourse.files.wordpress.com/
http://laborsta.ilo.org/default.html
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هم خوان است.

صنعتی کردن جنوب در نظریه های وابستگی دهه های 1960 و 1970 پیش بینی نشده بود. ادعا می شد که مراکز
سرمایه داری مانع رشد صنعتی در کشورهای به اصطالح پیرامونی خواهند شد تا این مناطق به عنوان عرضه کنندگان

مواد اولیه، محصوالت کشاورزی استوایی، و کاالهای صنعتی ساده ی به شدت کاربر، که باید با کاالهای صنعتی
پیشرفته ی تولیدشده در این مراکز مبادله شوند، باقی بمانند. کم تر پژوهشگری پیش بینی کرده بود که تجارت و

سرمایه گذاری سرمایه داری کشورهای متروپل نیروی محرک صنعتی کردن جنوب خواهد بود.

با این همه، صنعتی کردن جنوب رخ داد تا راه حلی (موقت) برای مشکالت سیاسی و اقتصادی سرمایه داری در دهه ی
1970 باشد که خود را به صورت نرخ سود کاهنده، بحران نفت، و فشار جنبش های کارگری در کشورهای شمال

برای مزدهای فزاینده و جنبش های رهایی بخش در کشورهای جنوب نشان می داد. ولی صنعتی کردن جنوب به جای
این که گامی در جهت جهانی با نابرابری کم تر باشد به تحکیم مناسبات امپریالیستی در مقیاس جهانی انجامید.

این اقتصاد سیاسی امپریالیستی جدید بردو ستون استوار است. اوالً توسعه ی نیروهای تولیدی در الکترونیک،
ارتباطات، حمل ونقل و لجستیک، و مدیریت ـ یعنی کامپیوتر و اینترنت، تلفن همراه، حمل ونقل همراه با زنجیره ی تولیدی
جهانی با نظاf های مدیریتی تازه و ثانیا، توسعه نولیبرالیسم به همراه حذف موانع ملی برای حرکت سرمایه و کاالها،
خصوصی سازی حوزه های عمومی و مشاع و ایجاد سازمان های تازه ی جهانی، برای نمونه سازمان تجارت جهانی،

جلسات گروه {هفت} و اشکال دیگری از مدیریت سیاسی جهانی و استراتژی تازه ی نظامی که هدفش به عقب راندن

گسترش توسعه گرایی ملی و سوسیالیستی است.

دراین نظاf جدید انباشت، تنها سرمایه و تجارت در کاالهای تکمیل شده نیست که جهانی شده است، تولید هم
درمحدوده ی زنجیره ی تولید ارزش جهانی شده است. فرایند های فرعی در زنجیره ی تولید در مناطقی قراردارد که از
نظر هزینه ی تولید، زیرساخت ها و قوانین مالیاتی برای سرمایه از همه مناسب تر باشد. یک اتوموبیل یا یک رایانه با

استفاده از قطعاتی تولید می شود که در صدها بنگاه که در کشورهای مختلف قراردارند تولید می شود و کاالی نهایی

ممکن است در مناطق دیگری مونتاژ شود.

نولیبرالیسم یک تقسیم کار جدید جهانی را تحمیل کرده است که در آن کشورهای جنوب به صورت «کارگاه جهان»

درآمده اند. سرمایه داری جهانی به طور روزافزونی جهان را به صورت کشورهای «تولیدکننده» در جنوب و کشورهای
«مصرف کننده» در شمال درآورده است. بدون تردید عمده ترین نیروی محرک این تقسیم تازه هم سطح بسیار پایین

دستمزد در کشورهای جنوب است. به این ترتیب، ساختار اقتصاد جهانی کنونی با تخصیص نیروی کار به بخش های

صنعتی براساس نرخ های متفاوت بهره کشی بین املللی شکل گرفته است.

انگیزه ی بنگاه های بزرگ برای برون سپاری تولید و یا سرمایه گذاری در پروژه های بکر در کشورهای جنوب بسیار
قدرتمند است. تفاوت در نرخ مزد دیگر به مقیاس یک به دو نیست بلکه به یک به ده و حتی یک به پانزده رسیده است.
(2) در 2010 از 3 میلیارد نیروی کار جهانی براساس برآورد سازمان بین املللی کار در حدود 942 میلیون نفر در
گروه «کارگران فقیر» طبقه بندی شده بودند (یعنی از هر 3 کارگر جهانی یک نفر درآمدی کم تر از 2 دالر در روز

دارد.)(3)

براساس برآورد برانکو میالنویچ، اقتصاددان بانک جهانی، (به نمودار 2 بنگرید) نابرابری بین شهروندان جهان در

1870 از آن چه اکنون است کم تر بود. از آن مهم تر این نابرابری نه این که به طبقه مربوط شود (براساس درک غیر
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مارکسی مالنویچ از طبقه و به صورت سهمی از درآمد ملی) نابرابری کنونی عمدتاً از موقعیت مکانی نتیجه می شود

یعنی 80درصد نابرابری موجود به

جغرافیا ربط دارد. به این ترتیب، او می نویسد «اگر از وضعیت جهانی سخن بگوییم، این که شما آن قدر خوش اقبال
هستید که در یک کشور ثروتمند به دنیا آمده اید بسیار مهم تر از آن است که گروه درآمدی که در کشور ثروتمند به آن

تعلق دارید درآمد باال، یا متوسط و یا پایین باشد» (4). آن چه که بیان نمی شود این است که نابرابری جغرافیایی
خود نتیجه ی ساختارهای اقتصادی، حقوقی، نظامی و سیاسی پسااستعماری و نواستعماری است. این عوامل

تاریخی درواقع اساس مبارزه ی طبقاتی است که به گفته ی مارکس جنبه های «تاریخی و اخالقی» سطح مزدها را
تعیین می کند.

نمودار2: سطح و ترکیب نابرابری جهانی در 1870 و 2000 (تجزیه ی ضریب جینی)

Sources: Branko Milanović, The Haves and Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History
of Global Inequality (New York: Basic Books, 2011), 112; Francois Bourguignon and
Christian Morrison, “The Size Distribution of Income Among World Citizens, 1820–

1990,”American Economic Review 92, no. 4 (September 2002): 724–44; Branko
Milanović,Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality (Princeton:

.Princeton University Press, 2005), fig. II.3

مزد پایین درکشورهای جنوب نه تنها باعث می شود تا نرخ سود جهانی از آن چه در نبود آن امکان پذیر است بیش تر
شود بلکه بر قیمت کاالهای تولیدشده در جنوب هم اثر می گذارد. دراقتصاد جریان اصلی {نولیبرالیسم} شکل گیری
قیمت بازار یک رایانه از طریق زنجیره ی تولیدی به وسیله ی آن چه «منحنی خندان» برای «ارزش افزوده» نامیده اند

صورت می گیرد (بنگرید به نمودار 3). «ارزش افزوده» ـ که در اقتصاد جریان اصلی برابر است با درآمد ایجادشده
به زبان قیمت ـ در بخش اول این زنجیره به نسبت باالست، به علت پرداخت های به نسبت باال به تحقیق و توسعه،

طرح ریزی و مدیریت مالی که در کشورهای شمال هستند، این نمودار در میانه به خاطر مزد پایینی که به کارگران در
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کشورهای جنوب برای تولید پرداخت می شود سقوط می کند. ارزش افزوده/ قیمت درمنطقه ی پایانی این نمودار

درنتیجه ی فعالیت های بانکی، بازاریابی و فروش که در کشورهای شمالی انجاf می گیرد دوباره صعود می کند و این
در حالی ست که مزد پرداختی به کارگرانی که در بخش خرده فروشی کار می کنند در میان کم ترین مزد پرداختی در

این کشورهاست.

نمودار 3: مزد، ارزش و شکل گیری قیمت در زنجیره ی تولید جهانی

براساس منطق «منحنی خندان» بخش اصلی ارزش یک محصول درکشورهای شمال افزوده می شود درحالی که کار

در کشورهای جنوب ـ که درواقع کاال را تولید می کند ـ درواقع میزان ناچیری ارزش ایجاد می کند. براساس این نگرش،
بنگاه های فراملیتی درواقع یک خدمت عمومی انجاf می دهند که از بهای کاالی مصرفی می کاهند. درواقع، بهای

ناچیز این کاالها در بازار این واقعیت را کتمان می کند که کارگران درکشورهای جنوب باید زندگی فقیرانه ای داشته
باشند و به عنوان بخشی از این زنجیره ی تولیدی در شرایط کاری وحشتناکی کار کنند.

 به زبان مارکسی، و برعکس ارزش درواقع جمع از نظر اجتماعی الزf کار مستقیم و غیرمستقیمی است که در تولید
یک کاال انجاf می گیرد (به شکلی که صورت می گیرد، یعنی «کار زنده» و سرمایه یا «کارمرده»). همان طور که

خواهیم دید قیمت بازار یک کاال دراغلب موارد معادل ارزش آن نیست و درنهایت این ارزش است که قیمت را تعیین
می کند. به این ترتیب اگر کسی بخواهد برای مفهوf مارکسی ارزش اضافی منحنی ترسیم کند این منحنی درست

برعکس «منحنی خندان» ـ درواقع نوعی «منحنی اخمو» خواهد بود (بنگرید به نمودار 3). به این ترتیب، اگر

رابطه ای بین ارزش به مفهوf مارکسی آن و قیمت بازار وجود داشته باشد، تبدیل «منحنی اخمو» به «منحنی
خندان» چه گونه صورت می گیرد؟

تبدیل ارزش ـ قیمت

بدوت توجه به دیگر تفاوت هایی که درمیان نظریه های اقتصادی وجود دارد، در این نکته مشترک اند که بهای تولید یک
کاال با قیمت داده هایی که در تولید به کار گرفته شده به اضافه ی آن چه که دیگران می توانند روی بخشی از ارزش ادعا

داشته باشند برابر است. این قسمت دوf خود به چند بخش تقسیم می شود بخشی به صورت مزد درمی آید و

بخش های دیگر هم به صورت سود، رانت، بهره درخواهد آمد.
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ولی متغیرهای مستقل در اقتصاد که قیمت را تعیین می کنند کداf اند؟در اقتصاد نئوکالسیکها، تعیین کننده ی نهایی
«بازار» است، یعنی نیازهای ذهنی و ارجحیت های مصرف کنندگان. این نیازها و ارجحیت ها قیمت کاالها را تعیین

می کنند و به این ترتیب، سطح مزدها و سود را هم رقم می زنند. به این ترتیب، قیمت ها در واقع تقاضا را دربازار
اندازه گیری می کنند و نتیجه ی مبادله بین مبادله گران رقیب است.

برعکس، نظریه ی ارزش مارکسی تعیین قیمت ها را در بخش تولیدی اقتصاد قرارمی دهد. هزینه ی تولید، یا بهای

هزینه ها، درواقع پله ی اول گذار از ارزش به قیمت در بازار است. بهای هزینه های یک محصول شامل هزینه های
سرمایه ی «ثابت» (مواد اولیه، ماشین آالت، ساختمان ها، ابزارهای ثابت و غیره است) و سرمایه ی «متغیر» (یعنی
مزدهاست). درصدر بهای هزینه ها، قیمت بازار باید به حدی باشد که متوسط نرخ سود هم به دست آید. دلیل اش هم

این است که کاالها باید به طور مستمر تولید و بازتولید شوند و اگر سرمایه داران نتوانند هزینه ی تولید به اضافه ی سود
را وقتی که کاال را می فروشند به دست بیاورند، تولید و بازتولید متوقف خواهد شد. درنتیجه در اقتصاد مارکسی،

قیمت بازار درواقع هزینه ی (باز)تولید را بازتاب می دهد.

ولی هزینه ی تولید ـ درواقع هزینه ی داده های الزf برای تولید یک کاال ـ را چه گونه اندازه گیری می کنیم؟ ما نمی توانیم
قیمت را دریک سطح کلی تعیین کنیم برای این که داده ها را اندازه گرفته باشیم چون آن چه را که می خواهیم توضیح

بدهیم در واقع همین مقوله ی قیمت است. عاملی که در همه ی داده های الزf برای تولید یک کاال حضور دارد، کار بشر
است. همه ی قیمت های بازار در اقتصاد سرمایه داری درنهایت به میزان مصرف کار بستگی دارند. آن چه را که

مارکس «کار زنده» ـ یا نیروی کار ـ می نامد یک کاالی معمولی نیست. قیمت آن ـ یعنی مزد ـ نه فقط با هزینه ی

بازتولید تعیین می شود (هزینه ی بازتولید نیروی کار، غذا، مسکن، آموزش و غیره) بلکه به مبارزه ی سیاسی ـ مبارزه ی
طبقاتی ـ هم مربوط می شود که درواقع بازتاب مناسبات قدرت و مناسبات بین طبقات در جامعه است. به این ترتیب،
اگرچه تقاطع عرضه و تقاضا قرار است مهم باشد ولی عامل اساسی که تعیین کننده ی قیمت در بازار است هزینه ی

تولید و بازتولید و درواقع قیمت نیروی کار است.

در نزد مارکس، بهای کاالهای متعارف با ارزش شان تعیین می شود. در رقابت با رقبا برسر سهم سود، بنگاه ها باید با
به کارگیری تازه ترین فناوری ها از زمان کار الزf برای تولید کاالها بکاهند. رقابت در درون یک بخش، به شکل گیری

قیمت های متعارف برای کاالهای متعارف منجر می شود ولی رقابت دربخش های مختلف صنعتی باعث می شود تا تولید
کنندگان متعارف در هر بخش بتوانند متوسط نرخ سود را به دست بیاورند. وقتی هزینه ی تولید را به این نرخ متوسط

سود بیفزاییم قیمت تولید یا ارزش های «تعدیل شده»ی بازار به دست می آید.(6)

ولی قیمت تولید یک کاالی خاص با ارزش آن برابر نیست اگرچه قیمت ها در کل با ارزش در کل برابر است. کارگران
در بنگاه های مختلف مزد مساوی دریافت می کنند، ساعات برابر کار می کنند و ارزش اضافی مساوی تولید می کنند ـ
یعنی تفاوتی که بین زمانی که کارگران نیروی کار خود را بازتولید می کنند و کل زمانی که کار می کنند. به این ترتیب،
انتظار این است که در بنگاه هایی که کارگران با شدت بیش تری کار می کنند ارزش اضافی بیش تری هم تولید کنند و
در نتیجه این بنگاه ها نرخ سود باالتری به دست می آورند. حرکت سرمایه بین بنگاه ها و بین صنایع مختلف و تغییر

منتج از آن درعرضه و تقاضا درنهایت موجب می شود تا قیمت ها درسطحی تعیین شود که متوسط نرخ سود در همه ی
صنایع با یک دیگر برابر باشد.

اگر سرمایه از صنایعی که نرخ سود پایین دارند به صنایعی که نرخ سود باالتری دارند منتقل شود، تولید (عرضه)
درصنایع گروه اول کاهش یافته و قیمت اش ازمیزان واقعی ارزش و ارزش اضافی که آن صنعت خاص تولید می کند
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فزونی می گیرد و به عکس در صنایع گروه دوf عکس آن اتفاق می افتد. درنتیجه سرمایه با ترکیب انداf وار مختلف
(نسبت بین سرمایه ثابت و متغیر) در نهایت کاالها را به متوسط قیمت می فروشند و ارزش اضافی هم بین صنایع

مختلف به طور یک سان براساس کل سرمایه ای ـ کل سرمایه ی ثابت و متغیر ـ که به کار گرفته شده تقسیم می شود.(7)

نرخ متوسط سود با تالش دایمی سرمایه ی رقابتی برای افزودن بر نرخ سود و نقل وانتقال سرمایه بین صنایع مختلف
که در آن ها تقاضا زیاد و یا کم است، تعیین می شود. درنتیجه وقتی کاالیی به قیمتی کم تر از ارزش به فروش می رسد

کاالی دیگری هست که به قیمتی بیش تر از ارزش به فروش خواهد رفت.

از طریق تبدیل به قیمت های بازار است که ارزش و ارزش اضافی بین سرمایه داران در بخش های مختلف تقسیم
می شود. تقسیم نابرابر ارزش هم به خاطر نابرابری ترکیب انداf وار سرمایه، رانتی که به خاطر وجود انحصار عرضه

و تقاضا پیش می آید، بازدهی نسبی متفاوت، و تمایل به برابرسازی نرخ سود صورت می گیرد. این نابرابری بین
سرمایه و کار هم به خاطرسهم متفاوت شان صورت می گیرد ـ سود و مزد ـ که هر بخش به خاطر مناسبات طبقاتی

موجود دریافت می کنند. مهم این است که به علت تفاوتی که بین قیمت بازار درسطح ملی و ظرفیت کار (مزد) و قیمت
بازار این کاالها که کارگران مصرف می کنند وجود دارد، این نابرابری بین کشور ها هم اتفاق می افتد (سبد دستمزد).

 

چارچوب جهانی

امروز قیمت تولید تا جایی که سرمایه می تواند درسطح بین املللی برای رسیدن به باالترین نرخ سود برای سرمایه گذاری
حرکت کند در مقیاس جهانی تعیین می شود. تحرک سرمایه بین مرزهای مختلف و تمایل در راستای برابرسازی نرخ
سود، با وجود نرخ های بهره کشی به شدت متفاوت (یعنی نسبت بین کار الزf برای تولید ظرفیت کاری و میزان کاری که

به مصرف می رسد) پیش شرط شکل گیری قیمت جهانی برای تولید است. همان طور که اقتصاد دان مارکسیست
هنریک گراسمن نوشته است:

«درواقع شکل گیری قیمت در بازارجهانی با همان اصولی صورت می گیرد که در یک نظاf سرمایه داری منزوی وجود
دارد. یک نظاf سرمایه داری منزوی یک الگوی نظری است درحالی که بازارجهانی ـ به عنوان یک واحد، یعنی

اقتصادهای مشخص ملی، یک چیز مشخص و واقعی است. امروزه قیمت مهم ترین داده های خاf و کاالهای تولیدی

به طور بین املللی در بازار جهانی تعیین می شوند. ما دیگر با قیمت ها در سطح ملی روبرو نیستیم بلکه سطح قیمت در
بازار جهانی تعیین می شود.»(8)

انباشت سرمایه هم تا جایی که موانع حقوقی و سیاسی برای تجارت و سرمایه گذاری آزاد وجود ندارد در مقیاس

جهانی صورت می گیرد. با گسترش بیش تر مناسبات سرمایه دارانه ارزشی که به وسیله ی کار درجهان تولید می شود به
سطح «متوسط» توسعه ی نیروهای تولیدی جهان ربط دارد. به گفته ی نیکالس:

«در نزد مارکس، همین که کاالیی به صورت بخش درونی بازتولید یک نظاf اقتصادی براساس مبادله درمی آید،
کارمصرف شده در تولید آن به صورت بخشی از کاری که برای بازتولید کل نظاf الزf است درخواهد آمد و از نظر

کیفی با کاری که برای تولید دیگر کاالها الزf است همسان است که به همین شکل به صورت بخش درونی بازتولید
نظاf اقتصادی درآمده اند.»(9)

این رابطه برای اقتصاد درسطح ملی و بین املللی وجود دارد. ولی قیمت نیروی کار ـ مزد ـ بین کشورهای شمال و
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کشورهای جنوب به طور چشمگیری تفاوت دارد.

درجهانی که قیمت بازار کاالها جهانی است در حالی که قیمت بازار برای کار درنتیجه ی مبارزه ی طبقاتی و شرایط
تاریخی و شرایط کنونی متفاوت است، شاهد بازتوزیع ارزش از کشورهایی که درآن قیمت بازار نیروی کار پایین

است به کشورهای هستیم که قیمت بازار نیروی کار در آن باالست. درنتیجه باید بتوانیم امپریالیسم را درچارچوب

تبدیل ارزش به قیمت توضیح بدهیم. این ادعا که این وضعیت باعث می شود تا بهره کشی از حوزه ی تولید به حیطه ی
توزیع برسد نادرست است.

این کار انسان است که ارزش تولید می کند و ارزش اضافی هم تولید کار اضافی بشر است. با این همه ارزش
اضافی یک مازاد فیزیکی نیست که کار به کاال می افزاید ـ یعنی نوعی مولکول نیست که به کاال اضافه شده و در آن

انبار شود. درواقع ارزش و تبدیل ارزش به قیمت دربازار نتیجه ی مناسبات اجتماعی است که بین کار و سرمایه و
سرمایه های مختلف وجود دارد. این تبدیل ارزش به قیمت در بازار است که امکان می دهد فرایند انباشت ادامه و

گسترش یابد. این دور گسترش یافته ی سرمایه شامل تبدیل ارزش و ارزش اضافی به سود و انتقال ارزش از

کشورهای جنوب به کشورهای شمال است که از طریق پرداخت قیمت های پایین برای کاالهای تولیدشده در جنوب در

کشورهای شمال پرداخت می شود. به این ترتیب، بهره کشی در یک بخش خاص از تولید و یا در سطح اقتصاد ملی

اتفاق نمی افتد بلکه نتیجه ی انباشت سرمایه در مقیاس جهانی آن است. حاال سعی می کنیم از این مبحث نظری به
بررسی یک نمونه ی واقعی از این سازوکار یعنی تولید جهانی کرده ی آی پاد اپل بپردازیم.

 

مرکز اپل

براساس تحقیقات مفصلی که کرامر ـ لیندن و دیتریش(10) در زنجیره ی تولید اپل انجاf داده اند، دونالد آ. سلیلند

اندازه ی انتقال ارزش دردرون این نظاf جهانی را از طریق سازو کار قیمت بازار بررسی کرده است.(11)

آی پاد به وسیله ی بنگاه اپل که یک بنگاه امریکایی است تولید می شود. بین اواسط سال 2010 و اواسط سال 2011
اپل اندکی بیش از 100 میلیون آی پاد به فروش رسانده است. اپل یک نمونه ی برجسته ی بنگاه بدون کارخانه

fاست. اپل کارهای تدوین، طرح ریزی، ثبت اختراعات و فروش رایانه و ابزارهای ارتباطی دیگر را انجا «fabless»
می دهد در حالی که فرایند تولید واقعی همه ی کاالهایی را که می فروشد برون سپاری کرده است. همه آی پاد ها درچین

مونتاژ می شوند و اپل برای این کار 748 عرضه کننده ی قطعات را در زنجیره ی تولیدی خود ادغاf کرده است که 82
درصد از آن ها در آسیا هستند و 351 عرضه کننده در چین فعالیت می کنند.(12) در هر حلقه ی این زنجیره ی تولیدی،

داده های قطعات وجود دارد که باید مزد، مدیریت، هزینه ی باالسری و سود به آن اضافه شود. قیمت به زبان پولی
همه ی این قطعات در همه ی زنجیره ها برابر است با قیمت فروش آی پاد. و این چیزی است که سلیلند «ارزش

درخشان» درزنجیره ی کاالیی خوانده است.(13) قیمت بازار یک آی پاد در 2010-2011 معادل 499 دالر بود و

قیمت آن در کارخانه هم 275 دالر بود. از قیمت کارخانه، 33دالر به مزد درکشورهای جنوب تعلق گرفت، و 150 دالر
از سود ناخالص اپل هم سهم طرح ریزی، بازاریابی، فعالیت های اداری، تحقیق و توسعه، و هزینه های اجرایی، که

عمدتا در کشورهای شمال انجاf می گیرد، شد. توزیع این «ارزش» بین مزد و سود هم به خوبی با «منحنی
خندان» نشان داده می شود.

ولی اقتصاد سرمایه داری جهان حالت یک کوه یخ را گرفته است. آن بخشی که خیلی مورد بررسی قرار گرفته است
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«ارزش درخشان» که درسطح نمودار است با یک ساختار بنیادین که از دیده پنهان است حمایت می شود. برخالف
یک کوه یخی، اقتصاد جهانی نظامی پویاست که برجریان ارزش ازهمه سو به سوی باال ـ یعنی از جنوب به شمال ـ

استوار است. این جریان شامل زهکشی ارزش است که به دو صورت انجاf می گیرد. به شکل پول درآمده ی ارزش

درخشان که قابل رؤیت است و جریان مخفی که با خود «ارزش تیره» را حمل می کند که درواقع میزان کم ثبت شده ی

ارزش کار ارزان و هزینه ی کم برآوردشده ی بازتولید کار در بخش غیررسمی ـ کاری که مزد نمی گیرد ـ است و همین

طور هزینه های جانبی بهداشت محیط زیست که به ازای شان چیزی پرداخت نمی شود. عبارت «ارزش تیره» در واقع
از دنیای فیزیک می آید که براساس آن ماده و انرژی معمولی تنها 5 درصد نظاf کائنات را توضیح می دهند و

«انرژی تیره» درواقع توضیح دهنده ی بقیه است. همان طور که انرژی تیره ی به حساب نیامده نیروی محرک کائنات
است، «ارزش تیره» هم مخفی مانده یعنی کاری است که مزدی دریافت نمی کند در واقع نیروی محرک توسعه و

گسترش نظاf سرمایه داری جهانی است.(15)

اگرقرار بود آی پاد درامریکا مونتاژ شود هزینه ی مزد برای تولید آن نه 45 دالر بلکه 442 دالر می بود. اگر کمی در
ساختار تولید آی پاد بیش تر تأمل کنیم متوجه می شویم که قطعات و مواد اولیه هم عمدتاً در کشورهای جنوب تولید

می شوند و هزینه ی مزدشان برای آی پاد 35 دالر است. اگر تولید این قطعات و مواد اولیه هم درامریکا صورت بگیرد
هزینه ی مزد آن در حدود 210 دالر خواهد بود.

کارگرانی که در زنجیره ی تولید آی پاد اپل کار می کنند به این دلیل مزد کم تر نمی گیرند که بازدهی شان از بازدهی
کارگران در کشورهای شمال کمتر است. درواقع آن ها احتماال بازدهی باالتری دارند. آن ها که برای اپل تولید می کنند

درواقع تراز اول اند و از تازه ترین فناوری ها استفاده می کنند. مدیران این واحدها از روش های تیلوری استفاده
می کنند با کار طوالنی هفتگی که در کشورهای شمالی غیرقانونی است و تحمل نمی شود. تولیدکنندگان آی پاد

برنامه هایی را سازمان دهی می کنند تا بازدهی کارگران افزایش یابد، با شیفت روزانه 12 ساعته و نظارت برای
تسریع کار که به طور متداول انجاf می گیرد. ساعات کار در هفته اغلب از 60 ساعت بیش تر است چون از کارگران

خواسته می شود حتی بیش تر از سطح از نظرقانونی قابل قبول اضافه کاری کنند.(16) در نتیجه تعجبی ندارد که در

2011 استیو جابز مدیرعامل اپل دریک مهمانی شاf در کاخ سفید درپاسخ اوباما که پرسیده بود «برای اپل چه
بکنیم که این مشاغل صنعتی را به امریکا برگردانید» جواب داد «این مشاغل بازگشتنی نیستند و باز نمی گردند».

(17)

در زمانی که یک کاال پس ازگذر از چندین حلقه ی زنجیره ی تولید جهانی به درب منزل مصرف کننده می رسد، آن کاال
نه فقط دربرگیرنده ی نیروی کار با مزد پایین کارگران کشورهای جنوب است بلکه شامل میزان بزرگی کاربدون مزد و

کار کم مزد و داده های بهداشت محیطی هم هست. سرمایه داران مازادها را از خانوارها و از فعالیت هایی که در
بخش غیررسمی انجاf می گیرد زهکشی می کنند. زنجیره ای طوالنی از ارزش تیره ی تولیدکنندگان مواد غذایی و

فعالیت در بخش غیر رسمی الزf است تا ظرفیت تولید کافی ایجاد شود و هر کسی که برای مزد کار می کند بقا
داشته باشد. این جریان ارزش تیره هزینه ی بازتولید کار در کشورهای پیرامونی را کاهش می دهد و باعث کاهش

مزدی می شود که سرمایه داران می پردازند. این خانوارها و این بخش غیر رسمی در بیرون سرمایه داری نیستند بلکه
بخش ذاتی زنجیره ی کاالیی جهانی هستند.

لطمه به بهداشت محیط زیست، آلودگی، و اتالف منابع، زنجیره ای از فعالیت هایی است که به آن طریق تولید کنندگان
اپل ارزش تیره را زهکشی می کنند. هرواحد آی پاد، از 33 پوند (حدودا 15 کیلوگرf) مواد معدنی (که بعضی کمیاب و
از نظر عرضه محدودند)، 79 گالن آب، و آن قدر هم انرژی فسیلی که می تواند 66 پوند (حدودا 30 کیلوگرf) اکسید
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دو کربن تولید نماید استفاده می کند. به عالوه تولید هر آی پاد هم 105 کیلوگرf گازهای گرمخانه ای تولید می کند.(18)
همه ی این لطمات به بهداشت محیط زیست نصیب چین و دیگر کشورهای آسیایی می شود، درحالی که کاالی تولید
شده در کشورهای شمال مصرف می شود. سلیلند برآورد کرده است که اگر فقط به هزینه های ناشی از آلودگی نگاه
fکنیم اپل از پرداخت 190 دالر به ازای هر واحد به خاطر لطمه به محیط زیست ـ اگر این فعالیت ها را درامریکا انجا

می دهد ـ درمی رود.(19) سرمایه داری نه فقط به این ارزش های تیره وابسته است بلکه حتی می توان گفت که این
ارزش های تیره قوه ی محرک آن است. این عوامل در بررسی هزینه های تولید درنظر گرفته نمی شود و در واقع

«هدیه های» نامریی به سرمایه داران و خریداران است.

مارکس فکر می کرد ارزش نیروی کار با افزایش بازدهی باید کاهش یابد و جایی که چنین نمی شود روند نزولی نرخ

عمومی سود باید تشدید شود. در نظاf امپریالیسم و در نظاf جهانی بهره کشی در سطح ملی، سرمایه ی انحصاری
می تواند هزینه ی پایین برای کاالهایی را که کارگران مصرف می کنند با بهره کشی فوق العاده ی کارگران در جنوب
تضمین کند. همراه با ارزان شدن دایمی سرمایه ی ثابت از طرق واردات مواد اولیه و مواد واسطه ای ارزان، فروش

کاالهای مصرفی وارداتی ارزان به کارگران (با مزد باال) در کشورهای امپریالیستی، ارزش نیروی کار دراین کشورها
را کاهش می دهد درنتیجه میزان «ارزش افزوده»ی فرضی را که در این اقتصاد ها تولید می شود بیش تر می کند. این
گونه است که به نظر می رسد کارگران شمال در سودی که تولید می کنند بازدهی باالتری دارند. از نظر «بازدهی»
ولی معیار اصلی اندازه گیری «بازدهی» نه «ارزش افزوده» به ازای هر ساعت کار بلکه هزینه ی ساعتی کار در

مقایسه با سودی است که درسطح جهانی تولید می شود؛ ارزش افزوده به ازای هر ساعت کار نیز به بهای فروش که

به وسیله ی انحصار موجود متورf می شود، قیمت های انتقالی، مبادله ی نابرابر و دولت، نظامیان و مداخله ی پلیس برای
سرکوب هزینه ی کارگران درخارج بستگی دارد. برخالف ادعای خیلی از فعاالن کارگری در کشورهای متروپل این
تنها سرمایه داران در کشورهای شمال نیستند که از بهره کشی فوق العاده ی مزد پایین از کار در کشورهای جنوب

بهره های مادی می برند. در مورد آی پاد بخش عمده ای از ارزش تیره  قاپ زده شده نه به صورت سود بنگاه که به شکل
مازاد مصرف کنندگان به شکل کاالهای ارزان تر درمی آید. درنتیجه، شهروندان هم بدون این که بخواهند نفع بران این

نظاf بهره کشانه می شوند وقتی که از درآمد خود به ازای یک ساعت کار استفاده می کنند تا کاالیی را بخرند که
دربرگیرنده ی ساعات بی شماری کار با مزد ارزان و حتی بدون مزد است و هم چنین بسیاری از داده های

زیست محیطی ارزان حساب شده را هم شامل می شود.(20)

چشم انداز سیاسی

چشم انداز سیاسی که از این بررسی به دست می آید این است که امکان بالقوه برای تغییر انقالبی در قرن بیست ویکم

از جنوب می آید. در این بخش از جهان صدها میلیون پرولتر صنعتی درشرایط بسیار دشوار کاری کار می کنند و
مزدهای به طور باورنکردنی پایینی دریافت می کنند. خصوصی سازی گسترده ی زمین ها به نفع شرکت های فراملیتی
میلیون ها زارع را از زمین و درآمد محروf کرده است (آن ها آن گاه مجبورند درجستجوی کارهای کمرشکن با حداقل

مزد باشند) و اما درنتیجه ی جهانی سازی اطالعات و ابزارهای ارتباط عمومی تفاوت بین شرایط زندگی در شمال و در
جنوب بدیهی است و قابل رؤیت.(21)

این تناقض سرانجاf باید به صورت جنبش های ضد سرمایه داری در راستای رسیدن به سوسیالیسم (و حتی فراتر
رفنت از آن) درآید. در بخش جنوبی جهان، آن طبقاتی ساکن اند که هم این اهداف عینی را دارندو هم دارای این

ظرفیت هستند که دربرابر نولیبرالیسم جهانی مقاومت کنند. همانند امواج ضداستعماری نهضت های رهایی بخش ملی
که از 1945 تا 1975 در جهان سوf منفجر شد، ما برای سال های آینده احتمال می دهیم که موج جدیدی از
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جنبش های ضد سرمایه داری آغاز شود.

به سبب موقعیت مرکزی این پرولتاریای جدید در جنوب، قدرتش در اقتصاد جهانی به مراتب بیش تر از قدرتی است که
در دوره ی جنبش های رهایی بخش ملی در دهه های 1960 و 1970 داشت. با این همه، نمی توان تحقق سیاسی این

قدرت را فرض کرد. عوامل ذهنی در شمال و جنوب هنوز آماده نیستند. به این ترتیب، وظیفه ای که در برابر چپ جهانی
وجود دارد به واقع عظیم است. دردهه ی 1970 میلیون ها نفر برای سوسیالیسم مبارزه کردند و دراین راه کشته شدند.
امروزه کسانی که دررراه سوسیالیسم مبارزه می کنند زیاد نیستند. سوسیالیسم دیگر یک «براند» جذاب و پرقدرت

نیست. تقسیم جهان به شمال و جنوب در تقسیم طبقه ی کارگر جهانی هم بازتاب دارد. و بخشی از کارگران درشمال

از منافع عظیم اقتصادی وسیاسی بهره مندند و همین موجب شده است با وضعیت کنونی امپریالیستی به وحدت
برسند. این وحدت البته پذیرش تبلیغات دولت و رسانه های گروهی انحصاری شرکت ها از جانب مصرف کنندگان
تشدید می شود. و این یکی از دشوارترین مشکالتی است که نیروهای سوسیالیستی جهانی با آن روبرو هستند.

برای مقابله با این دشواری ها، باید چشم اندازی جهانی از مبارزه داشته باشیم تا بتوانیم با جهانی سازی سرمایه
مقابله کنیم. تنها با این دورنمای جهانی است که می توانیم استراتژی و تاکتیک های محلی و مؤثرمان را تدوین کنیم.
کوشش برای یافنت راه حل های پرمنفعت برای بحران کنونی از طریق سیاست های حمایتی ملی (فرق نمی کند چه از

نوع سوسیال دموکراتیک، یا «دوستداران طبیعت» یا فاشیست ها) نه فقط ضد همبستگی است، بلکه استراتژی
بازندگان و درواقع مسابقه ای برای رسیدن به حداقل ممکن است.

اصل مقاله را به انگلیسی در این لینک بخوانید.
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International Labor Organisation Global Wages Report دربحث اش درباره ی یافته های  .21
2014 پاتریک بلسر می گوید «رشد مزد دراقتصادهای توسعه یافته تقریبا معادل صفر است و نرخ مزد

درجهان هم 2درصد رشد نشان می دهد. اگروضعیت چین را کنار بگذاریم، رشد مزد جهانی نصف می شود».
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با این نرخ رشد ما می توانیم با گشاده دستی برآورد کنیم که سطح مزد درکشورهای جنوب ـ متوسط مزد درشمال
تقریباً ده برابر متوسط مزد در جنوب است ـ پس از حدود 500 سال با متوسط مزد درشمال برابر می شود.

http://column.global-labour-university.org/2014/12/fiscal-redistribution-yes-but.html
http://column.global-labor-university.org/

