سرمایهی انحصاری

المللیشدن

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

(قسمتهایپنجمتاچهاردهُم) 

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
شدهی پیشین با عناوین "کمموبمی  در بمارهی جهمانیشمدن" اثمر پما  سموئییی و

مقالهی ترجمه

این مطلب مکمل و در پیوند با دو
میباشد ،لذا به ترجمه ونشر آن اقدام نمودیم .باشمد کمه بمرای خواننمدهگمان فارسمی زبمان
مالیشدن انباشت" از جان بلیمی فاستر 
" 
مجلهی مانتلی ریویو

نگارندهگان آن :جان بلیمی فاستر( )John Bellamy Fosterسردبیر

اینگونه مباحث ،مفید واقع شود.
عالقهمند به 

هنگار ،فعا سیاسی و اسمتاد
مکچسنی( )Robert W. McChesnetنویسنده ،روزنام 
جامعهشناسی دانشگاه اورگان ،رابرت دبلیو 

و استاد
میباشند.
جامعهشناسیدر دانشگاه اورگان 

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

فعالیتهای

شرکتهای بی تر و بی تری با تکیهی کمتر بر روی مالکیت مستقیم انحصاری و سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،

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

گرای

در تعریف استاندارد شرکتهای چندملیتی که براساس سرمایه گذاری مستقیم خارجی است و نافی شکل غیرمستقیم کنتر 

شرکتهائیمانندنایکواپل ( Nike and

هامیزند.


باشد،نمایاننیستوبههمینخاطرماسکیبرمییانواقعیقدرتاینشرکت

می
گذاریمستقیمخارجیشان،بهدرستیبه


نظرازفقداننسبیسرمایه

صرف
جانبیبهچیندادهاند)

()Appleکهتولیداتخودرابهصورت
هایبینالمللیخوی


کهمییانسودبسیارباالئیراازطریقفعالیت
عنوانشرکتهایچندملیتیانحصاری-


واِعما کنتر استراتژیکبر

دیدهمیشوند .

شانبهدستمیآورند-


خطوطعرضه

مضافن این که ،بسیاری از این شرکتها با سطح باالئی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،مانند جنرا الکتریک ،خود از اصلیترین
پیمانکاران فرعی بینالمللی هستند .درعین حا  ،جنرا الکتریک برای تهیه ی قطعات الکترونیکی خود به شدت متکی به فلکسترانیک

)چینیمیباشد  .یکیازخصوصیاتدنیایقراردادهایجانبیایناستکهیک

قاطعهکارفرعیسنگاپوریوکِلون(Kelon

()Flextronicsم
مقاطعه کارفرعیممکناستبهطورهمیمانبرایچندینشرکتغو آسایمختلفکارکند،کهدراینرابطهبهجایرقابت،ناچاربه

ترینپیمان کارانفرعیجهاندرتولیدالکترونیک،نهتنهاقطعاتجنرا الکتریک،


بهعنوانیکیازبیرگ
بنابراینفلکسترانیک،

تبانیست.

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



لیبینالمللی

موانعدرکالیگاپ



هایسیاسیواقتصادیبررویرقابتروزافیونبینالمللیبودهاست،تاجائیکهرشدواقعیاقتصادجهانی


بهشکلعجیبی،تمرکیبحث

ترانحصاریتاحدزیادی،حتاازسویچپهانیی،نادیدهگرفتهشدهاست.چیییکهدرکتغییرجهتبهسمتیکاقتصادجهانی

بی 
تبانیبین المللیراخیلیسختنمودهاست،دردرجهنخستمربوطبهپنجانسدادومانععمومیدرتفکرما

تحتتسلطالیگاپلیرقابت-
میباشد -1 :گرای


گونهپرستی
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
بینکارگراندچارسردرگمیمینماید .

المللیکهرقابتبینسرمایههارابارقابت


بین

ایاالتمتحده_ که مدتهای مدیدی از هژمونی اقتصادی

در بحث رقابت بینالمللی در مورد هر ملت -دولتی به ویژه در مورد 
هیانحصاردر
فرضبرایناستکهرقابتبینالمللی،تاوقتیکهتمرکیصنعتیودرج 

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


یحاصلهازتهاجمخارجی،بهخصوصشرکت

خودروسازانآمریکائیدردیترویتبهعنواننتیجه
شدهایناستکهاینتضعیفبخشیازتغییرجهتبهسمتتجمعوتمرکیتولیددرسطحیبینالمللی


تربهرسمیتشناخته

نکم
غالب
همانطور که کمپانیهای آمریکائی در رقابت دهههای  07و  ،07توسط ایستگاههای فرعی در صنایع مختلف سقوط کردند"،

بود" .
گاالمبوس( )Galambosدر نوشتهی "پیروزی انحصارچندجانبه" در سا  1994مشاهده نمود که " الیگاپُلی یا انحصارچندجانبهی جهانی
یاینرقابت،شکلیکهبهنظرمی رسدبهاحتما بسیارزیادبهظهوربرسد

جدیدیشروعبهپدیدارشدننمود...صرفنظرازنتیجه

انحصارچندجانبهیجهانیاست 02".

چندملیتی،کهدوتایآن ها(جنرا موتورزوفورد)آمریکائیهستند،درحا حاضرتقریبننیمیازتولیدخودرو

درحقیقت،پنجشرکت 
جهانرادراختیاردارند،درحالیکه 17شرکتکنتر 07درصدازتولیدجهانرا دردستدارند .بنابرایندرحا حاضرالیگاپُلیتولید
داردوتمامشرکتهایاصلیآننییدرسطحیجهانیفعا هستند 09.

خودرودرمقیاسیجهانیوجود

انسداد فکری دوم ما ،تعیی ن رایج روابط اقتصادی از نظر نیروهای انتیاعی اقتصادی و جریان بازار و درعین حا نادیدهگرفتن نق



آسادرشکلدادنبهزمینهیاقتصادیمیباشد.مفهومبازارآزاددرتئوریاقتصادامروزینمعنایواقعیکمیدارد،به

شرکتهایغو 

جیاینواقعیتکهصراحتندولتراجداکردهوبهطورضمنیهمهیمالحظاتنهادهایقدرتدر درون اقتصادیعنینقشیکهتوسط

رامستثنامیکند 00.

پیکربازیمیشود

شرکتهایغو 


سوم،مانعجدیدرتفکرمانسبتبهاینموض وعرابایستیدرابهاماتموجودپیرامونمفهومرقابتپیدانمود.اینازیکسو،معمولن
ای(ازجملهکسبوکار)درکمیگردد.درتئوریاقتصادی،رقابتبهمفهوم


ترمحاوره
درعلماقتصادوازسویدیگرازجنبهیبی 

یکازآن هانییقدرتیبرایکنتر بازارراندارند.رقبایدیگر


تکههیچ
کاملآنمبتنیبروجودتعدادزیادیازشرکتهایکوچکاس

گرچهوجوددارند،امااساسنناشناسهستند.بنابراین،رقابتمستقیمبینشرکت هادرحداقلیادرسطحیبسیارناز است.نگاهبهآن

اشارهکردهاند،رقابتشدیدکه

ازایننقطهنظر،همانگونهکهاقتصاددانانبسیاری ،ازجملهمیلتونفریدمن ( ،)Milton Friedman

ازنظراقتصادیبهانحصارنیدیکتراستتارقابت،امروزرقابت

اغلبمشخصهیبازارهای الیگاپلیستیکیعنیبهانحصاردرآمده است ،

تقریبنهمراهباانحصارمیباشد02.ازاینرو"،ابهامدررقابتاست" 02.


یدیالکتیکیچنینرقابتالیگاپلیستیکی(کهاغلببارقابتسادهاشتباهگرفتهمیشود)گرای


رواقع،قرینه
د

ست،بهویژه

بهسویتبانی

هامطرحمیباشد .منطقاینروندتوسطپا باران ()Paul Baranوپا سوئییی

رقابتمخربقیمتها بینغو 

جائیکه تهدیدبه 
درسرمایهیانحصاریبهخوبیشرحدادهشدهاست :

()Paul Sweezy

تولیدمیکنندوهریککموبی

پیکر...یکیازچندینشرکتیستکه کاال 

نمونهیمعمو شرکتغو 


هاقیمتاشرا


وقتییکیازآن
جایگیینمناسبیبراییکدیگرند .

شوداگرشرکتالفقیمتاشراکاه


ساسمی
متفاوتازدیگرانمینماید،اثرآنبالفاصلهتوسطدیگراناح


می دهد،ممکناستکهبرخیازتقاضاهایجدیدرادرنظر

اینشرکتهانییدرصورتیکهحاضربهرهاکردن

هاازشرکتهایب،ثود خواهدبود .


گرفتهشدهباشد،اماتأثیراصلیدرواقعبرایجذبمشتریانودوریآن
کسبخوی

بهشرکتالفنباشند،باکاه

کنند.حرکتاولیهیشرکتالفدرواقعبرایباالبردنسود


ترازنرخشرکتالف،اقدامبهتالفیمی

شانحتاپائین
قیمت 
های

آنانجامگرفتهبود،ولینتیجه یحاصلهممکناستکلمؤسسهرادریکوضعیتبدترقراردهد ....

یسرمایهداریانحصاری


افتد،اماخصیصه
یسرمایه داریانحصاریامریبسیارمعمو بودوهنوزهمهرازگاهیاتفاقمی


درمراحلاولیه
شرایطبازاربیثباتازایننوع


مسائلحتمی،نفرتانگیی

ریییدقیقوشرطبندیتنهابرروی


هایبیرگباآنمیلوافرشانبهنگاهبهآینده،برنامه

هابرایشرکت

امروزنیست.وواضحاستکهاین
یخطمشی شرکتتبدیل


بهاولیننگرانیودغدغه
جلوگیریازچنینموقعیتهائی ،بهعنوانامریناگییربرایانجاممنظموسودآورکسبوکار،

میباشند .بنابراین 

میشود .

یمصلحتسادهی ممنوعکردنکاه


هدفبهوسیله

یاینقضایابهیکبارهاتفاق


آید.طبیعتنهمه

،بهدستمی
قیمتها،بهعنوانیکسالحمشرو عجنگاقتصادی

اینموضعگیریدربرابرکاه

نیافتادهیابهعنوانتصمیمیآگاهانهرخندادهاست.

قیمت ها،مانندتابوهایقدرتمنددیگر،بهمروررشدکردهوازد تجربههای

تاوقتیکهاینموضوعپذیرفتهشده

طوالنیواغلبتلخبیرونآمدهوقدرت اشناشیازاینواقعیتاستکهاینامردرخدمتبهمنافعنیروهایقدرتمندجامعهاست.

خطرناکازتعقیبعقالنیسودحداکثر،حذفمیگردد 02.

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
قیمتگذاریموردقبو واحترام"برایهمدیگرند 02.

هستندکهبهگفتهیجوزفشومپیتردرگیر"

(چندجانبهای)

الیگاپلیستیکی

هیچیکازچنینرقبائینمی تواندبدونتوقعتالفیازسویدیگررقبای


،اقدامبهکاه

قیمت هانماید.باتوجهبهماهیتمخربچنین

یقیمتهاست.کاه

جنگقیمتی،همان طورکهبارانوسوئییی مطرحنمودند ،تمایلبهسمتتبانی در عرصه

متمرکیبسیارنادراست،درحالیکهافیای

قیمتهادرصنایع

وشایعترینشکلآننییرهبری

هامعمولنپشتسرهممیباشد 


هاتوسطشرکت
قیمت

تعیینقیمتازسویبیرگترینشرکتدرآنصنعتاست .


استدال ما این است که با تمرکی ،مرکییت یافتن و گسترش شرکتهای چندملیتی در مقیاسی جهانی  ،که در حا حاضر به طرز
ملی،بلکهاینکدرسطحبینالمللینییتغییریافتهاست.بنابراین،

فیاینده ایبرتولیدجهانیحاکمیتدارد،ماهیترقابتنهفقطدرسطح

سرمایهگذاریمستقیمخارجیدر

ادواردگراهام()Edward Grahamوپا کروگمن()Paul Krugmanاقتصاددانانیکهدرسا 1995در
ایاالت متحدهی آمریکا نوشتند که مسیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی( ،)FDIبه مییان قابل توجهی ،به سوی تولید "رقابت انحصاری
الیگاپلستیک"است 02.

درحا حاضرشرکتهایمسلطبرایمیایایانحصاریبی ترکهحاصلکنتر استراتژیکبرعناصرمختلفتولیدوتوزیعمیباشد،در
المللینییمقاومتمیورزند .


همچنیندرسطحبین
تالشهستندودرعینحا دربرابررقابتقیمتواقعینهتنهادرسطحملی،بلکه
آوری هایارتباطیدیجیتا جدیدبهشدتبربازاررقابتبهبهای


انسدادرایجچهارمدرتفکرمااینتصوراستکهرشدمالیوفن
گرای

ملنبهتوسعهوبلوغشرکتهای

شدنودیجیتالییهشدندرواقعکا

بهسمتانحصار -انحصارچندجانبهافیودهاست .امامالی

سرمایهی مالی ،شرکتمدرنراامکان پذیرساختوبهتمرکیسرمایهبهویژهازطریقادغامومالکیتسرعت

عظیممرتبطاست .
راترویجمیکرد،اینکبه

یمالیانحصاریجهانی،سرمایهیمالیکهزمانیتثبیتملیقدرتاقتصادی 


ِسرمایه

دردورانکنونی
بخشید .
گسترشنق

هایمالیبهشکلفیایندهایدرمعرض

آندرتحکیمشرکتدرسطحجهانیمشغو است .عالوهبراین،خودِشرکت

فنآوریاطالعات،کهزمانی
یابیدرمقیاسجهانیقرارگرفتهوبهبخشیازمهاجرتفراملیسرمایهتبدیلشدهاند .


تمرکیومرکییت
وارکننده یبیرگباشد،خودتحتانحصارجهانیدرآمدهودرعینحا بهطورکلی روندانحصارراتقویتنموده

تصورمیشدهم

است 02.
مانع نهائیبرایدرکگرای

جائیکهرقابتبینشرکتها-

طبقهبندی،یعنی
بهسمتانحصارجهانیعبارتاستازیکاشتباه سادهدر 

بارقابتبینکارگراناشتباهگرفتهمیشود01.

دروهلهیاو درنظردارند-

وقعبحثدربارهیرقابت 

همانچییی کهاقتصاددانان م

فمحلی،منطقهایو

شرکتها  ،بااستفادهازاستراتژیتفرقهبیندازوحکومتکن،بهدنبا کسبمیایایبی تردربازارهایکارمختل

برداریازاینواقعیتاندکهسرمایهدرسطحیجهانیدرگردشاست،درحالیکهکار-باتوجهبهترکیبیازدالئلفرهنگی،

ملیو 
بهره
کارگرانبهشکلفیایندهای بحران رقابتشغلودستمید

دراکثرمواردچنیننمیباشد .بههمیندلیل ،

سیاسی،اقتصادیوجغرافیائی-
احساسمیکنند،و درحالیکهجهانشاهدبهقعررفتن شرایطکارومسابقهدرپائینبردندستمیدهاست،غو 

درسطح جهانی را
ازگسترشمییانسودلذتمیبَرَد  .چنینرقابتیبینکارگران،نهدربیناقتصادداناندولتیونهدرمیاناقتصاددانانرادیکا 

سرمایه
مربوطمیشود.

درنظرگرفتهنمیشود،بلکهعُمدتنبهمؤسسهوتعیینشاخصقیمت

هرگیبهمعنایرقابتاقتصادی
مرتبطبامبارزهی

امریمتفاوتومتماییازرقابتبینسرمایهها(یارقابتمناسب)استو

درتئوریمارکسیستی،رقابتبینکارگران،
میباشد .اینرقابت،شکلیازدرگیریوتضادبینکارگراناستکهتوسطسرمایهازطریقایجادارت
طبقاتی 

ذخیرهیبیکارانصنعتی

بهوجودآمدهاست.ایناستراتژیتفرقهبیندازحکومتکن،موجبادغاممازادنیرویکارنامتجانسوحصو اطمینانازیکمنبعثابت
ودرحا رشدازجذبنیروبهارت
نیروئیکمترسرک


وسیلهیناامنیاشتغا وتهدیدمستمرودائمبیکاری،عناصرآنرابه


کهبه
جهانیذخیرهیکارشده

تبدیلساختهاست 22.

عالوهی"ترسحاصلهازتهدیدازدست

)جامعهشناسفرانسوی"،خشونتساختاریبیکاری" ،
به

یربوردییو (Pierre Bourdieu


برایپی
)،سرمایهدار

یا،همانطورکهساموئلاینسو (Samuel Insull

دادنکار"،شرطهماهنگ کارکرد مد اقتصادخُردفردگرایانهاست".
افسانهایآمریکا،آنرانیدیکبهیکقرنپی


،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" 29.

امروز ما اغلب میشنویم که کارگران ایاالت متحده برایکسب مشاغل با رقابتفیایندهای با کارگران مکییکی ،چینی ،هندی و غیره
روبروهستند-اینموضوعدرایدئولوژیرقابتملیغالبنبرایکانالییهکردننارضایتیطبقهمورداستفادهقرارمیگیرد.-بهنظرما،
بلکهازنقطهنظررشدشرکتهای

قطعننهبهمفهومیکهاینواژهدراقتصاداستفادهمیشود-

اینانعکاسیازرقابتفیایندهنیست-
رعیوسلطهی

تریازپیمانکارانف

گانخارجیشانوتعدادهرچهبی 


تریازوابسته

ی،کهازطریقتعدادبسیاربیرگ
چندملیتیانحصار
شان،قادربهبه کارگیریاستراتژیتفرقهبیندازوحکومتکندررابطهباکارگرانجهانهستند.


هایملی

دولت
سیاستگذارانو 

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

رقابت بین کارگران قطعن با رشد هرچه بی تر بین
تعرفهها و کنتر های سرمایه از طریق سازمان تجارت

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

نامهی عمومی تعرفه و تجارت ( )GATTتحت رهبری سرمایهی مرکی مورد هجوم قرار گرفتند ،چرا که
موافقت 

جهانی( )WTOو 
هایامپریالیستیاعتقادداشتندکهآنهابهاندازهیکافیقویبودند  کهمؤسساتکشورهایپیرامونیراازدوررقابتخارج


شرکت
نتیجه یحرکتآزادسرمایهبهرکوددستمیدحقیقییاکاه

نمایند.

دستمیدواقعیکارگراننسبتندارایامکاناتکشورهایهستهی

مرکییسرمایهداریکمککردهاست  ودرعینحا شرایطرابرایا کثریتقریببهاتفاقکارگرانبسیارفقیرترکشورهایپیرامونی
بدترنمودهاست .

قانونافزایشحجممؤسسهوظهورشرکتچندملیتی 

گیری اش ،همواره سیستمی بوده است که بی

سرمایهداری از آغاز شکل


از هر چیی دیگر توسط انباشت سرمایه بر اساس کنتر و

باشدکهانباشتسریعراتبدیلبهقانونیمیکندکه


یمکانیسمیمی

هانشانه
استثمارنیرویکاربهحرکتدرآمدهورقابتبینسرمایه
تولیدسرمایهداری بهطورمداوم

توسعهی 

همانطورکهمارکسنوشت":

هایمنفردتحمیلمینماید .

آنرابههریکوتمامسرم 
ایه
افیای

،هرفردسرمایهدارراتابعقوانیناصلیجهانشمو 

مییانسرمایهیبهکارگرفتهشدهیصنعتیراامریضروریساختهورقابت

گسترشسرمایهی خود،بهعنوانمحافظتاز

مثابهقوانینبرونیواجباریمیسازد .اینامراوراواداربهتداوم 


داریبه

تولیدسرمایه

دررابطهئیتنگاتنگبا

انباشتبهطورطبیعی 

برندهمی تواندآنراگسترشدهد  20".

نمایدواوفقطبهوسیلهیانباشتپی 


آن،می
تمرکیومحوریتسرمایهوانحصارابیاراصلیتولیددردستانتعدادنسبتنقلیلیقراردارد .
رکتهای چندملیتی" ،استفن

با نگاهی به تاریخ سرمایهداری ،ما میتوانیم مدارک و شواهدی از آنچه که معروفترین تحلیلگر ش
هایمر"()Stephen Hymerاقتصاددانرادیکا ،آنرا"قانونافیای
هموارهگرایشیبرایافیای

حجممؤسسهمینامد"راببینیم.بهبیانوی":ازآغازانقالبصنعتی،

اندازه یشرکتدرکاربودهاست.اینتمایلبهشکلازکارگاهبهکارخانه،ازکارخانهبهشرکتملیواز

هایچندبخشیواینکبهسمتشرکتهایچندملیتیوجودداشتهاست 22.


آنبهشرکت
داریتجاری(مرکانتیلیستی)،یکیازراههایاصلیوعُمدهبرایبهانجامرساندنتولید،سیستمقراریبودهاست


یسرمایه

دوراناولیه
در
هایخوی
هادرخانه 


دادهتاآن

یدوموادخامرادراختیارکارگرانقرارمی
کهبهموجبآنسرمایهدارابیارتول


کاالراتولیدنمایندو

محصوالتکارگرانراجمع آوریومقدارکمیپو بابتکاربهآنانمیپرداختهاست.بههرحا ،اینسیستم،ایننقیصهراداشت

سپس
آنچه که
هی کار کارگر نظارت داشته باشد 22.در نتیجه ،سازمان تولید به کارگاه  -یا  
که سرمایهدار نمیتوانست مستقیمن بر پروس 
بهگردهمجمعکردهوتحتنظارتیکمالک-مدیرقرار
مارکسآنرامرحلهیهمکاریخواند-منتقلشدهوبدینشکلکارگرانرا 

ترکار(کهدربحثمعروفآداماسمیتدربارهیساختسنجاقمثا زدهشده)آماده

یتوسعه 
یافته


رابرایمرحله
دادند .اینزمینه
قبلی،آغازسیستمکارخانهایپی

ایندرونیسازیروابطبازار

نمود.

یماشینآالتبود 22.


ازمعرفیگسترده


دورهی "تولید

از نظر مارکس ،تقسیم کار در نظام سرمایهداری را میتوان به عنوان امری در حا تحو گسترده از 
تولیدکاالازطریقساده یانتقا نیرویکارانسانیبهمواد خام،بهدورهی "صنعتمدرن"(یا

اولیه"(،)manufactureبه عنوانمثا  :
 )machinofactureمشاهده کرد،کهتوسطتبعیتکاراز ماشینومتناظرباخودانقالبصنعتیمشخصشد .ماهیتاینفرایندبهطور
کلیتکاملکنتر سرمایهبرنیرویکاردرکارخانهبود،کهپسازآنمازادتولیدویاسودبی تریراایجادنمود .
یتقسیمکاردرکارگاهودرشرائطکارخانهبامالکیتخانوادهیکوچک ومدیریتشرکتهمراهبود22.بااینحا ،تمرکی


یاولیه

توسعه
و مرکییتیابی سرمایه بدان معنی بود که شرکت کوچک خانواده گی به زودی با شرکت بیرگ صنعتی جایگیین شد .در نتیجه،
همچنین
ایننهتنهاناشیازثروتاندوزیمستقیم(یاتمرکییابیمناسب)،بلکه  

کننده ازنظراندازهرشدیافت .


مشارکت
سرمایهیفردی 

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

به دلیل 
جمعآوری وادغامهایعظیمراتسهیلنمود،بهبودیافت.برایمثا ،درسا ،1971
بهوسیلهیامورمالیکه 

مرکییتیابیتاحدزیادی

تعداد165شرکتفوالدسازی تنهادریکسا درهمادغامشدندتافوالدسازیایاالتمتحده یآمریکایعنیاولینشرکتمیلیارددالری
راکهالیاماتاعتباریآنراامپراطوریمالیجیپیمورگان()J.P. Morganمهیانمود،بسازند 22.
هایکوچکبرخوردارند:نهتنهادرمقیاسصرفهجوئیاقتصادیازهمهنوع،

شرکتهایبیرگازفوائد بسیارزیادینسبتبهشرکت

دستآوردنرانتهایانحصاری .عالوهبراین،


برایبه
بلکهازمیایایخاصانحصاریناشیازموانعورودبهآنودرظرفیت،وبلطبع ،
طورکلیدراقتصادتأثیربگذارد،قدرتخودرادرعرصهیسیاسینییاعما 


فیبیرگشدکهبه
هنگامیکهیکشرکتبهاندازهیکا

طورکهکلتاریخسرمایهداری


همان
هاویارانههایدولت -


ترحمایت

تروکامل
وقادرمیگرددکهازآندرجهتجلببی 

میکند 

زقرنبیستم،شکلمعمولیکسبوکارتجاریدیگرنهشرکتکوچکخانوادهگی

انحصارینشاندادهاست-استفادهنماید22.درنتیجه،ا
)موردتوجهبسیارقرارمیگیرد،بلکهشرکتبیرگانحصاریاست 21.

آنگونهکهدراصو اقتصادآلفردمارشا (Alfred Marshall

یرقابتیسرمایهدارینسبتنسادهوخامبود 22.اماباافیای

کنتر مدیریتیکاردرمرحله

حجمشرکتبههمراهگسترشبازار،تقسیم

شدهیفردریک
یشناخته 

مقدمهی مدیریتعلم

داریانحصاریامکانپذیرشد .

کارسیستماتیکوپیچیدهتریتحترژیمجدیدسرمایه

وینسلوتیلور() Frederick Winslow Taylorدرابتدایقرنبیستم،کهدرآندان
بر کارگر برداشته و در مدیریت متمرکی گردید ،همراه با افیای

ندکاربهطورفیایندهایازازتمرکی

وکنتر فرای

عظیم نیروی کار واقعی  که همین موضوع به بار آورد ،در ظهور

تاریخیآنچهکهمارکسآنرا"واقعی"بهعنوانمخالف"تابعرسمی"کارتحتسرمایهنامیدهبود،نشاندادهشدهاست 29.

سریعواملدیگربودکهمنجربهپیروزیسرمایهیانحصاریشد .دراین


هاویک

این،بههمراهممنوعیترقابتنرخیمیانالیگاپولی
دوره بود که شرکت چندبخشی مدرن(برای اولین بار توسط سرمایه ی راه آهن توسعه یافت) ،انحصار چندجانبه ،ادغام افقی ،ادغام
هایچندملیتیهمهگیبهوجودآمدند" .سهویژهگیاصلیتشکیالت


ها،بازاربرایاوراقبهادارصنعتیوشرکت

شرکت
عمودی،اختالط
گسترشسرمایه گذاری،تمرکیقدرتسازمانیورشدبازارجهانیهستند"کههریمگداف()Harry Magdoffدرسا 1900

اقتصادی:
فردیدرشرکتهایچندملیتیبرآوردهشد".بااینحا ،اواضافهنمودکه"ظهورچندملیتی


سرانجامبهشکلمنحصربه
مشاهدهنمود"،
کاملنمتماییازسرمایهداریرقابتی)

ایکهبتوانبهراحتیآنراسرمایهداریانحصاری(بهصورت


تازمانیکهتمرکیسرمایهبهمرحله
نامید،کهدرآنرقابتتنهابینچندشرکتغو آس االگویمعمو درهریکازصنایعپیشروباشد،شکلنخواهدگرفت 20.
ازآنجاکهشرکتهایچندملیتیبهاینمفهوم،مبارزهبرایکنتر کار،حرکتبهسوی تجمع،نیرویرقابت،اهرماعتباری/مالی،ورشد

نمیتواندوجود
سادهایازشرکتجهانی 

نظریهی

میباشند،-ازدیدگاهمارکسی،هیچ
ازتوسعهی درونیسرمایه 

بازارجهانی-محصولی
داشته باشد 22.با این حا  ،تعدادی از عوامل را می توان مشخص نمود .برخی از اولین شرکتهای چندملیتی عمدتن در حو وحوش
،همچنان
رجستهیآنهستند.این 

نمونههایبارزوب

،کهشرکتهاینفتیوالستیکسازی

جستجوبرایموادخامسازماندهیشدهبودند
هایشرکتهایبیرگجهانیادامهدارد.بااینحا ،یکعاملبیرگتردراینواقعیتنهفتهاستکه


بهعنوانیکعاملمهمدرفعالیت
عیکهبرآنهاکنتر 

وسرمایهگذاریدرصنای

سرمایهدربازارهایانحصاریکامل(یاچندجانبه)بهدقتبهدنبا تنظیمتوسعهی تولید 
یسودگستردهتراست.درنتیجه،یکجستجویمداومبرایبازارهایفروشجهتمازاد


هایباالترودامنه

داردبهمنظورحفظقیمت
هی
شرکتانحصاریبهوسیلهیاجباردرونی(برایمثا ،خودپروس 

قوهیتولیدشدهدرداخلتولیدوجوددارد .بنابراین"،
اقتصادیبل 

بهبیرونوفراترازحوزه یتاریخیفعالیتخوی

انباشت) 

مییانارزشاضافهیآن و

هرچهشرکتانحصاریترو

راندهمیشود .و 

تمایلبهسرمایهگذاریآنبی ترباشد،طبعنقدرتایناجبارنییبی تراست" 22.

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 مثا  ،یک سرمایهگذاری صرفن پولی) و یا مالکیت مستقیم و کنتر شرکتهای تابعه

اشمیباشدوبر


ابررقبای
میباشد  22.انتخابشکلدوممعمولنبهمعنایآناستکهاینشرکتدارایمیایایانحصاری خاصیدربر

این باور است که میتواند از آنها -برای مثا  ،از اقتصاد در مقیا س تولید ،امکان دسترسی به سرمایه و امور مالی با شرایط بهتر،
یافتهترو
وشتوسعه 

شده،دارائی هایمدیریتی،تالشومکانیسمفر


،اختراعاتثبت
هایتکنولوژیکییافنآوری(یاتحقیقوتوسعه)


قابلیت
غیره-جهتمنافعخوی

یاینهابهآناجازهخواهددادکهموانعورودبهاینعرصهرابرایرقباایجادکرده


بردارینمایدوهمه
 
بهره

و سود انحصاری خوی

را به دست آورد  .یک شرکت ممکن است بر این باور باشد که میتواند به افیای

کنتر استراتژیک بر

فعالیتهایجهانیخوی


هایمادروشرکتهای


شرکتیبینبنگاه

تجارتدرون
دستیافته،ثباتبی تریبرایمؤسسهایجادنماید 22.



دهدکهبادستهبندیسودوزیانبینیکواحدو واحد


هایمختلفوابسته)اغلببهشرکتاجازهمی

(وبینشاخه
چندملیتیوابسته 
ازتفاوتهادرقوانینملی،بدینطریقازپرداختمالیاتطفرهرود .

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

اینگونهاستکهگراهام()Krugmanوکروگمن()Krugmanاستدال می
افتادنازرقبایشانهستند .

راههایپی 

درمیآید ،که در آن شرکت ها بازارهای یکدیگر را به عنوان بخشی از یک رقابت
مستقیم خارجی معمولن  به شکل یک "تباد تهدید  
انحصاریموردحملهوتاختوتازقرارمیدهند" 22.

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

وپرسهزدندر

،شرکتهاقادربهگشتن 

پیپلی( -)James Peoplesآنرا"تفرقهبیندازوحکومتکن" نامنهادند 22.درعصرنئولیبرا
جهاناند،بسیاریازموانعبرای"تجارتآزاد"  برداشتهشدهاست(اینگردشیاحرکتآزادسرمایهاست)،درحالیکهنیرویکار که

درکشورهاومناطقخاصریشهدارد،باتوجهبهقوانینمهاجرت،زبان،عُرفوعواملبیشماردیگر،بهراحتیقادربهحرکتنیست .

نامید،همراهباحذفجهانیتوده یانبوهدهقاناناززمینبه

چیییکهدیویدهاروی()David Harveyآنرا"انباشتازطریقخلعید" 
وسیله یتجارتمحصوالتکشاورزیومهاجرتدهقانانبهشهرهایپُرجمعیت ،ارت

شدتافیای

ذخیرهیصنعتینیرویکاردرسراسرجهانرابه

دادهاست  .عالوهبراین،سقوطبلوکشورویوادغامچیندراقتصادجهانیسرمایهداریموجبافیای

تعدادکارگران

شرکتهااز"دوبرابرشدن

تمامیاینمواردسببشدهاستکهبعضیازتحلیلگرانِ 

دررقابتبایکدیگردرسطحجهانشدهاست .
بیرگ" نیرویکارجهانیسرمایهسخنبگویند 21.اینبهآنمعنیاستکهارت
دههیگذشته  افیای


یفرازونشیبها دردو


یجهانیکارباهمه
ذخیره

ندهای
یافتهوهمینرقابتحذفیکارگرانناچاردرمناطقوکشورهایمختلفدربرابریکدیگررابهطرزفیای 

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 بهره برداری از وحشیانهترین اشکا استثمار را ،خارج از همه ی ضوابط و مقررات

وآیپدهایشرکت

یگوشیهایتلفن سیار 

ی،بهخصوصدرمناطقجنوبیجهانفراهممینمایند.برایمثا ،تولیدتقریبنهمه

قانون
یکارخانه هائیدرسرزمیناصلیچیناست،واگذاری


کننده

)کهمالکواداره
فاکسکان(Foxconn

اَپِل()Appleبهشرکتتولیدیتایوانیِ
کاندرکارخانهی


)یفاکس
یدهتنازکارگرانازساختمانهایبلندالنگهوا(Longhua

ومحو شدهاست .در پنجماهاو سا ،2717شان
شنزن(،)Shenzhenجائیکهبی


طاقتفرساکاروزندگی

ازسیصدهیارتا چهارصدهیار نفراز کارکنانآن تحتشرایط دهشتناکو 

میکنند ،خودرابهپائینپرتکردند و دوازدهتنازآنانکشتهشدند  .آنانمجبوربهانجامحرکاتتکراریسریعدستبرایساعات

نیوبرایماههایمتمادیهستند،بهطوریکهکارگراندرطو شب،خودرادروضعیتانقباضییابهعبارتدیگردردهایشدید

طوال
کش

تغییردادهاندکهمعنائیشبیه"بهطرف

،نامچینیفاکسکانراطوری

درمییابند.آنانبهعنواننمادیازگرفتاریخوی

عضالنی

مرگتبدو"رابدهد 22.
هرگاهکارگرانسعیبهسازماندهیخوی

نمایند،با تهدیدبهانتقا تولیدبهخارجازکشور،بهمناطقیکهدستمیدهاارزانتروشرایط

ناست،روبرومیشوند .یک

ناطقپیرامونیسیستمسرمایهداریجهانیکهدستمیدهاپائی

کاریبدتراست،تقریبندرهمهجا ،حتادرم
موردکالسیکآنرامیتوان دربریتانیادرسا ،1901وقتیکههنریفورددوم( ) Henry Ford IIدرواکن


بهاعتصابکارگران

خودروسازی بریتانیا اعالم کرد که بخ هائی از مد های فورد اسکورت و کورتینا در آینده در آسیا ساخته خواهند شد ،پیدا کرد.
نظرسنجیها از مدیریت شرکتهای چندملیتی در ایاالت متحده نشان دادهاند که آنها در مواجهه با اختالفات با اتحادیهها ،مخالف

هایاتحادیهها خالفاینراحتاباشدت


هنظرسنجی
استفادهازچنینتهدید هائیبهانتقا تولیدبهخارجازکشورنیستند(.درحالیک
،تکهتکهشدنوتضعیفسازمانکارگری
تعبیرتولیدانعطافپذیرنامیدهمیشود 

).نتیجهیایناستراتژی،کهباحُسن

ترنشانمیدهد

بی 
در سطح جهانی میباشد   29 .تمامی این موارد بخشی از کنتر فرایند کار است که از تقسیم کار و استثمار تحت نظام سرمایهداری
کندهمیباشدکهاغلباز لحاظ

یتقسیمکارجدیدبینالمللی،براساستولیدجهانیپرا


دهنده

پذیرنشان

است.تولیدانعطاف
جداناپذیر 
تروقابلبهرهکشیبی تراست 20.

گردد،ولیدرواقعهستهیمرکییآنبهدنبا کارارزان


تکنولوژیکیتوجیهمی
)تقریبنسهدههیپی

همانطورکهکیتکاولینگ( Keith Cowling


درسرمایهداریانحصارینوشت :

سرمایهداری به طور فیایندهای عشایری شده ،ردی از اخال اجتماعی در پی خوی


باقی میگذارد .به شکل خصوصی برای هر یک از شرکتهای

کارآییخواهدداشت،بهمثابهانعکاسیازپاسخمناسببهافیای

فراملیتیاتخاذچنینموجودیتعشایری
انعطافتر که به نوبه ی خود به معنای کاه

آوریهای قابل

توسط فن
کارگران اقدام به  افیای

هاینیرویکاروفرصتهایارائهشده

هیینه

تقاضا برای مهارتهای پایهای گسترده در نیروی کار میباشد . ...هر جا که

دستمیدها یا کنتر شدت و یا مدت زمان کار نمایند ،آنها شغلشان را به گروههای دیگری از کارگران که کمتر

داریپیشرفته]پیامدمبارزهیطبقاتیدرچنین


دربرخیازصنایعسرمایه
صنعتزدائی [ 

اندوکمترمبارزند،واگذارخواهندکرد.بنابراین

سازمان 
یافته


دنیائیاست22.

پیمانکاران فرعی در بخشیهایی از اقتصاد جهانی که

وابستهگان خارجی و از طریق 

میباشد که برونسپاری تولید به 
این بدان معنی  
کوچگریجدیدی"دردرونتولیدپدیدآمده
لستیکبینالمللیالیامیاست ".

دستمیدهاپائینترانددررقابتانحصاریچندجانبهیاالیگاپُ

هایامپریالیستیبامشاهدهی


گردندوشرکت

استاتخاذمی
اینکهکجانیرویکارارزانترین

است،کهتصمیماتتاحدزیادیبراساس
اولینعالئممقاومتکارگری،بساطخودراجمعکردهوبهمکاندیگریمیروند 22.

برایشرکت هایانحصاریِچندملیتیِامروز،گسترشجهانیبهم ثابهامریضروریبرایانباشتودرنتیجهبقاء،قابلدرکاست.اگر

یکشرکتعُمدهیابیرگبهطرفیکبازارجدیدحرکتکند ،رقبای

بایستیسریعنآنرادنبا کنندیاریسکبستهشدن رابهجان

شرکتهایچندملیتی،

سرمایهگذاری

بخرند.برخیازنظریهپردازاناقتصادیمانندگراهام()Grahamوکروگمن()Krugmanاینرادر

مینامند 22.
"الگوی،رهبررادنبا کن" 
تربهمثابه
عنواننتیجهیعُمدتنحاصلهازنیروهایبازارآزاد-مانندتئورینئولیبرا -بلکهبی تروبی  

خودِتجارت،دیگرنهدرواقعبه
طورفیایندهایشکلتجارت


شودودرنتیجهبه

شاندیدهمی

هایوابسته

دملیتیوکمپانی
شرکتهایمادرچن

محصو فعلوانفعاالتبین
هایچندملیتیدرآمدهاست.همانطورکهجان


طورکاملتحتتسلطشرکت

درایاالتمتحده،تجارتبه
بنگاهیبهخودمیگیرد.


درون
شرکتهای بینالمللی و اقتصاد جهانی (سا  )8002عنوان

دانینگ( )John Dunningو ساریانا الندن( )Sarianna Lundanدر کتاب 
نمودند" :با ترکیب سهم شرکت های مادر چندملیتی ایاالت متحده و وابستهگان خارجی آنها در این کشور ،شرکتهای چندملیتی
مجموعن  77درصدصادراتآمریکا و 56درصدوارداتآندرسا  8008رابهخوداختصاصدادند 22 ".ازاینرو،تاجائیکهبه
شودکهشرکتهایچندملیتیتنهابازیگران


شود،اینموضوعباسرعتبهوضعیتینیدیکمی

المللیایاالتمتحدهمربوطمی

تجارتبین
بااشارهبهرشدجهانیشرکتهایچندملیتییافراملیتی"،یکبُعد

فراملیتیسازی" 

آنند 22.کاولینگ()Cowlingدرسا  5002نوشت"،
شده برکنتر بازاررامعرفینمود کهکنتر بهوسیلهیمؤسساتغو پیکر رادر الگووابعادتجارت بهارمغانآوردهودرنتیجه،
اضافه 

گذاریانحصارییاانحصارچندجانبهدربازارهایملیراتضعیفمینماید 22".


مشیقیمت
امکانتأثیرتجارتدرمهار

یانحصاریبینالمللی 


هایسرمایه
تضاد
رمایهی انحصاری برای انباشت ،تشدید استثمار جهانی و عمیقترشدن گرای

المللیشدن س

پیامدهای اصلی بین
سا های ،0790کاه

به رکود میباشند .از

نکهبسیاری
وخیمترشدهاست–حا آ 

نرخرشداقتصادجهانیمتمرکیدراقتصادهایپیشرفتهیسرمایهداری 

یمالیانحصاریبینالمللینهتنها


رشدسرمایه
تریناثراتبحرانجهانیبرسرفقیرترینکشورهایجهانسرشکنمیشوند .


ازهولناک
رکودرادرسراسرجهانگسترشداده،بلکههمچنینموجبافیای


ازآنجاکهشرکتهایغو پیکر قادر

روندمالیشدنشدهاست،

تنبازارسرمایهگذاریمکفیبرایمازاداقتصادیعظیمخوی

بهیاف

بهسفتهبازی درداخل

ایندهای 
تولیدنیستند،بهطورفی 

درعرصهی 



سیستمهایدولتی

درنتیجه،بحرانمالیهمعمومیتروهمشدیدترگردیدهاست،در عینحا 

حوزهیمالیجهانی رویآوردند 21 .

یندهایتحتامیا سرمایههایغو پیکرقرارگرفتهوبا نگرش"بی
درهمهجابهطرزفیا 


ازحدبیرگبرایسقوط"،مجبوربهحمایت

ی،منطقهایومحلیبهدنبا پاککردننتایجحاصلهازبحرانمالی باتحتفشار

دولتهادرسطوحمل

شرکتها میشوند .

مالی از این 
قراردادنعموممردم،کاه

مالیاتیکاهنده،وبدینوسیله تشدیدسطحمؤثراستثمار در

سیستمهای 

خدماتاجتماعی درعین ایجاد 

هایهرچهبیرگتر،


ایجادبحران
انحصاری،بهجایکمکبهثباتسیستمجهانی،موجب

شدنسرمایهی

ازاینرو،بینالمللی

جامعههستند.
مهایدولتیشدهاست .
نهتنهابرایاقتصادخصوصی،بلکههمچنینبراینظا 

نابرابری،باتمامزشتیهای

بی

مندترینافرادبیرگسا صاحب


ثروت
تروریشهدارترشدهاست.امروز2درصداز 


عمیق
 ،درهرچییی 

درصدازکلدارائیهایجهانرادراختیاردارد  22.اگردر"دوران

مندترینها47


ثروت
ازنیمیازثروتجهان هستند و 1درصد 

،شکافدرآمدسرانهبینثروتمندترینوفقیرترینمناطقجهاناز15دربرابر1به

طالئی" سرمایهداریانحصاریدرسا های1967
 13دربرابر 1کاه

پیداکرد،درپایانقرنبیستم،اینفاصلهبه 19دربرابر 1افیای

،سرانهی

پیداکرد 29.ازسا  1907تا2779

درصدسرانهیتولیدناخالصداخلیکشورهای

تولیدناخالصداخلیکشورهایدرحا توسعه(بهاستثنای چین)بهطورمتوسطتنها6/3
جی( 0ایاالتمتحده،ژاپن،آلمان،فرانسه،انگلستان،ایتالیا،کاناداوروسیه)بود.ازسا 2777تا(2776درستپی

ازبحرانمالیبیرگ)،

این رقم تنها کمی باالتر یعنی 6/6درصد بود .درعین حا  ،میانگین سرانهی تولید ناخالص داخلی چهلوهشت کشور کمتر توسعهیافته
تعییننمودهاست)بهعنوانسهمیازمتوسطسرانهیتولیدناخالص

(زیرمجموعهایکهسازمانمللمتحدازکشورهایدرحا توسعه 

داخلیجی 0از1/0درصددرسا  1907به1/3درصددرسا  2776کاه
،دردورهایازافیای

ازبحرانموادغذائیبودهاست

یآغازینقرنبیستویکم شاهدامواجی

یافتهاست  20.
دهه

قیمتموادغذائیواحتکارگسترده،باصدهامیلیوننفرکهدرمحرومیتغذائی

بهسرمیبرند 22.

میمن
کتهایچندملیتیباکمکو
بهسمتتوسعهیانحصاریشر 

شدنسرمایهی انحصاری ایناستکهکلاینفشار 


المللی

طنیبیرگبین
هدایتآندرهربینگاهیتوسط ایدئولوژینئولیبرالیبودهاست ،کهخود ریشهدراقتصاد"بازارآزاد" هایک()Hayekوفریدمن
لفاظیهاوشعارهاهموارهمروجآزادیانسان،رشداقتصادیوشادیفردی–یا"دموکراسی" درگفتمانعمومی –

()Friedmanدارد.
،میباشند .دردیدگاههایکی(،)Hayekian viewدودشمنبرایاین
مقیاسجهانی،بدونباقیماندنهیچگونه پایگاه "استبدادی" 

در
ارد:طبقهیکارگرودولت(تاجائیکهایندومیدرخدمتمنافعکارگرانوعموممردمباشد) 22.

آیندهیگلگونیاتابناکوجودد

طورگستردهتریبه


یکارگرنیست.بلکهبایدآنرابه

فقطحملهبهطبقه
دنسرمایهیانحصاری 

المللیش


یننئولیبرالیبرایبین
اینکمپ
عنوانحمله ئیبهنیرویبلقوه برای دموکراسیسیاسی،یعنی برظرفیتمردمدرسازماندهیخوی


بهعنوانیکنیرویمستقلبرای

آن ها خود را بدون هرگونه مفهوم روشنی ،با انکار کمتر واقعیت در تناقض قرار
مقابله با قدرت شرکتهای بیرگ ،درک نمود  .
خلقمی کنندکهازسرراهافراد،تجارتوبازارآزاد درسراسر جهان

آزادیخواه" 

میدهند،تئولیبرا هاتصویریازیکدولتکو.چک"

آزادیخواه"،جهنمافرادفقیراست .

کنارمی رود.بااینحا ،بهقو آهنگقدیمیکالیپسو(،)calypsoاینبهشتمیلیونرهای"

درواقع،مخارجدولتدرسراسراینسیارهبهندرتکاه

هابهطرزفیایندهایدرخدمتنیازهایملیو


درعوض،دولت
یافتهاست.

شرکتهای غو پیکر "خودشان" ،قرار دارند.

بینالمللی سرمایهی انحصاری به وسیله ی مساعدت و همکارینمودن در "برداشت" 

نخبهگان سیاسی توسط پرداختها که در اشکا بیشماری صورت میگیرد ،فاسد شدهاند .همیمان با آن ،این سیستمهای دولتی

ندانیکردنجمعیتداخلیشانهستند 22.

شبههخصوصیهرچهبی ترسرگرمسرکوبوز

کردموردحملهینئولیبرالیسم


یکارگرکمکمی

ئیکهبهاکثریتجامعهیعنیطبقه

یدولتی

برنامه
همانطورکهدرسطحملی،هرگونه

قرارگرفت،بههمینترتیبنییدرسطحبینالمللی،هدفاصلی -تحتنام"تجارتآزاد" -ایناستکههرگونهمحدودیتیکهتوسط
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حمایتوپشتوانهینیروینظامیکشورهایامپریالیستی،هرزمانکهنیازباشد) 

است .


زیرنویسها :


- 21بئاتریس آپپای ( " ،)Beatrice Appayتمرکز اقتصادی و برونی ساختن نیروی کار" ،مجلهی دموکراسی صنعتی و اقتصادی ،دورهی  ،91شمارهی  ،9سال ، 9111
صفحهی 969؛ یادونگ لو ( ،)Yadong Luoشرکت چندملیتی در بازارهای نوظهور (کینهاگ :انتشارات کسب و کار کپنهاگ ،)2002 ،صفحات  911و  . 200همچنین نگاه
کنید به کیت کاولینگ ( )Keith Cowlingو راجر ساگدن ( ،)Roger Sugdenسرمایه داری انحصاری چندملیتی (نیویورک :انتشارات سنت مارتینز) شمارهی ،3
صفحات  11تا . 10
 -21لوئیس گاالمبوس(" ،)Louis Galambosپیروزی انحصار چندجانبه" ،در چشمانداز توسعهی اقتصادی در آمریکا توسط توماس وایس( )Thomas Weissو
دونالد شیفر( ،)Donald Schaeferپرینستون :انتشارات دانشگاه پرینستون ،9111 ،صفحهی 252.
-22تولید خودرو جهان در سال  ،2001بررسی سازمان خبرنگاران غیر دوگانه (. http://oica.net ،)OICA
 -22نگاه کنید به جیمز ک .گالبریت( ،)James K. Galbraithدولت درنده (نیویورک :مطبوعات آزاد ،سال  ،)2001صفحات  91تا 21.
 -26میلتون فریدمن( ،) Milton Friedmanسرمایه داری و آزادی (شیکاگو :انتشارات دانشگاه شیکاگو ،)9162 ،صفحات 991و 920.
 -22فاستر( ،) Fosterمکچسنی( (McChesneyو جونا(" )،Jonnaانحصار و رقابت در قرن بیست و یکم" ،صفحات 93تا.91
 - 22پال باران و پال سوئیزی" ،سرمایهی انحصاری" (نیویورک :انتشارات مانتلی ریویو ،)9166 ،صفحات  55تا .51
 -23جوزف ای .شامپیتر(" ،)Joseph A. Schumpeterسرمایهداری ،سوسیالیسم و دموکراسی" (نیویورک :انتشارات هارپر و برادران )9112 ،صفحهی .10
 -22ادوارد ام .گراهام( )Edward M. Grahamو پال آر .کروگمن( ،)Paul R. Krugmanسرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایاالت متحده ی آمریکا (واشنگتن دی
سی :انستیتوی بینالمللی اقتصاد ،)9115 ،صفحهی .913
 -22جان بلیمی فاستر و رابرت دبلیو مکچسنی ،ازدواج نامقدس اینترنت با سرمایهداری ،مانتلی ریویو ،دورهی  ،62شمارهی  ،90مارچ  ،2099صفحات  9تا 30.
 - 21رقابت در اقتصاد ،بیشتر دربارهی رقابت بین شرکتها بر سر بازارهای محصول و بازارهای فروش است .رقابت بین کارگران در بازارهای کار تا حد زیادی خارج از این
مفهوم نهفته است .در رابطه با اهمیت این تمایز ،رجوع کنید به "سرمایهداری انحصاری فراملی" ،اثر کاولینگ ( )Cowlingو ساگدن ( ،)Sugdenصفحهی 1.
 -61نقش سیاست "تفرقه بیانداز و حکومت کن" به مثابه یک استراتژی کلیدی ،حاکم بر اَعمال شرکت های چند ملیتی است که در ادامه به طور کامل در بخش "قانون
افزایش اندازه شرکت و ظهور شرکت چندملیتی" مورد بحث قرار گرفته است.
 -62پییر بوردییو ( ،)Pierre Bourdieuاِعمال مقاومت :در برابر ظلم و ستم بازار( ،نیویورک :انتشارات جدید ،)9111 ،صفحهی 11؛ به نقل از اینسول در "بحران
نظم کهن" اثر آرتور ام .شلزینگر ((،(Arthur M. Schlesinger, Jr.نیویورک :هاگتن میفلین ( ،)9155 ،)Houghton Mifflinصفحهی .920
 -62مارکس ،کاپیتال ،جلد یک (لندن :انتشارات پنگوئن ،)9156 ،صفحهی .531
 - 66استفن هربرت هایمر( ،) Stephen Herbert Hymerشرکت چندملیتی :رویکردی رادیکال (نیویورک :انتشارات دانشگاه کمبریج ،)9151 ،صفحهی 51.
 -62استفن آ .مارگلین(" ،)Stephen A. Marglinکارفرمایان چهکار میکنند؟ :ریشهها و عملکردهای ساختار سلسلهمراتبی در تولید سرمایهداری" ،مروری بر اقتصاد
سیاسی رادیکال ،دورهی  ،6شمارهی ( ،2تابستان  ،)9151صفحات  10تا 901؛ کاولینگ(  )Cowlingو ساگدن( ،)Sugdenسرمایهداری انحصاری فراملی.
 -62همانگونه که جان دانینگ(  )John Dunningاستدالل می کند :مارکس و بعد از او رودولف هیلفردینگ(  )Rudolf Hilferdingاولین کسانی بودند که به
توسعهی مفهوم درونیسازی در رشد شرکتها پرداختند .با این حال ،در تئوریهایشان چنین درونیسازی حاصل هزینههای مبادله نبود -مانند نظریهی نئوکالسیک
کوئیشن( )Coasianدر مورد شرکت -بلکه حاصل نیروی کار در زمینه ی کنترل و استثمار بود .نگاه کنید به جان اچ دانینگ(  :)John H. Dunningدر توضیح تولید
بینالمللی(لندن :آنوین هایمن( ،)9111 ،)Unwin Hymanصفحات  930تا .932
 -63کارل مارکس ،سرمایه ،جلد یک ،بخش .1
 -62ریچارد ادواردز(  ،)Richard Edwardsزمین مسابقه و ستیز (نیویورک :کتاب های عمومی ،)9151 ،صفحات  226 ،11و .225
 -62تصاویری از نقش دولت در رشد سرمایههای بزرگ را میتوان در کتاب کوین فیلیپس(  " ،)Kevin Phillipsثروت و دموکراسی :تاریخچه سیاسی ثروتمندان
آمریکا" پیدا نمود( .نیویورک :کتاب های برادوی.)2002 ،

 -61آلفرد مارشال( ،)Alfred Marshallاصول علم اقتصاد ،جلد ( 9لندن :مک میالن 395 ،)9169 ،و 391.
 - 21نگاه کنید به ادواردز ،زمین مسابقه و ستیز ،صفحات  59تا .53
 -22مارکس ،سرمایه ،جلد ،9صفحات  9091تا  .9031نقش مدیریت علمی و ارتباط آن با سرمایهداری انحصاری در جزئیات بسیار توسط هری بریورمن( Harry
 ،)Bravermanدر کار و سرمایهی انحصاری (نیویورک :انتشارات مانتلی ریویو )9111 ،مورد بررسی قرار گرفت.
 -22هری مگداف( ،)Harry Magdoffامپریالیسم :از مرحلهی استعمار تا زمان حال (نیویورک :انتشارات مانتلی ریویو 966 ،)9151 ،و 965.
 -26بر این اساس ،بهترین رویکرد جریان اصلی به ظهور شرکتهای چندملیتی "الگوی التقاطی" طراحی شده توسط جان دانینگ( )John Dunningاست که بر تعداد
زیادی از عوامل از جمله هر دو مزایای انحصاری (همسو با هایمر ) Hymerو درونیسازی هزینه های بازار است .با این وجود ،نقطه ضعف آن قرار ندادن انباشت در مرکز
تجزیه و تحلیل است .برای خالصه ای فشرده از الگوی التقاطی نگاه کنید به جفری جونز( ،)Geoffrey Jonesشرکتهای چندملیتی و سرمایه داری جهانی(،نیویورک:
انتشارات دانشگاه آکسفورد ،)2005 ،صفحهی 92.
 -22پال ام .سوئیزی و هری مگداف ،پویایی سرمایهداری آمریکا (نیویورک :انتشارات مانتلی ریویو ،)9152 ،صفحهی.11
 - 22برای بیان و تفسیر کالسیک این موضوع نگاه کنید به رابرت گیلپین( ،)Robert Gilpinقدرت ایاالت متحده و شرکتهای چندملیتی :اقتصاد سیاسی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی (نیویورک :کتابهای عمومی.)9155 ،
 -23تأکید بر کنترل استراتژیک -شکلی از کنترل که از سلطهی سرمایه بر پروسه ی کار از همان آغاز سیستم کارگاه/کارخانه شروع و تکامل یافته است -بهعنوان صفت
تعریفی شرکت مدرن غول پیکر یا چندملیتی ،از بسیاری جهات محور اصلی کار کاولینگ(  )Cowlingو ساگدن( )Sugdenدر نوشتهشان به نام سرمایهداری انحصاری
فراملی ،صفحات  1تا  25میباشد .همچنین نگاه کنید به گراهام( )Grahamو کروگمن( ،)Krugmanسرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایاالت متحده ،صفحهی .36
 -22گراهام و کروگمن ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایاالت متحده ،صفحهی .913
 -22هایمر ،شرکتهای چندملیتی ،صفحات  16تا  11؛ جیمز پیپلز و راجر ساگدن" ،تفرقه بینداز و حکومت کن توسط شرکتهای عظیم فراملیتی" ،در طبیعت مؤسسات
فراملی ،به گردآوری کریستوس ن .پیتِلیس( )Christos N. Pitelisو راجر ساگدن( ،لندن :روتلج ،سال  ،)2000صفحات  951تا .912
 - 21دیوید هاروی( ،) David Harveyامپریالیسم جدید (نیویورک :انتشارات دانشگاه آکسفورد ،سال  ،2003صفحات  935تا 912؛ ریچارد ب .فریمن( Richard B.
" ،)Freemanبازار کار جهانی جدید" ،تمرکز (دانشگاه ویسکانسن -مؤسسهی مَدیسون برای پژوهش در فقر) دورهی  ،26شمارهی یک (تابستان و پائیز  ،)2001صفحات
 9تا  6؛ جوزف پ .کوئینلن( ،)Joseph P. Quinlanآخرین ابرقدرت اقتصادی (نیویورک :مَکگراو هیل ،سال  ،)2099صفحهی .956
" -21درون کارخانههای فاکسکان" ،دیلیتلگراف (انگلستان) 25 ،می http://telegraph.co.uk ،2090؛ "فاکسکان جبران خسارت خودکُشی را قطع میکند"،
استرالیا 92 ،ژوئن . http://theaustralian.com.au ،2090
 - 22مردم و ساگدن" ،تفرقه بیانداز و حکومت کن" ،صفحات  912تا .911
 - 22در روند مبادلهی نابرابر که این فرآیند به آن متکیست و خود را تقویت مینماید ،جائی که تفاوت دستمزدها بیشتر از تفاوت در بهرهوری است ،نگاه کنید به گرنات
کُهلر (" ،)Gernot Köhlerنقدی بر سیستم دستمزد جهانی" (سال . http://caei.com.ar ،)2006
 -26کیت کاولینگ ( ،)Keith Cowlingسرمایهداری انحصاری (نیویورک :جان ویلی( )John Wileyو پسران ،سال  ،)9112صفحهی .915
 - 22کیت کاولینگ" ،سرمایهداری انحصاری و رکود" ،صفحهی 950.
 -22گراهام و کروگمن" ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایاالت متحده" ،صفحهی  .913همانطور که سام گیبارا ( ،)Sam Gibaraمدیرعامل شرکت تایر و
الستیکسازی گوودیر ( ،)Goodyear Tire and Rubber Coدر سال  9111اعالم کرد" :آنچه که دارید یک واکنش زنجیرهای است .ما جهانی میشویم ،زیرا
مشتریان ما جهانی میشوند .سپس ،تا حدی که ما جهانی میشویم ،تأمین کنندهگان ما نیز جهانی میشوند ".چیزی که گیبارا از ذکر آن خودداری نمود این بود که رقبای
گوودیر نیز جهانی میشدند .توسعهئی که گوودیر از طریق ایجاد اتحادهای استراتژیک درپی اشاره به آن بود ،شکلی از تبانی با شرکتهای دیگر ( این شرکت در سال 9111
یک اتحاد استراتژیک با صنایع الستیکسازی سومیتومو ( )Sumitomoژاپن ایجاد نمود) .در "بیائید بازی انحصارچندجانبه نمائیم!" وال استریت ژورنال.
 -23جان اچ .دانینگ (  )John H. Dunningو ساریانا ام .الندن (" ،)Sarianna M. Lundanشرکتهای چندملیتی و اقتصاد جهانی" ( نورث هامپتون،
ماساچوست :ادوارد الگار ،سال  ،)2001صفحهی .115
 -22نگاه کنید به" ،فراسوی سرمایهداری" ،اثر کاولینگ و ساگدن ،صفحات  65تا .61
 -22کاولینگ" ،سرمایهداری انحصاری و رکود" ،صفحهی .950
 -21دربارهی رابطهی انحصارچندجانبهی بینالمللی و رکود نگاه کنید به "فراسوی سرمایهداری" اثر کاولینگ و ساگدن ،صفحات  19تا  .993در مورد سرمایهی انحصاری
و مالیشدن جهانی نگاه کنید به "بحران مالی بزرگ" اثر جان بلیمی فاستر و فرد مگداف ( ،)Fred Magdoffنیویورک :انتشارات مانتلی ریویو ،سال .2001

 -31جیمز ب .دیویس ( ،)James B. Daviesسوزانا سنداستروم ( ،)Susanna Sandströmآنتونی شورروکس ( )Anthony Shorroksو ادوارد ن .ولف
(" ،)Edward N. Wolffتوزیع جهانی ثروت خانهگی" و در ثروت شخصی از منظری جهانی"  ،از جیمز ب .دیویس (آکسفورد ،انتشارات دانشگاه آکسفورد ،سال ،)2001
صفحهی .102
 -32انگِس مددیسن ( ،)Angus Maddisonاقتصاد جهانی :چشمانداز هزاره (پاریس ،مرکز توسعه ،سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،سال  ،)2009صفحات  925و
.926
 -32آمار کنفرانس سازمان ملل متحد دربارهی تجارت و توسعه ) " ،(UNCTADStatتولید ناخالص داخلی اسمی و واقعی ،جمع کل و سرانه ،ساالنه:9150 - 2001 ،
سرانهی دالر آمریکا به قیمتهای ثابت ( )2000و نرخ ارز ثابت (( )2000نیویورک :کنفرانس سازمان ملل متحد درباره ی تجارت و توسعه،
 .http://unctadstat.unctad.orgامروز کشورهای کمتر توسعهیافته ،همانطور که توسط سازمان ملل متحد تعیینشده ،شامل سیوسه کشور در آفریقا ،چهارده
کشور در آسیا و یک کشور در آمریکای التین و کارائیب میباشند.
 -36نگاه کنید به فرد مگداف ( )Fred Magdoffو برایان تُکار ( ،)Brian Tokarنویسندهگان کشاورزی و مواد غذائی در بحران (نیویورک :انتشارات مانتلی ریویو،
سال .)2090
 -32در رسالهی پیروزمندانهی نئولیبرال دانیل یرگین ( )Daniel Yerginو جوزف استانیسالو (( ،)Joseph Stanislawدربارهی این که چگونه هایک بر کینز تفوق
یافت) دشمن بزرگ ،دولت است در حالی که شرکتها کم اهمیت انگاشته شده و "مؤسسه" حتا سزاوار ورود به این فهرست نیز نمیباشد .این همه بیشتر تکاندهنده
میگردد چراکه یرگین بیشتر زندهگی حرفهای خود را صرف حمایت از شرکتهای غولپیکر نفتی کرده است .نگاه کنید به بلندیهای فرماندهی اثر دانیل یرکین و جوزف
استانیسالو (نیویورک :سیمون و شوستر ،سال .)2002
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