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 مجمتر یمقدمه
 و نیست ارزان چندان. است یزیاد هایقابلیت دارای و باکیفیتجذاب، زیبا،  آیفون

 اکیفیتیب تصاویر. است اقتصادی توان از سطحی نیازمند آن تعمیر و نگهداری خریداری،

 ایهمدل از یکیاز  سال هر و است پیشرفته اشیفناور. کرد ضبطتوان با آن می را

سرمایه با گرایش نزولی نرخ سود هم . است اغواکننده آیفون. شودمی رونمایی جدیدش

کند؛ است و هم تولیدکنندگان ارزش را استثمار می تربیشمانع اصلی خودش برای رشد 

این رو نیازمند اغوا و ایجاد جذابیت است. آیفون این هدف را برعهده گرفته تا به جای  از

 و دارد همراه به اجتماعی شأن بسیاری برای آن از برخورداریسرکوب، اغواگری کند. 

 تلقی از طرف گروهِ مرجع طبقاتی و اجتماعی انگ یک است ممکن آن از محرومیت

به نوعی  تواندمی امروز است، بهشت از انسان جوخر ریادآو که 1ایگاززده سیب. شود

 لقیت گوییاغراق را تعابیر این است ممکن !باشد دارانسرمایه بهشت به شما ورود جواز

 ،پلر و مدیر اجرایی شرکت اابنیانگذ ،جابز استیو که ایدعقیدههم من با حتماً اما کنید

 ؛ودشمی تصویر نخبه دانشمندی و معصوم پیامبری قامت در مسلط هایرسانه توسط

 در پدآی فون،آی اپل، و است پیشرفت و فناوری سطح ترینپیشرفته الگوی که ابرمردی

 نجایگا به چگونه اپل راستیبهواقعیت نیست.  یاما این همه .شودمی خالصه او نام

 یلطهس تحت شدنجهانی این و یافت «جهانی» ویژگی چگونه تولید، رسید؟ اشکنونی

 سرنوشت هم را اولی جهان شهروند یک و آفریقا در بومی چیمعدن یک چگونهسرمایه 

ضعیت هستند که ونیز جهانیِ کاال تنها نیست. کاالهای دیگری  یاپل در زنجیره ساخت؟

 ن برندهایتریترین و شیکمعروف کارانِپیمانبود که  قبلمشابهی دارند. همین چند سال 

 یهعهدبرآن  ای که مسئولیت مستقیمفاجعه 4.در بنگالدش فاجعه آفریدند جهانی پوشاک

 تولیدش را کاهش دهد.  یهزینه خواهدبه هر قیمت میای است که دهندهسفارش

                                                      

 ی آیفون، سازندهاپل شرکت بِرَند شکلِ به اشاره 1

 ، نقد اقتصاد سیاسی!اول ماه مه زیر آوار4 
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 لید جهانیتو جزئیات میان ارتباط ،محورکلیت نگاهی با دارد تالش رو پیش تحقیق

 نرخ یمحاسبه و مارکس تحلیل روش به که مطالبی نیست کم. هدنشان ددر آیفون را 

 ختلفم المللیبین مراکز از متعددی هایگزارش نیست کم همچنین. پردازندمی استثمار

ندک ا یقینبه اما. گویندمی جهان کشورهای در اپل کارگران بارمرارت وضعیت از که

 قرار لیلیتح و نظری هایریشه به رفتن یهدستمای را امروز جهان واقعیتِ کهست ه مطالبی

 قیقاتتح یهمؤسس پژوهش. کند برقرار دو این میان گویا و ثرؤم معنادار، پیوندی و دهد

 و اطالعات بر مبتنی و ملموس ساده، بیان با( Tricontinentaتریکونتینِنتا ) اجتماعی

 در را آن و دهد توضیح را استثمار رخن مفهوم از درستی درک دارد تالش واقعی آمار

فهوم دهد استثمار یک مخوبی نشان میبهاین مطلب  .کند محاسبه آیفون ملموسِ ینمونه

ذهنی و انتزاعی نیست که فقط مربوط به احساس و ادراک کارگران باشد بلکه یک تعبیر 

برابرِ کارگران  42رگران اپل این نکته که کامحاسبه است. قابلکامالً علمی و از نظر کمّی 

شوند ممکن است در نگاه اول شبیه به یک نساجی انگلستان در قرن نوزدهم استثمار می

یمتی ق اندیش باشد که تالش دارد به هرگوییِ فردی بدبین و سیاها اغراقشوخی و ی

ای هیتواقع یاما محاسبات این مطلب بر پایه ،ببردال ؤسسازوکارهای موجود را زیر 

جردِ یت منرخ استثمار نه فقط در وضع :گویدموجود در روند تولید چیزی دیگری می

جیده مندی هر یک از مزایایِ تولید سننسبیِ کار و سرمایه و بهره یکارگران بلکه در رابطه

 شود. می

 

*** 

مارکس همانند بسیاری از اندیشمندان حساس دوران خود نگران وضعیت ناگوار کارگران 

 یشان بود. واضح بود که کارگران تولیدکنندههای کارگریکارخانه و فعالیت اتحادیه

یافتند تا پولی را برای ارتقای سطح ها خودشان را ناتوان از این میکاال در کارخانه

شدند و هر سال که داران پولدارتر میدر حالی که کارخانه ؛کنند هشان ذخیرگیدزن
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شد. امروز نیز شرایط می تربیشداران و کارگران کارخانهگذشت نابرابری میان می

 های بزرگی مانند اپلمشابهی همانند آنچه مارکس توصیف کرد وجود دارد. شرکت

ینی اپل دستمزد پای یهای چینی سازندهکه کارگران در کارخانهدر حالی ،یابندرونق می

 گیرند و شرایط کاری سختی دارند. می

 احتماالً ،لیبرالی به این موارداز منظر نگاهی نیمبا 

خت پردا به کارگران یتربیشباید مزد  شودگفته می

عادالنه در ازای یک  یبه دستمزد روزانهآنان شود و 

نیاز دارند. مارکس این نظر را به این کار روزانه منصفانه 

هاست و آن را عیناً تکرار دلیل که خوشایند لیبرال

دانست اما همزمان می« کارانهظهشعار محاف»کنند، می

 داری کامالً غیرعملی است. درون مرزهای نظام سرمایه شرایط]تحقق آن[ در 

 تریشباما مادامی که ضرورت سرمایه برای کسب سود  دستمزدهای باالتر الزم است،

زیاد نه عادال سسطحتوانند تا دستمزدها نمی ،از کارگران در روند تولید تضعیف نشود

الزم و ضروری است  - 1تی متناسب معیشدستمزدیا  -دستمزدهای باالتر شوند. مطالبه

رفتن ها به گعامل انسانی برای اجبار آن یقادر نیست کارگران را از سلطه مطالبهاما این 

 دریافت دستمزد معیشتی فقط مبارزه بین طبقات یآزاد کند. مطالبهدستمزد )کار مزدی( 

این مبارزه نه دستمزدهای باالتر بلکه باید لغو نظام مزدی  یرا شدیدتر خواهد کرد و نتیجه

ید کارگران با»نوشت:  «ارزش سود، قیمت،»گونه که مارکس در کتاب باشد. همان

  .«هایشان حک کنندرا روی بیرق "لغو کار مزدی"انقالبی  یواژهکلید

از  و شودمعاصر را که به آیفون منجر میرئوس کلی روند تولید  مطلبما در این 

نه فقط به  کنیم. امارا ترسیم و بررسی میتولید آیفون تا طرز کار درونی سود و استثمار 

                                                      

1 Living Wage 
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ش آن[ به تحلیل مارکسیستی نرخ استثمار و ]نق تربیشای طور ویژهبهآیفون و اپل بلکه 

ا ضروری باور م به ای توجه داریم.در رقابت تولید چنین ابزارهای الکترونیکی پیچیده

میزان  شود تا بدانیم کارگران دقیقاً چهگونه محاسبه میهاست یاد بگیریم نرخ استثمار چ

 آورند. از کل ثروت اجتماعی تولید شده در هر سال را به دست می

 
 

 قسمت اول

 به آیفون خوش آمدید

 ؟ افتادچه اتفاقی می دشدر آمریکا ساخته می X اگر آیفون

ای از جمعیت جهان قادر به خریداری شد بخش عمدهدر آمریکا ساخته می X اگر آیفون

ن شد قیمت آدر آمریکا ساخته می X دهد اگر آیفونآن نبودند. یک برآورد نشان می

دالر در آمریکا  033که[ قیمت کنونی آن از ]در حالی هزار دالر آمریکا بود، 03حداقل 

 دالر در برزیل و ترکیه متغیر است.  1033 تا



 استثمار )مورد آیفون(نرخ  6 

یک کارگر با . وجود نداردهزار دالری سی X آیفونبرای خیلی ساده، قدرت خرید 

ا ها ربتواند یکی از این تلفنسال هر روز کار کند تا  16.2هند باید  حداقل دستمزد در

یباً تقرداشتن یک تلفن است.  برایسال  12.2ای جنوبی . این میزان در آفریقخریداری کند

دیگر اپل(  میلیون محصول 20پد و میلیون آی 03)همچنین موجود میلیون آیفون  03تمام 

 اند.از آمریکا ساخته شده خارج

 

کرد که اپل از به این موضوع اشاره نمی 1استیو جابز

جهانی کاال  یجیرههای پایین مالیات در طول زننرخ

 . بَردسود می

چند دلیل مرتبط به هم در خارج از آمریکا  هبآیفون 

 ،ترین دلیل آشکارشود. اولین و مهمساخته می

نیروی کار درون  ینیروی کار است. هزینه یهزینه

 ویژهبههای مشخصی از جهان آمریکا باالتر از بخش

جمهوری خلق چین است که بسیاری از محصوالت 

                                                      

 های توضیحی متن از مترجم است. * تمام پانوشت

او را در سطح قدیسی در فناورری و پیشرفت  های جریان اصلی پس از درگذشت استیو جابز،رسانه 1

، «کارابت»را به ها تمام مراحل و اجزای تولید یک کاال مانند آیفون تکنولوژی مطرح کردند. این رسانه

یع از او های موفقیت در شمارگان وسبه نام استیو جابز تقلیل دادند. کتاب یفرد« فکریخوش»و « خالقیت»

جا مملو از جمالت قصار سوری در آمریکا تجلیل کردند. همهش فردی یک مهاجر آلی از تالبه عنوان ایده

های زیادی با جلد منقوش به شمایل جابز منتشر شد. در میان )درست یا جعلی( منسوب به او بود و کتاب

ای هبازیپل، وضعیت سخت کارگران، شامورتیاین هیاهوها از فرایند تولید کاالهای شرکت ا یهمه

دکشی فشار کاری خو یدهند تا در نتیجهاتی و نرخ استثمار کارگرانی که در آغاز استخدام تعهد میمالی

مراجعه  ردمو شود، خبری نبود. در همینهایشان غرامت گرفته مینکنند و اگر خودشان را کشتند از خانواده

 «.، استثمار هنوز زنده استرفتز استیو جاب» :شود به

http://www.khosrosadeghy.com/?p=157


 

 
 

 خسرو صادقی بروجنیی / ترجمه کونتیننتالتری 7

 ی)نبود اتحادیهشرایط کاری نامناسب  ،دومین دلیلشود. جا ساخته میآیفون در آن

ویژه در مناطق آزاد تجاری بهان کارگری، ساعات کار طوالنی( در بسیاری از مناطق جه

یچ مقررات اند و ههای کارگری را ممنوع کردهو صادراتی است که صراحتاً اتحادیه

نشینی دولت در تنظیم مقررات محیط کار و استخراج مواد اولیه دولتی وجود ندارد. عقب

فاده نشده و استتصفیههای سمی به افزایش پیامدهای جانبی و منفی مانند دفع زباله

ر و د کنداستخراج معدن از مواد شیمیایی مضر که منابع آب را آلوده می هایشرکت

ها از میلیون یتربیش، تعداد بسیار شود. این تبعاتنابودی کشاورزی منجر می بهنتیجه

 دهایشان را برای کار مزدی در فراینکند تا زمینکشاورز و دهقان کوچک را مجبور می

کاال در مرکز  جهانی یتولیدِ گسیخته شده )منفصل( در زنجیرهتولید صنعتی ترک کنند. 

جهانی  ید. این مطلب توجه خود را بر تولید گسیخته شده و زنجیرهراین تغییرات قرار دا

 کاال متمرکز خواهد کرد. 

 1کاال ی جهانیزنجیره
 یرخریداشان که اجاره یا قرار داشتند. بر روی زمینها قبالً در یک مکان واحد کارخانه

دار(، کارخانه )یا سرمایه شد. سپس مالکشده بود ساختمان کارخانه ساخته می

تن و به کار انداخ برقکرد. برای تولید خرید یا اجاره میآالت درون کارخانه را میماشین

شیفت  تر وطوالنی یشد که امکان کار روزانهده میها، برق به درون کارخانه کشیماشین

د و شخریداری میاز بیرون کارخانه یا اولیه  کرد. مواد خامشب را فراهم میسوم در نیمه

شان را به کارخانه و انرژی کرد تا مهارتدار، کارگران را استخدام میپس از آن، سرمایه

و  آالت بهترنند. ماشینالها را تولید ککا کرده بیاورند و در مدت زمان مشخصی کار

 ارآمدکپیش ازها را بیشکارخانه ،همانند تقسیم کار میان کارگران تربیشهمکاری 

های قدیمی عموماً در یک مکان واحد )و مشخص( قرار داشتند. ساخت. این کارخانهمی

                                                      

1 The Global Commodity Chain 
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د. شف تأمین میاز مناطق مختل شانخام حتی زمانی که آنها در یک مکان بودند مواد

شان از لیهمواد اویا ارتباط با مناطقی بودند که  ها همیشه از نظر جهانی دربنابراین کارخانه

سه میالدی به مرور  1063 یشد. از دههمی جا تأمین یا محصوالتشان در آنجا فروختهآن

امکان را به  این سیاسی -اقتصادی یسه تغیر عمدهو  تغییر تکنولوژیکی

 شان را تغییر دهند. ها داد تا ساختار اصلیکارخانه

 

 
 کاال یجهان رهیزنج در اکنونهم. پرداختیم اتیمال درصد 53 دیبا اپل شدیم دیتول کایآمر در فونیآ اگر

 .دهدیم اتیمال درصد دو
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 پیوسته عبارت بودند از:همبهسه تغییر تکنولوژیک 

تعداد زیادی ماهواره با اهداف  1063 یاز دهه .های ارتباط از راه دورشبکه -1

 کنند.  ترهای مختلف جهان را آسانتجاری به فضا فرستاده شد تا ارتباط بین قسمت

ا رامکان این ها های اطالعاتی به شرکتبانکاستفاده از  1:شدنوتریکامپی -2

را شده در انبار( ذخیرهمحصوالت نهایی و  خامشان )مواد هایدهد تا فهرست داراییمی

 -پوترند. اگر دو کامیدر کامپیوتر نگهداری کن که نه روی یک دفتر بزرگ حسابداری

ط ای مرتبماهواره یبتوانند در شبکه -آنجلسکنگ و دیگری در لسنگیکی در ه

توانند از کاهش موجودی مواد اولیه آنجلس فوراً میشوند، دفاتر مرکزی شرکت در لس

 ها را سفارش دهند. و در زمان کوتاهی مجدداً آن دوو محصوالت درون انبار مطلع ش

کشید تا الً چند روز طول میقب 2:کارآمداستانداردسازی و تدارکات  -3

ایِ وانست در جتسادگی میبهیِ کاال کارگران بارانداز، بارِ کشتی را تخلیه کنند و محموله

های کارگران بارانداز اغلب از طریق اتحادیه ،این وجود گیرد. بااشتباهی در انبار کاال قرار 

ل شان بلکه همچنین به دلیریشان نه فقط برای افزایش دستمزد و شرایط کارادیکال

سیاسی آنها شکسته شود. در  الزم بود وحدتکردند. موضوعات سیاسی اعتصاب می

فلزی  هایشان در محفظههای باربر شروع به حمل کاالهایکشتی 1023 یاواسط دهه

توانستند در عرض چند [ میهانتینرکا]کردند. ( 0)کانتینراستاندارد  یبزرگ با اندازه

ریلی  ینندهکحملکامیون یا  توسط جرثقیل از کشتی برداشته شده و فوراً پشتساعت 

راسر تری صرف انتقال کاالها به سگیرند. این ]تغییرات[ به این معنا بود که زمان کمقرار 

 یاین فرایندها هم هزینهضعیف شد.  خیلیکارگران بارانداز  ییهشد و اتحادجهان می

                                                      

1 Computerisation 

4 Efficient logistics and standardisation 

0 Container 
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فقط یک بخش  1نقل سراسری و هم خطر اعصاب را کاهش داد. اما کانتینرسازیولحم

ها امکان تتر به شرکهای تدارکاتی پیچیدهاز انقالب در تدارکات ]تولید[ است. سیستم

ها ]از شان را رصد کنند و مطمئن شوند که آنو محصوالت تولیدشده خامدهد مواد می

ها بدون یک از اینهیچرسند. به مقصد می موقعهمسیرشان[ منحرف نشده و ب

ست که پذیر نبود و به این معنا اانالمللی استاندارد( امکسازمان بین توسطاستانداردسازی )

کی کابل الکتری یدرجهجا در جهان تولید شود. تواند از هر برای تولید می 4دادیدرونهر 

ها االن با یک استاندارد شود. آنی نمیگیرو نوع شیشه دیگر به طور خودسرانه اندازه

کاال  ینندهکهای دریافتاستانداردسازی به شرکت ،شوند. به این ترتیبدقیق تولید می

ها متدیگر به رقابت وادارند و قی یدهد تا یک تولیدکننده را علیه تولیدکنندهامکان می

کسب کنند، اگر کارگران در یک جا شرایط کاری بهتری را را کاهش دهند. 

دهد تا مسیر روند تولید را به دور به سرمایه اجازه می کارآمداستانداردسازی و تدارکات 

 تر تعیین کند. یک محل کار منعطف سمتبهو « مشکل»از این 

خش ها اجازه داد تا به تقسیم کارخانه به چندین باین سه تغییر تکنولوژیک به شرکت

یا نیروی کار متخصص ارزان قرار داشت.  خام مواد ییکنزددر فکر کنند که هر بخش 

تکه و از هم جدا شد، تکهحتی زمانی که فرایند تولید در میان کشورهای مختلف 

تولید،  ی مربوط بههای دادهمدیریت یکپارچه یِروندها را به واسطه یها همهشرکت

های و تکنیک کارآمد های تدارکاتسیستمکردند. نقل و سازندگان کنترل میوحمل

 شان در سراسر جهان مطمئنها را از حرکت سریع قطعات تولیدینقل بهتر، شرکتوحمل

گر نمایش در جای دی یتواند در یک جا ساخته شود، صفحهکند. یک خازن باتری میمی

 د. مکان سوم آورده شو و پس از آن اجزای مختلف برای مونتاژ در آیفون به

                                                      

1 Containerisation 
4 Input 
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الگوی قدیمی  1،یدگسیختگیِ تول

از یک کشور به کشور  خامانتقال مواد 

دیگر برای تولید محصول نهایی را شدت 

ای را به وجود بخشد و سیستم تازهمی

یِ آن نادیده گرفتن آورد که نتیجهمی

 یهای توسعهحقوق کارگران و پروژه

جهانی را  یملی است و در نهایت سرمایه

 کند. می برای افزایش استثمار توانمند

 یزنجیره»ما این سیستم جدید را 

نامیم که با عنوان می« جهانی کاال

جهانی کاال، تولید )همانند  یدر زنجیره شود.نیز شناخته می 4«جهانی ارزش یزنجیره»

 شود. بازاریابی و توزیع( در میان چندین شرکت در مناطق گوناگون تقسیم می

 ولیدِت»مکان داد موجودی انبارهای کاال را با روند ها اجهانی کاال به شرکت یزنجیره

ها کاالهای زیادی در انبارهایشان مدیریت کنند. ]در این روش از تولید[ شرکت 0«سرِوقت

                                                      

Disarticulation of production 1 به هم متصل و  ای زنجیرهدر مدل قدیمی تولیدِ کارخانه

ر مکان ثابت یک کارخانه جریان داشت اما گسترش ای از مراحل مختلف تولید یک کاال دکپارچهی

انجام  ای از جهانیکپارچه را گسیخته کرد و هر مرحله از تولید در گوشه سازی تولید این زنجیرهجهانی

 شود. می

4 Global value chain 

0 Just-in-Time production 

ز دارد ها نیاکه در روند تولید به آن داردمینگهاز تولید، کارخانه فقط کاالهایی را  در این روش (JIT)یا  

-Just-inدهد. الگوی مقابل آنگویی به مشتری را کاهش میانبارداری، ضایعات و زمان پاسخ یِو هزینه

Case  یا(JIC) کنند انبار نگهداری میمواد اولیه و محصوالت زیادی را در  ،گانتولیدکنند آن است که در

انبارداری و  یههزین ،در این روش کافی برای جذب بیشینه تقاضای بازار را داشته باشند. همیشه تولیداتتا 



 استثمار )مورد آیفون(نرخ  02 

رایند ف کردند تا کاالهای سفارش داده شده نیاز بازار را تأمین کنند. در ایننگهداری نمی

 رغم آنکه به ندرتبهمده است. چون ملیتی )مانند اپل( عهای چندهمچنین نقش شرکت

و ل این روند را کنتر ،با این حال ،کندتولید می آیفون تلفن 1نشان تجاریچیزی فراتر از 

 و گسیختگیِ تولیددر مورد  تربیشبرای بحث  .کندکسب میرا از آن  4سهم اصلی

 کنید. رجوع 0«های اکنوندر ویرانه»جهانی کاال لطفاً به تحقیق دیگر ما به عنوان  یزنجیره

جهانی کاال  یموجب شد زنجیره 1003 یداری در دهههای ساختاری سرمایهبحران

ی مدتهای ساختاری بلندانی وارد بحرانداری جهو تولید فوری ایجاد شود. چرا سرمایه

 ه هنوز حل نشده است؟شد ک

 .کنند سودشان را حفظ کرده یا افزایش دهندتالش می منفرد داریهای سرمایهشرکت

 دهند:هاست و به منظور آن این سری اقدامات را انجام میاین هدف آن

چند شود. هردر بازار می هاشرکتساخت محصوالت جدید که موجب انحصار  -1

 تبرداری خواهند کرد و مزیحصوالت جدید کپیدیگر به زودی از این م هایشرکت

شان و مزایای انحصاری آن ها برای محافظت از نوآورییابد. بنگاهآن نوآوری کاهش می

                                                      

توانند تر است و سازندگان میهای تولید کوتاهچرخه« سروقت تولید»میزان ضایعات مواد اولیه باال است. در 

این  ای ازه و چیز دیگری جایِ آن بسازند. شرکت تویوتا نمونهدر هر لحظه محصوالت خود را تغییر داد

 مانکاران جزءپیبه  کندبیل دریافت میی که سفارش جدید برای تولید اتومروش تولید است و فقط زمان

که در روش قدیمی، کارخانه خودروساز  در حالی ،های مختلف آن را بسازنددهد تا قسمتسفارش می

به سادگی  «سروقتتولید »ها پیدا شود. در کند تا مشتری برای آنسازد و انبار میا میبیل راز اتوم انبوهی

 سپاری کرد. ای از جهان برونتوان هر از بخش را به یک شرکت فرعی در گوشهمی

1 Brand  
4 Lion’s share 
0 In the Ruins of the Present 

https://www.thetricontinental.org/working-document-1/
https://www.thetricontinental.org/working-document-1/
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این کاالها را برای خودشان  1ثبت کنند تا جایی که امکان دارد حقوق انحصاریتالش می

 نگه دارند. 

 ازارشان از طریق تبلیغات وتر کردن بی دیگر برای بزرگهاشرکترقابت با  -4

گسترش نشان تجاری )برند( و یا با ]ابزارهای غیرقانونی[ رشوه و جاسوسی. اگر بِرَندی 

االی کامالً های دیگر کحتی اگر شرکتبا مشتریان برقرار کند،  عاطفیارتباط قادر باشد 

های رحاز ط همچنین دزدیتواند بر بازار مسلط شود. مشابهی تولید کنند، آن شرکت می

تواند شرکت را در مقابل رقبایش فروشی میهای خردهجدید یا پرداخت پول به شرکت

 منتفع کند. 

های جدید برای تولید و مدیریت نیروی کار با هدف افزایش استفاده از فناوری -0

ارگران ها کروی نیروی کار به این معنا است که شرکتوری نیروی کار. مفهوم بهرهبهره

به  زمانی معین نسبت یدر یک دوره تربیشمجبور خواهند کرد برای تولید کاالهای را 

قبل شدیدتر کار کنند. اگر فناوری و مدیریت بتوانند کارگران را مجبور سازند تا در ازای 

ه دست ب وریتوانند مزیت بهرهها میگاه شرکتتر کار کنند، آندستمزد ثابت سخت

ها از تعداد ساعات ثابتی که کارگران کاالها را تولید شرکت ،رت دیگربه عبابیاورند. 

 برند. ی میتربیشکنند سود می

ها سالح در جنگ بین شرکتثرترین ؤممکانیزاسیون  از راهتولید  یکاهش هزینه

 ،افزایش دهند شان از بازار راوری نیروی کار و سهمخواهند بهرهها اگر میاست. شرکت

آالت و ماشیندر  ،کنندگذاری میطور که در مدیریت بِرَند و تبلیغات سرمایهباید همان

ها گذاری کنند. در اصطالح مارکسیستی به این معنا است که شرکتفناوری نیز سرمایه

ان و توافزایش دهند  سرمایه به کار را نسبت واحد تولید یبرای کاهش هزینهباید 

 شان را حفظ کنند. پذیریرقابت

                                                      

1 Patents 
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برای  سکسرمایه( یکی از مقوالتی است که مار ینسبت سرمایه به کار )ترکیب ارزش

 یارزش داران برای افزایش ترکیبکند. سرمایهتجزیه و تحلیل دقیق تغییر به آن اشاره می

 استخدام نیروی کار( در ناشی از ی)هزینه ی متغیرسرمایهاز  تربیشسرمایه مجبورند 

جایی هقابل جاب یآالت و سرمایههمانند ماشین استوار ی)شامل سرمایه ثابت یسرمایه

 گذاری کنند. ( سرمایهخاممانند مواد 

ن یب یدهد تا رابطهسرمایه به مارکس امکان می یمفهوم ترکیب ارزش

ها در گذاریثابت( به سرمایه ی)سرمایه خامبر زمین، تجهیزات و مواد ها گذاریسرمایه

 اهاز روری نیروی کار )و بهره صمتغیر( در روند تولید را مشخ ینیروی کار )سرمایه

ها در گذاری وسیع شرکتتعیین کند. سرمایهمکانیزاسیون( و ایجاد ارزش اضافی را 

سودآوری  شد اما در عوضسرمایه منجر  یزایش ترکیب ارزشثابت به اف یسرمایه

 سرمایه در آمریکا طی یترکیب ارزش ،. برای مثالاقتصادی را در بلند مدت کاهش داد

سود در همین  که نرخدرصد افزایش یافت در حالی 130به میزان  1092تا  1020 هایسال

برای می یداک مشکل درونی و های سودآوری که یدرصد افت کرد. بحران 20دوره 

های مولدشان را به مناطقی با گذاران را واداشت تا فعالیتداری است سرمایهسرمایه

انتقال تولید به  1وتر نیروی کار منتقل کنند )برای مثال کشورهای جنوب(دستمزد پایین

پذیر امکاند اتفاق افتا 1093 یکه در دهه سیاسی یسه تغییر عمدهبدون جنوب جهان 

 شد. نمی

 

 بلوک سوسیالیستی در اروپای شرقی  و فروپاشی اتحاد شوروی -1
                                                      

مین رو انجامد. از همی «گرایش نزولی سود»به منظور افزایش بارآوری تولید به  ی ثابتسرمایهافزایش  1

«. تداری خودِ سرمایه اسمانع واقعی تولید سرمایه»نویسد: است که مارکس در جلد سوم کتاب سرمایه می

، باال بردن شدت استثمار، پایین بردن دستمزدها نسبت به ارزشی ی ثابتسرمایه مارکس ارزان شدن عناصر

ی «نندهعوامل خنثی ک»ی بیکاران و تجارت خارجی را به عنوان کند، ارتش ذخیرهکه نیروی کار تولید می

  برد.گرایش نزولی نرخ سود نام می
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 دلخواه و جهانیِ ، مانعی که از پیشرویفروپاشید اتحاد شوروی و بلوک شرق وقتی

 از بین رفت. اتحاد شوروی به بلوک کشورهای ،کردملیتی جلوگیری میداری چندسرمایه

مانعِ شوروی جهانی داده بود و این کشورها از  یقدرت ابراز وجود در عرصهجهان سوم 

و بلوک شرق برای پیشبرد یک نظم اقتصادی جدید استفاده کردند که شامل حق 

ن معنا بود که به ایالیستی یسوسمانعِ شد. فروپاشی مشی توسعه و تجارت میحاکمیت خط

تا االن  که ربه خوردضشان ر حق حاکمیتتوانایی کشورهای جهان سوم برای گفتگو بر س

  1.ادامه داردهمچنان نیز 

 چین برآمدنبحران بدهی جهان سوم و  -2

برای  حاکمیت ملی و لزوم ایجاد اقتصادهای ملیحقها استعمارگری، نپس از قر

 یهای بدهی اواخر دههاما بحرانهای پسااستعماری مانند چین دارای اهمیت بود. دولت

شان را به نظام تجارت جهانی لاین کشورها را مجبور کرد که استقال 1093 یدهه و 1003

ازمان مالکیت فکری و س بدیع واگذار کنند. نظام تجارت جهانی جدید که توسط قوانین

خانه در یک [ کارالگوی تولید قدیمی مبتنی براز ] تربیشتجارت جهانی ایجاد شده است، 

چین  رعصر اصالح بازاکند. کمک می« جهانی»یِ ای چندملیتی و ایدههمحل به ابرشرکت

جهانی کاال بود. در این دوران  یاصلی در زنجیره یکنندهآغاز شد مشارکت 1009که از 

چین  عمدتاً در سواحل صدها میلیون کارگر چینی ،تولید گسیختهدر جریان  1009از سال 

 د.به کار گرفته شونهای تولید منفصل دورپیمایی برای کار درتا  در دسترس بود

                                                      

ثال ی امولیبرالی و سرمستانهئیِ نواقعاً موجود، ایده داری و سوسیالیسمقطبی سرمایهوجودِ جهان دو 1

ممکن  بدیل دیگری»برد. تاچر پس از فروپاشی بلوک شرق با این ادعا که مارگارت تاچر را زیر سوال می

ولیبرال قرار دهد. در دوران ئتالش کرد تمام جهان را زیر سیطره چتر یکپارچه و جهانیِ نظم ن« نیست

قابت میان و به دلیل ررق، کشورهای پیرامونی در توازن قوای میان دو بلوک موجود پیشافروپاشی بلوک ش

رند. ها امتیازاتی را بگیمقاومت کنند و یا از آندو بلوک غرب یا شرق توانستند مقابل هر یک از می هاآن

  با یکپارچه شدن نظم جهانی این امکان منتفی شد.اما 
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دولت از نیازهای شهروندانش در آمریکای  هاسیاستجداساختن  -3

 شمالی، اروپا و ژاپن

های جدیدی را وضع کردند که ها در مثلثِ آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن سیاستدولت

گذاری[ به کشورهای د تا ]برای سرمایهداشان اجازه میهای مستقر در سواحلبه شرکت

ها به بخش مالی آزادی ورود و خروج نسبتاً کامل از دیگر بروند. این سیاست

ها که به ایجاد اقتصادهای ملی هایی مانند عوارض و یارانهسیاستداد. شان میکشورهای

ی تعمارهای پسااسجهان سوم و دولت یملی )عناصر حیاتی پروژه یتوسعه یو برنامه

ها ه شرکتولیبرالیسم( بکنار گذاشته شد. فضای سیاستی جدید )ن ،کردجدید( کمک می

های ارهای را در سراسر قهای قدیمی و محلی را رها کرده و کارخانهاجازه داد تا کارخانه

 . ساختمیدر همه مناطق زمانی را و قطعات کاالها  جهان ایجاد کنند که اجزا

 جهانی کاال یزنجیرهآیفون در 
و اجزای  خامتواند وجود داشته باشد. مواد جهانی کاال نمی یآیفون اپل بدون چرخه

داد شود. برای تولید آیفون دو نوع درونکشور جهان تأمین می 03یِ آیفون از سازنده

 وجود دارد: )ورودی( 

 قطعات تولیدشده -4  خام مواد -1

مالکیت فکری عامل دیگری است 

ه در تولید آیفون نقش دارد. مالکیت ک

و قطعات  خامهمانند مواد فکری 

داد نیست بلکه حق شده یک درونتولید

ت ها اسقانونی داده شده توسط دولت

شود. تواند پایه و اساس رانت که می

های مدعی حقوق مالکیت بر شرکت

تولیدات دارویی یا فناوری الکترونیک، 

این  یگیرند و بر پایهتوسط دولت را به کار می ده به آنهارانت استفاده از حقوق داده ش
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شوند. یک فرضیه این است دیگران از این محصوالت می یحق انحصاری مانع استفاده

دارد رانت مالکیت فکری حاصل  حقپس  ،سازدهای مذکور را میکه چون اپل فناوری

، اینترنت -دنسازهای که آیفون را میاما تقریباً تمام فناوریها را طلب کند. از فروش تلفن

با پول ]بودجه[ عمومی داده شده به  -1یار صوتی، صفحه لمسی، فعالGPSم تسیس

های وریبه بیان دیگر، اپل از فنا اند.ای تحقیقاتی توسعه داده شدههها و آزمایشگاهدانشگاه

های رکتبه شتوسعه یافته توسط دولت برای تولید آیفون استفاده کرده است. دولت 

ها شوند. خصوصی مانند اپل امکان داد تا خواستار مالکیت حقوق فکری برای این فناوری

سود حاصل از ابتکارات مبتنی بر تأمین مالی بخش عمومی به بخش خصوصی رسید و 

سازند هایی از آیفون را میکه هم بخش 4هایی مانند فاکسکانشرکترسد. همچنان می

ل یک که اپبه دلیل محافظت از حقوق مالکیت فکری و این ،کنندمیو هم آن را مونتاژ 

لوگیری ها جند از ]فعالیت[ اپل و فروش این تلفننتوابِرَند قدرتمند را ساخته است، نمی

 رو هستیم: هروبال ؤسها را نساخته، با این اپل این فناوریچون ند. نک

 شده توسط بخش یتأمین مال چه کسی مستحق است تا از فناوری»

 «.عمومی سود ببرد؟
 یک آیفون خواهید یافت: خاماین مواد را در میان مواد 

آلومینیوم، آرسنیک، کربن، کوبالت، کولتان )نیوبیوم و تانتالوم(، مس، گالیوم، طال،  

 . آهن، پالتین، سلیکون و قطع

 

                                                      

1 Voice-activated assistant (Siri) 

4 Foxconn 



 استثمار )مورد آیفون(نرخ  08 

 
تأمین  1از منابع مختلفی از جمهوری دموکراتیک کنگو تا بولیوی خاماین مواد 

های معروفی مانند یونیسف )صندوق کودکان های سازمانها گزارشطی این سالشود. می

ی سازندگان اپل از کار کودکان برا یالملل استفادهسازمان ملل متحد( و سازمان عفو بین

مزد دست ها به معدنچیاندهد آناستخراج این مواد معدنی از معدن را افشا کرده و نشان می

 کنند. پرداخت می (4نمیربخورمزد اچیزی )بسیار ن

                                                      

انند اپل و ی وسایل الکترونیکی )مهای تولیدکنندهتوجه به کشورهایی که مواد اولیه مورد نیاز ابرشرکت 1

های خالتهای جهانی، توازن قوا و دتر پویشکنند سرنخ خوبی برای تحلیل دقیقمایکروسافت( را تأمین می

ورالس راستی با حمایت آمریکا علیه مکودتای دست امپریالیستی درون این کشورهاست. برای مثال پس از

برای استفاده  درصدِ ذخایر لیتیوم جهان( 03بولیوی )  ذخایر لیتیومدر بولیوی، شماری از تحلیلگران، سلطه بر 

سازی بولیوی با ملیهای خارجی دانستند. و نیروی کار ارزان بومیان را عامل موثری در دخالت هااین شرکت

های توسعه و خدمات اجتماعی برای کاهش فقر و ابع اولیه درآمد حاصل از آن را برای طرحمعادن و من

 نابرابری به ویژه در میان بومیان بولیوی هزینه کرد. 

4 Starvation wages 
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هزار کودک در شرایط بسیار  23الملل نشان داده گزارش سازمان عفو بین ،برای مثال

کنند تا این مواد خام را استخراج خطرناک در معادن جمهوری دموکراتیک کنگو کار می

رای ان بادی است. این کودککنند. مرگ، قطع عضو و مشکالت بهداشتی مزمن امری ع

کنند و بارهای سنگین را از معادن عمیق ساعت در روز کار می 14 دالر در روز، یک تا دو

ی های معدن به خوبکه کار کودکان اجباری است، شرکتبرند. عالوه بر اینبیرون می

 ،استخراج مواد خام مهم و مواد معدنی کمیاب زمین بسیار پایین است یآگاهند که هزینه

ایین پمعادن کنند از یتفنگ کارگران را مجبور م ینظامی با لولهی شبههاچون گروه

اط بشکال انضاَمرکزی است. این  آشنا در آفریقای یاکنون این یک منظرهبروند. هم

و همچنان به عنوان  کندن میآیفون را از زمین تأمی عناصر مهم و معدنیِ ،نیروی کار

  شود.انی کاال تلقی میجه یبخش زنجیره ترینارزشبی

آن مربوط  یترین نسخهشود و تازهروز می)مرتب به 1اپل یکنندهرفتاری عرضه آیین

یِ گوید اپل معتقد است همه کارگران در زنجیرهصراحت میبهاست(  4310به سال 

اید با ببا کارگران مستحق یک محیط کار اخالقی و منصفانه هستند. یِ محصول عرضه

رفتار شود و سازندگان اپل باید باالترین استانداردهای حقوق  منزلتین احترام و تربیش

کارانی پیمانبرای اپل و  چندانیرسد این کلمات معنای بشر را رعایت کنند. به نظر می

 کنند. تأمین میرا از مناطقی دور از تصور خریداران آیفون  خامدارد که مواد ن

ا تا کشور جهان، از اروپ 03وارد واحدهای تولیدی درحداقل  خامپس از آن مواد 

 شود. های چین ساخته میآیفون در کارخانه شود. بسیاری از اجزایچین می

هایی از آیفون به مبدأ تولید قسمتنگاهی  ،شدهقطعات تولید سازندگانبرای فهم تنوع 

 بیندازید:  6و  2

 سنج: شتابBosch در آلمان، اختراع در آمریکا 

                                                      

1 Apple’s Supplier Code of Conduct 

https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-Code-of-Conduct-January.pdf
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 ها و رمزگذارهای صوتی:تراشه Cirrus Logic  در آمریکا )تولید خارج از

آمریکا(

 پایه:  یپردازندهQualcomm )در آمریکا )تولید خارج از آمریکا

 ها: سامسونگ در کره جنوبی،باتری Huizhou Desay Batteryندر چی 

 اپن، ها: سونی در ژدوربینOmniVision های دوربین در آمریکا تراشه

در تایوان دوربین را  TMSCکاران پیمانسازد اما را می FaceTimeجلوییِ 

کنند تولید می

 جنوبی و ها و پردازشگرها: سامسونگ در کرهتراشهTSMC  در تایوان، با

 ادر آمریک GlobalFoundriesشان همکاری شریک

 کننده:کنترل هایتراشه PMC Sierra  وBroadcom Corp  در آمریکا

)تولید خارج از آمریکا( 

 Japan Display  .و شارپ در ژاپنLG Display جنوبیدر کره 

  TSMC  .در تایوانSK Hynix جنوبیدر کره 

 Alps Electric در ژاپن 

 انگشت را  گر اثریِ حستأییدکنندهAuthentec رای سازد اما بدر چین می

 کندسپاری میلید به تایوان برونتو

 جانبی:  یحافظهToshiba جنوبیدر ژاپن و سامسونگ در کره 

 STMicroelectronics در ایتالیا و فرانسه 

 پیچ واسط صوتی: سیمTDK در ژاپن 

  مونتاژ اسکلت اصلی: فاکسکان وPegatron در چین 

 مانند تراشه( های سیگنال مختلطNFC شرکت :)NXP در هلند 

 برای آیفون  یبدنه( 2پالستیکیC:) Hi-P  وGreen Point-Jabil  در

 سنگاپور
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 1:های فرکانس رادیوییماژول Win Semiconductors  تولیدکنندگان(

 Avagoهای ( در تایوان. فناوریRF Micro Devicesو  Avagoماژول 

در  Qualcommدر آمریکا. شرکت  TriQuint Semiconductorو 

(LTEمدت )ای بلندکا برای ساخت اتصال چرخهآمری

 برای نمایش(: نمایش و محافظ  یهصفح(Corning (Gorilla Glass)  در

های یاقوتی رنگ کریستال GT Advanced Technologiesآمریکا. 

 کندهای نمایش را تولید میصفحه برای

 Texas Instruments ،Fairchild  وMaxim Integrated در آمریکا 

  حسگر لمسی تشخیص هویت کاربر: شرکتTSMC  وXintec  .در تایوان

 لمسی:  یکننده صفحهکنترلBroadcom  در آمریکا )تولید در خارج از

آمریکا( 

 ها: شرکت یِ ماژولکنندهفرستند و تقویتSkyworks  وQorvo  در آمریکا

  .)تولید در خارج از آمریکا(

 
                                                      

های های فرکانس رادیوی یک دستگاه الکترونیکی کوچک است که برای انتقال یا دریافت سیگنالماژول1 

 شود. رادیوی بین دو دستگاه به کار برده می
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ترین ماز تایوان مه (Hon Hai Precision Industry) کسکانشرکت تولیدی فا

میلیارد دالر  163یِ درآمد ساالنه 4310ها است. این شرکت در سال شرکت در میان این

میلیون کارگر در  1.0ترین کارفرمای بخش خصوصی در چین است و داشت. بزرگ

یان وال مارت و لیست حقوقی آن در چین قرار دارد. در سراسر جهان فقط کارفرما

های هنکنند. رسوایی در این کارخااز فاکسکان کارگر استخدام می تربیشدونالد مک

به دلیل  1«های فاکسکانخودکشی»ای به نام اکنون پدیدهتولیدی امری عادی است. هم

میر کارگران در اعتراض به دستمزدهای پایین و شرایط بد کاری در شهر ومرگوفور 

 4«قطارِ خودکشی»این پدیده را های چینی رسانهدر شینزن چین وجود دارد. فاکسکان 

این  4314دو شخصیت دانشگاهی چینی در در سال  2«جنی چان»و  0«پون نگای»نامیدند. 

دین شان از چنها در گزارش بسیاری انتقادیپدیده را در فاکسکان بررسی کردند. آن

نجا کشیم، ایما همیشه فریاد می»کنند: قل میکارگر در کارخانه مونتاژ تلفن همراه ن

خیلی سخت است، ما در یک اردوگاه کار اجباری گیر افتادیم، فاکسکان ما را [ شرایط]

مان کند! آیا ما باید کرامت انسانیمدیریت می «اطاعت، اطاعت، اطاعت مطلق»با اصول 

ر مورد یف این کارگر زن دبرای درک سرعت کار به توص«. کنیم؟ایی تولید را فدایِ کار

را از روی خط تولید  2من یک مادِربورد»اش گوش دهید: ثانیه از روز کاری 13

                                                      

1 Foxconn Suicides 
4 Suicide express 
0 Pun Ngai 
2 Jenny Chan 

 مداری تخته (Mainboard or Motherboard: انگلیسی به) اصلی برد یا برد مادر یا مادر بُردِ 2

فاقی ات دسترسی حافظه مرکزی، پردازنده واحد مانند رایانه گوناگون هایبخش که است الکتریکی

(RAM) بایوس نظیر دیجیتالی مهم و کاربردی بسیار هایقطعه و شوندمی سوار آن روی بر ...و (BIOS) 

  .اندرفتهگ قرار آن در
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 4الکتریسیته ساکن ضد یکنم، آن را در کیسهآن را اسکن می 1دارم، آرم تجاریبرمی

ثانیه، پنج تا کار انجام  13کشد، من هر گذارم. هر یک از این کارها دو ثانیه طول میمی

آیفون  033( گفت هر روز هزار و 4311) 0«برایان مرچنت»یک کارگر زن به «. دهممی

شود. او مسئول پاک کردن سطح صیقلی خاص روی صفحه نمایش از زیر دستانش رد می

 2.انداختساعت در روز، در هر دقیقه سه صفحه نمایش را برق می 14تلفن بود و به مدت 

                                                      

1 Logo 

برای نگهداری قطعات الکتریکی به کار  (electricity bag-antistatic) کیسه ضدالکتریسیته ساکن 4

 زند. ها آسیب میرود که تخیله الکتریسیته ساکن به آنمی

0 Brian Merchant 
  انداخته است.صفحه نمایش را برق می 4163با یک محاسبه ساده این کارگر روزانه  2
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کدام چند دقیقه های پشتی هرو مونتاژ قاب 1های تراشهکارهای دیگر مانند بستن تخته

 4314تا  4313کشد. فشار روی کارگران غیرعادی است. استیو جابز از سال طول می

گاهی های آکسفان( آقاطعانه ادعا کرد اپل از نرخ باالی خودکشی در آکسفان )خودکشی

 [ مسلطاوضاعهمه ما بر این ]»کرد مرتب اعالم میدارد و مسئله تحت کنترل است. او 

. تواند فقط با خودکشی سنجیده شودادامه دارد و نمیهمچنان مسئله  ،این وجود با«. هستیم

عریف تزندگی کارگران را دستمزدهای پایین و شرایط بد کاری )از جمله تحقیر روزانه( 

ند و تهدید بام یک ساختمان رفتکارگر در چند مورد روی پشت 123ر کند. حداکثمی

ک عنوان یک تاکتیبه« خودکشی فاکسکان»آنها از کنند. کردند خودشان را پرت می

  آیفون است.برای تولید  فرایندسطحی از  . اینزنی استفاده کردندچانه

 

 قسمت دوم

 تحلیل مارکسیستیِ آیفون
د. هیچ هستی« انسان»ید مطمئن باشید که توانشدید می خشمگینچه خواندید اگر از آن

ی کند، خواه در معادن آمریکاای که آیفون را ایجاد میانسانی نباید در مورد شرایط کاری

از خشم  فراتر مطلب باشد. اما این اعتنابیهای شرق آسیا، التین و آفریقا یا در کارخانه

 -االیک ک–ی به تولید آیفون ارچوب تحلیل مارکسیستاست. ما مایلیم از طریق چ

 مندیمالقهعداریم از دست اپل و فاکسفان عصبانی باشیم بلکه  حقبپردازیم. ما نه فقط 

 ،میزان استثمار کارگران برای تولید این کاال را محاسبه کنیم. به عبارت دیگر بتوانیم

 خواهیم نرخ استثمار را محاسبه کنیم. می

ان مارکس است. این محاسبه به ما امک یمفاهیم در نظریه نرخ استثمار یکی از مهمترین

 ایندهد تا نشان دهیم کارگران چقدر در افزایش ارزش در روند تولید نقش دارند. می

دهد حتی اگر با جادویِ استثنایی مکانیزاسیون و مدیریت کارآمد فرایند نشان میموضوع 

                                                      

1 Chip boards 
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ن نرخ منافع ایشود. ستثمار]همچنان[ زیاد میبه کارگران پرداخت شود، نرخ ا تربیشتولید 

ویحاً تحلیل نرخ استثمار تلکند. داران و کارگران را به طور کمّی بیان میمتضاد سرمایه

سهم  ا بفهمند چقدر ازسازد تاین نرخ کارگران را قادر میسیاست رادیکال است.  مستلزم

 برای بنابراین قالبی شود،آنها اختصاص داده میران به داشده، توسط سرمایهارزش تولید

رخ نبرای درک سازد. به منظور سازماندهی تولید و پایان استثمار می سروش متفاوت

ی ]به عنوان[ یک اصطالح کلیداستثمار ابتدا باید بفهمیم مارکس خودِ کاال و ارزش را 

 کرد.یچگونه معنا م 1اقتصادی یمارکسیستیِ اندیشه نظامدر 

 

اش س اثر حماسیکمارکاال چیست؟ 

( را با بحث در مورد کاال 1960) سرمایه

کاال، بیش از »نویسد: کند. او میمی آغاز

است. چیزی که  خارجی هر چیز یک شیء

های خود هر نوع نیاز انسان را با ویژگی

کند. ماهیت این نیازها، چه از برآورده می

 ییریشکم ناشی شود چه تخیلی باشد، تغ

دهد. چگونگی برآورده در موضوع نمی

یِ اهمیت است، خواه مستقیماً در حکم وسیلهجا بین نیازهای انسانی هم در اینشدن ای

  4.«یِ وسیله تولید برآورده شودمعاش، یعنی شیئی مصرفی و خواه نامستقیم به مثابه

 

                                                      

 است. « اقتصادِ مارکسیستی»منظور همان  1

سرمایه )نقدی بر اقتصاد سیاسی(، جلد اول، کارل مارکس، ترجمه حسن مرتضوی، نشر آگه، چاپ  4

  62، ص 1096اول، 
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ف ی مصییرکاال یک شیییء مفید اسییت اما بیش از چیزی مفید اسییت که هدفی را برا

اش تواند فروخته شود و افراد سازندهکند. همچنین چیزی است که میکننده برآورده می

درون کاال  4«ارزش ]مبادله[» و 1«یارزش مصرف»کند. پس دو را قادر به کسیب سود می 

نده کنوجود دارد. ارزش مصیرف کاال فقط مطلوبیت آن و چیزی است که برای مصرف 

 ،: تماس گرفتنکاربردهای زیادی داردچون  ،خوب اسیییتمیانید. آیفون ییک مثیال     می

نما و دسییت گرفتن زمانی که احسییاس ناخوشییایندی  فیلم، اسییتفاده به عنوان قطب دیدنِ

 .(تصویرتاندارید )یا حتی برای بهتر کردن 

دانیم که در میان ]همان[ قیمت کاال است. می ارزش کاال )ارزش مبادله(،

بین قیمت و ارزش کل وجود  یدر مورد رابطه سو ارزشمندبحث طوالنی ها مارکسیست

های ها به قیمتیِ تبدیل ارزشیعنی مسئله -0«یِ تبدیلمسئله»دارد. این بحث به عنوان 

 یسطح مطالبهما معتقدیم در مثال آیفون این  ،این وجود باشود. شناخته می -تولید

                                                      

1 Use value 

4 ]Exchange[ value 

0 The transformation problem 
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ه مهمی ب ینتیجه یمدارد و همچنان قادرنمییِ نرخ استثمار[ بازهمشخص ما را ]از محاسب

 وریم. بیادست 

تواند در بازار . این فقط ارزشی است که کاال میتدالر اس 000ی آیفون ارزش مبادله

وانند تهای متبلور شده وجود دارد که میاز قیمت، انبوهی از ارزش رکسب کند. اما فرات

و  4«متغیر یسرمایه» 1،«ثابت ییهسرما»بندی شوند: در سه بخش از ارزش کل دسته

 ها مفاهیم اصلی برای تحلیل مارکسیستی هستند. . این0«ارزش اضافی»

 ثابت یسرمایه

شود توسط اعمال کار و ماشین آالت به مواد خام مختلفی که به درون کارخانه منتقل می

آالت، ن)ماشی اد کمکی شامل تجهیزات کارشوند. این مواد خام و دیگر موکاال تبدیل می

اند. درونِ این مواد خام که دیگر وسایل و ...( قبالً از طبیعتِ مناطق دیگر درست شده

ارزش مواد خام و تجهیزات مختلف کار از نظر وجود دارد.  2نیستند کار مجسم« خام»

ید اکنون به کاالهای جدشده است. این مقدار ارزش ثابت همکمّی در میران کارشان ثابت 

شود. کارل شده در روند تولید منتقل شده و ارزش آنها وارد کاالهای جدید میساخته 

 نامد. می« ثابت یسرمایه»مارکس ارزش این مواد و تجهیزات کار را 

و مواد معدنی است که روی خط  تفلزا یثابت برای آیفون شامل همه یسرمایه

که با این مواد خام کار آالت های مستهلک ماشینود. همچنین بخششمونتاژ دیده می

شان را در روند تولید کاال تغییر آالت ارزشکنند. فلزات، مواد معدنی و ماشینمی

ماند. در پایان روند شود. این ارزش ثابت میها در آیفون حفظ میدهند. ارزش آننمی

ا و ...( هآالت، ساختماناز ابزار تولید )مواد خام، ماشینتولید، کل ارزش انتقال داده شده 

                                                      

1 Constant capital  

4 Variable capital 
0 Surplus value 
2 Embodied labour 
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ماند می ها که ثابتاش در ابزار تولید باشد. ارزش آناز ارزش اولیه تربیشتواند چیزی نمی

 در آیفون وجود دارد. 

 متغیر یسرمایه

داری طی روند تولید ]در موارد های سرمایهشرکت

 کنند: گذاری اولیه میزیر[ سرمایه

 ان یِ مزد و مزایای کارگران که به عنوهزینه

 شود. متغیر شناخته می یسرمایه

 های غیردستمزدی به ویژه وسایل، هزینه

ها ... که به آنها، انرژی وختمانآالت، ساماشین

 گویند. ثابت می یسرمایه

مولد  یِ کارگران به تعبیر مارکسیستیکنیم همهما برای ساده کردن محاسبه، فرض می

ن کنند و همانند کارگراضافی تولید میهستند. )به عبارت دیگر کسانی که ارزش ا

  .کنند(ی کاال، ارزش اضافی را فقط توزیع نمیغیرمولد فعال در بخش مبادله

داری مردم از دو طریق آزاد هستند. آنها از بردگی آزاد هستند و آزادند در نظام سرمایه

، مردم کنندکه خودشان را سیر می هاییروشد. آزادی از بردگی و نتا از گرسنگی بمیر

اد صاحب سرمایه )زمین یا پول( تا ظرفیت نیروی کارشان را به افر کندرا مجبور می

 در عوضهستند(، اما  آزاد فروشند )چون آنها از بردگیبفروشند. مردم خودشان را نمی

شان ن –فروشند. دستمزدها با مقدار مشخصی پولنیروی کارشان را در ازای دستمزد می

که برای تأمین نیازهای مصرفی کارگران ضروری است،  -معینی ارزشیِ مقدار دهنده

دانست. این کاال همانند مارکس نیروی کار را یک کاالی خاص میمطابقت دارند. 

و ارزش ]مبادله[ است. دستمزدها ارزش  یارزش مصرف یکاالهای دیگر دارای دو جنبه

ش مصرفِ نیروی کار است. این کار، ارز خودِ کهیِ نیروی کار هستند در حالیمبادله
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یِ نیروی کار برای فهم مارکسیستی ارزش اضافی تمایز بین ارزش مصرف و ارزش مبادله

 و تولید آن بنیادی است. 

کارگران در یک روز کاری معین ظرفیت نیروی کارشان را به یک فعالیت کاری 

به  آالتو ماشین خامتبدیل کردن مواد  های مختلف آنها برایکنند. مهارتتبدیل می

شود. مقدار کل ارزش تولیده شده توسط کارگران در یک روز کاال به کار گرفته می

 ها برای مصرف و بازتولید خودشاناز چیزی است که آن ی با شرایط کار معین بیشکار

خود  –ها برای مصرف و بازتولید ]نیروی کار[شان احتیاج دارند که آن ینیاز دارند. ارزش

اری ایجاد از ارزشی است که در طول روزِ کبخشی فقط  – دهدستمزد نشان میرا در د

کنند. ارزش تولید می ،شوداز دستمزدی که به آنها پرداخت می کنند. کارگران بیشمی

آالت ر مدیریت کار تغییر کند یا ماشینشود. اگاین ارزشِ مازاد، ارزش اضافی نامیده می

معنایش د و شوشده طی روزِ کاری کم یا زیاد میزش تولیدعت متفاوتی کار کنند، اربا سر

این  -شود. این واقعیت که نیروی کار  (تواند زیاد )یا کمکه ارزش اضافی می این است

کیفیتی دارد که بیش از چیزی که برای بازتولید خودش نیاز دارد، ارزش  -کاالی خاص

 سازد. یر میی متغکند، از آن سرمایهتولید می

زمان ارتی به عب .تر از کشورهای دیگر استزندگی پایین داستاندار در برخی کشورها

 –زمبعد از زمانِ کارِ ال –یِ روزِ کاری تر است. زمان کار اضافی، باقیماندهکار الزم کوتاه

رای از مقدار نیازِ الزم ب کارگر صرف تولید کاالهایی بیش زمانی است کهیعنی  است.

 کند. داخت دستمزدش میپر
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 نرخ ارزش اضافی

ارزش  و ی متغیرسرمایههای بندیبا استفاده از دسته -نرخ ارزش اضافی–مفهومِ مارکس

ت که شده در روند تولید اسیِ متغیر بخشی از ارزش تولیدایهشود. سرماضافی محاسبه می

دار ز ارزش است که به سرمایهرسد. در مقابل آن ارزش اضافی بخشی ابه کارگران می

تواند به عنوان بیان کمّی می -s/vیا  -ی متغیرسرمایهرسد. نسبت ارزش اضافی به می

االی شود. یک کاستثمار کارگران در نظر گرفته شود که نرخ ارزش اضافی نامیده می

 233 ی ثابتسرمایهفرضی را در نظر بگیرید که ارزش کل آن هزار دالر است. ارزش 

 هایشده و در شکل روند تولید وارد – ، وسایل و انرژیخاممواد  – دالر است. آن سرمایه

یچ آن ه ماند. ارزشرده( مینخواش ثابت )دستاما ارزش ،شودمختلف دوباره ترکیب می

دالر است.  423 -ندکنچیزی که کارگران دریافت می -ی متغیرسرمایهکند. ی نمیتغییر

ارزش ایجاد شده طی زمانِ کارِ مقدار  –برددار سود میکه سرمایهچیزی  – افیضارزش ا

بر یا ارزش اضافی تقسیم s/vدالر است. نرخ استثمار با  423اضافی است که در مثال ما 

ر اختیار ما را دشود. اعداد این کاالی فرضی رابط تعریفی زیر محاسبه می ی متغیرسرمایه

 گذارد: می
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s/v = $423/ $423 = 1331  

به ازای هر یک دالری که [ ]یعنیدرصد است.  133، نرخ استثمار کارگر در این کاال

 برد. دار یک دالر ارزش اضافی سود میکند، سرمایهکارگر دریافت می

یِ نندهن تولیدکاکنون ابزارهای مفهومی در اختیار داریم تا نرخ استثمار کارگراما هم

 کار-زشار ییِ تجربی نظریهآیفون را محاسبه کنیم. باید اشاره شود که برای محاسبه

 این اماکنند. میسازی بسازیم که واقعیت را ساده مفروضاتیمارکس حتماً باید 

ند توانمیاز نظر ما  –ها هستندیِ ارزشکنندههایی که منعکسمثل قیمت –اتضوفرم

 ,Shaikh And Tonak) کنندآمیز نمیها نتایج را اغراقسازیشوند و این سادهتوجیه 

1002). 
کنیم. معتقدیم این مبلغ دالر( شروع می 000در آمریکا ) X با قیمت فروش آیفون

های مجسم در هر ارزشدهد. حجم تقریباً ارزش کل مجسم شده در کاال را نشان می

، ی ثابتسرمایهبخش است:  هداری شامل سرمایهشده در روند تولید سکاالی تولید

ارزش کل را در  هایبخشو ارزش اضافی. بنابراین باید ارزش این  ی متغیرسرمایه

 تخمین بزنیم.  Xآیفون

جزئیاتی به ویژه در مورد قیمت اجزای  TechInsightsهای داده :ی ثابتسرمایه

گذارد. قیمت کل در اختیار ما می Xو آیفون XS Maxر دو مدل آیفونیِ هسازنده

اولین بند  ، این وجود دالر است. با 002.22و  220ی این دو مدل به ترتیب اجزای سازنده

است. ]این  1«پشتیبانی، مونتاژ و بازرسی» مواد یهای ]هزینه[ شامل هزینهاز ستون

کند. تحلیلی ساخته شده توسط مارکس مغشوش می ها را برای تمایزاتبندی[ دادهتقسیم

 چون برای انجام این کارها باید نیروی است، ی متغیرسرمایهبازرسی و مونتاژ مربوط به 

ی رمایهساست و به  خامکار خریداری شود. اما مواد پشتیبانی فقط بخش دیگری از مواد 

 تی ثابسرمایه یردن موضوع، رقم فوق را از محاسبهتعلق دارد. ما برای ساده ک ثابت
                                                      

1 test/assembly/supporting 
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 003.93و ( 220 – 42.2دالر ) 249.23تقریباً  ی ثابتسرمایهبراین میزان ناکنیم. بحذف می

 X  ،003.90را با استفاده از آیفون ی ثابتسرمایهمیزان ( است. 002.22 – 42.22دالر )

 گیریم. ر میظدالر در ن

شود استفاده می Xبرای محاسبه نرخ ارزش اضافی در آیفون مطلب روشی که در این)

همانند روشی است که کارل مارکس نرخ ارزش اضافی در تولید نخ )صنایع نساجی( را 

 ... پوند است 24ای مزدها هفته» مارکس در جلد اول کتاب سرمایه نوشت: محاسبه کرد.

 203پوند =  93شود. بنابراین، ارزش اضافی در این مورد پوند می 213قیمت نخ برابر با 

11=  24/93پوند است. بنابراین نرخ ارزش اضافی  213 –پوند 
10

 1درصد است(120

ی بخش متغیر ارزش کل آیفون مشکل سازتر است. ما با محاسبه: ی متغیرسرمایه

در ند. کدستمزد را منتشر نمی [بوط بهعات ]مررو هستیم که اطالهکاری اپل روبمخفی

یِ ما اطالعات کافی در مورد هزینه . اوالًدکراشاره  دیگر یبه دو مسئله بایدها مورد داده

یروی کار ی ناپل برای تحقیق و طراحی اولیه آیفون را در اختیار نداریم. ما معتقدیم هزینه

ف های مختلها در مدلچون این هزینه ، نادیده گرفت توانمیرا در تحقیق و طراحی اولیه 

ناچیز  خیلیهای جدیدتر یِ تحقیق و توسعه برای آیفونآیفون پخش شده و سهم هزینه

 است. 

های های دستمزدی بین کارگرانی که بخشهای شفافی در مورد تفاوتثانیاً، ما داده

را ی های دستمزدنداریم. این تفاوت ،سازندمختلف آیفون را در کشورهای گوناگون می

 ،سازندهایی که قطعات مختلف آیفون را میچون اکثر شرکت ، تواند نادیده گرفتمی

ست. توجه نیقابلجا های دستمزدی در آنای قرار دارند که این تفاوتدر مناطق دستمزدی

راج ستخکنیم و ادر واقع چون صورتحساب دستمزد را بر اساس وجه تولید حساب می

 ما اینکنیم. که آن را کاهش دهیم، متورم میگیریم، بیش از آنرا نادیده می خاممواد 

دالر( بر  42.22) ی متغیرسرمایهمان از گیریم تا طرحات را برای این درنظر میضوفرم

                                                      

 62ص  ،سرمایه 1
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د مصرفی ولمو این میزان احتماالً کار  اساس مواد پشتیبانی، مونتاژ و بازرسی قابل قبول باشد

 زند.در روند تولید آیفون را بیش از اندازه تخمین می

 

 دالر 000ارزش کل آیفون: 

 دالر 003.90: (c) ی ثابتسرمایه

 دالر 42.22: (v) ی متغیرسرمایه

 (s)ارزش اضافی  =ارزش کل  -( ی متغیرسرمایه+  ی ثابتسرمایه)

 دالر 633.26=  دالر 999 – دالر( 25.22دالر +  383.73)

دالر ارزش اضاف به  630.26شود، اپل دالر فروخته می X ،000هر بار یک آیفون

 کند.شکل پول کسب می

 

 
 نرخ استثمار چیست؟ 

 (s( / ارزش اضافی )v) ی متغیرسرمایه=  633.26/  25.22=  2527%
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های آوری شده از مثالبرابرِ نرخ استثمار جمع 42درصد است. این نرخ  4229نرخ استثمار 

ی ( است. به عبارت دیگر، کارگران سازنده1960) سرمایهمارکس در جلد اول کتاب 

از کارگران نساجی انگلستان در قرن نوزدهم  تربیشبرابر  42آیفون در قرن بیست و یکم، 

 شوند. استثمار می

 گوید؟د به ما چه میدرص 2527عدد 

گوید بخش بسیار کوچکی از کار ِ روزانه به ارزش مورد نیاز کارگران این عدد به ما می

ای از روز توسط کارگر صرف شود و بخش عمدهبه عنوان دستمزد اختصاص داده می

ر چه نرخ استثمار باالتند. هردار را افزایش دهد و ثروت سرمایهنشود تا کاالها را بسازمی

 شود. می تربیشنیز باشد، ثروتِ سرمایه توسط نیروی کار 

 

 پیوست

کل سود  توزیع جغرافیایِ (4311) 0جیسون دِدریکو  4، گِرِگ لیندِن1کنت ال. کرامر

شان ها در مطالعهرا تحلیل کردند. آن 2کنندگان اولیه آیفونشده توسط عرضهکسب

انداز واد تقسیم کردند و از یک چشمو م داد را به نیروی کارهای درونهزینه

)مواد(  ی ثابتسرمایهغیرمارکسیستی تالش کردند سهم تقریبی ارزش اضافی )سود کل(، 

ما با استفاده از این تعیین کنند.  2 )نیروی کار( را در ارزش کل آیفون ی متغیرسرمایهو 

 . را تعیین کنیم 2 آیفون خ استثمارتوانیم نرسرانگشتی می یو یک محاسبه جدول

 درصد است. )سودِ اپل +  00، 2سهم تقریبی ارزش اضافی از ارزش کل آیفون

های آمریکایی غیر از اپل + سودِ کشورهایِ امارات، تایوان ژاپن، سود شرکت

 کره جنوبی+ سودهای نامشخص(

                                                      

1 Kenneth L. Kraemer 

4 Greg Linden  

Jason Dedrick 0 
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 درصد است.  41.0کل مواد اولیه  یسهم هزینه 

 0.2سهم نیرویِ کار غیرچینی  درصد است که 2.0کار  کل نیروی یسهم هزینه 

 است.  درصد

 نیروی کار غیرچینی شامل دستمزد یدر نظر بگیرید که بخش اعظمی از هزینه 

کارمندان ارشد و مدیریتی است )کارگران غیرمولدی که دستمزدهایشان از 

د از درص 1.2توانیم فقط می قاعدتاًشود(. پس سهم ارزش اضافی پرداخت می

درصد و سهم  1.9را در نظر بگیریم. سهم کارگران چینی  ی متغیرسرمایه

 است.  ی متغیرسرمایهاز کل  1.2کارگران مولد غیرچینی 

 ( 00/ 0.0درصد = ) 4400، معادل 2 ین ارقام نرخ استثمار آیفونبا توجه به ا

 است. 
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