سرمایهی انحصاری

المللیشدن

بین
مکچسنی و آر  .جمیل جونا
اثر مشترک جان بلیمی فاستر ،رابرت دبلیو 

(قسمتهایپنجمتایازدهم) 

ترجمهی :پویان کبیری


یادداشت مترجم:
شمارهی  ،2به تاریخ ژوئن  2122منتشرگردیده است .از آن جا که

دورهی، 36

مجلهی مانتلی ریویو )بررسی ماهانه(،

این مقاله اخیرَن در
جهانیشدن" اثر پال سووئییی و" موالی

بارهی
شدهی پیشین با عناوین " بیش وکم در 

مقالهی ترجمه

این مطلب مکمل و در پیوند با دو
عالقهمند بوه

خوانندهگان فارسی زبان

میباشد ،لذا به ترجمه ونشر آن اقدام نمودیم .باشد که برای
شدن انباشت" از جان بلیمی فاستر 
نگارندهگان آن :جان بلیمی فاستر( )John Bellamy Fosterسردبیر مجلوهی موانتلی ریویوو و اسوتاد

اینگونه مباحث ،مفید واقع شود.

هنگار ،فعال سیاسی و استاد ارتباطات
مکچسنی( )Robert W. McChesnetنویسنده ،روزنام 
جامعهشناسی دانشگاه اورگان ،رابرت دبلیو 

میباشند.
جامعهشناسیدر دانشگاه اورگان 

در دانشگاه ایلینویی و آر .جمیل جونا ( )R. Jamil Jonnaنامید دکترای

الیتهای
شرکتهای بیشتر و بیشتری با تکیهی کمتر بر روی مالکیت مستقیم انحصاری و سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،فع 

هر چه 
آنها
غیراستراتژیک خود را بیرونی میسازند ،بئاتریس آپپای ( )Beatrice Appayاقتصاددان سیاسی فرانسوی استدالل میکند که ":
هم چنان به حفظ و تداوم سطح باالئی از کنترل از طریق قراردادهای جانبی یا زیرمجموعههای خود ادامه میدهند" .با این حال ،این

گرایش در تعریف استاندارد شرکتهای چندملیتی که براساس سرمایه گذاری مستقیم خارجی است و نافی شکل غیرمستقیم کنترل
هامیزند.شرکتهائیمانندنایکواپل ( Nike and


باشد،نمایاننیستوبههمینخاطرماسکیبرمییانواقعیقدرتاینشرکت

می
گذاریمستقیمخارجیشان،بهدرستیبه


نظرازفقداننسبیسرمایه

صرف
نبیبهچیندادهاند)

()Appleکهتولیداتخودرابهصورتجا
هایبینالمللیخویشواِعمالکنترلاستراتژیکبر


کهمییانسودبسیارباالئیراازطریقفعالیت
عنوانشرکتهایچندملیتیانحصاری-
دیدهمیشوند .

شانبهدستمیآورند-


خطوطعرضه

مضافن این که ،بسیاری از این شرکتها با سطح باالئی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،مانند جنرال الکتریک ،خود از اصلیترین
پیمانکاران فرعی بینالمللی هستند .درعین حال ،جنرال الکتریک برای تهیهی قطعات الکترونیکی خود به شدت متکی به فلکسترانیک

)چینیمیباشد .یکیازخصوصیاتدنیایقراردادهایجانبیایناستکهیک

طعهکارفرعیسنگاپوریوکِلون(Kelon
()Flextronicsمقا 
کارفرعیممکناستبهطورهمیمانبرایچندینشرکتغولآسایمختلفکارکند،کهدراینرابطهبهجایرقابت،ناچاربه


مقاطعه
ترینپیمانکارانفرعیجهاندرتولیدالکترونیک،نهتنهاقطعاتجنرالالکتریک،


عنوانیکیازبیرگ
بنابراینفلکسترانیک،به 

تبانیست.

بلکه همچنین هانیول ( ،)Honeywellکامپک ( ،)Compaqپرات و ویتنی ( ،)Pratt and Whitneyنُرتل ( )Nortelو دیگران را تأمین
مینماید 91.



لیبینالمللی

موانعدرکالیگاپ



بهشکلعجیبی،تمرکیبحث هایسیاسیواقتصادیبررویرقابتروزافیونبینالمللیبودهاست،تاجائیکهرشدواقعیاقتصادجهانی


بیشترانحصاریتاحدزیادی،حتاازسویچپهانیی،نادیدهگرفتهشدهاست .چیییکهدرکتغییرجهتبهسمتیکاقتصادجهانی

تبانیبین المللیراخیلیسختنمودهاست،دردرجهنخستمربوطبهپنجانسدادومانععمومیدرتفکرما

تحتتسلطالیگاپلیرقابت-
گونهپرستی
میباشد -9 :گرایش به اندیشیدن دربارهی مقوالت اقتصادی صرفن از دیدگاه ملی ،به جای دیدگاهی بینالمللی؛  -2بُت 

مینامیم؛  -4تصوری که میپندارد
"بازار" ،به استثنای تجییه و تحلیل کردن قدرت شرکتها؛  -3چییی که آن را "ابهام رقابت"  
یکاشتباهدستهایرایجدرسطح

،رقابتجهانیغیرقابلتوقفیرابهوجودآوردهاست؛ و -5

آوریهایارتباطیجدید


شدنوفن

مالی
نکارگراندچارسردرگمیمینماید .

بینالمللیکهرقابتبینسرمایههارابارقابتبی


ایاالتمتحده_ که مدتهای مدیدی از هژمونی اقتصادی

در بحث رقابت بینالمللی در مورد هر ملت -دولتی به ویژه در مورد 
المللی،تاوقتیکهتمرکیصنعتیودرجهیانحصاردر

بالمنازعیدراقتصادجهانیبرخورداربودهاست_فرضبرایناستکهرقابتبین
آن کشور مورد حمله و تضعیف قرار میگیرد ،به سادهگی تداوم پیدا میکند .معروفترین نمونهی آن تضعیف الیگاپُلی مستحکم
آنچهکه
هایژاپنیمیباشد.بااینحال ،


یحاصلهازتهاجمخارجی،بهخصوصشرکت

خودروسازانآمریکائیدردیترویتبهعنواننتیجه
شدهایناستکهاینتضعیفبخشیازتغییرجهتبهسمتتجمعوتمرکیتولیددرسطحیبینالمللی


تربهرسمیتشناخته
غالبن 
کم
همانطور که کمپانیهای آمریکائی در رقابت دهههای  07و  ،07توسط ایستگاههای فرعی در صنایع مختلف سقوط کردند"،

بود" .
گاالمبوس( )Galambosدر نوشتهی "پیروزی انحصارچندجانبه" در سال  9114مشاهده نمود که "الیگاپُلی یا انحصارچندجانبهی جهانی
یاینرقابت،شکلیکهبهنظرمیرسدبهاحتمالبسیارزیادبهظهوربرسد


نظرازنتیجه

جدیدیشروعبهپدیدارشدننمود...صرف
انحصارچندجانبهیجهانیاست 27".

ندملیتی،کهدوتایآن ها(جنرالموتورزوفورد)آمریکائیهستند،درحالحاضرتقریبننیمیازتولیدخودرو

درحقیقت،پنجشرکتچ
جهانرادراختیاردارند،درحالیکه 97شرکتکنترل07درصدازتولیدجهانرا دردستدارند .بنابرایندرحالحاضرالیگاپُلیتولید
ردوتمامشرکتهایاصلیآننییدرسطحیجهانیفعالهستند 29.

خودرودرمقیاسیجهانیوجوددا

انسداد فکری دوم ما ،تعیی ن رایج روابط اقتصادی از نظر نیروهای انتیاعی اقتصادی و جریان بازار و درعین حال نادیدهگرفتن نقش
یاقتصادیمیباشد.مفهومبازارآزاددرتئوریاقتصادامروزینمعنایواقعیکمیدارد،به


آسادرشکلدادنبهزمینه

هایغول

شرکت
جیاینواقعیتکهصراحتندولتراجداکردهوبهطورضمنیهمهیمالحظاتنهادهایقدرتدر درون اقتصادیعنینقشیکهتوسط
رامستثنامیکند 22.

پیکربازیمیشود


هایغول

شرکت

سوم،مانعجدیدرتفکرمانسبتبهاینموضوع  رابایستیدرابهاماتموجودپیرامونمفهومرقابتپیدانمود.اینازیکسو،معمولن
ای(ازجملهکسبوکار)درکمیگردد.درتئوریاقتصادی،رقابتبهمفهوم


ترمحاوره

یبیش

درعلماقتصادوازسویدیگرازجنبه
کههیچیکازآنهانییقدرتیبرایکنترلبازارراندارند.رقبایدیگر

کاملآنمبتنیبروجودتعدادزیادیازشرکتهایکوچکاست

گرچهوجوددارند،امااساسنناشناسهستند.بنابراین،رقابتمستقیمبینشرکتهادرحداقلیادرسطحیبسیارنازلاست.نگاهبهآن

ازایننقطهنظر،همانگونهکهاقتصاددانانبسیاری ،ازجملهمیلتونفریدمن ( ،)Milton Friedmanاشارهکردهاند،رقابتشدیدکه

ازنظراقتصادیبهانحصارنیدیکتراستتارقابت ،امروزرقابت

اغلبمشخصهیبازارهای الیگاپلیستیک یعنیبهانحصاردرآمده است ،

تقریبنهمراهباانحصارمیباشد23.ازاینرو"،ابهامدررقابتاست" 24.


شود)گرایشبهسویتبانیست،بهویژه


یدیالکتیکیچنینرقابتالیگاپلیستیکی(کهاغلببارقابتسادهاشتباهگرفتهمی

واقع،قرینه
در
هامطرحمیباشد .منطقاینروندتوسطپالباران ()Paul Baranوپالسوئییی


بینغول
رقابتمخربقیمتها 

جائیکه تهدیدبه 
سرمایهیانحصاریبهخوبیشرحدادهشدهاست :

()Paul Sweezyدر
هاقیمتاشرا


وقتییکیازآن
کنندوهریککموبیشجایگیینمناسبیبراییکدیگرند .


تولیدمی
پیکر...یکیازچندینشرکتیستکه کاال 


یمعمولشرکتغول

نمونه
اشراکاهشمیدهد،ممکناستکهبرخیازتقاضاهایجدیدرادرنظر


شوداگرشرکتالفقیمت

سمی
متفاوتازدیگرانمینماید،اثرآنبالفاصلهتوسطدیگراناحسا


اینشرکتهانییدرصورتیکهحاضربهرهاکردن

هاازشرکتهایب،ثود خواهدبود .


گرفتهشدهباشد،اماتأثیراصلیدرواقعبرایجذبمشتریانودوریآن
کنند.حرکتاولیهیشرکتالفدرواقعبرایباالبردنسود


ترازنرخشرکتالف،اقدامبهتالفیمی

شانحتاپائین
نباشند،باکاهشقیمت 
های

کسبخویشبهشرکتالف
آنانجامگرفتهبود،ولینتیجهیحاصلهممکناستکلمؤسسهرادریکوضعیتبدترقراردهد ....

یسرمایهداریانحصاری


افتد،اماخصیصه

داریانحصاریامریبسیارمعمولبودوهنوزهمهرازگاهیاتفاقمی

یسرمایه

مراحلاولیه
شرایطبازاربیثباتازایننوعدر


ائلحتمی،نفرتانگیی

ریییدقیقوشرطبندیتنهابررویمس


هایبیرگباآنمیلوافرشانبهنگاهبهآینده،برنامه

هابرایشرکت

امروزنیست.وواضحاستکهاین
یخطمشی شرکتتبدیل


بهاولیننگرانیودغدغه
جلوگیریازچنینموقعیتهائی،بهعنوانامریناگییربرایانجاممنظموسودآورکسبوکار،

میباشند .بنابراین 

میشود .

یاینقضایابهیکبارهاتفاق


آید.طبیعتنهمه

،بهدستمی
ممنوعکردنکاهشقیمتها،بهعنوانیکسالحمشروعجنگاقتصادی

یمصلحتسادهی 


هدفبهوسیله

ها،مانندتابوهایقدرتمنددیگر،بهمروررشدکردهوازدلتجربههای


گیریدربرابرکاهشقیمت

اینموضع
نیافتادهیابهعنوانتصمیمیآگاهانهرخندادهاست.
تاوقتیکهاینموضوعپذیرفتهشده

طوالنیواغلبتلخبیرونآمدهوقدرتاشناشیازاینواقعیتاستکهاینامردرخدمتبهمنافعنیروهایقدرتمندجامعهاست.

خطرناکازتعقیبعقالنیسودحداکثر،حذفمیگردد 25.

یاعدماطمینانهای

وتحتنظرباشد،ابهامات



با توجه به این تحلیل ،شرکتهای عمده در یک صنعت بالغ یا توسعه یافته در واقع رقبای محض یکدیگر نیستند ،بلکه ترجیحن رقبای
قیمتگذاریموردقبولواحترام"برایهمدیگرند 22.

هستندکهبهگفتهیجوزفشومپیتردرگیر"

(چندجانبهای)

الیگاپلیستیکی

اقدامبهکاهشقیمتهانماید.باتوجهبهماهیتمخربچنین

هیچیکازچنینرقبائینمیتواندبدونتوقعتالفیازسویدیگررقبایش،

جنگ قیمتی ،همان طور که باران و سوئییی مطرح نمودند ،تمایل به سمت تبانی در عرصهی قیمتهاست .کاهش قیمتها در صنایع
شایعترینشکلآننییرهبری
هامعمولنپشتسرهممیباشدو  


هاتوسطشرکت
متمرکیبسیارنادراست،درحالیکهافیایشقیمت
تعیینقیمتازسویبیرگترینشرکتدرآنصنعتاست .


استدالل ما این است که با تمرکی ،مرکییت یافتن و گسترش شرکتهای چندملیتی در مقیاسی جهانی  ،که در حال حاضر به طرز
ی،بلکهاینکدرسطحبینالمللینییتغییریافتهاست.بنابراین،

فیاینده ایبرتولیدجهانیحاکمیتدارد،ماهیترقابتنهفقطدرسطحمل

سرمایهگذاریمستقیمخارجیدر

ادواردگراهام()Edward Grahamوپالکروگمن()Paul Krugmanاقتصاددانانیکهدرسال9115در
ایاالت متحده ی آمریکا نوشتند که مسیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی( ،)FDIبه مییان قابل توجهی ،به سوی تولید "رقابت انحصاری
الیگاپلستیک"است 20.

ترکهحاصلکنترلاستراتژیکبرعناصرمختلفتولیدوتوزیعمیباشد،در


هایمسلطبرایمیایایانحصاریبیش

درحالحاضرشرکت
المللینییمقاومتمیورزند .


مچنیندرسطحبین
تالشهستندودرعینحالدربرابررقابتقیمتواقعینهتنهادرسطحملی،بلکهه
آوریهایارتباطیدیجیتالجدیدبهشدتبر بازار رقابت بهبهای

انسدادرایجچهارمدرتفکرمااین تصوراستکهرشدمالیوفن
نبهتوسعهوبلوغشرکتهای

شدنودیجیتالییهشدندرواقعکامل


امامالی
گرایشبهسمتانحصار -انحصارچندجانبهافیودهاست .
مالی،شرکتمدرنراامکان پذیرساختوبهتمرکیسرمایهبهویژه ازطریق ادغامومالکیتسرعت

سرمایهی 

عظیممرتبطاست .
راترویجمیکرد ،اینکبه

یمالیانحصاریجهانی،سرمایهیمالیکهزمانیتثبیتملیقدرتاقتصادی 


ِسرمایه

دردورانکنونی
بخشید .
هایمالیبهشکلفیایندهایدرمعرض

گسترشنقشآندرتحکیمشرکتدرسطحجهانیمشغولاست .عالوهبراین،خودِشرکت
فنآوریاطالعات،کهزمانی
یابیدرمقیاسجهانیقرارگرفتهوبهبخشیازمهاجرتفراملیسرمایهتبدیلشدهاند .


تمرکیومرکییت
رکننده یبیرگباشد،خودتحتانحصارجهانیدرآمدهودرعینحالبهطورکلی روندانحصارراتقویتنموده

تصورمیشدهموا

است 20.
طبقهبندی،یعنیجائیکهرقابتبینشرکتها-
مانعنهائیبرایدرکگرایشبهسمتانحصارجهانیعبارتاستازیکاشتباهسادهدر 
بارقابتبینکارگراناشتباهگرفتهمیشود21.

دروهلهیاولدرنظردارند-

عبحثدربارهیرقابت 

همانچییی کهاقتصاددانان موق
فمحلی،منطقهایو

بااستفادهازاستراتژیتفرقهبیندازوحکومتکن،بهدنبالکسبمیایایبیشتردربازارهایکارمختل

شرکتها ،


برداریازاینواقعیتاندکه سرمایهدرسطحیجهانیدرگردشاست،درحالیکهکار-باتوجهبهترکیبیازدالئلفرهنگی،

ملیو 
بهره
کارگرانبهشکلفیایندهای بحران رقابتشغلودستمید

دراکثرمواردچنیننمیباشد .بههمیندلیل ،

سیاسی،اقتصادیوجغرافیائی-
احساسمیکنند،و درحالیکهجهان شاهدبهقعررفتن  شرایطکارومسابقهدرپائینبردندستمیدهاست،غول

درسطح جهانی را
ازگسترشمییانسودلذتمیبَرَد  .چنینرقابتیبینکارگران،نهدربیناقتصادداناندولتیونهدرمیاناقتصاددانانرادیکال

سرمایه
مربوطمیشود.

درنظرگرفتهنمیشود،بلکهعُمدتنبهمؤسسهوتعیینشاخصقیمت

هرگیبهمعنایرقابتاقتصادی
مرتبطبامبارزهی

درتئوریمارکسیستی،رقابتبینکارگران،امریمتفاوتومتماییازرقابتبینسرمایهها(یارقابتمناسب)استو
جادارتشذخیرهیبیکارانصنعتی

میباشد .اینرقابت،شکلیازدرگیریوتضادبینکارگراناستکهتوسطسرمایهازطریقای
طبقاتی 
بهوجودآمدهاست.ایناستراتژیتفرقهبیندازحکومتکن،موجبادغاممازادنیرویکارنامتجانسوحصولاطمینانازیکمنبعثابت
وسیلهیناامنیاشتغالوتهدیدمستمرودائمبیکاری،عناصرآنرابه


کهبه
روبهارتشجهانیذخیرهیکارشده

ودرحالرشدازجذبنی
نیروئیکمترسرکشتبدیلساختهاست 37.

عالوهی"ترسحاصلهازتهدیدازدست

)جامعهشناسفرانسوی"،خشونتساختاریبیکاری" ،
به

یربوردییو (Pierre Bourdieu


برایپی
)،سرمایهدار

یا،همانطور کهساموئلاینسول(Samuel Insull

دادنکار"،شرطهماهنگ کارکرد مدلاقتصادخُردفردگرایانهاست".
افسانهایآمریکا،آنرانیدیکبهیکقرنپیش،باخلوص وصداقتمختصدورانقبلازروابطعمومی،بهاینصورتمطرحنمودکه:

تجربهی من حاکی از این است که بیرگترین کمک به بهرهوری کار ،وجود یک خط طوالنی از مردان منتظر کار پشت دروازهی

"
ورودیست" 39.

امروز ما اغلب میشنویم که کارگران ایاالت متحده برای کسب مشاغل با رقابت فیایندهای با کارگران مکییکی ،چینی ،هندی و غیره
میگیرد.-بهنظرما،
روبروهستند-اینموضوعدرایدئولوژیرقابتملیغالبنبرایکانالییهکردننارضایتیطبقهمورداستفادهقرار 
قطعننهبهمفهومیکهاینواژهدراقتصاداستفادهمیشود-بلکهازنقطهنظررشدشرکتهای

اینانعکاسیازرقابتفیایندهنیست-
عیوسلطهی

تریازپیمانکارانفر


شانوتعدادهرچهبیش

گانخارجی

تریازوابسته

ی،کهازطریقتعدادبسیاربیرگ
چندملیتیانحصار
شان،قادربهبه کارگیریاستراتژیتفرقهبیندازوحکومتکندررابطهباکارگرانجهانهستند.


هایملی
سیاستگذارانو دولت

فاسد 
المللیشدن سرمایهی انحصاری تشدید شده است :اینها دو روی یک سکهاند.

رقابت بین کارگران قطعن با رشد هرچه بیشتر بین
تعرفهها و کنترلهای سرمایه از طریق سازمان تجارت

نتیجهی آن تشدید نرخ استثمار (و درجه انحصار) در سراسر جهان است .

هایامپریالیستیاعتقادداشتندکهآنها


چراکهشرکت
)تحترهبریسرمایهیمرکیموردهجومقرارگرفتند،

جهانی()WTOو(GATT
نتیجهی حرکت آزاد سرمایه به رکود

به اندازهی کافی قوی بودند که مؤسسات کشورهای پیرامونی را از دور رقابت خارج نمایند.
یمرکییسرمایهداریکمککردهاست ودر


دستمیدحقیقییاکاهشدستمیدواقعیکارگراننسبتندارایامکاناتکشورهایهسته
عینحالشرایطرابرایاکثریتقریببهاتفاقکارگرانبسیارفقیرترکشورهایپیرامونیبدترنمودهاست .

قانونافزایشحجممؤسسهوظهورشرکتچندملیتی 

گیری اش ،همواره سیستمی بوده است که بیش از هر چیی دیگر توسط انباشت سرمایه بر اساس کنترل و

سرمایهداری از آغاز شکل

باشدکهانباشتسریعراتبدیلبهقانونیمیکندکه


یمکانیسمیمی
استثمارنیرویکاربهحرکتدرآمدهورقابتبینسرمایههانشان 
ه
تولیدسرمایهداری بهطورمداوم

توسعهی 

همانطورکهمارکسنوشت":

هایمنفردتحمیلمینماید .

آنرابههریکوتمامسرم 
ایه
،هرفردسرمایهدارراتابعقوانیناصلیجهانشمول

یبهکارگرفتهشدهیصنعتیراامریضروریساختهورقابت


افیایشمییانسرمایه
مثابهقوانینبرونیواجباریمیسازد .اینامراوراواداربهتداوم گسترشسرمایهی خود،بهعنوانمحافظتاز


داریبه

تولیدسرمایه
دررابطهئیتنگاتنگبا

انباشتبهطورطبیعی 

برندهمیتواندآنراگسترشدهد  )32(".


یانباشتپیش

نمایدواوفقطبهوسیله

آن،می
تمرکیومحوریتسرمایهوانحصارابیاراصلیتولیددردستانتعدادنسبتنقلیلیقراردارد .

با نگاهی به تاریخ سرمایهداری ،ما میتوانیم مدارک و شواهدی از آنچه که معروفترین تحلیلگر شرکتهای چندملیتی" ،استفن
قانونافیایشحجممؤسسهمینامد"راببینیم.بهبیانوی":ازآغازانقالبصنعتی،

هایمر"()Stephen Hymerاقتصاددانرادیکال،آنرا"
هموارهگرایشیبرایافیایشاندازه یشرکتدرکاربودهاست.اینتمایلبهشکلازکارگاهبهکارخانه،ازکارخانهبهشرکتملیواز

آنبهشرکتهایچندبخشیواینکبهسمتشرکتهایچندملیتیوجودداشتهاست )33(.

یسرمایهداریتجاری(مرکانتیلیستی)،یکیازراههایاصلیوعُمدهبرایبهانجامرساندنتولید،سیستمقراریبودهاست


دوراناولیه
در
هایخویشکاالراتولیدنمایندو
دادهتاآنهادرخانه 


انقرارمی
کهبهموجبآنسرمایهدارابیارتولیدوموادخامرادراختیارکارگر

آوریومقدارکمیپولبابتکاربهآنانمیپرداختهاست.بههرحال،اینسیستم،ایننقیصهراداشت

سپسمحصوالتکارگرانراجمع
آنچهکه
هیکارکارگرنظارت داشتهباشد)34(.درنتیجه ،سازمانتولیدبهکارگاه -یا  
کهسرمایهدارنمیتوانستمستقیمنبرپروس 

بهگردهمجمعکردهوتحتنظارتیکمالک-مدیرقرار
مارکسآنرامرحلهیهمکاریخواند-منتقلشدهوبدینشکلکارگرانرا 

ترکار(کهدربحثمعروفآداماسمیتدربارهیساختسنجاقمثالزدهشده)آماده

یتوسعه 
یافته


رابرایمرحله
دادند .اینزمینه 
یماشینآالتبود )35(.


ازمعرفیگسترده
قبلی،آغازسیستمکارخانهایپیش

ایندرونیسازیروابطبازار

نمود.
دورهی"تولید

یتوان به عنوان امری در حال تحول گسترده از 
از نظر مارکس ،تقسیم کار در نظام سرمایهداری را م 
اولیه"( ،)manufactureبه عنوان مثال :تولید کاال از طریق ساده ی انتقال نیروی کار انسانی به مواد خام ،به دورهی "صنعت مدرن"(یا
 )machinofactureمشاهده کرد،کهتوسطتبعیتکارازماشینومتناظرباخودانقالبصنعتیمشخصشد .ماهیتاینفرایندبهطور
کلیتکاملکنترلسرمایهبرنیرویکاردرکارخانهبود،کهپسازآنمازادتولیدویاسودبیشتریراایجادنمود .
یتقسیمکاردرکارگاهودرشرائطکارخانهبامالکیتخانوادهیکوچکومدیریتشرکتهمراهبود )32(.بااینحال،


یاولیه

توسعه
گیبهزودیباشرکتبیرگصنعتیجایگیینشد .درنتیجه،


کوچکخانواده
یابیسرمایهبدانمعنیبودکهشرکت 


تمرکیومرکییت
همچنین
ایننهتنهاناشیازثروتاندوزیمستقیم(یاتمرکییابیمناسب)،بلکه  

کننده ازنظراندازهرشدیافت .


مشارکت
سرمایهیفردی 

آنها را جذب می نمایند.
مرکییتیابی بود :یعنی این واقعیت که سرمایههای بیرگ عمومن بر سرمایه های کوچک غلبه و  

به دلیل 
جمعآوری وادغامهایعظیمراتسهیلنمود،بهبودیافت.برایمثال،درسال،9179
مرکییتیابیتاحدزیادیبهوسیلهیامورمالیکه 

تنهادریکسالدرهمادغامشدندتافوالدسازیایاالتمتحدهیآمریکایعنیاولینشرکتمیلیارددالری

تعداد925شرکتفوالدسازی
راکهالیاماتاعتباریآنراامپراطوریمالیجیپیمورگان()J.P. Morganمهیانمود،بسازند )30(.
هایکوچکبرخوردارند:نهتنهادرمقیاسصرفهجوئیاقتصادیازهمهنوع،


بهشرکت
شرکتهایبیرگازفوائد بسیارزیادینسبت 

دستآوردنرانتهایانحصاری .عالوهبراین،


برایبه
بلکهازمیایایخاصانحصاریناشیازموانعورودبهآنودرظرفیت،وبلطبع ،
دراقتصادتأثیربگذارد،قدرتخودرادرعرصهیسیاسینییاعمال

یکافیبیرگشدکهبهطورکلی


هنگامیکهیکشرکتبهاندازه
طورکهکلتاریخسرمایهداری

هاویارانههایدولت -همان


ترحمایت

تروکامل

گرددکهازآندرجهتجلببیش

وقادرمی
میکند 

انحصاری نشان داده است -استفاده نماید )30(.درنتیجه ،از قرن بیستم ،شکل معمولی کسب و کار تجاری دیگر نه شرکت کوچک
)موردتوجهبسیارقرارمیگیرد،بلکهشرکتبیرگانحصاری

گیآنگونهکهدراصولاقتصادآلفردمارشال(Alfred Marshall


خانواده
است )31(.
یرقابتیسرمایهدارینسبتنسادهوخامبود)47(.اماباافیایشحجم شرکتبههمراهگسترشبازار،


کنترلمدیریتیکاردرمرحله
شدهی
مقدمهی مدیریت علمی شناخته 

تقسیم کار سیستماتیک و پیچیدهتری تحت رژیم جدید سرمایهداری انحصاری امکانپذیر شد .
ندهایازاز
فردریکوینسلوتیلور( )Frederick Winslow Taylorدرابتدایقرنبیستم،کهدرآندانشوکنترلفرایندکاربهطورفیای 
تمرکیبرکارگربرداشتهودرمدیریتمتمرکیگردید،همراهباافیایشعظیمنیرویکارواقعیکههمینموضوعبهبارآورد،درظهور
تاریخیآنچهکهمارکسآنرا"واقعی"بهعنوانمخالف"تابعرسمی"کارتحتسرمایهنامیدهبود،نشاندادهشدهاست )49(.

سریعواملدیگربودکهمنجربهپیروزیسرمایهیانحصاریشد .دراین


هاویک

راهممنوعیترقابتنرخیمیانالیگاپولی
این،بههم
دوره بود که شرکت چندبخشی مدرن(برای اولین بار توسط سرمایهی راه آهن توسعه یافت) ،انحصار چندجانبه ،ادغام افقی ،ادغام
سهویژهگیاصلیتشکیالت

هایچندملیتیهمهگیبهوجودآمدند" .


رایاوراقبهادارصنعتیوشرکت
عمودی،اختالطشرکتها،بازارب

گسترشسرمایه گذاری،تمرکیقدرتسازمانیورشدبازارجهانیهستند"کههریمگداف()Harry Magdoffدرسال9100

اقتصادی:
ظهورچندملیتی

فردیدرشرکتهایچندملیتیبرآوردهشد".بااینحال،اواضافهنمودکه"


سرانجامبهشکلمنحصربه
مشاهدهنمود"،
کاملنمتماییازسرمایهداریرقابتی)

ایکهبتوانبهراحتیآنراسرمایهداریانحصاری(بهصورت


تازمانیکهتمرکیسرمایهبهمرحله
نامید،کهدرآنرقابتتنهابینچندشرکتغولآساالگویمعمولدرهریکازصنایعپیشروباشد،شکلنخواهدگرفت )42(.
ازآنجاکهشرکتهایچندملیتیبهاینمفهوم،مبارزهبرایکنترلکار،حرکتبهسویتجمع،نیرویرقابت،اهرماعتباری/مالی،ورشد

سادهایازشرکتجهانینمیتواندوجود

نظریهی

میباشند،-ازدیدگاهمارکسی،هیچ
ازتوسعهیدرونیسرمایه 

بازارجهانی-محصولی
.برخیازاولینشرکتهایچندملیتیعمدتن درحولوحوش

داشتهباشد)43(.بااینحال،تعدادیازعواملرا میتوانمشخصنمود
،همچنان
وبرجستهیآنهستند.این 

نمونههایبارز

الستیکسازی

،کهشرکتهاینفتی و

جستجوبرایموادخامسازماندهیشدهبودند
بااینحال،یکعاملبیرگتردراینواقعیتنهفتهاستکه

بهعنوانیکعاملمهمدرفعالیتهایشرکتهایبیرگجهانیادامهدارد.

گذاریدرصنایعیکهبرآنهاکنترل


وسرمایه
نبه)بهدقتبهدنبالتنظیمتوسعهی تولید 

سرمایهدربازارهایانحصاریکامل(یاچندجا
یسودگستردهتراست .درنتیجه،یکجستجویمداومبرایبازارهایفروشجهتمازاد


هایباالترودامنه

داردبهمنظورحفظقیمت
یاجباردرونی(برایمثال،خودپروسهی


شرکتانحصاریبهوسیله
قوهیتولیدشدهدرداخلتولیدوجوددارد .بنابراین"،
اقتصادیبل 

مییانارزشاضافهیآن و

هرچهشرکتانحصاریترو

یتاریخیفعالیتخویشراندهمیشود .و 

انباشت) بهبیرونوفراترازحوزه
،طبعنقدرتایناجبارنییبیشتراست" )44(.

تمایلبهسرمایهگذاریآنبیشترباشد

شرکتی که مازاد برای سرمایهگذاری دارد و در جستجوی سود در سائر صنایع و کشورهای دیگر است ،دارای حق انتخاب در
سرمایهگذاری غیرمستقیم سهام (به عنوان مثال ،یک سرمایهگذاری صرفن پولی) و یا مالکیت مستقیم و کنترل شرکتهای تابعه

اشمیباشدوبر


رقبای
میباشد )45(.انتخابشکلدوممعمولنبهمعنایآناستکهاینشرکتدارایمیایایانحصاریخاصیدربرابر

این باور است که میتواند از آنها -برای مثال ،از اقتصاد در مقیاس تولید ،امکان دسترسی به سرمایه و امور مالی با شرایط بهتر،
یافتهترو
توسعه 

شده،دارائیهایمدیریتی،تالشومکانیسمفروش

قابلیتهایتکنولوژیکییافنآوری(یاتحقیقوتوسعه)،اختراعاتثبت

یاینهابهآناجازهخواهددادکهموانعورودبهاینعرصهرابرایرقباایجادکرده


بردارینمایدوهمه
غیره-جهتمنافعخویشبهره
و سود انحصاری خویش را به دست آورد .یک شرکت ممکن است بر این باور باشد که میتواند به افیایش کنترل استراتژیک بر
شرکتیبینبنگاههایمادروشرکتهای


)تجارتدرون
یافته،ثباتبیشتریبرایمؤسسهایجادنماید42(.


دست
لیتهایجهانیخویش
فعا 
دهدکهبادستهبندیسودوزیانبینیکواحدو واحد


هایمختلفوابسته)اغلببهشرکتاجازهمی

(وبینشاخه
چندملیتیوابسته 
زتفاوتهادرقوانینملی،بدینطریقازپرداختمالیاتطفرهرود .

بهرهگیریا
دیگر،با 
ماهیت انحصارچندجانبه یا الیگاپُلستیک گسترش شرکتهای چندملیتی به معنی آن است که شرکتها دائمن در حال استراتژیسازی
کنندکهسرمایهگذاری


)استداللمی
اینگونهاستکهگراهام()Krugmanوکروگمن(Krugman
افتادنازرقبایشانهستند .

راههایپیش
میآید ،که در آن شرکتها بازارهای یکدیگر را به عنوان بخشی از یک رقابت
در 
مستقیم خارجی معمولن به شکل یک "تبادل تهدید  
انحصاریموردحملهوتاختوتازقرارمیدهند" )40(.

پدیدهای است که برخی از

یک عامل بسیار مهم در تعیین فعالیتهای شرکتهای چندملیتی -که قبلن در فوق به آن اشاره شد -
تحلیلگران -از هایمر( )Hymerگرفته تا متأخرینی چون کیت کاولینگ( ،)Keith Cowlingراجر ساگدن( )Roger Sugdenو جیمی

برال،شرکتهاقادربهگشتنوپرسهزدندر

پیپلی(-)James Peoplesآنرا"تفرقهبیندازوحکومتکن"نامنهادند)40(.درعصرنئولی
جهاناند،بسیاریازموانعبرای"تجارتآزاد"  برداشتهشدهاست(اینگردشیاحرکتآزادسرمایهاست)،درحالیکهنیرویکار که

درکشورهاومناطقخاصریشهدارد،باتوجهبهقوانینمهاجرت،زبان،عُرفوعواملبیشماردیگر،بهراحتیقادربهحرکتنیست .

نامید،همراهباحذفجهانیتودهیانبوهدهقاناناززمینبه

چیییکهدیویدهاروی()David Harveyآنرا"انباشتازطریقخلعید" 
ارتشذخیرهیصنعتینیرویکاردرسراسرجهان رابه

وسیلهیتجارتمحصوالتکشاورزیومهاجرتدهقانانبهشهرهایپُرجمعیت ،

عالوهبراین،سقوطبلوکشورویوادغامچیندراقتصادجهانیسرمایهداریموجبافیایشتعدادکارگران

شدتافیایشدادهاست .
شرکتهااز"دوبرابرشدن

تمامیاینمواردسببشدهاستکهبعضیازتحلیلگرانِ 

دررقابتبایکدیگردرسطحجهانشدهاست .
یفرازونشیبها دردو


یجهانیکارباهمه

اینبهآنمعنیاستکهارتشذخیره
بیرگ" نیرویکارجهانیسرمایهسخنبگویند)41(.
افیایشیافتهوهمینرقابتحذفیکارگرانناچاردرمناطقوکشورهایمختلفدربرابریکدیگررابهطرزفیایندهای

دههیگذشته 

سهلترنمودهاست .

یک عنصر کلیدی در استراتژی تفرقه بینداز و حکومت کن ،همانطور که اشاره شد ،اتکاء شرکتهای چندملیتی به مؤسسات و
شرکتهای زیرمجموعه است که غالبن استفاده و بهرهبرداری از وحشیانهترین اشکال استثمار را ،خارج از همهی ضوابط و مقررات

یگوشیهایتلفن سیار وآیپدهایشرکت


برایمثال،تولیدتقریبنهمه
قانونی،بهخصوصدرمناطقجنوبیجهانفراهممینمایند.

یکارخانههائیدرسرزمیناصلیچیناست،واگذاری


کننده

)کهمالکواداره
فاکسکان(Foxconn

اَپِل()Appleبهشرکتتولیدیتایوانیِ
کاندرکارخانهی


)یفاکس
رانازساختمانهایبلندالنگهوا(Longhua

ومحولشدهاست .درپنجماهاولسال،2797شانیدهتنازکارگ
طاقتفرساکاروزندگی

شنزن(،)Shenzhenجائیکهبیشازسیصدهیارتا چهارصدهیار نفراز کارکنانآن تحتشرایط دهشتناکو 

میکنند ،خودرابهپائینپرتکردند و دوازدهتنازآنانکشتهشدند .آنانمجبوربهانجامحرکاتتکراریسریعدستبرایساعات

نیوبرایماههایمتمادیهستند،بهطوریکهکارگراندرطولشب،خودرادروضعیتانقباضییابهعبارتدیگردردهایشدید

طوال
آنانبهعنواننمادیازگرفتاریخویش،نامچینیفاکسکانراطوریتغییردادهاندکهمعنائیشبیه"بهطرف

درمییابند.

کششعضالنی
مرگتبدو"رابدهد )57(.


زیرنویسها :
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سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایاالت
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