ﻣﻘـﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه :ﻧـﺮخ اﺳـﺘﺜﻤﺎر
)ﻣﻮرد آﯾﻔﻮن(  /ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺗــﺮی ﮐﻮﻧﺘﯿﻨﻨﺘــﺎ /
ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺧﺴﺮو ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺮوﺟﻨﯽ
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ رﺋﻮس ﮐﻠﯽ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽﺷﻮد و از ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن ﺗﺎ ﻃﺮز ﮐﺎر دروﻧﯽ ﺳﻮد و اﺳﺘﺜﻤﺎر را ﺗﺮﺳﯿﻢ
و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن و اﭘﻞ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋهای
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ]ﻧﻘﺶ آن[ در رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﺿﺮوری
اﺳﺖ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ
ﮐﺎرﮔﺮان دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﮐﻞ ﺛﺮوت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺳﺎل
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ.

ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر )ﻣﻮرد آﯾﻔﻮن(
ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮی ﮐﻮﻧﺘﯿﻨﻨﺘﺎ
ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺧﺴﺮو ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺮوﺟﻨﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ
آﯾﻔﻮن زﯾﺒﺎ ،ﺟﺬاب ،ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ .ﭼﻨﺪان
ارزان ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺮﯾﺪاری ،ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻄﺤﯽ از ﺗﻮان
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آن ﺿﺒﻂ ﮐﺮد .ﻓﻨﺎوریاش
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎل از ﯾﮑﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﻔﻮن اﻏﻮاﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺰوﻟﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻊ
اﺻﻠﯽ ﺧﻮدش ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ارزش را اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻏﻮا و اﯾﺠﺎد ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﺳﺖ .آﯾﻔﻮن اﯾﻦ
ﻫﺪف را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮﮐﻮب ،اﻏﻮاﮔﺮی ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻮرداری از
آن ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺄن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از آن ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﯾﮏ اﻧﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ از ﻃﺮف ﮔﺮوهِ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .ﺳﯿﺐ
ﮔﺎززدهای] [۱ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﺧﺮوج اﻧﺴﺎن از ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻮاز ورود ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺎﺷﺪ! ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ
ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ را اﻏﺮاقﮔﻮﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻢﻋﻘﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ،ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺴﻠﻂ در ﻗﺎﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻣﻌﺼﻮم و داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻧﺨﺒﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛
اﺑﺮﻣﺮدی ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎوری و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ و اﭘﻞ،
آیﻓﻮن ،آیﭘﺪ در ﻧﺎم او ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪی واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻪراﺳﺘﯽ اﭘﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽاش رﺳﯿﺪ؟ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ وﯾﮋﮔﯽ
»ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺪﻧﭽﯽ
ﺑﻮﻣﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺟﻬﺎن اوﻟﯽ را ﻫﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎﺧﺖ؟ اﭘﻞ در
زﻧﺠﯿﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ِ ﮐﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎرانِ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ و
ﺷﯿﮏﺗﺮﯾـﻦ ﺑﺮﻧـﺪﻫﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﭘﻮﺷـﺎک در ﺑﻨﮕﻼدش ﻓـﺎﺟﻌﻪ آﻓﺮﯾﺪﻧـﺪ[۲].
ﻓﺎﺟﻌﻪای ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺑﺮﻋﻬﺪهی ﺳﻔﺎرشدﻫﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪش را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺶ رو ﺗﻼش دارد ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯿﺖﻣﺤﻮر ،ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ را در آﯾﻔﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روش
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮارتﺑﺎر
ﮐﺎرﮔﺮان اﭘﻞ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪﯾﻘﯿﻦ اﻧﺪک ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖِ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز را دﺳﺘﻤﺎﯾﻪی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی و
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﻌﻨﺎدار ،ﻣﺆﺛﺮ و ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو
ﺑﺮﻗـﺮار ﮐﻨـﺪ .ﭘﮋوﻫـﺶ ﻣﺆﺳﺴـﻪی ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﺮﯾﮑﻮﻧﺘﯿﻨِﻨﺘـﺎ
) (Tricontinentaﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ،ﻣﻠﻤﻮس و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر
واﻗﻌﯽ ﺗﻼش دارد درک درﺳﺘﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ و
آن را در ﻧﻤﻮﻧﻪی ﻣﻠﻤﻮسِ آﯾﻔﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ذﻫﻨﯽ و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺣﺴﺎس و ادراک ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻋﻠﻤﯽ و از ﻧﻈﺮ
ﮐﻤّﯽ ﻗﺎﺑﻞﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﭘﻞ  ۲۵ﺑﺮاﺑﺮ ِ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻧﺴﺎﺟﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﮕﺎه
اول ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻮﺧﯽ و ﯾﺎ اﻏﺮاقﮔﻮﯾﯽ ِ ﻓﺮدی ﺑﺪﺑﯿﻦ و ﺳﯿﺎهاﻧﺪﯾﺶ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش دارد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را زﯾﺮ ﺳﺆال
ﺑﺒﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در روﻧﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺠﺮد ِ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻠﮑﻪ در راﺑﻄﻪی ﻧﺴﺒﯽ ِ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﻣﺰاﯾﺎی ِ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
***************
ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺣﺴﺎس دوران ﺧﻮد ﻧﮕﺮان وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺎﮔﻮار ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮیﺷﺎن ﺑﻮد .واﺿﺢ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﮐﺎﻻ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﺎﺗﻮان
از اﯾﻦ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﻟﯽ را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ذﺧﯿﺮه
ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪداران ﭘﻮﻟﺪارﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﮐﻪ

ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪداران و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺮوز
ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد وﺟﻮد دارد.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞ روﻧﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺳﺎزﻧﺪهی اﭘﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری
ﺳﺨﺘﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻧﯿﻢﻧﮕﺎﻫﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺰد ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد و آﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰد روزاﻧﻪی
ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ازای ﯾﮏ ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
را ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎﺳﺖ و آن را ﻋﯿﻨﺎً ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» ،ﺷﻌﺎر ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ« ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ]ﺗﺤﻘﻖ آن[ در
ﺷﺮاﯾﻂ درون ﻣﺮزﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﺎﻣﻼ ً ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.

دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻻزم اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
ﺳﻮد ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﺸﻮد ،دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺤﺲ ﻋﺎدﻻﻧﻪ زﯾﺎد ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ -ﯾﺎ
دﺳﺘﻤﺰدی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﯿﺸﺖ] - [۳ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﺎدر
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮان را از ﺳﻠﻄﻪی ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺟﺒﺎر آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ
دﺳﺘﻤﺰد )ﮐﺎر ﻣﺰدی( آزاد ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻓﻘﻂ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت را ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻪ
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻐﻮ ﻧﻈﺎم ﻣﺰدی ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ در ﮐﺘﺎب »ﺳﻮد ،ﻗﯿﻤﺖ ،ارزش« ﻧﻮﺷﺖ» :ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺪواژهی
اﻧﻘﻼﺑﯽ »ﻟﻐﻮ ﮐﺎر ﻣﺰدی« را روی ﺑﯿﺮقﻫﺎﯾﺸﺎن ﺣﮏ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ رﺋﻮس ﮐﻠﯽ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽﺷﻮد و از ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن ﺗﺎ ﻃﺮز ﮐﺎر دروﻧﯽ ﺳﻮد و اﺳﺘﺜﻤﺎر را ﺗﺮﺳﯿﻢ
و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن و اﭘﻞ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋهای
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ]ﻧﻘﺶ آن[ در رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﺿﺮوری

اﺳﺖ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ
ﮐﺎرﮔﺮان دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﮐﻞ ﺛﺮوت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺳﺎل
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ اول
ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ
اﮔﺮ آﯾﻔﻮن  Xدر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺎد؟
اﮔﺮ آﯾﻔﻮن  Xدر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاری آن ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﺑﺮآورد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﮔﺮ آﯾﻔﻮن  Xدر
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۰ﻫﺰار دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد] ،در
ﺣـﺎﻟﯽﮐﻪ[ ﻗﯿﻤـﺖ ﮐﻨـﻮﻧﯽ آن از  ۹۰۰دﻻر در آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺗـﺎ  ۱۹۰۰دﻻر در
ﺑﺮزﯾﻞ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ،ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن  Xﺳﯽﻫﺰار دﻻری وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﮏ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد در ﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ  ۱۶٫۵ﺳﺎل ﻫﺮ روز ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در آﻓﺮﯾﻘﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ  ۱۴٫۵ﺳﺎل ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم  ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
آﯾﻔﻮن ﻣﻮﺟﻮد )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن آیﭘﺪ و  ۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮ اﭘﻞ(
ﺧﺎرج از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ] [۴ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﭘﻞ از ﻧﺮخﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻ ﺳﻮد ﻣﯽﺑ َﺮد.

آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ در ﺧﺎرج از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ آﺷﮑﺎر ،ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪی
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر درون آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺟﻬﺎن ﺑﻪوﯾﮋه
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت آﯾﻔﻮن در آنﺟﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .دوﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ )ﻧﺒﻮد اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﮐﺎرﮔﺮی،
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ( در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
ﺗﺠﺎری و ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎً اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی را ﻣﻤﻨﻮع
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ دوﻟﺖ در ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ
و ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺳﻤﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪﻧﺸﺪه و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻀﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﺪ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺒﻌﺎت ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺶﺗﺮی از ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺸﺎورز و دﻫﻘﺎن ﮐﻮﭼﮏ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﺰدی در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪِ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه )ﻣﻨﻔﺼﻞ( در زﻧﺠﯿﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻ در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه و
زﻧﺠﯿﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
زﻧﺠﯿﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻ][۵
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺒﻼ ً در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن واﺣﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦﺷﺎن ﮐﻪ
اﺟﺎره ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻟﮏ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ )ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار( ،ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت درون ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ
اﺟﺎره ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ،ﺑﺮق ﺑﻪ
درون ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر روزاﻧﻪی ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ و ﺷﯿﻔﺖ
ﺳﻮم در ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻮاد ﺧﺎم ﯾﺎ اوﻟﯿﻪ از ﺑﯿﺮون

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ،ﮐﺎرﮔﺮان را اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻬﺎرت و اﻧﺮژیﺷﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و در ﻣﺪت زﻣﺎن
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﻬﺘﺮ و ﻫﻤﮑﺎری
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ
ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن واﺣﺪ )و
ﻣﺸﺨﺺ( ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮاد
ﺧﺎمﺷﺎن از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ از
ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪﺷﺎن از
آنﺟﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن در آﻧﺠﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .از دﻫﻪی ۱۹۶۰
ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻣﺮور ﺳﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺳﻪ ﺗﻐﯿﺮ ﻋﻤﺪهی اﻗﺘﺼﺎدی-
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ داد ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﯽﺷﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﻨﺪ.

اگر آیفون در آمریکا تولید میشد اپل باید  ۳۵درصد مالیات
میپرداخت .هماکنون در زنجیره جهانی کالا دو درصد مالیات میدهد.

ﺳﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪﻫﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
 -۱ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎط از راه دور .از دﻫﻪی  ۱۹۶۰ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﺎﻫﻮاره

ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻬﺎن را آﺳﺎنﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۲ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮیﺷﺪن [۶] :اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ داراﯾﯽﻫﺎیﺷﺎن )ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﯾﯽ
ذﺧﯿﺮهﺷﺪه در اﻧﺒﺎر( را ﻧﻪ روی ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺑﺰرگ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮐﻪ در
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ دو ﮐﺎﻣﯿﭙﻮﺗﺮ -ﯾﮑﯽ در ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ و دﯾﮕﺮی
در ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ -ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺒﮑﻪی ﻣﺎﻫﻮارهای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻮﻧﺪ ،دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰی
ﺷﺮﮐﺖ در ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ ﻓﻮراً ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت درون اﻧﺒﺎر ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد و در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺠﺪداً آنﻫﺎ را
ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪ.
 -۳اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی و ﺗﺪارﮐﺎت ﮐﺎرآﻣﺪ [۷] :ﻗﺒﻼ ً ﭼﻨﺪ روز ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ
ﺗﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎراﻧﺪاز ،ﺑﺎرِ ﮐﺸﺘﯽ را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪی ِ ﮐﺎﻻ
ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﺎی ِ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ در اﻧﺒﺎر ﮐﺎﻻ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎراﻧﺪاز اﻏﻠﺐ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی رادﯾﮑﺎلﺷﺎن
ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎریﺷﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻮد وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺷﻮد .در اواﺳﻂ دﻫﻪی  ۱۹۵۰ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎیﺷﺎن در
ﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﻧﺪازهی اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ] ([۸ﮐﺮدﻧﺪ.
]ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ[ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ از ﮐﺸﺘﯽ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻓﻮراً ﭘﺸﺖ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﯾﺎ ﺣﻤﻞﮐﻨﻨﺪهی رﯾﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ]ﺗﻐﯿﯿﺮات[ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺎن ﮐﻢﺗﺮی ﺻﺮف اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎ
ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺷﺪ و اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎراﻧﺪاز ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺳﺮاﺳﺮی و ﻫﻢ ﺧﻄﺮ اﻋﺼﺎب را ﮐﺎﻫﺶ
داد .اﻣﺎ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﺳﺎزی] [۹ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از اﻧﻘﻼب در ﺗﺪارﮐﺎت ]ﺗﻮﻟﯿﺪ[
اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻮاد ﺧﺎم
و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪهﺷﺎن را رﺻﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ]از
ﻣﺴﯿﺮﺷﺎن[ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﺪه و ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦﻫﺎ
ﺑﺪون اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی )ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد( اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دروندادی] [۱۰ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
از ﻫﺮ ﺟﺎ در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد .درﺟﻪی ﮐﺎﺑﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻧﻮع ﺷﯿﺸﻪ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽﺷﻮد .آنﻫﺎ اﻻن ﺑﺎ ﯾﮏ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﻗﯿﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪهی ﮐﺎﻻ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه را ﻋﻠﯿﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ وادارﻧﺪ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ
ﮐﺎرﮔﺮان در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺑﻬﺘﺮی را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی و

ﺗﺪارﮐﺎت ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ
دور از اﯾﻦ »ﻣﺸﮑﻞ« و ﺑﻪﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﻨﻌﻄﻒﺗﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ ارزان ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﯿﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ و از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﻤﻪی روﻧﺪﻫﺎ را ﺑﻪ
واﺳﻄﻪی ِ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪی دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺪارﮐﺎت ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را از ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪیﺷﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺧﺎزن ﺑﺎﺗﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد،
ﺻﻔﺤﻪی ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ و ﭘﺲ از آن اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﻮﻧﺘﺎژ در
آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺳﻮم آورده ﺷﻮد.
ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ِ ﺗﻮﻟﯿﺪ [۱۱]،اﻟﮕﻮی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺧﺎم از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺷﺪت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎزهای
را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ِ آن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان و
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و در
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻬﺎﯾﺖ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی

ﺟﻬﺎﻧﯽ

را

ﺑﺮای

ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ را »زﻧﺠﯿﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»زﻧﺠﯿﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ارزش«] [۱۲ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در زﻧﺠﯿﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮐﺎﻻ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ( در ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
زﻧﺠﯿﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﻣﮑﺎن داد ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻻ را
ﺑﺎ روﻧﺪ »ﺗﻮﻟﯿﺪِ ﺳﺮ ِوﻗﺖ«] [۱۳ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ] .در اﯾﻦ روش از ﺗﻮﻟﯿﺪ[
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی زﯾﺎدی در اﻧﺒﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﻘﺶ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞ( ﻋﻤﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺑﻪرﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ
ﻧﺪرت ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری] [۱۴ﺗﻠﻔﻦ آﯾﻔﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ روﻧﺪ را ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﻬﻢ اﺻﻠﯽ] [۱۵را از آن ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻣﻮرد ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ِ ﺗﻮﻟﯿﺪ و زﻧﺠﯿﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻ
ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »در وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی اﮐﻨﻮن«] [۱۶رﺟﻮع
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در دﻫﻪی  ۱۹۷۰ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ زﻧﺠﯿﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮐﺎﻻ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮری اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﭼﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ وارد ﺑﺤﺮانﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻨﻔﺮد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﻮدﺷﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﯾﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪف آنﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آن اﯾﻦ ﺳﺮی اﻗﺪاﻣﺎت را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ:
 -۱ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺼﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ زودی از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﮐﭙﯽﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد و ﻣﺰﯾﺖ آن ﻧﻮآوری ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از
ﻧﻮآوریﺷﺎن و ﻣﺰاﯾﺎی اﻧﺤﺼﺎری آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد
ﺣﻘﻮق اﻧﺤﺼﺎری ﺛﺒﺖ] [۱۷اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
 -۲رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎزارﺷﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری )ﺑﺮﻧﺪ( و ﯾﺎ ﺑﺎ ]اﺑﺰارﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ[
رﺷﻮه و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ .اﮔﺮ ﺑِﺮ َﻧﺪی ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻی ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ،
آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دزدی از ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
رﻗﺒﺎﯾﺶ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﮐﻨﺪ.
 -۳اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎ
ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر .ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺮهروی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮان را ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﯾﮏ دورهی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﮐﺎر

ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﻨﺎوری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ در
ازای دﺳﺘﻤﺰد ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،آنﮔﺎه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺰﯾﺖ
ﺑﻬﺮهوری ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺎت
ﺛﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﻮد ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ از راه ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼح در ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺳﻬﻢﺷﺎن از
ﺑﺎزار را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑِﺮ َﻧﺪ و
ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ ،در ﻣــﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﻓﻨــﺎوری ﻧﯿــﺰ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .در اﺻﻄﻼح ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪی واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﻨﺪ و ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮیﺷﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر )ﺗﺮﮐﯿﺐ ارزﺷﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ( ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارزﺷﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺘﻐﯿﺮ )ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر( در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی
ﺛﺎﺑﺖ )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﺳﺘﻮار ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﺧﺎم( ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ.

و

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی

ﻗﺎﺑﻞ

ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮﮐﯿﺐ ارزﺷﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻮاد ﺧﺎم )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ( ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺘﻐﯿﺮ( در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را
ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر )از راه ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن( و اﯾﺠﺎد ارزش
اﺿﺎﻓﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری وﺳﯿﻊ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارزﺷﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ اﻣﺎ در ﻋﻮض ﺳﻮدآوری اﻗﺘﺼﺎدی
را در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﮐﺎﻫﺶ داد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ارزﺷﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۴۷ﺗﺎ  ۱۹۸۵ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۰۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﻫﻤﯿﻦ دوره  ۵۳درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﺮد .ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺳﻮدآوری
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ دروﻧﯽ و داﯾﻤﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را
واداﺷﺖ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب(و] [۱۸اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺟﻬﺎن ﺑﺪون ﺳﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در دﻫﻪی ۱۹۸۰
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ.
 -۱ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و ﺑﻠﻮک ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ
وﻗﺘﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺎﻧﻌﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﺮوی
دﻟﺨﻮاه و ﺟﻬﺎﻧﯽ ِ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ.

اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﻪ ﺑﻠﻮک ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻗﺪرت اﺑﺮاز وﺟﻮد در ﻋﺮﺻﻪی
ﺟﻬﺎﻧﯽ داده ﺑﻮد و اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻣﺎﻧﻊ ِ ﺷﻮروی و ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﯾﮏ ﻧﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﺷﺪ .ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻣﺎﻧﻊ ِ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﺷﺎن
ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺗﺎ اﻻن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد[۱۹].
 -۲ﺑﺤﺮان ﺑﺪﻫﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم و ﺑﺮآﻣﺪن ﭼﯿﻦ
ﭘﺲ از ﻗﺮنﻫﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮی ،ﺣﻖﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی
ﻣﻠﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖﻫﺎی ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺑﺪﻫﯽ اواﺧﺮ دﻫﻪی  ۱۹۷۰و دﻫﻪی  ۱۹۸۰اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر
ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼلﺷﺎن را ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺎم
ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺪﯾﻊ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ از ]اﻟﮕﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ[ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ اﺑﺮﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ و اﯾﺪهی ِ »ﺟﻬﺎﻧﯽ«
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﺼﺮ اﺻﻼح ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ ﮐﻪ از  ۱۹۷۸آﻏﺎز ﺷﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪهی
اﺻﻠﯽ در زﻧﺠﯿﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻮد .در اﯾﻦ دوران از ﺳﺎل  ۱۹۷۸در
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ،ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮ ﭼﯿﻨﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﯿﻦ
در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر در دورﭘﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 -۳ﺟـﺪاﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎ دوﻟـﺖ از ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺷﻬﺮوﻧـﺪاﻧﺶ در آﻣﺮﯾﮑـﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ ،اروﭘﺎ و ژاﭘﻦ
دوﻟﺖﻫﺎ در ﻣﺜﻠﺚِ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،اروﭘﺎ و ژاﭘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را
وﺿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﻮاﺣﻞﺷﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺗﺎ ]ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری[ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ
آزادی ورود و ﺧﺮوج ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﺎﻣﻞ از ﮐﺸﻮرﻫﺎیﺷﺎن ﻣﯽداد .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮارض و ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﻠﯽ )ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﭘﺮوژهی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم و دوﻟﺖﻫﺎی ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎری
ـﺪ
ـﺘﯽ ﺟﺪﯾـ
ـﺎی ﺳﯿﺎﺳـ
ـﺪ .ﻓﻀـ
ـﻪ ﺷـ
ـﺎر ﮔﺬاﺷﺘـ
ـﯽﮐﺮد ،ﮐﻨـ
ـﮏ ﻣـ
ـﺪ( ﮐﻤـ
ﺟﺪﯾـ
)ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ( ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﺤﻠﯽ
را رﻫﺎ ﮐﺮده و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای را در ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺎرهﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﺟﺰا و ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺎﻻﻫﺎ را در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.

آﯾﻔﻮن در زﻧﺠﯿﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻ

آﯾﻔﻮن اﭘﻞ ﺑﺪون ﭼﺮﺧﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮاد
ﺧﺎم و اﺟﺰای ﺳﺎزﻧﺪهی ِ آﯾﻔﻮن از  ۳۰ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن دو ﻧﻮع درونداد )ورودی( وﺟﻮد دارد:

 -۱ﻣﻮاد ﺧﺎم

 -۲ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن ﻧﻘﺶ دارد .ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻓﮑﺮی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﯾﮏ درونداد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس راﻧﺖ
ﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺪﻋﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات داروﯾﯽ ﯾﺎ ﻓﻨﺎوری
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،راﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻘﻮق داده ﺷﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ را
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی اﯾﻦ ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎری ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎدهی دﯾﮕﺮان
از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن اﭘﻞ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﯽﺳﺎزد ،ﭘﺲ ﺣﻖ دارد راﻧﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﮐﻪ آﯾﻔﻮن را
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ -اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ  ،GPSﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ ،ﻓﻌﺎلﯾﺎر ﺻﻮﺗﯽ] –[۲۰ﺑﺎ
ﭘـﻮل ]ﺑـﻮدﺟﻪ[ ﻋﻤـﻮﻣﯽ داده ﺷـﺪه ﺑـﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫـﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫـﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،اﭘﻞ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .دوﻟﺖ
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞ اﻣﮑﺎن داد ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺣﻘﻮق
ﻓﮑﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از اﺑﺘﮑﺎرات ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ رﺳﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن] [۲۱ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از آﯾﻔﻮن را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و
ﻫﻢ آن را ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی و
اﯾﻦﮐـﻪ اﭘـﻞ ﯾـﮏ ﺑِﺮ َﻧـﺪ ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ را ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از

]ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ[ اﭘﻞ و ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﻨﺎوریﻫﺎ را ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ:

ﭼﻮن

اﭘﻞ

اﯾﻦ

»ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻓﻨﺎوری ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﻮد ﺑﺒﺮد؟«.
اﯾﻦ ﻣﻮاد را در ﻣﯿﺎن ﻣﻮاد ﺧﺎم ﯾﮏ آﯾﻔﻮن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ:
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ،آرﺳﻨﯿﮏ ،ﮐﺮﺑﻦ ،ﮐﻮﺑﺎﻟﺖ ،ﮐﻮﻟﺘﺎن )ﻧﯿﻮﺑﯿﻮم و ﺗﺎﻧﺘﺎﻟﻮم(،
ﻣﺲ ،ﮔﺎﻟﯿﻮم ،ﻃﻼ ،آﻫﻦ ،ﭘﻼﺗﯿﻦ ،ﺳﻠﯿﮑﻮن و ﻗﻄﻊ.

اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎم از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻨﮕﻮ ﺗﺎ
ﺑﻮﻟﯿﻮی] [۲۲ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺮوﻓﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ )ﺻﻨﺪوق ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ( و ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﺘﻔﺎدهی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﭘﻞ از ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ از ﻣﻌﺪن را اﻓﺸﺎ ﮐﺮده و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن
دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی )ﻣﺰد ﺑﺨﻮرﻧﻤﯿﺮ] ([۲۳ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﺸﺎن داده  ۴۰ﻫﺰار ﮐﻮدک در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﻣﻌﺎدن ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻨﮕﻮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎم را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮگ ،ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﻣﺰﻣﻦ اﻣﺮی ﻋﺎدی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺎ دو دﻻر در روز۱۲ ،
ﺳﺎﻋﺖ در روز ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ را از ﻣﻌﺎدن ﻋﻤﯿﻖ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن اﺟﺒﺎری اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪن ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ آﮔﺎﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪی اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﻬﻢ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻤﯿﺎب
زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪی ﺗﻔﻨﮓ

ﮐﺎرﮔﺮان را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻣﻌﺎدن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﯾﮏ
ﻣﻨﻈﺮهی آﺷﻨﺎ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ .اﯾﻦ اَﺷﮑﺎل اﻧﻀﺒﺎط ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر،
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ِ آﯾﻔﻮن را از زﻣﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﯽارزشﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ زﻧﺠﯿﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪهی اﭘﻞ]) [۲۴ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪروز ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ
ﻧﺴﺨﻪی آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۹اﺳﺖ( ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﭘﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در زﻧﺠﯿﺮهی ِ ﻋﺮﺿﻪی ِ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺴﺘﺤﻖ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر اﺧﻼﻗﯽ و
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ اﺣﺘﺮام و ﻣﻨﺰﻟﺖ رﻓﺘﺎر
ﺷﻮد و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻨـﺪ .ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ اﯾـﻦ ﮐﻠﻤـﺎت ﻣﻌﻨـﺎی ﭼﻨـﺪاﻧﯽ ﺑـﺮای اﭘـﻞ و
ﭘﯿﻤﺎنﮐـﺎراﻧﯽ ﻧـﺪارد ﮐـﻪ ﻣـﻮاد ﺧـﺎم را از ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ دور از ﺗﺼـﻮر
ﺧﺮﯾﺪاران آﯾﻔﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ از آن ﻣﻮاد ﺧﺎم وارد واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی درﺣﺪاﻗﻞ  ۳۰ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ،از
اروﭘﺎ ﺗﺎ ﭼﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﺟﺰای آﯾﻔﻮن در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭼﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺗﻨﻮع ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از آﯾﻔﻮن  ۵و  ۶ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ:
·
·

ﺷﺘﺎبﺳﻨﺞ Bosch :در آﻟﻤﺎن ،اﺧﺘﺮاع در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ و رﻣﺰﮔﺬارﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ Cirrus Logic :در آﻣﺮﯾﮑﺎ

)ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج از آﻣﺮﯾﮑﺎ(
·

ﭘﺮدازﻧﺪهی ﭘﺎﯾﻪ Qualcomm :در آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج از

آﻣﺮﯾﮑﺎ(
ﺑﺎﺗﺮیﻫــﺎ :ﺳﺎﻣﺴﻮﻧــﮓ در ﮐــﺮه ﺟﻨــﻮﺑﯽHuizhou Desay ،
·
Batteryدر ﭼﯿﻦ
دورﺑﯿﻦﻫــﺎ :ﺳــﻮﻧﯽ در ژاﭘــﻦ OmniVision ،در آﻣﺮﯾﮑــﺎ
·
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ ِ  FaceTimeرا ﻣﯽﺳﺎزد اﻣﺎ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران TMSC
در ﺗﺎﯾﻮان دورﺑﯿﻦ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ و ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎ :ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ و  TSMCدر
·
ﺗﺎﯾﻮان ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﯾﮏﺷﺎن  GlobalFoundriesدر آﻣﺮﯾﮑﺎ
·

ـﺪه PMC Sierra :و  Broadcom Corpدر
ـﺎی ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨـ
ﺗﺮاﺷﻪﻫـ

آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج از آﻣﺮﯾﮑﺎ(
·
·
·

 Japan Displayو ﺷﺎرپ در ژاﭘﻦ LG Display .در ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ
 TSMCدر ﺗﺎﯾﻮان SK Hynix .در ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ
 Alps Electricدر ژاﭘﻦ

ﺗﺄﯾﯿﺪﮐﻨﻨـﺪهی ِ ﺣﺴـﮕﺮ اﺛـﺮ اﻧﮕﺸـﺖ را  Authentecدر ﭼﯿـﻦ
·
ﻣﯽﺳﺎزد اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻮان ﺑﺮونﺳﭙﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ
·

ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺟﺎﻧﺒﯽ Toshiba :در ژاﭘﻦ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ

·

 STMicroelectronicsدر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ

·

ﺳﯿﻢﭘﯿﭻ واﺳﻂ ﺻﻮﺗﯽ TDK :در ژاﭘﻦ

·

ﻣﻮﻧﺘﺎژ اﺳﮑﻠﺖ اﺻﻠﯽ :ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن و  Pegatronدر ﭼﯿﻦ

·

ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺨﺘﻠﻂ )ﻣﺎﻧﻨﺪ  :(NFCﺷﺮﮐﺖ  NXPدر ﻫﻠﻨﺪ

ﺑﺪﻧﻪی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ )ﺑﺮای آﯾﻔﻮن  ۵C): Hi-Pو Green Point-
·
 Jabilدر ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
ﻣﺎژولﻫــﺎی ﻓﺮﮐــﺎﻧﺲ رادﯾــﻮﯾﯽWin Semiconductors [۲۵]:
·
)ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣــﺎژول  Avagoو  (RF Micro Devicesدر ﺗــﺎﯾﻮان.
ﻓﻨﺎوریﻫــﺎی  Avagoو  TriQuint Semiconductorدر آﻣﺮﯾﮑــﺎ .ﺷﺮﮐــﺖ
 Qualcommدر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﺗﺼﺎل ﭼﺮﺧﻪای ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت )(LTE
ﺻﻔﺤﻪی ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻣﺤﺎﻓﻆ )ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ(Corning (Gorilla :
·
 (Glassدر آﻣﺮﯾﮑﺎ GT Advanced Technologies .ﮐﺮﯾﺴﺘﺎلﻫﺎی ﯾﺎﻗﻮﺗﯽ
رﻧﮓ ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
·
آﻣﺮﯾﮑﺎ

 Texas Instruments، Fairchildو  Maxim Integratedدر

·
ﺗﺎﯾﻮان.

ﺣﺴﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ :ﺷﺮﮐﺖ  TSMCو  Xintecدر

ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﺻﻔﺤﻪی ﻟﻤﺴﯽ Broadcom :در آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺗﻮﻟﯿﺪ در
·
ﺧﺎرج از آﻣﺮﯾﮑﺎ(

ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪهی ِ ﻣﺎژولﻫﺎ :ﺷﺮﮐﺖ  Skyworksو Qorvo
·
در آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺧﺎرج از آﻣﺮﯾﮑﺎ(.

ﺷﺮﮐـﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﻓﺎﮐﺴـﮑﺎن ) (Hon Hai Precision Industryاز ﺗـﺎﯾﻮان
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷درآﻣﺪ
ﺳﺎﻻﻧﻪی ِ  ۱۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر داﺷﺖ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در
ﭼﯿﻦ اﺳﺖ و  ۱٫۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮ در ﻟﯿﺴﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ آن در ﭼﯿﻦ ﻗﺮار دارد.
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن وال ﻣﺎرت و ﻣﮏدوﻧﺎﻟﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از
ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رﺳﻮاﯾﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
اﻣﺮی ﻋﺎدی اﺳﺖ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺧﻮدﮐﺸﯽﻫﺎی ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن«][۲۶
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﻓﻮر ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮان در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ ﮐﺎری در ﺷﻬﺮ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن در ﺷﯿﻨﺰن ﭼﯿﻦ وﺟﻮد دارد .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﭼﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را »ﻗﻄﺎرِ ﺧﻮدﮐﺸﯽ«] [۲۷ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ» .ﭘﻮن ﻧﮕﺎی«] [۲۸و
»ﺟﻨﯽ ﭼﺎن«] [۲۹دو ﺷﺨﺼﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭼﯿﻨﯽ در در ﺳﺎل  ۲۰۱۲اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
را در ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ در ﮔﺰارش ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺘﻘﺎدیﺷﺎن از
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ ،اﯾﻨﺠﺎ ]ﺷﺮاﯾﻂ[ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺎ در ﯾﮏ اردوﮔﺎه ﮐﺎر
اﺟﺒﺎری ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدﯾﻢ ،ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﻣﺎ را ﺑﺎ اﺻﻮل »اﻃﺎﻋﺖ ،اﻃﺎﻋﺖ ،اﻃﺎﻋﺖ
ﻣﻄﻠﻖ« ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ! آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽﻣﺎن را ﻓﺪای ِ
ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ؟« .ﺑﺮای درک ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮ زن
در ﻣﻮرد  ۱۰ﺛﺎﻧﯿﻪ از روز ﮐﺎریاش ﮔﻮش دﻫﯿﺪ» :ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺎد ِرﺑﻮرد][۳۰
را از روی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻣﯽدارم ،آرم ﺗﺠﺎری] [۳۱آن را اﺳﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ،

آن را در ﮐﯿﺴﻪی ﺿﺪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺳﺎﮐﻦ] [۳۲ﻣﯽﮔﺬارم .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ
ﮐﺎرﻫﺎ دو ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﻣﻦ ﻫﺮ  ۱۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻢ« .ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ زن ﺑﻪ »ﺑﺮاﯾﺎن ﻣﺮﭼﻨﺖ«] (۲۰۱۱) [۳۳ﮔﻔﺖ ﻫﺮ روز
ﻫﺰار و  ۷۰۰آﯾﻔﻮن از زﯾﺮ دﺳﺘﺎﻧﺶ رد ﻣﯽﺷﻮد .او ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ
ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺧﺎص روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۲ﺳﺎﻋﺖ در روز ،در
ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺳﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﺑﺮق ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ[۳۴].

ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﻦ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﺗﺮاﺷﻪ] [۳۵و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻗﺎبﻫﺎی ﭘﺸﺘﯽ
ﻫﺮﮐﺪام ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻓﺸﺎر روی ﮐﺎرﮔﺮان ﻏﯿﺮﻋﺎدی اﺳﺖ.
اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ از ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺗﺎ  ۲۰۱۲ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮد اﭘﻞ از ﻧﺮخ
ﺑﺎﻻی ﺧﻮدﮐﺸﯽ در آﮐﺴﻔﺎن )ﺧﻮدﮐﺸﯽﻫﺎی آﮐﺴﻔﺎن( آﮔﺎﻫﯽ دارد و ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ .او ﻣﺮﺗﺐ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد »ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ]اوﺿﺎع[ ﻣﺴﻠﻂ
ﻫﺴﺘﯿﻢ« .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد .دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ ﮐﺎری )از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺤﻘﯿﺮ روزاﻧﻪ( زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۵۰ﮐﺎرﮔﺮ
در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد روی ﭘﺸﺖﺑﺎم ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن
را ﭘﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ از »ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻄﺤﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن
اﺳﺖ.

ﻗﺴﻤﺖ دوم
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ِ آﯾﻔﻮن
اﮔﺮ از آنﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
»اﻧﺴﺎن« ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎریای ﮐﻪ آﯾﻔﻮن
را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮاه در ﻣﻌﺎدن آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﯾﺎ در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ،ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺧﺸﻢ
اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﺎﯾﻠﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن
–ﯾﮏ ﮐﺎﻻ -ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﻖ دارﯾﻢ از دﺳﺖ اﭘﻞ و ﻓﺎﮐﺴﻔﺎن
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺮخ
اﺳﺘﺜﻤﺎر را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﻘﺪر در اﻓﺰاﯾﺶ
ارزش در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ
ﺟﺎدوی ِ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ،ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر]ﻫﻤﭽﻨﺎن[ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﺮخ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻀﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻤّﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻠﻮﯾﺤﺎً ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﯿﺎﺳﺖ رادﯾﮑﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺮخ
ﮐﺎرﮔﺮان را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﭼﻘﺪر از ﺳﻬﻢ ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه،
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﻟﺒﯽ
ﺑﺮای روش ﻣﺘﻔﺎوﺗﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺮای درک ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﻣﺎرﮐﺲ ﺧﻮد ِ ﮐﺎﻻ
و ارزش را ]ﺑﻪ ﻋﻨﻮان[ ﯾﮏ اﺻﻄﻼح ﮐﻠﯿﺪی در ﻧﻈﺎم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ِ اﻧﺪﯾﺸﻪی
اﻗﺘﺼﺎدی] [۳۶ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد.

ﮐﺎﻻ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺎرﮐﺲ اﺛﺮ ﺣﻤﺎﺳﯽاش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ) (۱۸۶۷را ﺑﺎ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻻ آﻏﺎز
ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﮐﺎﻻ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﯾﮏ ﺷﯽء ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻫﯿﺖ
اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،ﭼﻪ از ﺷﮑﻢ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﻮد ﭼﻪ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮآورده ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦﺟﺎ
ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺧﻮاه ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﺣﮑﻢ وﺳﯿﻠﻪی ِ ﻣﻌﺎش ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﺌﯽ
ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺧﻮاه ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ِ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮآورده ﺷﻮد«[۳۷].

ﮐﺎﻻ ﯾﮏ ﺷﯽء ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﭼﯿﺰی ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﯽ را ﺑﺮای
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﻮد و اﻓﺮاد ﺳﺎزﻧﺪهاش را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ دو »ارزش
ﻣﺼﺮﻓﯽ«] [۳۸و »ارزش ]ﻣﺒﺎدﻟﻪ[«] [۳۹درون ﮐﺎﻻ وﺟﻮد دارد .ارزش ﻣﺼﺮف
ﮐﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ آن و ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .آﯾﻔﻮن
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﯾﺎدی دارد :ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ ،دﯾﺪنِ
ﻓﯿﻠﻢ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ و دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی دارﯾﺪ )ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﯾﺮﺗﺎن(.
ارزش ﮐﺎﻻ )ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ(] ،ﻫﻤﺎن[ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ارزﺷﻤﻨﺪس در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ و
ارزش ﮐﻞ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﺌﻠﻪی ِ ﺗﺒﺪﯾﻞ«] –[۴۰ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺴﺌﻠﻪی ِ ﺗﺒﺪﯾﻞ ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ -ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ،ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ در ﻣﺜﺎل آﯾﻔﻮن اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎ را ]از
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ِ ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر[ ﺑﺎزﻧﻤﯽدارد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺎدرﯾﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻬﻤﯽ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ.

ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪی آﯾﻔﻮن  ۹۹۹دﻻر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ارزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزار ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ،اﻧﺒﻮﻫﯽ از ارزشﻫﺎی
ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺷﺪه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ از ارزش ﮐﻞ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی
ﺷﻮﻧــﺪ» :ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛــﺎﺑﺖ«» [۴۱]،ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺘﻐﯿــﺮ«] [۴۲و »ارزش
اﺿﺎﻓﯽ«] .[۴۳اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درون ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻤﺎل ﮐﺎر
و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎم و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﮐﻤﮑﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎر )ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ،وﺳﺎﯾﻞ و …( ﻗﺒﻼ ً از ﻃﺒﯿﻌﺖِ ﻣﻨﺎﻃﻖ
دﯾﮕﺮ درﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .درونِ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ »ﺧﺎم« ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎر
ﻣﺠﺴﻢ] [۴۴وﺟﻮد دارد .ارزش ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر از ﻧﻈﺮ
ﮐﻤّﯽ در ﻣﯿﺮان ﮐﺎرﺷﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ارزش ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻢاﮐﻨﻮن
ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ارزش آﻧﻬﺎ
وارد ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ارزش اﯾﻦ ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎر
را »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪی ﻓﻠﺰات و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
روی ﺧﻂ ﻣﻮﻧﺘﺎژ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻠﺰات ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ارزشﺷﺎن
را در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ارزش آنﻫﺎ در آﯾﻔﻮن ﺣﻔﻆ

ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ارزش ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﻞ ارزش
اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه از اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﻣﻮاد ﺧﺎم ،ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ
و …( ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶﺗﺮ از ارزش اوﻟﯿﻪاش در اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ارزش آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ در آﯾﻔﻮن وﺟﻮد دارد.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻃﯽ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ]در ﻣﻮارد زﯾﺮ[ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
اوﻟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﻫﺰﯾﻨﻪی ِ ﻣﺰد و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی
·
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ـﺎﺷﯿﻦآﻻت،
ـﻞ ،ﻣـ
ـﮋه وﺳﺎﯾـ
ـﻪ وﯾـ
ـﺘﻤﺰدی ﺑـ
ـﺎی ﻏﯿﺮدﺳـ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫـ
·
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،اﻧﺮژی و… ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎده ﮐﺮدن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﻪی ِ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﮐﺎﻻ ،ارزش
اﺿﺎﻓﯽ را ﻓﻘﻂ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ(.
در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺮدم از دو ﻃﺮﯾﻖ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ از ﺑﺮدﮔﯽ
آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و آزادﻧﺪ ﺗﺎ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ .آزادی از ﺑﺮدﮔﯽ و
روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮدم را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﭘﻮل( ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
ﻣﺮدم ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ )ﭼﻮن آﻧﻬﺎ از ﺑﺮدﮔﯽ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ( ،اﻣﺎ
در ﻋﻮض ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﺷﺎن را در ازای دﺳﺘﻤﺰد ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ .دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ ﭘﻮل– ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ِ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ ارزش -ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
را ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﺧﺎص ﻣﯽداﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﮕﺮ دارای دو
ﺟﻨﺒﻪی ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ و ارزش ]ﻣﺒﺎدﻟﻪ[ اﺳﺖ .دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪی ِ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺧﻮد ِ ﮐﺎر ،ارزش ﻣﺼﺮفِ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ ارزش ﻣﺼﺮف و ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪی ِ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺮای ﻓﻬﻢ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ارزش اﺿﺎﻓﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮان در ﯾﮏ روز ﮐﺎری ﻣﻌﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﺎری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﻣﻮاد
ﺧﺎم و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪه
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان در ﯾﮏ روز ﮐﺎری ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﻣﻌﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ارزﺷﯽ ﮐﻪ

آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ]ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر[ﺷﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ – ﺧﻮد را
در دﺳﺘﻤﺰد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ – ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از ارزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل روزِ
ﮐﺎری اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﺶ از دﺳﺘﻤﺰدی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ،ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ارزشِ ﻣﺎزاد ،ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﻃﯽ روزِ ﮐﺎری ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺎد )ﯾﺎ ﮐﻢ( ﺷﻮد .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر – اﯾﻦ ﮐﺎﻻی ﺧﺎص -ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدش ﻧﯿﺎز دارد ،ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻣﯽﺳﺎزد.
در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ زﻣﺎن ﮐﺎر ﻻزم ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ اﺳﺖ .زﻣﺎن ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ،ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی ِ
روزِ ﮐﺎری – ﺑﻌﺪ از زﻣﺎنِ ﮐﺎرِ ﻻزم– اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺻﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺎزِ ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ
دﺳﺘﻤﺰدش ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﯽ
ﻣﻔﻬﻮمِ ﻣﺎرﮐﺲ–ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﯽ -ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی
ﻣﺘﻐﯿﺮ و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ِ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ارزش
ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن
ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ارزش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﯽرﺳﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ارزش
اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺘﻐﯿﺮ -ﯾﺎ  –s/vﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﻤّﯽ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻓﺮﺿﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ارزش ﮐﻞ آن ﻫﺰار دﻻر
اﺳﺖ .ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ  ۵۰۰دﻻر اﺳﺖ .آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ – ﻣﻮاد ﺧﺎم،

وﺳﺎﯾﻞ و اﻧﺮژی – وارد روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و در ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﺑﺎره
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ارزشاش ﺛﺎﺑﺖ )دﺳﺖﻧﺨﻮرده( ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ارزش آن ﻫﯿﭻ
ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺘﻐﯿﺮ -ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ-
 ۲۵۰دﻻر اﺳﺖ .ارزش اﺿﺎﻓﯽ – ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد– ﻣﻘﺪار
ارزش اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻃﯽ زﻣﺎنِ ﮐﺎرِ اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﻣﺎ  ۲۵۰دﻻر
اﺳﺖ .ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎ  s/vﯾﺎ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻋﺪاد اﯾﻦ ﮐﺎﻻی ﻓﺮﺿﯽ راﺑﻂ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ زﯾﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬارد:
s/v = $250/ $250 = 100%
در اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ،ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮ  ۱۰۰درﺻﺪ اﺳﺖ] .ﯾﻌﻨﯽ[ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ
ﯾﮏ دﻻری ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﯾﮏ دﻻر ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺳﻮد
ﻣﯽﺑﺮد.
ﻣﺎ ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ِ آﯾﻔﻮن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ِ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪی ارزش-ﮐﺎر ﻣﺎرﮐﺲ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺮوﺿﺎﺗﯽ
ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ را ﺳﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﺮوﺿﺎت– ﻣﺜﻞ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪهی ِ ارزشﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ– از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎدهﺳﺎزیﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ را اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ )Shaikh
.(And Tonak, 1994
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش آﯾﻔﻮن  Xدر آﻣﺮﯾﮑﺎ ) ۹۹۹دﻻر( ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ
اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ارزش ﮐﻞ ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪه در ﮐﺎﻻ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﺠﻢ
ارزشﻫﺎی ﻣﺠﺴﻢ در ﻫﺮ ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺘﻐﯿﺮ و ارزش اﺿﺎﻓﯽ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ارزش اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ارزش ﮐﻞ را در آﯾﻔﻮن Xﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ :دادهﻫﺎی  TechInsightsﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد
ﻗﯿﻤﺖ اﺟﺰای ﺳﺎزﻧﺪهی ِ ﻫﺮ دو ﻣﺪل آﯾﻔﻮن XS Maxو آﯾﻔﻮن Xدر اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ اﺟﺰای ﺳﺎزﻧﺪهی اﯾﻦ دو ﻣﺪل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۴۵۳و
 ۳۹۵٫۴۴دﻻر اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ  ،اوﻟﯿﻦ ﺑﻨﺪ از ﺳﺘﻮنﻫﺎی ]ﻫﺰﯾﻨﻪ[
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻣﻮاد »ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺑﺎزرﺳﯽ«] [۴۵اﺳﺖ] .اﯾﻦ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی[ دادهﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎﯾﺰات ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮐﺲ
ﻣﻐﺸﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﻮاد
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻣﻮاد ﺧﺎم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﻠﻖ

دارد .ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎده ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ،رﻗﻢ ﻓﻮق را از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی
ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ۴۲۸٫۵۰
دﻻر ) (۴۵۳ – ۲۴٫۵و  ۳۷۰٫۸۰دﻻر ) (۳۹۵٫۴۴ – ۲۴٫۵۵اﺳـــﺖ .ﻣﯿـــﺰان
ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛـﺎﺑﺖ را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﯾﻔـﻮن X ، ۳۷۰٫۸۹دﻻر در ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
)روﺷﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﯽ در آﯾﻔﻮنX
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﯽ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺦ )ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ( را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد .ﻣﺎرﮐﺲ در ﺟﻠﺪ اول ﮐﺘﺎب
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻮﺷﺖ» :ﻣﺰدﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪای  ۵۲ﭘﻮﻧﺪ اﺳﺖ … ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۵۱۰
ﭘﻮﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ارزش اﺿﺎﻓﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد  ۸۰ﭘﻮﻧﺪ = ۴۳۰
ﭘﻮﻧـﺪ –  ۵۱۰ﭘﻮﻧـﺪ اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧـﺮخ ارزش اﺿـﺎﻓﯽ  ۸۰٫۵۲درﺻـﺪ
اﺳﺖ(][۴۶
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺘﻐﯿﺮ :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ ارزش ﮐﻞ آﯾﻔﻮن ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎزﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﻔﯽﮐﺎری اﭘﻞ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ]ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ[ دﺳﺘﻤﺰد را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻮرد دادهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻣﺴﺌﻠﻪی دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.
اوﻻ ً ﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﻫﺰﯾﻨﻪی ِ اﭘﻞ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻃﺮاﺣﯽ
اوﻟﯿﻪ آﯾﻔﻮن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ  ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
در ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﯾﻔﻮن ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪی ِ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای
آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﻣﺎ دادهﻫﺎی ﺷﻔﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوتﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﯾﻔﻮن را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﻧﺪارﯾﻢ.
اﯾـﻦ ﺗﻔﺎوتﻫـﺎی دﺳـﺘﻤﺰدی را ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎدﯾـﺪه ﮔﺮﻓـﺖ  ،ﭼـﻮن اﮐﺜـﺮ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آﯾﻔﻮن را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺳﺘﻤﺰدیای
ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی در آنﺟﺎ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در
واﻗﻊ ﭼﻮن ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب دﺳﺘﻤﺰد را ﺑﺮ اﺳﺎس وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﺧﺎم را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﯿﺶ از آنﮐﻪ آن را ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﯿﻢ ،ﻣﺘﻮرم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﺮوﺿﺎت را ﺑﺮای اﯾﻦ درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ
ﺗﺎ ﻃﺮﺣﻤﺎن از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺘﻐﯿﺮ ) ۲۴٫۵۵دﻻر( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ،
ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﮐﺎر ﻣﻮﻟﺪ
ﻣﺼﺮﻓﯽ در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن را ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﺪ.
ارزش ﮐﻞ آﯾﻔﻮن ۹۹۹ :دﻻر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ ) c): 370.89دﻻر

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺘﻐﯿﺮ ) v): 24.55دﻻر
)ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ  +ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺘﻐﯿﺮ( – ارزش ﮐﻞ = ارزش اﺿﺎﻓﯽ )(s
) 370.80دﻻر  ۲۴٫۵۵ +دﻻر( –  ۹۹۹دﻻر =  ۶۰۳٫۵۶دﻻر
ﻫﺮ ﺑﺎر ﯾﮏ آﯾﻔﻮن X، ۹۹۹دﻻر ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﭘﻞ  ۶۰۳٫۵۶دﻻر ارزش
اﺿﺎف ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻮل ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
 = ۶۰۳٫۵۶ / ۲۴٫۵۵ = %۲۴۵۸ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺘﻐﯿﺮ ) / (vارزش اﺿﺎﻓﯽ )(s
ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر  ۲۴۵۸درﺻﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺮخ  ۲۵ﺑﺮاﺑﺮ ِ ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه از ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ در ﺟﻠﺪ اول ﮐﺘﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(۱۸۶۷
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎزﻧﺪهی آﯾﻔﻮن در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ،
 ۲۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺴﺎﺟﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺪد  ۲۴۵۸درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﺎر ِ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ارزش
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻤﺰد اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪهای از روز ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮ ﺻﺮف ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺛﺮوت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺛﺮوتِ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﮐﻨﺖ ال .ﮐﺮاﻣﺮ] ،[۴۷ﮔ ِﺮ ِگ ﻟﯿﻨﺪِن] [۴۸و ﺟﯿﺴﻮن د ِدرﯾﮏ](۲۰۱۱) [۴۹

ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ِ ﮐﻞ ﺳﻮد ﮐﺴﺐﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﯿﻪ آﯾﻔﻮن ۴را
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺷﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درونداد را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر و ﻣﻮاد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﯾﮏ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻏﯿﺮﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ
ﺳﻬﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ارزش اﺿﺎﻓﯽ )ﺳﻮد ﮐﻞ( ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ )ﻣﻮاد( و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی
ﻣﺘﻐﯿﺮ )ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر( را در ارزش ﮐﻞ آﯾﻔﻮن  ۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺟﺪول و ﯾﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر
آﯾﻔﻮن  ۴را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﻬﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ارزش اﺿﺎﻓﯽ از ارزش ﮐﻞ آﯾﻔﻮن ۷۳ ،۴درﺻﺪ اﺳﺖ.
)ﺳﻮد ِ اﭘﻞ  +ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از اﭘﻞ  +ﺳﻮد ِ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ِ اﻣﺎرات ،ﺗﺎﯾﻮان ژاﭘﻦ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ +ﺳﻮدﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ(
ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﻞ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ  ۲۱٫۹درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﻞ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر  ۵٫۳درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻧﯿﺮوی ِ ﮐﺎر
ﻏﯿﺮﭼﯿﻨﯽ  ۳٫۵درﺻﺪ اﺳﺖ.
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻏﯿﺮﭼﯿﻨﯽ
ﺷﺎﻣـﻞ دﺳـﺘﻤﺰد ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ارﺷـﺪ و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳـﺖ )ﮐـﺎرﮔﺮان
ﻏﯿﺮﻣﻮﻟـﺪی ﮐـﻪ دﺳـﺘﻤﺰدﻫﺎﯾﺸﺎن از ﺳـﻬﻢ ارزش اﺿـﺎﻓﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ
ﻣﯽﺷﻮد( .ﭘﺲ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﻘﻂ  ۱٫۵درﺻﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی
ﻣﺘﻐﯿﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﯿﻨﯽ  ۱٫۸درﺻﺪ و ﺳﻬﻢ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮﻟﺪ ﻏﯿﺮﭼﯿﻨﯽ  ۱٫۵از ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر آﯾﻔﻮن  ،۴ﻣﻌﺎدل ۲۲۷۷
درﺻﺪ = ) (۷۳ /۳٫۳اﺳﺖ.
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ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ:
The Rate of Exploitation: The Case of the iPhone
] [1اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ِ ﺑِﺮ َﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ،ﺳﺎزﻧﺪهی آﯾﻔﻮن
] [۲اول ماه مه زیر آوار! ،نقد اقتصاد سیاسی
]Living Wage [۳
* ﺗﻤﺎم ﭘﺎﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻣﺘﻦ از ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺳﺖ.
] [۴رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ،او را در ﺳﻄﺢ
ﻗﺪﯾﺴﯽ در ﻓﻨﺎورری و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ و اﺟﺰای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻔﻮن را ﺑﻪ »اﺑﺘﮑﺎر«،
»ﺧﻼﻗﯿﺖ« و »ﺧﻮﺷﻔﮑﺮی« ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺗﻘﻠﯿﻞ دادﻧﺪ.
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺷﻤﺎرﮔﺎن وﺳﯿﻊ از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﺪهآﻟﯽ از ﺗﻼش
ﻓﺮدی ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺳﻮری در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻣﻤﻠﻮ از ﺟﻤﻼت
ﻗﺼﺎر )درﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﻌﻠﯽ( ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ او ﺑﻮد و ﮐﺘﺎبﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺟﻠﺪ
ﻣﻨﻘﻮش ﺑﻪ ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺟﺎﺑﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮﻫﺎ از
ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﺷﺮﮐــﺖ اﭘــﻞ ،وﺿﻌﯿــﺖ ﺳــﺨﺖ ﮐــﺎرﮔﺮان،
ﺷﺎﻣﻮرﺗﯽﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز
اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻓﺸﺎر ﮐﺎری ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﮔﺮ
ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻏﺮاﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ» :اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ رﻓﺖ ،اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻨﻮز زﻧﺪه
اﺳﺖ«.
]The Global Commodity Chain [۵
[6] Computerisation
[7] Efficient logistics and standardisation
[8] Container
[9] Containerisation
[10] Input
 [11] Disarticulation of productionدر ﻣـــﺪل ﻗـــﺪﯾﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿـــﺪِ

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪای از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﯾﮏ ﮐﺎﻻ در ﻣﮑﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ اﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ را ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ در
ﮔﻮﺷﻪای از ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
]Global value chain [۱۲
[13] Just-in-Time production
ﯾﺎ ) (JITدر اﯾﻦ روش از ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ را ﻧﮕﻪﻣﯽدارد
ﮐﻪ در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد و ﻫﺰﯾﻨﻪی ِ اﻧﺒﺎرداری ،ﺿﺎﯾﻌﺎت
و زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻟﮕﻮی ﻣﻘﺎﺑﻞ آنJust-in-
 Caseﯾﺎ ) (JICاﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت
زﯾﺎدی را در اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﺟﺬب ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ روش ،ﻫﺰﯾﻨﻪی
اﻧﺒﺎرداری و ﻣﯿﺰان ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .در »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮوﻗﺖ«
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ اﺳﺖ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺟﺎی ِ آن ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ روش ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرش ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺟﺰء ﺳﻔﺎرش ﻣﯽدﻫﺪ
ﺗـﺎ ﻗﺴـﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ آن را ﺑﺴﺎزﻧـﺪ ،در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در روش ﻗـﺪﯾﻤﯽ،
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدروﺳﺎز اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﻣﯽﺳﺎزد و اﻧﺒﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد .در »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮوﻗﺖ« ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮ
از ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﻋﯽ در ﮔﻮﺷﻪای از ﺟﻬﺎن ﺑﺮونﺳﭙﺎری ﮐﺮد.
]Brand [۱۴
[15] Lion’s share
[16] In the Ruins of the Present
[17] Patents
 [[18اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرآوری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ
»ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺰوﻟﯽ ﺳﻮد« ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺟﻠﺪ ﺳﻮم
ﮐﺘﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﺎﻧﻊ واﻗﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﻮد ِ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺳﺖ« .ﻣﺎرﮐﺲ ارزان ﺷﺪن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺛﺎﺑﺖ ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺷﺪت
اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮدن دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮهی ﺑﯿﮑﺎران و ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻋﻮاﻣﻞ
ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪه«ی ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺰوﻟﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد.
] [۱۹وﺟﻮد ِ ﺟﻬﺎن دوﻗﻄﺒﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد،
اﯾﺪهی ِ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺴﺘﺎﻧﻪی اﻣﺜﺎل ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ را زﯾﺮ ﺳﻮال
ﻣﯽﺑﺮد .ﺗﺎﭼﺮ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ »ﺑﺪﯾﻞ دﯾﮕﺮی
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ« ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را زﯾﺮ ﺳﯿﻄﺮه ﭼﺘﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ِ

ﻧﻈﻢ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﻗﺮار دﻫﺪ .در دوران ﭘﯿﺸﺎﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ در ﺗﻮازن ﻗﻮای ﻣﯿﺎن دو ﺑﻠﻮک ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن
آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﺑﻠﻮک ﻏﺮب ﯾﺎ ﺷﺮق ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ
و ﯾﺎ از آنﻫﺎ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪن ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪ.
]Voice-activated assistant (Siri) [۲۰
[21] Foxconn
 [[22ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺑﺮﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ( را ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮﻧﺦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﻮازن ﻗﻮا و
دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ درون اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی
دﺳﺖراﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮراﻟﺲ در ﺑﻮﻟﯿﻮی ،ﺷﻤﺎری از
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ،ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ذﺧﺎﯾﺮ ﻟﯿﺘﯿﻮم ﺑﻮﻟﯿﻮی )  ۷۰درﺻﺪِ ذﺧﺎﯾﺮ ﻟﯿﺘﯿﻮم
ﺟﻬﺎن( ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان ﺑﻮﻣﯿﺎن را ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻮﺛﺮی در دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻮﻟﯿﻮی ﺑﺎ ﻣﻠﯽﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و
ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺧﺪﻣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﺑﻮﻣﯿﺎن ﺑﻮﻟﯿﻮی
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد.
]Starvation wages [۲۳
[24] Apple’s Supplier Code of Conduct
 [[25ﻣﺎژولﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رادﯾﻮی ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی رادﯾﻮی ﺑﯿﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
]Foxconn Suicides [۲۶
[27] Suicide express
[28] Pun Ngai
[29] Jenny Chan
 [[30ﺑ ُﺮد ِ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﺮد ﯾﺎ ﺑﺮد اﺻﻠﯽ )ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽMainboard :
 (or Motherboardﺗﺨﺘﻪ ﻣﺪاری اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
راﯾﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﺣﺪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی ،ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ ) (RAMو…
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﻬﻢ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
ﺑﺮ روی آن ﺳﻮار
ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﯾﻮس ) (BIOSدر آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
]Logo [۳۱
 [[32ﮐﯿﺴﻪ ﺿﺪاﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺳﺎﮐﻦ ) (antistatic-electricity bagﺑﺮای
ﻧﮕﻬﺪاری ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺗﺨﯿﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﻪ آنﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ.
]Brian Merchant [۳۳

 ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﺑﺮق۲۱۶۰ [[ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎده اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮ روزاﻧﻪ34
.ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ
Chip boards [۳۵]
.[[ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎن »اﻗﺘﺼﺎد ِ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ« اﺳﺖ36
 ﺗﺮﺟﻤﻪ، ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ، ﺟﻠﺪ اول،([ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﻧﻘﺪی ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ۳۷]
۶۵  ص،۱۳۸۶ ، ﭼﺎپ اول، ﻧﺸﺮ آﮔﻪ،ﺣﺴﻦ ﻣﺮﺗﻀﻮی
Use value [۳۸]
[39] ]Exchange[ value
[40] The transformation problem
[41] Constant capital
[42] Variable capital
[43] Surplus value
[44] Embodied labour
[45] test/assembly/supporting
۶۵  ص،[[ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ46
Kenneth L. Kraemer [۴۷]
[48] Greg Linden
[49] Jason Dedrick
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