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مقدمه

این مقاله به بررسی روابط اجتماعی تولید در چین بر مبنای اصول نظریه پردازی مارکس درباره ی کاالسازِی
ایفففا نیروی کار می پردازد. این امر با توجه به نقش عمده ای که نیروی کار چین در شبکه های تولید جهانی

می کند بسیار مهم است؛ به ویژه در مففورد مجمففوعه ای از کاالهففای مصففرفی کففه مبنففای مصففرف انبففوه در
اقتصادهای سرمایه دارانه ی پیشرفته هستند. مشهور است که فرایندهای اقتصاد جهانی که با حسن تعبیْر به
عنوان جهانی سازی توصیف شده اند، روابط اجتماعی تولید در سراسر جهان سوم توسعه نیافته را بففا الگففویی
برگرفته از شیوه های مهم پیکربندی روابط تولید در چین شکل داده انففد. این وضففعیت به دلیففل وزن واقعی

نیروی کار چین در اقتصاد جهانی است.

برای تشریح موضوع، مقاله با توضیحی مفصل درباره ی مفهففوم پردازی کاالسففازی نففیروی کففار در نظففریه ی
اقتصادی مارکسی آغاز می شود. بحث بر این نکته استوار است که کاالسازی نیروی کار نسبت به آن چیزی

 تجربی و ساده ی شکل دستمزد ]در پرداخت حق الزحمه برای کار[ فراچنگ می آید،2که از خالل موجودیت
نقش بسیار واقعی تری در بازتولید مادی جففامعه ی سففرمایه داری ایفففا می کنففد. تمرکففز تنففگ و باریففک بففر
دستمزدهای پایین در چین و جهان سوم، تحلیل مسائل ساختاری عمیق تر درباره ی دگرگونی کیفی روابط

تولید را نادیده می گیرد که از دهه های پایانی قرن بیستم در سراسر کره ی زمین تحقق یافته است.

1. Richard Westra (2017): A Theoretical Note on the Commodification of Labour Power in China Under 
the Conditions of Globalization, The Uno Newsletter, Vol. II, No. 19. 
2. existence
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ساختمان منطقی این مقاله به شرح زیر است: سه بخش پیش رو نظریه پردازی پیرامون کاالسففازی نففیروی
 و تومففاس3کار را در پیوند با بحث مارکس در این زمینه شرح و بسط می دهففد و بففا بینش هففای کففوزو اونو

، اقتصاددآن های مارکسی ژاپففنی تکمیل اش می کنففد. ]مصففداق تجففربی این نظریه پففردازی، رویففداد4سکین
تاریخی کاالسازی اولیه ی نیروی کار در بریتانیا اسففت.[ بخش چهففارم بینش هففایی را بففر اسففاس این بحث
نظری در مورد مسائل کاالسازی نیروی کففار ذیففل حففرکت گرایش هففایی کففه بففا حسففن تعبیْر تحت عنففوان
جهانی سازی توصیف شده است به کار می بندد. بخش پنجم به میانجی اصول نظریه پردازی کاالسازی نیروی
کار که در بخش های پیشین مورد پذیرش قرار گرفته است بففه تحلیففل پیکربنففدی پردشففوار کففار در چین
مبادرت می ورزد. بی تردید، همواره این نگرانی وجود دارد که گویا نویسنده به دنبال آن است تففا قلمروهففای
موضوعی مختلف را در یک مقاله ی واحد به هم بپیوندد. در این مورد، این مقاله مبتنی بر نظریه ی اقتصادی
مارکسی و محیطی تجربی است که مقوالت اقتصادی مارکسی ابتدا در آن تشریح شففده اند؛ سففپس، به طففور
خالصه، فرایندهای اقتصاد جهانی مورد بحث قرار می گیرند که بففا حسففن تعبیْر تحت عنففوان جهانی سففازی
توصیف شده اند، تا متعاقبًا مسائل مطرح شده در مفهوم پردازی کاالسازی نیروی کار تکمیل شوند. در نهایت،
این مقاله به روابط اجتماعی تولید در چین باز می گردد. بنابراین، مالخظه می شود که روش معینی )در این
مقاله( دنبال می شود. چنین نگرش جامعی می تواند برای شناخْت بسیار سازنده باشد. این مقالففه سرشففار از
این باور ژرف است که در زمانه ای چون عصر حاضر، در حالی که اقتصاد جهانی دسففت خوش دگرگونی هففای
جدی و سرنوشت ساز است، بسیار حیاتی است که به دقت درباره ی کاربسففت مقففوالت مفهففومی بیاندیشففیم.

(.2015چین یک »آزمایشگاه« مهم جدید برای این کوشش عرضه می کند )برنشتاین 

.کاالسازینیرویکاردرنظریهپردازیمارکسیازسرمایه1

از نگاه مارکس، کاالسازی نیروی کار صرفًا مترادف با دریافت دستمزد توسط کارگران به ازای انجففام کففار 
نیست. در ضمن کاالسازی بازتابی از وضعیت کارگران و یا حتی دهقانففان درگففیر فعالیت هففای مبتففنی بففر

 کاالیی مانند مزد، پول، »بففازار«هففا، وشکل های»بازار« هم نیست. همان طور که مارکس استدالل می کند، 
حتی سود)ها(، در مراحل مختلفی از تاریخ پیشاسرمایه داری وجود داشته اند یعففنی در آن چففه او »درزهففا و

 مارکس توضیح می دهففد کففه شففیوه های5(.172،فف 1977شکاف«های جهآن های باستانی می نامد )مارکس 
تولیدی پیش از ظهور سرمایه داری با اصول اقتصادی متمایزی غیر از اصول اقتصادی سرمایه مشخص شده
بودند. به ویژه، انسان ها در اقتصادهای پیشاسرمایه داری خود را درهم تنیده با روابط اجتماعی )بینا-انسفففانی(

 تولیدی می یافتند. به استثنای دوره ای تاریخی که مارکس در طرح اش از ماتریالیسم تففاریخی6بیناشخصی
همچون کمونیسم ابتدایی توصیف کرده است، روابط بیناشخصی تولیدی در اقتصففادهای پیشاسففرمایه داری

3. Kozo Uno
4. Thomas Sekine

(.2009. برای بحث تخصصی درباره ی شکل های کاالیی نگاه کنید به سکین )5
6. interpersonal
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 قففرار دهنففد. از این رو، تففا آن جففا کففه7گرایش داشتند به این که انسان ها را در روابط فرادستی و فرودسففتی
»مبادلففه«ی کففاالیی، یعففنی چففیزی متعلففق بففه دوران سففرمایه داری، در محیففط اجتمففاعی اقتصففادهای
پیشاسففرمایه داری صففورت می گففرفت، پیامففد اقتصففادی این مبادلففه نسففبت بففه بازتولیففد معففاش مففادی

پیشاسرمایه دارانه همواره امری بیرونی بود.

ویژگی تاریخی سرمایه داری اواًل منوط است به شیوه ای که بنا به آن مقوالتی مانند کاال، پول، مزد، سففود و
غیره در یک همزیستی یکه و مبتنی بر حفظ و بقای نیروی کار انسانی )یعنی همان منبع بازتولیففد مففادی
انسانی، ثروت اجتماعی و معیشت( به سان یک کاال گففرد هم می آینففد. به عبففارت دیگففر، بففا ظهففور تففاریخی

، زندگی اقتصادی به مثابه هسته ی بازتولید مادی جامعه ی بشففری کففه8سرمایه داری و گسترش بازاری سازی
همواره در دوره های تاریخی پیشاسرمایه داری دست ناخورده باقی مانده بود در روابط بازار بلعیففده می شففود.
دومًا، دست کم به لحاظ پارادایمی، نقطه ی عطف ترقی تففاریخی دوران سففرمایه داری این واقعیت اسففت کففه،
سرمایه انسان ها را از گرفتاری شان در روابط تولید بینا شخصی فرادسففتی و فرودسففتی »آزاد می کنففد«. بففه

 میففان اشففیاء« تبففدیلغیرشخصیتعبیر نمادین مارکس، سرمایه این روابط تولید بیناشخصی را به »روابط 
می کند. این موضوع در واقع زندگی اقتصادی انسان را شیءواره می کنففد، به نحففوی کففه انسففان های »آزاد«
امیال خودخواهانه ی فردی شان را دنبال می کنند. سرمایه آن ها را به ماننففد یففک دیکتففاتور اسففتالینی بففرای

 و کسب سود است به کار می برد. بففا وجففود این، شففکل اجبففار در9تحقق هدف انتزاعی اش که ارزش افزایی
اقتصادهای سرمایه دارانه، اقتصادی است؛ یعنی چیزی است متفاوت از اجبففار فرااقتصففادی در اقتصففادهای

پیشاسرمایه داری.

به همین ترتیب، به نظرم مجادله ی اخیر بففر سففر به اصففطالح کففار »غففیرآزاد« در ارجففاع بففه سففرمایه داری و
(. مسائل مرتبط با چنین مجادله ای را می توان بففا دقت2010کاالسازی بی اندازه منحرف کننده است )براس 

بسیار زیادی بر مبنای کاالسازی در برابففر غیرکاالسففازی حل وفصففل کففرد. این روش خففود مففارکس بففرای
پرداختن به بحث است. همان طور که انگلس به تأسی از مففارکس بیففان کففرد، سففرمایه داری نقش مهمی در
باالرفتن بشریت از نردبان آزادی انسان ایفا می کنففد. به طففور مشففخص، در مففورد تولیدکننففدگان مسففتقیم،
سرمایه داری آن ها را از اجبار فرااقتصادی روابط بیناشخصی فرادستی و فرودسففتی »آزاد می کنففد«، روابطی
که آن ها را در اقتصادهای پیشاسرمایه داری به بند کشیده بود. با این حال، سففرمایه داری یکی از عمففده ترین
بقایای ناآزادی انسان را پنهان می کند. منظور این است که سرمایه داری انسان ها را بففا نیروهففای اقتصففادی

در سراسر جامعه مطیع خود می کند. کاالسازی نففیروی کففار بیففانی اسففت10کور، یا همان »قلمرو ضرورت«،
 تنها11برای این سازوکار به انقیادکشیدن تولیدکنندگان مستقیم. در مفهوم پردازی مارکس، »قلمرو آزادی«

7 Domination and subordination
8 marketisation
9 Value augmentation
10 kingdom of necessity
11 Kingdom of freedom
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 اعمال زور اقتصادی سرمایه داری بففهووقتی وجود دارد  که اجبار فرااقتصادی اقتصادهای پیشاسرمایه داری 
(. بنفففابراین، بفففرای اقتصفففادهای391-3،ففف 1954میفففانجی سوسیالیسفففم از بین رفتفففه باشفففند )انگلس 

.نیستپیشاسوسیالیستی از جمله سرمایه داری، مسئله، در تقابل قففرار دادن کففار »آزاد« و کففار »غففیرآزاد« 
سرواژ تولیدکنندگان مستقیم را از وضعیت بففرده داری »آزاد کففرد«. سففرمایه داری کففار انسففانی را از روابففط

بیناشخصی فئودالی »آزاد می کند« و غیره.

جنبه ی دیگری از شیوه ی تاریخًا معین کاالسازی نیروی کار وجود دارد که به »آزادسازی« تولیدکننفففدگان
مستقیم می انجامد و نشانه ی دیگری از سرمایه داری اسففت. این بعففد دوم در این واقعیت نهفتففه اسففت کففه
طبقه ی کارگر )در مقام افراد کارگر( به لحاظ اقتصادی واداشته می شففود تففا نففیروی کففارش را در بففازار بففه
سرمایه بفروشد و در ازای آن مزدی دریافت کند و به این تففرتیب بففه وسففایل امففرار معففاش دسففت بیابففد.
بنففابراین، کففارگران به طففور کلی در مقففام افففراد مصففرف کننده، همچففون دیگففر »معففامله گران« در بففازار
)سرمایه دارانه( آزادند تا به خرید مجموعه ی ویژه ای از اجناس اقدام کنند که مناسب آن ها به مثففابه ی افففراد

 سرمایه داری والزم شرطانسانی است. با این توضیح، اجازه دهید بازگردیم به کاالسازی نیروی کار به عنوان 
بررسی طرحی که در باال بیان شد.       

برای مارکس کاماًل بدیهی بود که سوخت وساز )متابولیسم( مبتنی بر مبادله ی بین انسان ها و طففبیعت، کففه
اساس فراهم آمدن کاالهای مفید یا »ارزش های استفاده ای« برای بقا و معاش انسانی است، وجففه مشففترک
تمام جوامع انسانی محسوب می شود. به عبارت دیگر، نمی تففوانیم جففامعه ی انسففانی را در غیففاب حففداقلی از
فرایند کار مادی تأمین کننده ی ارزش های استفاده ای تصور کنیم. در قیففاس بففا سیسففتم های کففامپیوتری،
مبادله ی سوخت وسازی بین انسان ها و طبیعت، جامعه ی انسانی را به لحاظ مادی بازتولید می کند و در واقع
»سخت افزار« فراتاریخی موجودیت اقتصادی انسانی را در جوامع تشکیل می دهففد. از سففوی دیگففر، اصففول
تاریخًا معین اقتصاد که به میانجی آن ها زندگی مادی انسانی بازتولید شده است، مساوی بففا »نرم افففزار« یففا

 کففه مبنففای عملکردهففای اصففول بففازار سففرمایه دارانه قففرار می گففیرد،12ارزش قانون»سیستم عامل« است. 
»نرم افزار« مجزای اقتصادهای سرمایه داری است )به زودی به این نکتففه بففاز خففواهم گشففت(. کاالیی شففدن
نیروی کار همچون سازوکار ضروری این »سیستم عامل«، شیوه ی معین سرمایه برای مدیریت سوخت وساز

مبادله ی بین انسان ها و طبیعت است و مشترک تمام جوامع انسانی. 

نظریه ی مارکسیستی بر مصائب و فالکت های سرمایه داری تأکید کرده اسففت. سففرمایه داری یففک جففامعه ی
مبتنی بر تقسیم طبقاتی، تضاد طبقاتی و توزیع نابرابر ثروت است. سرمایه داری یک جففامعه ی اسففتثمارگر،
ازخودبیگانه و »وارونه« است که زندگی مادی انسانی را به منظور هدف »فراانسانی« و انتزاعی ارزش افففزایی
و کسب سود بازتولید می کند. سرمایه دارْی بحران زده است و در هرج ومففرج و آشفففتگی عمففل می کنففد. بففا
این حال، یکی از پرسش هایی که نظریه ی مارکسیستی به آن توجه نکرده این است که، چگونه جامعه ای که

12 The law of value
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چنین سلسله ای از مصائب و فالکت ها را از خود بروز می دهد اصوال می تواند همچون یک جامعه ی تففاریخی
وجود داشته باشد و در وهله ی اول موجودیت مادی انسان ها را بازتولید کند؟ همان طور کففه در بففاال اشففاره
شد، اصول بازار سرمایه)دارانه( مبتنی بر کاالسازی نیروی کار است، یعنی همان چیزی که یففک »سیسففتم
عامل« مشخص و تاریخًا معین را برای سوخت وساز فراتاریخی مبففادله ی بین انسففان ها و طففبیعت تشففکیل
می دهد. اگر چنین باشد، نظریه ی مارکسیستی باید دقیقًا بگوید که سرمایه داری با تحقق کدام »هنجارهای

 به عبارت دیگر، بففا این13عام« زندگی مادی بشر قادر است در مقام یک جامعه ی تاریخی وجود داشته باشد.
که سرمایه از جامعه ی انسانی برای هدف انتزاعی ارزش افزایی و کسب سود بهره می برد و هم زمان مصائب و
فالکت های فوق الذکر را بر بشریت تحمیل می کند، اما دست کم بایففد بتوانففد به عنففوان پیامففد این موضففوع،
برخی از هنجارها و الزام های مدیریت سوخت وساز و تبادل بین انسآن هاو طبیعت را متحقق کرده و در این

راستا زندگی اقتصادی را بازتولید کند و در نتیجه همچون یک جامعه ی انسانی وجود داشته باشد.  

همان طور که در جای دیگر توضیح داده شد، با بسط و توسعه ی کار مارکس در کاپیتال، می توان سه هنجار
اساسی را بر شمرد که سرمایه داری، مانند هر جامعه ی انسانی واقعًا موجود در تففاریخ، بایففد بففرآورده سففازد

(: نخست، هیچ جامعه ی انسانی نمی تواند برای مدت طوالنی به بقای خود ادامه دهد اگر58،ف 2014)وسترا 
تولیدکنندگان مستقیم آن دست کم محصول کار الزم خود را دریففافت نکننففد. دوم، هیچ جففامعه ی انسففانی

 و مزمن منابع اجتماعی برای مدت طوالنی به بقای خود ادامه دهد،14نمی تواند در مقابل تخصیص نادرست
به ویژه تخصیص نیروی کار انسانی که تقاضای اجتماعی برای کاالهای اساسی را تأمین می کند. یعففنی، هم
وسیله ی تولید و هم وسیله ی مصرف باید در ابعاد مناسب تولید شوند تا بدین گونه از بقای زندگی اطمینففان
حاصل شود. سوم، اگر فناوری مولد ثابت باقی بماند، فرایند بازتولید مادی جامعه نمی تواند سففریع تر از نففرخ
طبیعی رشد جمعیت کارگر گسترش یابففد. به هرحففال، اگففر جامعففه بففه این مسففیر غلففط بففرود، نابسففامانی

اجتماعی- اقتصادی در پی خواهد داشت. 

عمدتًا پیامدهای دو مورد نخست است که دلیل تمرکز بحث در این مقاله بر سففر کاالسففازی نففیروی کففار و
روابط اجتماعی تولید در چین و اقتصاد جهانی بوده است. 

              .کارالزمونیرویکارکاالییشده۲

 بهره می گیرد، کسی کففه به تنهففایی در15 مارکس در جلد اول کاپیتال، از مثال افسانه ی رابینسون کروزوئه
(. مارکس شففرح می دهففد کففه ضففرورت، رابینسففون را169-72،فف 1977جزیره ی خود کار می کند )مارکس 

مجبور می کند زمانی را که در اختیار دارد حول فعالیت های مختلففف تولیففد معففاش سففازمان دهی کنففد. او
نخستین شرح بر مطالعه ی مارکس از اقتصاد سرمایه دارانه در کاپیتال که وجود »هنجارهای عام زندگی اقتصادی« را تصدیق. 13

(.1980می کرد، توسط کوزو اونو اقتصاددان مارکسی ژاپنی ارائه شد )
14 misallocation
15 Robinson Crusoe 
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ممکن است زمانی تصمیم بگیرد که نیازهای فوری خود را در حین کار )پیش از آن که با کتففابی اسففتراحت
کند( به منظور جمع وجور کردن لوازم یک روز بارانی یففا بهبففود امکانففات زنففدگی اش بففرآورده سففازد. بففرای

 هستند. تنها اگر چند دزد دریایی مسلح با رابینسففون درالزم کار این فعالیت ها نشاندهنده ی تماممارکس، 
جزیره اش روبه رو شوند، و موقعیت و امکانات او را طلب کننففد و نخواهنففد کففاری  انجففام دهنففد، او مجبففور

اضففافی کارمی شود که زمان کار روزانه اش را برای  تأمین معاش اش افزایش دهد، در این صورت، رابینسون 
انجام خواهد داد. وقتی دزدان دریایی به رغم تقسیم کل محصول کار رابینسففون، بففه او سففهمی هم ارز کففار
الزماش ندهند که او بتواند به آن وسیله به زندگی خود ادامه دهففد، رابینسففون بالفاصففله دزدان دریففایی را
مجبور خواهد کففرد یففا کففاری را انجففام دهنففد کففه تحقففیر می کردنففد و یففا این کففه آن جففا را بففرای یففافتن

»رابینسون های« مطیع دیگری در جزیره هایی دیگر ترک کنند.

در اقتصادهای سففرمایه دارانه کففه سوخت وسففاز مبادلففه بین انسففان ها و طففبیعت بففرای تففأمین ارزش هففای
استفاده ای معاش انسانی، تحت شرایط کاالسازی نیروی کار صففورت می گففیرد، همففان نیففاز رابینسففون بففه
دریافت محصول کار الزم اش به منظور حفففظ طبقه ی تولیدکننففده ی مسففتقیم وجففود دارد. امففا »سیسففتم
عامل« سرمایه داری برنامه ی تاریخًا معین خود را دارد. نخست، روابط اجتماعی تولید مبتنی بر فرادسففتی و
فرودستی یا اعمال اجبار فرااقتصادی که رابینسون و دزدان دریایی را در کنترل خففود دارد در اقتصففادهای
سرمایه دارانه حذف می شود. آن هادست کم به لحاظ پارادایمی با اجبار اقتصففادی جففایگزین شففده اند. دوم، در
اقتصادهای سرمایه دارانه، تولیدکنندگان مستقیم از وسیله ی تولید و امرار معففاش جففدا شففده اند کففه دارایی
سرمایه شده است. بنابراین، تولیدکنندگان مستقیم محصول کار الزم شان را از طریففق رابطه ی غیرشخصففی
بازار سرمایه دارانه دریافت می کنند. به هرحال، شففیوه ای کففه بففازار سففرمایه دارانه چففنین »مبففادله ای« را بففا
کاالسازی نیروی کار سازمان دهی می کنففد، کففاماًل متفففاوت از مففواجهه ی تمففثیلی بین صففیاد سففگ آبی و

 خاطرنشان شده است. یعففنی، متفففاوت از16شکارچی گوزن است که توسط پیروان نوکالسیک آدام اسمیت
مبادله ای است که بنا به آن کاالها در زمان مبادله در دست مالکان شان قففرار دارنففد. هنگامی کففه کففارگران

 کففه عامففل هم ارز کففار الزم کففارگران17فروشند، هنففوز اقالم مففزدینیروی کارشان را در بازار به سرمایه می
هستند وجود ندارند. آن ها در فرایند سرمایه دارانه ی تولید و ارزش افزایی تولید می شوند. سپس روز پرداخت
مزد را داریم: مزد روزانه باید بتواند هم ارز کار الزم کارگران را در سبد کاالیی آنان قرار بدهد، کاالهایی کففه
زندگی کارگران را بازتولید خواهند کرد؛ این کاالها همان چیزی هستند که بازتولید مففادی تولیدکننففدگان

 بیان می کند: »در مبادله ی نففیروی18مستقیم همچون یک طبقه را تضمین می کنند. همان طور که جان بل
(. اما این موضوع71: 2009کار به ازای اقالم مزدی، قانون ارزش در ناب ترین شکل اش ظاهر می شود« )بل 

باعث می شود از انواع دگرگونی های اجتماعی- اقتصادی ای پرسش کنیم که در باال به آن ها اشاره شد.

16 Adam Smith 
17 The wage goods
18 John Bell
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.تخصیصسرمایهدارانهیمنابعاجتماعیدرراستایبازتولیدمادییکجامعهیانسانی۳

مارکس در دست نوشته ای به نام »نتایج فرایند بی واسطه ی تولید«، بین تبعیت »صوری« و »واقعی« زنففدگی
،1977مادی از سرمایه تمایز قائل می شود، و نوری می تاباند بر مسئله ای که با آن مواجه هستیم )مففارکس 

 صنایع پوشاک پیشاسرمایه داری و پیشاصففنعتی اشففاره دارد کففه در دوران19پیوست(. او به »کارهای شاق«
 انجام می شدند. این فعالیت های پیشاسرمایه داری در تولید پشم و همچنین دیگر صنایع20تجاری سرمایه ی

 بودنففد. مففارکس بففه این21»سبک« وجود داشتند، هرچند مستلزم روش کارگاهی نظام های »برون سپاری«
نظام برونسپاری همچون تبعیت صوری فرایند کار و تولید از سرمایه اشاره می کند. به همین دلیل است که
مارکس تمایز قائل می شففود بین تبعیت صففوری و آن چففه او تبعیت واقعی فراینففد کففار و تولیففد از سففرمایه
می نامد. از یک سو، این نام گذاری همان طور که خود مارکس توضیح می دهد، به این دلیل است کففه تبعیت
صوری در شیوه های تولید غیرسرمایه داری وجود داشت، جایی که سرمایه در شکل های عهففد عففتیق اش در
درز و شکاف های جهآن های باستان عمل می کرد. از سوی دیگر، تبعیت صوری فرایند کار و تولید نتوانست

که به شکلی واقعی این شیوه های تولیدی را دگرگون نکرد.

برای قضاوت در مورد این که آیا تبعیت صوری فرایندهای کار و تولید، موجب ایجففاد چنففان دگرگونی هففای
 دانسففت: یعففنی این کففه نففیروی کففار،22بااهمیتی می شود که بتوان آن هارا نشانه ی یک سففرمایه داری تازه پا

 یا غیرکاالیی شده باقی می ماند، مارکس معیارهای زیر را تشریح می کند.می شود کاالییدست کم 

نخست، مارکس به موضوع اجبار در مورد کار اشاره می کند. اقتصادهای پیشاسرمایه داری، همان طور که در
باال ذکر شد، با اعمال زور فرااقتصادی در مقابل سرمایه داری مشخص شففده اند، تظففامی کففه بففر مبنففای آن
شکل الگوواری بنا شده که در آن تحقق کار اضافی بر مبنای فروش »آزادانه ی« نففیروی کففار کففارگران بففه
سرمایه در بازار سرمایه دارانه استوار است؛ به این معنا که اجبار در کففار صففرفًا اقتصففادی اسففت. در این جففا
اهمیت اقتصففادی »آزادی« کففارگر از شففبکه های بیناشخصففی در این نکتففه اسففت: در جففامعه ای کففه
تولیدکنندگان مستقیم از وسایل تولیدی جدا شده اند، و وسایل تولید به سرمایه تبدیل شده که خود آن هم
به کسب وکارهای خصوصی در یک تقسیم کار تفکیک می شود، هم بازتولیدپذیری مادی و هم »کارآمففدی«

 کففاالییهراقتصادی آن جامعه به کارگرانی نیاز دارد که بتوانند نیروی کففار خففود را در بففازار بففرای تولیففد 
مطابق با الگوهای متغیر تقاضای اجتماعی و کسب سود عرضه کنند. از زاویه ا ی دیگر، سرمایه بففه عرضففه ی

 نیروی کار کاالیی شده برای تولید ارزش های استفاده ای خاص نیاز دارد. این موضففوع بففدین خففاطربیتفاوت
است که با توجه به هدف اجتماعی سرمایه داری، یعنی )ارزش افزایی و کسب سود(، خود سرمایه نسبت بفففه
ارزش استفاده ای به معنای ناهمگونی های کیفی آن بیتفففاوت اسففت. در عففوض، عالقه ی سففرمایه بففه ارزش

19 sweated trades
20 merchant capital
21 modes of ʻputting-outʼ systems of manufacture
22 nascent capitalism
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استفاده ای فقط در حالت یک حامل برای پویش کمی ارزش است. نیروی کاری که ارزش های استفاده ای را
همچون کاالها برای هدف انتزاعی سرمایه تولید می کند، باید خود کاالیی شده و »آزادشده« از قیدوبندهای

غیراقتصادی غیرسرمایه دارانه باشد.

دوم، مسئله ی »زمان« است؛ این که آیا فعالیت تولیدی که به چرخه ی سرمایه ی تجاری وارد شده اسففت یففا
حتی پول سرمایه ی »نزول خوار«، مکمل وسایلی است که بنا به آن ها بازتولید مادی طبقه ی تولیدکننففده ی

مستقیم تضمین می شود یا خیر. 

سوم مسئله ی مقیاس عمل است )مارکس اشاره می کند که ابزار یا مواد خامی که به تولیدکنندگان عرضففه
می شوند در این جا کمتر تعیین کننده است(. 

در اوایل قرن هجدهم در بریتانیا، دوره ای تاریخی که مارکس شففواهد خففود را دربففاره ی تبعیت صففوری بففر
مبنای آن ارائه کرده است، انجام حصارکشی ها به چنان درجه ای رسففیده بففود کففه جففدایی تولیدکننففدگان
مستقیم از حقوق مربوط به مالکیت زمین را به همراه آورده بود، حقوقی که آن هففادر دوران فئففودالی از آن

23برخوردار بودند. با این حال، حصارکشی ها خودبه خود منجر به ریشه دواندن شیوه های زراعت سرمایه دارانه

نشدند. به عبارت دیگر، اجاره داری در زمین فئودالی با انبوهی از مقررات گوناگون مالکیت زمین جفففایگزین
شده بود که کوچک ترین شباهتی به دگرگونی کشاورزی در دست مزرعه داران سففرمایه دار در اواسففط قففرن

 درصففد مالکففان زمین،36 میالدی، 1831(. در واقع، حتی تففا سففال 205،فف 1996نوزدهم نداشت )اورتون 
کارگران مزرعه را برای سودآوری و فروش در بازارها استخدام نمی کردند. ]یعنی تا این زمان[ قسمت زیادی

 میالدی تغیففیرات1851از تولید برای برآورده ساختن نیازهای خانواده و اجتماع محلی بففود. تففازه از سففال 
تعیین کننده ای در زمینه ی زراعت سرمایه دارانه در راستای سود بازار به طور گسترده رخ داد، در شرایطی که

بففر روی زمین کففار می کردنففد  از طریففق قراردادهففای غیرشخصی24مزرعه داران سرمایه دار با کار مزدبگففیر
(. شاهد دیگری در اواسط قرن نوزدهم به عنوان دوره ی تغییر تعیین کننففده در204،فف 178،فف 1996)اورتون 

 میالدی اسففت. این1870 تففا دهه ی 1850کشاورزی، افزایش بسففیار زیففاد بهففره وری کشففاورزی از دهه ی 
 در نظففر می گیرنففد، دوره ای کففه25دوره ای است که متخصصان تاریخی آن را مبنففای آغففاز »زراعت نففوین«

کشاورزی مدرن به طرز کارآمدی با تولید غله و دام در فعالیت های زراعی واحد در هم تنیففده اسففت )جففونز
 و بعد(. 191، 1974

، و نظام28، قوانین حمایت از تهیدستان27 برای دهقانان قدیمی به واسطه ی قوانین اسکان26آزادی جابه جایی

23 Capitalist farming
24 hired labour
25 high farming
26 Freedom of movement 
27 Settlement Acts
28 Poor Laws
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 میالدی اجرا می شد(، هففر یففک از این قففوانین1834 محدود شده بود )این قانون آخر تا سال 29اسپیناملند
بهشیوه ی خود، تالش می کردند تا از نیروی کار روستایی تازه »آزادشده« حمایت کنند، نففیروی کففاری کففه

 و بعد(. می توانیم حدس بزنیم که سرمایه ی77، 1957کماکان روستایی و تهیدست باقی مانده بود )پوالنی 
 در هنگام اعمال تبعیت صوری بر کارگران، ناتوانی خود در کنترل بففر فراینففد تولیففد را بففا اعمففال30آغازین

کنترل بر گزینه های کارگران در زمینه ی »ترک زمین و منطقه« به واسطه ی قففوانین سففخت گیرانه جففبران
می کرد. عالوه بر این، بخش عمده ی کار موجود برای نیروی کار تففازه »آزادشففده« در این بففرهه ی تففاریخی،
اتفاقی، بی قاعده و تصادفی بود. )کارگر( نیروی کار »آزادشده« زمان خود را بین مشففارکت در فعالیت هففای
مربوط به تولید سفارشات تاجران با کار در مزرعه برای تأمین معاش خانواده یا در مقام کارگران کشففاورزی

 بودند که در خانه ی یک مزرعه دار زمین دار31تقسیم کرده بود. این گروه اخیر اکثرًا »خدمتکاران کشاورزی«
اقامت داشتند و پرداخت جنسی دریافت می کردند. در واقع، پیش زمینه ی تاریخی تأیید می کند کففه حففتی

 درصفففد50 میالدی حدود 1700کار مبتنی بر سفارش تاجران اغلب به شکل پرداخت جنسی بود. در سال 
کمون ها هنوز محصور نشده بودند که این امر به کارگران اجازه می داد تا معاش خود را خففارج از چففارچوب

 می گرفتند تأمین کنند. به عالوه، این موضوع بدان معنا بففود کففه وقففتی مففزد کففار32کاری که بابت آن مزد
پرداخت می شد معادل با مزدی نبود که بتواند معاش کارگر را تأمین کند، یعنی کارگران بففا مففزد دریففافتی
چیزی معادل محصول کار الزم شان را به دسففت نمی آورنففد. بنففابراین، مشففخص اسففت کففه به رغم »آزادی«
کارگران از قیدوبندهای بیناشخصی فئودالی، استمرار روابط اجتماعی پدرساالر و این که محصففول کففار الزم
کارگران تنها به طرز حاشیه ای از فعالیت معین بازارمحور سرمایه دارانه ناشی می شد، منجر بففه این وضففعیت

مسففلمی واقعیتگشت که حتی در جایی که باید مرکز سرمایه داری می بود، هرگز کاالیی شدن نیروی کففار 
(.78-80، 1991نبود )آلبریتون 

در زمینه ی معیار سوم مارکس، گواه تاریخی نظام برون سپاری )سفارش تولید جنس( این است کففه تولیففد
روستایی به تدریج تقسیم کار در تولید پشم را با جداسازی و تفکیک وظایف خانوارهففای خففانه دار روسففتایی
مانند نخ ریسی و بافندگی دگرگون کرد، وظایفی که توسط یک کففارگر چنففدکاره و چیره دسففت در اصففناف
شهری انجام می شد. پیشرفت های فنی در طراحی چرخ های نخ ریسی و ماکو پففران در بافنففدگی، بهففره وری
کار را ارتقا داد. با این حال، واحد تولیففد در نظففام سفففارش تولیففد جنس، خففانواده ی روسففتایی بففاقی مانففد.

 توانسففت انففدکی نففیروی33سرمایه ی تجاری نظام سفارش تولید جنس تنها تحت شففرایط کففار مقففاطعه ای
 (.76-7˒ 79، 1991غیرشخصی بر فرایند کار و تولید اعمال کند )آلبریتون 

Speenhamland. نظام اسپیناملند )29  systemکه با عنوان قانون نان برکشر نیز شناخته می شود، نببوی قببانون حمببایتی بببرای )
کاهش فقر روستایی در انگلستان و ولز در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میالدی بود. این قببانون، اصببالح قببانون فقببرای

 میالدی محسوب می شد و در واقع پیامد غیرمستقیم جنگهای انقالب فرانسه و جنگهای ناپلئونی بود./ م.1601الیزابت در سال 
30 proto-capital
31 servants-in-husbandry
32 Paid work
33 piece work
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تبعیت واقعی فرایند کار و تولید از سرمایه به سرعت از تالقی نیروهففایی چنففد بففه وجففود آمففد. به واسففطه ی
پیشرفت های فنی گران قیمت در زراعت، زمین داران بزرگ منتفع شدند: هم بففا تسففریع حصارکشففی نهففایی
کمون ها، و هم با نابودی مزرعه داران کوچک از طریق سوقدادن آن هابه صفوف کار زراعی. همان طور که کار
زراعی به نیروی کار کشاورزی متعهدتر نیاز داشت، زمین داران در نتیجه ی کار بر روی زمین های شان، بیش
از پیش صنایع خانگی روستایی را ممنوع کردند که جزء سازنده  و اصلی نظففام سفففارش تولیففد جنس بففود

(. در نهففایت، البتففه، تسففهیل پیشففرفت ها در کشففاورزی توسففط اربابففان حففریص و268-73:فف 1969)هیل 
مزرعه داران سرمایه داری که برای گسترش بازارها تولید می کردند، قیمت غذا در سراسر بریتانیففا را کففاهش

 و انقالب صنعتی را حمایت و تشویق کرد، با این حال، این موضوع تسففالی34داد، به شیوه ای که شهری شدن
ناچیزی در برابر قتل عام اجتناب ناپذیر مردم بود. 

هم زمان، انبوهی از نوآوری ها در روند مکانیزاسیون تولید پنبه همراه با انرژی بخار کففه صففنعت را قدرتمنففد
ساخت، باعث رشد سریع شرکت های تولیدی شد. پنبه قابلیت خیلی بیشتری بففرای مکانیزاسففیون و تولیففد

1800سرمایه دارانه نشان داد نسبت به صنایع پشففمی نظففام سفففارش تولیففد جنس. پیش از این تففا سففال 
 کارگر استخدام می کردند. این رونففد1500میالدی، ثبت شده است که کارخانه های نخ ریسی پنبه تا حدود 

قطعًا با معیار سوم مارکس در مورد تبعیت واقعی فراینففد کففار و تولیففد از سففرمایه مطففابقت دارد. سففرمایه
 را کنار زد، و کنترل اش بر نیروی کار را با ضمیمه کردن کارگران بففه35به واسطه ی مکانیزاسیون، پدرساالری

ماشین آالت اعمال نمود. از آن جا که مکانیزاسیون به سرعت پیش می رود، منجر به فرایندهای مهارت زدایی
 به سان یففک کففل می شففود. بففدین تففرتیب، سففرمایه بیش از پیش بففا کففارگر36کار در میان طبقه ی کارکن

»انتزاعی« در بازار کار مواجه می شود که آماده ی فروش نیروی کارش است، تا به دست سرمایه برای تولیففد
 کاالیی بنابر الگوهای متغیر تقاضای اجتماعی و فرصتهای کسب سود بففه کففار گرفتففه  شففود. دگرگففونیهر

 میالدی از کشففاورزی1820صنعت و این واقعیت که سهم کلی صنعت در اقتصاد و اشتغال بریتانیا تا سال 
فراتر رفت، به تغییرات نهایی در زراعت انجامید که مترادف با توسعه ی سرمایه دارانه در نظر گرفته می شود.

 میالدی به سرعت بففه1871به عنوان مثال، با مکانیزه شدن کشاورزی در بریتانیا، جمعیت کشاورزان تا سال 
 درصففد44 میالدی، 1881(. تا سففال 134-41،فف 128-9:فف 1991 درصد خانوارها تنزل یافت )آلبریتون 15

 درصد13نیروی کار در بریتانیا در بخش صنعت و فعالیت های مرتبط استخدام شده بودند. در آن سال تنها 
جمعیت کار در بخش کشاورزی استخدام شدند. مابقی کارگران، مشاغلی »خففدماتی« در صففنایع روبه رشففد

(. 173، 2004حمل ونقل پیدا کردند )بیلی 

کاپیتال مارکس یک مطالعه ی تاریخی تکوینی درباره ی تبعیت واقعی فرایند کار و تولید جامعففه از سففرمایه
کاپیتففال(. بففر عکس، 13-29،فف 2009نیست، هرچند به وفور با داده های تجربی غففنی شففده اسففت )وسففترا 

34 urbanization
35 paternalism
36 laboring class
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مارکس به افشای برنامه ی درونی یا »سیستم عامل« سرمایه اختصاص داده شده اسففت کففه زنففدگی مففادی
انسانی را در جامعه ی سرمایه دارانه همچون پیامدی از ارزش افزایی در دست دارد )به همراه ارائه ی نقففدی از

اقتصاد سیاسی بورژوایی(.

مارکس در کاپیتال اثبات می کند که تحت چه شرایطی وسیله ی عمده ی تولید در دسففت سففرمایه به سففان
تولید کارگاهی و کارخانه ای پیکربندی شد، نیروی کار انسانی خود به یک کاال تبدیل شد، تولید کاالیی در
سراسر جامعه از جمله در کشففاورزی سففرمایه دارانه گسففترش یففافت، و بازتولیدپففذیری مففادی اقتصففادهای
سرمایه دارانه تضمین گردید. واقعیت این است که تولید خصوصی هرگز به طور مسففتقیم اجتمففاعی نیسففت.
این پرسش در جامعه ای تمثیلی از »رابینسون ها«ی فاقد هرگونه تقسیم کار منتفی می شود، جایی کففه هففر
تولیدکننده ی مستقیمی مسئول بازتولید مادی خویش است. در اقتصادهای ارباب-رعیتی پیشاسرمایه داری،
که تقسیم کار مجزایی وجود داشت و این تقسیم کار مبتنی بود بر روابففط تولیففدی )طبقففاتی-اجتمففاعی(،
تولید خصوصی بر دوش تولیدکنندگان مستقیم بود، که آن را به واسففطه ی روابففط بیناشخصففی فرادسففتی و
فرودستی اجتماعی انجام می دادند. در اقتصادهای سرمایه دارانه، تولید خصوصی پس پشففت تولیدکننففدگان

مستقیم اجتماعی انجام می شود.

بر طبق نظریه ی اقتصادی مارکسی، اعتبار قانون ارزش و بازتولیدپذیری مادی سرمایه داری هر یک مستلزم
دیگری است. بدین معنی که، تخصیص منابع اجتماعی از جمله هزینه های نیروی کار موجود به طور ابژکتیو
از طریق عملکرد بازار سرمایه دارانه تعیین می شود که این امر هم منجر می شود به تولید کاالهففا در مقففادیر

 می نامد. محاسبات سرمایه دارانه به آن چه ذکر شدالزم اجتماعًا کاراجتماعًا الزم، به وسیله ی آن چه مارکس 
نیازمند است، زیرا اگر نیروی کار کاالیی شده در واحدهای خصوصی سرمایه با فناوری های غیررقابتی یففا بففا
محصوالتی که تقاضای اجتماعی ندارند به کار گرفته شففود، هیچ گونففه ارزش افففزایی یففا کسففب سففودی رخ
نخواهد داد، و از چشم انداز بازتولیدپذیری مادی جامعه ی سرمایه دارانه، تخصیص نادرست منففابع اجتمففاعی

 به عبارت دیگر، شرط نیروی کار کاالیی شده در مقام ]عامل[ ارزش افزا بففه معنففای تضففمین37تلقی می شود.
 سرمایه داری است همچففونمتمایزکننده ی ویژگیاین است که تمام کاالها با کار اجتماعًا الزم تولید شوند، 

یک جامعه ی تاریخا خاص. با وجود این، اگر اقتصاد سرمایه دارانه دارای تقسیم کاری بففود کففه در نففتیجه ی
اتالف مزمن یا تخصیص نادرست منابع اجتماعی، نمی توانست کاالهففای اساسففی را هماهنففگ بففا الگوهففای
متغیر تقاضای اجتماعی تولید کند، علی االصول نیروی کار انسانی از بین می رفت، مثل هر جامعه ی انسففانی

دیگری که در چنین مخمصه ای گرفتار شده باشد.

 برای بحث مفصل تر مقاله درباره ی عملکرد قانون ارزش در کاپیتال و سهم معین تمام سه مجلد کاپیتال در نشان دادن این کببه.37
چگونه سرمایه زندگی اقتصادی یک جامعه ی انسانی را همچون پیامدی از ارزش افزایی بازتولید می کنببد، نگبباه کنیببد بببه وسببترا )

13/2012.)  
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             کاالییشدننیرویکاروجهانیسازی.۴

کاپیتال مارکس نظریه ای اساسی ارائه می دهد درباره ی آن چففه سففرمایه تجسففم بنیففادین آن اسففت. همین
»تعریف« سرمایه است که همچون معیاری برای تمایز سرمایه داری از ]نظام های[ غیرسرمایه داری در جهان
تجربی ناآرام و آشفته نقش ایفا می کند. از  این رو، مسلمًا، نمونه ی »کالسففیکی« از توسففعه ی سففرمایه دارانه
وجود ندارد. هر تجربه ی تاریخی بففالفعلی از توسففعه ی سففرمایه دارانه در هففر کشففوری ویژگی هففای تجففربی
منحصربه فردی دارد. در ]بررسی[ نمونه ی بریتانیایی از تبعیت واقعی فرایند کاروتولید از سرمایه که در بففاال
مطرح شد )همان طور که مارکس هم گفته بود(، هدف این نبود که نشففان داده شففود این نمونففه، فی نفسففه
معیاری واحد برای توسعه ی سرمایه دارانه است. بلکه، مقصود این بود که بر واقعیت کاالیی شدن نیروی کففار

 سرمایه داری در زمینه ی تاریخی و مکانی- جغرافیففایی آغففازین توسففعه ی سففرمایه دارانهالزم شرطهمچون 
تأکید شود. 

به عبارت دیگر با توجه به آن چه در باال ذکر شد، جامعه ی سرمایه دارانه ی نابی در تففاریخ وجففود نففدارد. امففا
 معینی از جوامع تاریخی ، وسیعًا همچففون یففک فففاکت در میففان مارکسیسففت هانوعسرمایه داری همچون 

پذیرفته شده است. با وجود این، مجففادالت مارکسیسففتی، در عرصففه های گونففاگون بففروز آن، همچنففان بففا
جوش وخروش درگیر بحث پیرامون ویژگی های اصلی سرمایه داری و خاستگاه های اصلی آن است. با این کففه
بررسی مجادالت پراکنده بر سر توصیف سرمایه داری به مراتب فراتر از حدومرزهای این مقالففه اسففت، بففرای

 می توان آن را به دو خط کلی زیر تقلیل داد. 38مقاصد کاوش گرانه

 مطرح شد، از شناخت مففارکس دربففاره ی39دیدگاه نخست، که با برداشتی پیچیده تر در نوشته ی رابرت برنر
موجودیت شکل های کاالیی در اقتصادهای پیشاسرمایه داری آغاز می شففود کففه در بففاال بففه آن اشففاره شففد.
به عقیده ی برنر، ذات سرمایه دارانه ی شکل ها مانند پول، تجارت، کاالها و غیره، بففه سففاختار طبقففاتی تولیففد
بستگی دارد که با آن ها مرتبط است ]و با آن ها[ کارکردهای اجتناب ناپذیر تولید و بازتولید را اعمال می کند

(. وقتی یک »ساختار طبقاتی« سرمایه دارانه مستقر باشد، شکل های کاالیی، عامل پویایی83،ف 1977)برنر 
 انجففام40این شیوه ی تولیدی در دگرگون سازی نیروهای تولید هستند که بففا انگففیزه ی بیشینه سففازی سففود

می شود و از همین جا هم تمامی ویژگی های تاریخًا مففترقی و مصففائب و فالکت هففای جریففان سففرمایه داری
برمی خیزند. 

 از اهمیت اش می کاهد، در مجموعه ای از41دیدگاه دوم، که برنر با نامیدن آن به عنوان  مارکسیسم »نواسمیتی«
 قففرار42چشم اندازها منعکس شده است که ممکن است تحت اصطالح عام نظریه ی وابستگی/نظام های جهانی

گیرد. این چشم اندازها که »واحد« تحلیل سرمایه داری را از زمینه ی محتوای دولت بورژوایی که به عنوان
38 heuristic
39 Robert Brenner
40 profit maximisation
41 neo-Smithian
42 World systems/dependency theory
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حامل توسعه ی سرمایه داری در اروپای غربی عمل کرده است، به اقتصاد جهففانی به سففان یففک کففل تغیففیر
می دهنُد تکرار مکررات است، اما نگرش های وابستگی/ نظام های جهانی با شناسایی تاریخ جهانی شکل های
کاالیی آغاز می شوند که در باال به آن اشاره شد، به ویژه رخداد تولید برای سود، که این نگرش ها مدعی اند با
ظهور چنین تولیدی در اروپای غربی، تجارت بین المللی بر مبنای تقسیم کار گسترش یافت و به مففوجب آن
یک »نظام جهانی« سرمایه دارانه شکل گرفت. بنا به این دیدگاه، جنبه ی »وابستگی« از نحوه ی به کففارگیری
بخش »پیرامونی« این »نظام جهانی« سرمایه دارانه از سوی »مرکز« اقتصادهای سرمایه دارانه ی پیشففرفته تر

 ارائففه شففده اسففت.43و برای مزیت دومی نشأت می گیرد. آخرین برداشت از این دیدگاه توسط دیوید هاروی
مالحظه ی کلیدی او این است که با توجه به این کففه سففرمایه داری »به طففور نففامتوازن« در سراسففر اقتصففاد
جهانی توسعه یافته است، گرایش های بحرانی که ویژه ی انباشت در مرکز توسعه یافته تر آن هستند، به طففور

  در ارتباط با پیرامون یا »اطراف« آن پیدا می کنند؛ این گرایش اخففیر بففرای44بالقوه، یک »راه حل فضایی«
(.141: 2003ثبات خود سرمایه داری »ضروری« است )هاروی 

به هرحال، آن چه هر دو دیدگاه پراهمیت درگیر مجادله را به بن بست می کشاند، این بحث است که چگونففه،
به رغم این که، آن ها پیامدهای ناشی از گرایش های اقتصادی از جمله مصائب و فالکت هففای مالزم آن هففا را
به عنوان ویژگی متعارف سرمایه داری ارزیابی می کنند، سرمایه کماکان می تواند خود را بففا هنجارهففای عففام
زندگی مادی انسانی تطبیق دهد تا در وهله ی اول همچون یک جامعه ی تاریخی )در کنففار آن دشففواری ها(
وجود داشته باشد. عالوه بر این، کاالیی شدن نیروی کار، به معنای دقیق کلمففه، نقش معیففنی در »سیسففتم
عامل« سرمایه دارانه ایفا می کند. اثر برنر که عمدتًا همچون »برنده ی« مجادالت بر سر ظهففور سففرمایه داری
مورد تأیید قرار گرفته است، دقیقًا در این مورد بی نتیجه می ماند. موضوع فقط شدت انتقاد نیست که عمدتًا

(.1993توسط آلبریتون و پیرامون شواهد تاریخی این بحث به نحوی از پیش اعالم نشده بر سر برنففر باریففد)
بحث همان طور که در باال توضیح داده شد این است: اگرچه دهقانان به نحو فزاینده ای از زمین هایی که تففا
قرن هفدهم میالدی تحت لوای نظام اجاره داری فئودالی در تملک داشتند، بیرون رانده شففدند؛ امففا مقففدار
قابل توجهی از اجبار فرااقتصادی پیشاسرمایه داری از جمله ایجاد محففدودیت در آزادی حففرکت و در ضففمن
پویایی نیروی کار بهقوت خود باقی ماند. به یاد داشته باشیم، اگففر نففیروی کففار نتوانففد به دسففت سففرمایه در

 کاالیی مطابق با الگوهای متغیر تقاضای اجتماعی و کسب سود به کففارهرتقسیم اجتماعی کار برای تولید 
گرفته شود، فعالیت های بازار سرمایه دارانه هم نخواهند توانست تخصیص منففابع اجتمففاعی بففرای بازتولیففد
مادی یک جامعه ی انسانی را تضمین کنند. عالوه بر این، فارغ از شکل پففرداخت مففزد )پففولی یففا به صففورت
پرداخت جنسی( واقعیت این است که بخش مهمی از محصول کار الزم تولیدکننففدگان مسففتقیم از طریففق
فعالیت هایی تحصیل شده است که شباهتی جزئی با فعالیت های سرمایه دارانه دارند. اهمیت نففدادن بففه این
مسائل، پیامدهای مهمی برای درک ما از فرایندهای تاریخ جهانی در بر دارد که با حسِن تعبیْر تحت عنوان

43 David Harvey 
44 spatial fix
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جهانی سازی توصیف شده اند. زیرا که اگر اصول و رویه های سرمایه دارانه ی بازتولید مادی تنها به طور جففزئی
بر بازتولید مادی جوامع تاریخی چیره باشند، اصول و رویه های دیگری باید در کار باشند که شففکاف را پففر

 45 کنند، در غیر این صورت جوامع مورد بحث به زودی نابود می شوند.

46در واقع، لفاظی بر سر شواهد تاریخی مهم ترین بخش از موضوع نیست. در مورد »سففرمایه داری زراعففتی«

منطقًا به نظر می رسد که این عبارت حاوی یک تناقض است. مارکس نمی توانست از این واضح تر بگوید که:
 اسففت. از سففویارزشمالکیت خصوصی بر زمین در جوامع سرمایه داری بی ارتباط با تولیففد کاالهففا به سففان 

دیگر، زمین و فعالیت اصلی آن یعنی کشاورزی برای کسب معففاش انسففانی، نقش مهمی در تولیففد کاالهففا
 ایفا می کند. زمین به عنوان وسیله ی تولید، یک مولفه ی الزم برای تقسیم کاراستفاده ای ارزش هایهمچون 

در اقتصادهای سرمایه دارانه است. با وجود این، چون تولید کشاورزی مشروط به نیروهای تصففادفی عوامففل
طبیعی، و ارزش های استفاده ای آن مشروط به گوناگونی های طبیعی فففراوان اسففت، اقالم کشففاورزی بففرای
شکل کاالیی نامناسب تر هستند. بدین معنی که، سرمایه در جایی شکوفا می شود که ارزش افففزایی می توانففد
بیشترین بی تفاوتی را نسبت به ارزش استفاده ای نشان دهد، همان طور که در مورد تولیففد کاالهففای مففادی
همگون شده، داده های ورودی تولیففد سففرمایه دارانه هم به صففورت کاالهففای همگون شففده تولیففد می شففوند.

(.73،فف 1997بدین ترتیب، به لحاظ تففاریخی، سففرمایه داری به اکففراه در کشففاورزی ظففاهر می شففود )سففکین 
همان طور که شواهد تاریخی نشففان می دهنففد تنهففا در اواسففط قففرن نففوزدهم در بریتانیففا بففود کففه تولیففد

 با زراعت سرمایه دارانه کسب سود در بازار جایگزین شد.47خرده دهقانی

از سوی دیگر، کشاورزی سرمایه دارانه که سهمی در تقسیم کار اقتصادهای سففرمایه دارانه و تولیففد اقالم آن
همچون کاالهایی برای فروش در بازار سرمایه دارانه دارد، باید برای پاسخ گویی به الگوهای متغففیر تقاضففای
اجتماعی بر مبنای ثابت نگه داشتن قیمت های منطقی تولید سرمایه دارانه برای محصوالت اش مثل صفففنعت
در تکاپو باشد )که همچون وضعیت جاری در صنعت شامل جریان یابی بی وقفه ی نیروی کار کاالیی شده بففه
داخل و خارج بخش های آن در انطباق با تغییرات می شود(. این موضوع به ویژه برای عرضه ی اقالم اساسففی
کشاورزی صادق است. اگر چنین چیزی وجود نداشت، سرمایه داری نمی توانسففت هنجارهففای عففام زنففدگی

(. با74،ف 1997مادی را برای تضمین بازتولیدپذیری اش همچون یک جامعه ی انسانی برآورده سازد )سکین 
وجود این، با توجه به ماهیت ارزش های استفاده ای معین اقالم کشاورزی، توانایی بففازار سففرمایه دارانه بففرای
تعیین قیمت های منطقی تولید سرمایه دارانه برای آن ها خیلی کمتر از تولید مورد صنعتی است. تحت تأثیر

 نففیروی کففارمسففتقیم هزینه هایفرایند ارزش افزایی، قیمت ها در اقتصادهای سرمایه دارانه منحصرًا با معیار 
48کاالیی شده و محصوالت همگون شده، و داده های تولیدی سرمایه دارانه ی مربوط به فعالیت های تولیدمحور

-48 ، 2014درباره ی مسائل »اصول اقتصاد« غیرسرمایه دارنه و ویژگی های بازتولیدشونده ی مادی آن ها نگاه کنید به وسترا ). 45
138.) 
 اشاره به بحث های مهمی است که حول نظریات رابرت برنر پیرامون خصلت بندی جامعه ی کشاورزی پیشاسرمایه داری انجام.46

شده است. رابرت آلبریتون هم یک سلسله مقاالت در همین رابطه به نگارش درآورده است. نگاه کنید به کتاب: 
47 peasant/small
48 production centred
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هماهنگ هستند. »ضرب آهنگ های« انباشت سرمایه دارانه یا چرخه های کسب وکار حففول این فعالیت هففای
تولیدمحور سرمایه دارانه می چرخند.

نقشی که قانون ارزش در بازتولید مادی جوامع سرمایه دارانه همچون پیامدی از ارزش افزایی ایفففا می کنففد،
در بسیاری جهات به روی واژگونگی باز است. مثاًل اگر، نمونه ای شبیه سرمایه داری آغازین که مبتنی بود بر

 با نیروهای کففار »دربنففد«اش بففا هففر درجه ای49تولید متکی بر »کارگاه های بهره کشی از نیروی کار ارزان«
 از نو برپا شود و جمعیت روسففتایی50دوباره ظاهر شود؛ یا اگر کشاورزی با زمین های وسیع زراعت معیشتی

قابلتوجهی به این زمین ها وابسته شوند. همچنین می توانیم این نکته را اضافه کففنیم کففه اگففر فعالیت هففای
 در قیمت گففذاری کاالهففا گففره بخورنففد و اینغیرمسففتقیم هزینه هایتولیدمحور مدرن به طور نامتناسبی با 

هزینه ها ناشی از فعالیت های دانش بر پیشرفته در تولید باشند، یا اگر خدمات همچففون بخش نامتناسففبی از
باز با همان وضعیت خودواژگون ساز روبه رو خواهیم بود. در این کل فعالیت اقتصادی در جامعه ظاهر شوند،

وضعیت ها قیمت گذاری به جنبه ی گسترش یابنده ی سوبژکتیو آغشته می شود کففه به رغم روابففط طبقففاتی-
اجتمففاعی تولیففد، اصففول تففوزیعی  سففرمایه داری را ویففران می کنففد. مطففالعه ی اخففیر دربففاره ی نسففبت های
گسترش یابنده ی هزینه های غیرمستقیم )که به »دارایی های نامشهود« منسوب شففده اسففت( در محاسففبات
اقتصادی کنونی، دشواری ها و تناقضات نهفته در محاسبه ی شففرکت ها و حسففاب های ملی دولففتی را تأییففد

(.259، 2014می کند )سیبروک و ویگان 

بررسی وضعیت اشتغال فراگیر در توسعه یافته ترین اقتصادهای سرمایه دارانه از پایان قرن نوزدهم تففا اواخففر
 عضففو سففازمان همکففاری اقتصففادی و توسففعه )25قرن بیستم آموزنده است. در یک برآورد از اقتصادهای 

OECD)51درصففد40 میالدی، بخش کشاورزی به طور میانگین باالی 1900 نشان داده می شود که در سال 
نیروی کار را در استخدام داشت، هرچند که اختالف زیادی بین پیشرفته ترین این اقتصادها با بقیففه وجففود

 کشور که با تأخیر بففه عصففر سففرمایه داری وارد9 درصد است، و در 10دارد؛ برای مثال در بریتانیا این رقم 
25 درصد است. این میففانگین در بخش صففنعت بففرای 50شدند از جمله، لهستان، ژاپن و مجارستان باالی 

 درصففد اسففت. بففا26 درصد و در بخش خدمات حففدود 30 میالدی نزدیک به 1900 در سال OECDعضو 
30 میالدی، میانگین درصد جمعیت استخدام شففده در بخش کشففاورزی بففه زیففر 1950وجود این، تا سال 
 درصد افزایش35 کاهش می یابد، در حالی که در بخش صنعت نزدیک OECD عضو 25درصد در تمام این 

 جمعیت میالدی اشتغال در بخش صنعت در بریتانیا و بلژیففک درصد1950می یابد. هرچند در طول دهه ی 
 میالدی برای اشتغال در بخش1960 است. درحالی که این رقم در طول دهه ی 49 و 49.9کارگر به ترتیب  

25 میالدی میففانگین این 1971 درصد است. تا سففال 36 و 41.1صنعت در هلند و ایاالت متحده به ترتیب 

49 sweatshop
Subsistence.زراعت معیشتی )50  farmingنوعی فعالیت کشاورزی شامل زراعت، ببباغ داری و ... اسببت کببه هم شببغل و هم )

شیوه ی زندگی دهقان است، که متمایز از افرادی است که کشاورزی برای آن ها تنها یک شغل و محببل کسببب درآمببد اسببت در
حالی که زدگی آن هامی تواند در شهر یا روستا باشد./ م. 

51 Organisation for Economic Cooperation and Development
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 درصففد )آلمففان در این جففا40 درصد، در بخش صنعت نزدیففک 10 در بخش کشاورزی باالی OECDعضو 
 درصففد اسففت. بففا این حففال، در این50 درصد می شود( و در بخش خدمات به طور میانگین حدود 50تقریبًا 

 میالدی، به لحففاظ1998مقطع، رشد خدمات با پشتیبانی آن از صنعت ارتباط نففزدیکی دارد. امففا تففا سففال 
 درصففد70 دگرگون شد و بففه نزدیففک OECD عضو 25کیفی چشم انداز اشتغال در بخش خدمات در میان 

1900کل اشتغال افزایش یافت، در حالی که میانگین اشتغال در بخش صنعت به سطحی پففایین تر از سففال 
(.1999 درصد کاهش یافت )فاینستاین 6میالدی و در بخش کشاورزی حدود 

وانگهی، هیچ اقتصاد سرمایه دارانه ی »ناب« یا »به طور متوازن توسعه یافته ای« )به تعبیر هففاروی( در تففاریخ
وجود ندارد. با این حال، از آن چه نظریه ی اقتصادی مارکسی دربففاره ی »نرم افففزار« سففرمایه دارانه در تجسففم
بنیادی آن به ما می آموزد، و هنگامی که مسیرهای توسففعه ی زمان منففد در این سففیر مختصففر سففاختارهای
اشتغال را توضیح می دهیم، می توانیم به این نتیجه برسیم که شواهد نشان گر آن هستند کففه سففرمایه داری
یک جففامعه ی تولیففدمحور نیسففت. وظیفه ی این مقالففه بففا توجففه بففه جایگففاه نففیروی کففار کاالیی شففده در
برآورده سازی هنجارهای عام زندگی اقتصادی به منظور بازتولید مادی یک جامعه ی انسانی، تشدید تمرکز بر
مسائلی است درباره ی انحراف بالقوه از این وضعیت سرمایه دارانه و پیامدهای آن بففرای بازتولیففد اقتصففادی
جوامع انسانی. عالوه بر این، »سیستم عامل« سففرمایه هرگففز در غیففاب کامففل حمایت هففای فرااقتصففادی و
فراسرمایه دارانه عمل نکرده است. در بریتانیا در اواخر قرن نوزدهم، عصر طالیی سرمایه داری »لیبرال«، این
حمایت ها در حالتی حداقلی بودند. از سوی دیگر، برای مثال، در طول »عصر طالیی« پس از جنگ جهففانی

 بود. همان طور که پیش تر در جاهففای دیگففر توضففیح دادهقابل توجهدوم، حمایت دولت از انباشت سرمایه 
 تففا52شده، مزد اجتماعی قابل توجه بود و سیاست مالی ضففد چرخههففای بازرگففانی در سففطح اقتصففاد کالن

 و بعد(. بففا این حففال، بففا توجففه بففه69:فف 2009اندازه ای به غیرکاالیی شدن نیروی کار کمک می کرد )وسترا 
ساختار انباشت که بر اساس شرکت های انحصاری تولید و مصرف انبوه کاالهای مصرفی گران قیمت اسففتوار
بود این موضوع به نحو تناقض آمیزی، برای حفظ نیروی کار همچون کاال، حیاتی بود. بنابراین، آن چه مفففورد
توجه ماست، واقعیت ساده ی حمایت های فراسرمایه دارانه از انباشت نیست، بلکه وزن اقتصادی خففالص این
حمایت ها و نقش های اقتصادی است که آن ها بازی می کنند. یا این که یک اقتصاد تا چه اندازه با رویه هففای
جدی غیرسرمایه دارانه در بازتولید مادی مشخص می شود، رویه هایی که سرمایه دارانه بودن آن اقتصاد را زیر
سوال می برند. در واقع، استدالل شده است که، اگرچه اقتصاد »عصر طالیی« قطعًا مجموعه ای از رویه هففای
سرمایه دارانه را به معرض نمایش گذاشته است، اما با توجه به وزن خالص شیوه های غیرسرمایه دارنه ای که از
انباشت حمایت کرده است، نمی توان آن را همچون یک اقتصاد سرمایه دارانه در معنففای واقعی آن توصففیف

(. پس مسئله این اسففت کففه چففرا، به رغم عناصففر آشففکارا بففالقوه ی سففرمایه داری،2001کرد )بل و سکین 
شففیوه های غیرسففرمایه دارانه ی فراگففیر در یففک اقتصففاد به چشففم می خففورد؟ پیامففدهای انسففانی چففنین

52 Countercyclical macroeconomic fiscal policy
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 چیست؟ و غیره. 53جفت وجورکاری ای

 وجود نففدارد کففه سففرمایه بایففد درپیشینیدر نهایت، برای حل وفصل مسئله ی »واحد« تحلیل، هیچ دلیل 
قالب دولت های ملی گسترش یابد. با وجود این، موجودیت تاریخی این دولت هففای ملی همچففون حففاملین
حاضروآماده برای انباشت سرمایه بسیار مناسب از آب درآمدند. در مففورد کاالیی سففازی نففیروی کففار بففرای
اجرای نقشی که در مسیر تاریخًا معینی کففه سففرمایه در آْن سوخت وسففاز تبففادل بین انسففان و طففبیعت را
به منظور بازتولید مادی یک جامعه ی انسانی مدیریت می کند به عهده دارد، چنین است که ]نیروی کار[ باید
محصول کار الزم خود را از طریق روابط غیرشخصی موجففود در بففازار سففرمایه دارانه دریففافت کنففد. منففابع
اجتماعی باید از طریق تقسیم کار به نحوی تخصیص داده شففوند کففه بففا این موضففوع هماهنففگ باشففند. در
این جا، »نرم افزار« سرمایه دارانه با یک نظففام پففولی و بففانکی مشففخص عمففل می کنففد. حففتی در اوج عصففر
»لیبرال« نیز باید یک روبنای حداقلی را به طور ضمنی برای حمایت از موارد فففوق در نظففر گففرفت. این کففه
سرمایه می تواند ناهمگونی های ارزش استفاده ای را در برآورده ساختن هنجارهای عففام زنففدگی اقتصففادی و
بازتولید یک جامعه ی انسانی همچون پیامدی از ارزش افزایی در زمینه ی جغرافیایی دولت های ملی مدیریت

کند خود دستاوردی حیرت انگیز است. 

در دوره ی پیش از انقالب صنعتی در اروپای غربی، بخش عمده ی کاالهای دادوستد شففده، اقالم کشففاورزی
تولیدشده تحت شرایط باثبات تولید دهقانی بودنففد. دگرگونی هففا و ناپایففداری های چففنین تولیففدی زمففانی
برجسته می شوند که کاالهای دادوستد شدهای را درنظر آوریم که بیرون از اروپففای غففربی تحت شففرایطی
متفاوت در پیکربندی های طبقاتی اجتماعی ناهمسان تولید شده اند. در این جا، عففدم قطعیت حکمفرمففا بففر
شکل های دادوستد تجاری زمانی تشدید می شوند که شرایط سیاسففی متغففیر را وارد ترکیب بنففدی جهففانی
کنیم که در آن شکل گیری دولت-ملت در بهترین حالت، فرایند دوران تکففوین خففود را از سففر می گذرانففد.

(: »تنگناهففای عظیم می تواننففد135،فف 2004 شرح داده شففده اسففت )54همان طور که به اختصار توسط بیلی
ظهور و سپس از بین بروند، به نحوی که هیچ کس نمی تواند کاماًل از سود یا حتی بقای خود مطمئن باشد«.
بیلی ادامه می دهد، حتی در اوایففل قففرن نففوزدهم، به سففختی می شففد گفت کففه بخش عمففده ای از تجففارت
بین المللی توسط نیروهای سرمایه دارانه ی عرضه و تقاضا مدیریت می شد. برعکس، این بخش حففاوی وجففوه

ارسالی کارکنان نظامی مستعمراتی و کاالهای غارتشده توسط دولت های استعماری بود.

برای طرح این مدعا که سرمایه داری در تجسم بنیادی آن یک »نظام جهانی« را تشکیل می دهففد، فففارغ از
تعریففف این نظففام جهففانی، الزم اسففت نشففان داده شففود کففه چگونففه مطففابق بففا همففان اصففول اقتصففادی
سرمایه دارانه ی معین که توسط مدافعان اش فرض شده است، این »نظام جهانی سففرمایه دارانه«، موجففودیت
مادی انسان ها را در سراسر جهان همچون پیامد خود بازتولید می کند. البته چنین چیزی غیرممکن اسففت.

53 assemblage
54 Bayly 
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]این انگاره[ نه تنها به این دلیل ناممکن است که ایده ی قیمت های بازار »نظام جهانی« مسففتلزم شففیوه ای از
تخصیص منابع جهانی است که میباید به الگوهای متغیر تقاضا برای کاالهای اساسی در بخشففی از »نظففام
جهانی« که مربوط به تولیدکنندگان مستقیم است پاسخ دهد. بلکه همچنین به این دلیل که حتی در طول
دوره ی پس از جنگ جهانی دوم که نظریه های »نظام های جهانی« از آن هنگام شکل گرفتنففد؛ هنجارهففای
عام زندگی اقتصادی برای بخش عمده ای از نوع بشر به میانجی اصول اقتصادی ای تضمین شففده بودنففد کففه

عماًل هیچ سنخیتی با آن چه به لحاظ تاریخی خاص سرمایه داری است نداشتند.

از سوی دیگر، سرمایه داری از بدو تأسیس اش یک جنبه ی بین المللی و جهففانی داشففته اسففت. بففا این حففال،
درجه ای که سرمایه بنا به آن بین المللی بوده است و شکل هایی که جنبه ی جهانی آن به خففود گرفته انففد در
معرض دگرگونی عظیمی بوده است. با وجود این، ویففژگی تففاریخی سففرمایه داری همچففون یففک جففامعه ی
انسانی، پروژه های طبقاتی بورژوازی است که ثروت تجاری انتزاعی را بففر مبنففای کاالیی شففدن نففیروی کففار
انسانی در زمینه های تولیدمحوری افزایش میدهند که به لحاظ تاریخی در قالب دولت ملی شکل گرفته انففد.
این مورد آخر ناظر به پایگاه های مرکزی ای است که برمبنای آن ها الگوهایی از جنبه ی بین المللی سفففرمایه

 بیان شده است، »بففازار جهففانی55پیکربندی شده اند. همان طور که بهاختصار توسط کوستاس الپاویتساس
همچون مجموعه ای از نهادها، سازوکارها، شیوه ها و رویه ها، ابداع سرمایه های صنعتی، تجاری و مالی هستند

(.19، 2013که بر اقتصادهای ملی مربوط به خودشان مسلط شده اند« )الپاویتساس 

در مجموع، تا جایی که با شرایط تاریخیای روبه رو باشیم کففه فعففالیت تولیففدمحور خففاص سففرمایه دارانه ی
مبتنی بر ارزش افزایی که بر کاالیی شدن نیروی کففار اسففتوار اسففت، تحت الشففعاع اخففذ و تملففک ثففروت یففا
فعالیت های سلب مالکیت قرار گیرد، در این صورت، این جفت وجورکاری ]به معنففای[ سففرمایه داری نخواهففد
بود؛ )با پیامدهایی که برآورده ساختن هنجارهای عام زندگی اقتصادی را در خود حمل می کند(؛ و هففاروی

 می نامد.56هم تلویحًا آن را سرمایه ی »بیرونی«

در واقع، وجه آموزنده ی فرایندهای نظام مند جهانی حال حاضر که با حسن تعبیْر تحت عنوان جهانی سففازی
توصیف شده اند، این است که این فرایندها توسط دولت های سرمایه داری پیشففرفته ای تحمیففل شففده اند کففه
خود بخش عمده ای از تجهففیزات تولیففدمحور سففرمایه دارانه ی خففود را رهففا کرده انففد. وضففعیت اشففتغال در
اقتصادهای پیشرفته مانند ایاالت متحده سلطه ی بخش خدمات را نشان می دهد، فعالیتی که به هیچ وجففه
خاص سرمایه داری نیست. بقایای صنعت برای مدت زمانی با نیروی کار به شدت پراکنده فعال بوده است که

(. شواهد حاکی از آن است که118،ف 2002در حالتی گسسته از تولید به حال خود رها شده است )لتوژیل 
اقتصادهای سابقًا صنعتی نیاز اندکی به حفظ نیروی کار کاالیی شده ی انبوهی دارند که حفففظ آن مسففتلزم
بازتولید مادی زندگی بسیاری از انسآن هادر آن جوامع است. بخش عمده ی جهان سوم، با وضعیت اشففتغال

55 Costas Lapavitsas
56 ‘outside’ capital
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( را تجربففه2006  )داسگاپتا و سففینگ 57تولیدی که پیشامدرنیته را به یاد می آورد، »صنعت زدایی زودرس«
(: »مففوج جدیففد13،فف 2013 خالصففه شففده اسففت )59 و وینکلر58می کند. همففان طور کففه توسففط میلففبرگ

جهانی سازی اندازه، ساختار و نقش تجارت بین المللی را دگرگون کرده است. ماهیت رشد اقتصففادی جهففان
درحال توسعه را تغییر داده است و ناامنی را در بسیاری از کشورهای صنعتی شده افففزایش داده اسففت«. در

 میالدی روندی آغاز شد که جمعیت انبوهی در سراسفففر2006واقع، از یک چشم انداز جهانی کالن، از سال 
جهان به طور کلی جابه جا شدند، اما نه از بخش کشاورزی به بخش صنعت همچون سرشت نمای چند قفففرن

(.  2008توسعه ی سرمایه دارانه، بلکه از بخش کشاورزی به بخش خدمات )سازمان جهانی کار 

فعالیت های تولیدمحور که زمانی کل اقتصادها را به سوی توسعه سففوق می دادنففد، در سراسففر کففره ی زمین
 می نامند از هم گسسته است. چنففد60(GVCsبه واسطه ی آن چه به زبان تخصصی زنجیره های ارزش جهانی )

ویژگِی کلیدی این فرایند که با پیامدهای خود بر کشورهایی نظففیر چین به میففانجی فعالیت هففای تولیففد و
 یففا61مونتاژ اعمال می شوند از این قرارند: نخست، تجارت جهانی بیش از پیش حول »کاالهففای واسففطه ای«

محصوالت جانبی بازپیکربندی می شود، چنان که اقتصادهای صنعتی یکپارچه ی تمام عیار و انبوه نیروی کار
کاالیی شده که در آن هاکار می کردند، به زباله دان تاریخ پرتففاب شففده اند. دوم، فعالیت هففای تولیففدمحور بففه

 کنففترل، واگففذاری و برون سففپاری می شففوند و در نتیجففه شففرکت های62پیمانکاران یا روش های غیرسهمی
 بزرگ را قادر می سازند تا به »برندهای تجاری« تبدیل شوند که در واقع دیگففر چففیزی63(TNCsفراملیتی )

 انجففام می شففود.64(SEZنمی سازند. سوم، فعالیت های روش های غیرسهمی غالبًا در مناطق ویژه اقتصففادی )
( گرایش دارند از اقتصادهای میزبان جففدا شففوند و پیامففدهای مخففربی بففرایSEZsمناطق ویژه اقتصادی )

(. چهففارم، کففاهش هزینه هففای شففرکت های45،فف 53،فف 2013صنایع بومی به بار آورند )میلبرگ و وینکلففر 
( در این فرایند، بدین معنی است که بنگاه های اقتصادی پول شان از پارو باال می رود. بففدونTNCsفراملیتی )

تقاضا برای سرمایه گذاری مجدد این پول ها در فعالیت های تولیدمحور، و با انتقال فراینففد کسففب سففود بففه
( با این انبوه پول های نقد به ترفندهای »مالیففه«ای رویTNCsروش های غیرسهمی، شرکت های فراملیتی )

می آورند تا با خرید و فروش سهام خود، »ارزش سهام داران«شان را افزایش دهند. از این رو، پویایی »تعدیل
( گسففترش یافتففه اسففت. شففرکت هایTNCsو توزیع« در سراسر شبکه ی جهففانی شففرکت های فراملیففتی )

( به کاهش بیشتر »توان مندی های اصلی«شان در اقتصادهای پیشرفته تشففویق می شففوند،TNCsفراملیتی )
که در پی آن فرصت های شغلی کمتری ایجاد می کنند. شواهد نشان می دهند که آن دسففته از شففرکت های

57 premature deindustriasation
58 Milberg
59 Winkler
60 Global Value Chains
61 intermediate goods

( نوعی سرمایه گذاری خارجی است که در آن سرمایه گذار خارجی با قراردادهاییnon-equity modes. روش های غیرسهمی )62
نظیر برونسپاری خدمات، حق لیسانس، قراردادهای مدیریتی، فرانشببیز و ... بببدون تملببک سببهام و کنببترل مسببتقیم بببر شببرکت

سرمایه گذار بومی امتیاز سرمایه گذاری در کشور میزبان را به دست می آورد./ م
63 Transnational Corporations
64 Special Economic Zone
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( که کمیت های در حال رشد منابع اندوخته شان را برای ترفندهای مالیه ای به کار برده اندTNCsفراملیتی )
تا پرداختهای سود سهام داران را افزایش دهند، اغلب در تحمیل کاهش ظالمانه ی هزینه هففا بففر پیمانکففاران

(.220-34، 2013جهانیشان بدنام تر بوده اند )میلبرگ و وینکلر 

.کاالییشدننیرویکاروچین۵

به لحاظ تاریخی، چین در شمار یکی از روستایی ترین جوامع تمام دوران قرار می گیرد. هنگامی کففه مففائو و
 سمت پکن راهپیمایی کردند، در یکی از فقیرترین کشورهای جهففان میالدی به1949کمونیست ها در سال 

 میالدی، چین به دنبال تقویت کشاورزی مبتنی بر مففالکیت خففرده1950به قدرت رسیدند. در اوایل دهه ی 
دهقانی بود تا به واسطه ی یک اقتصاد عمومی و خصوصففی »مختلففط«، از توسففعه ی صففنعت و یففک طبقه ی

 (. مقتضیات جنففگ سففرد و شففکاف نهففایی بففا75-8،فف 2013پرولتاریای شهری حمایت کند )اگلیتا و بای 
 در نواحی روستایی65رهبران شوروی بر سر مسیرهای توسعه، چین را بیش از پیش به منظور اشتراکی سازی

 در سراسر فضای66(GPCsتحت فشار قرار داد که منجر به ساخت وساز شبکه ای از کمون های خلقی بزرگ )
 میالدی شد. آخرین ابتکار عمل عمده ی دوران مائو، موضففوع »جبهه ی1960روستایی آن تا اواسط دهه ی 

 بود. مائو پیش از تجدید رابطه با ایاالت متحده که شکست مفتضحانه ی نهایی اش در ویتنام آشففکار67سوم«
( حمففایتGPCsشده بود، از تقویت فرایندهای تولیدی همچون ضففمیمه ای بففه کمون هففای خلقی بففزرگ )

می کرد، که این امر نیز به منظور استحکامبخشی به ظرفیت های دفاعی شهرهای چین در مقابل تهاجم های
(.69-76، 2007احتمالی بود )ناتون 

 با رسیدن به مقام رهبری عففالی چین،68با گذشت دوران فترت کوتاهی پس از مرگ مائو، دنگ شیائوپینگ
 میالدی آغاز کرد. قطعففًا، توشففیح سیاسففت گذاری دوران1978یک فرایند »اصالحات« چشمگیر را از سال 

 را ایجففاد کففرد کففه69 میالدی، »نظام کشاورزی مبتنی بر مسففئولیت خففانوار«1978اصالحات پس از سال 
( در سراسر فضاهای کشاورزی پهناور چین شد. نظففام کشففاورزیGPCsجایگزین کمون های خلقی بزرگ )

مبتنی بر مسئولیت خانوار، به طور خالصه، شامل از بین بردن اشتراکی سازی انبوه بود، که به موجب آن تمام
( اداره می شد، بففه سففرانه ی زمین هففایGPCsزمین های زراعی در چین که توسط کمون های خلقی بزرگ )

 تقسففیم شففدند. حقففوق مففالکیت71 و متشکل از خانواده هففای گسففترده70استیجاری برای خانوارهای منفرد

65 collectivisation
66 Great peoples’ Communes
67 Third Front
68 Deng Xiaoping

69 Household responsibility system میالدی در کشاورزی پذیرفته شد و1987: نظامی تولیدی که برای اولین بار در سال 
کمی بعد در دیگر بخش های اقتصادی نیز به کار بسته شد. این نظام بر اساس قراردادهایی زمین های کشبباورزی اشببتراکی را
در اختیار خانوارهای روستای قرار می داد و با اعطای استقالل نسبی به آن هادر بهره برداری از زمین و کشت محصول موجبات

افزایش بهره وری در کشاورزی را فراهم می کرد./ م. 
70 Individual households
71 Extended families

21



نامشخص و مبهم بودند، همراه با »قراردادهایی« که در ابتدا به مدت دو سال تنظیم شدند و در نهففایت تففا
پنجاه سال تمدید شدند. هدف »قرارداد« نه تنها انتقال زمین، بلکففه پیمففانی بففود کففه به وسففیله ی آن اقالم
اساسی کشاورزی در مقادیر معینی به دولت فروخته می شدند. با این حال، هر اضافه محصولی برای مصففرف

(. 161: 2012خانوار یا فروش در بازار در دسترس قرار می گرفت )نی و اوپر 

 میالدی تولید1984آثار و پیامدهای اولیه ی این موضوع، اواًل افزایش بهره وری در کشاورزی بود که تا سال 
غالت را بهمیزان یک سوم باال برد و در عمل امنیت غذایی چین بففرای نخسففتین بففار در تففاریخ آن کشففور
به دست آمد. دومًا، کار آزادشده درنتیجه ی افزایش بهره وری در کشاورزی، نیروی کار بففرای مجمففوعه ای از

 فففراهم آورد، کففه حففول بقایففای ابتکففار عمففل صنعتی شففدن72(TVEsبنگاه های جدید شهری و روسففتایی )
( همچون نهادهای »اشتراکی«TVEsروستایی »جبهه ی سوم« مائو رشد کرده بود. بنگاه های شهر و روستا )

 میالدی تشکیل می دادنففد، کففه1996( چین را تا سال GDP درصد تولید ناخالص داخلی )26نیمهعمومی، 
به ویژه ناظران سوسیالیست وضیت چین را در سراسر جهان بهوجد آورد. این که، فعالیت های »مقررات زدایی

( تففا چففه انففدازه در فروپاشففی بنگاه هففای دولففتی و اقتصففادTVEشففده ی« بنگاه هففای شففهر و روسففتا )
برنامه ریزی شده ی مبتنی بر »مقررات« دولتی پیرامون حقوق کارگران موثر بود، هنوز به طففور کامففل مففورد

(.150-1: 2012ارزیابی قرار نگرفته است )وسترا 

به هرحال، نگرانی اصلی به سومین پیامد نظام کشاورزی مبتنی بر مسئولیت خانوار مربوط می شود. با توجففه
به ماهیت نظام جدید نمی توان زمین خانوارهایی را کففه دارای قففرارداد هسففتند به فففروش رسففاند. انففدازه ی
متوسط »مزارع« تقریبًا مساوی با دو سوم یک زمین فوتبال بود. زمین استیجاری بففا این مقیففاس محففدود،
معاش بخش عمده ای از جمعیت چین را تضمین کرد. در عین حال، افزایش در بهره وری کشاورزی که کففار

 به ارمغان آورد، تحت شرایطی انجام شد کففه ]ضففرورت[73آزادشده برای فعالیت در زمین های بدون اسفاده
تضمین معاش برای این گروه روبه رشد، زمینه ی اشتغال نیمه وقت، بی قاعده و تصففادفی را فففراهم کففرد. این
موضوع شامل حال کار ماهر و غیرماهر می شد. عالوه بر این، موضوع ثبت خانوار و اعطای مجففوز رسففمی یففا

 میالدی همچففون بخشففی از تالش هففای1958 بهقوت خود باقی مانففد؛ چففیزی کففه در سففال 74هوکونظام 
کمونیستی برای جلوگیری مهاجرت از روستا به شففهر ایجففاد شففد و هنففوز هم ادامففه دارد. بففا از بین بففردن
اشتراکی سازی، بخش عمده ای از حقوق رفاه اجتمففاعی جففامعه ی روسففتایی چین نففابود شففد، در حالی کففه،
سیاست های اجتماعی مشهور مائوئیستی یعنی امنیت شغلی، آموزش، مراقبت پزشکی و غیره، ویژگی هفففای

( روستایی برای کارگران شهری بودنففد. بففدین تففرتیب، بففا وجففودGPCsقابل توجه کمون های خلقی بزرگ )
در پاسخ به بازار اشتغال هوکوآن که مهاجرت از روستا به شهر در طول دوران اصالحات افزایش یافت، نظام 

72 Town and Village Enterprises
73 off-farm

74 Hukou system :استفاده قرار می گیرد. این به نظام ثبت نام خانوار اطالق می شود که در سرزمین اصلی چین مورد  هوکو 
نظام که ریشه در چین باستان دارد، در واقع ثبتنام یک فرد در سیستم است. به نحوی که سببوابق ثبتنببام خببانوار، شخصببی را

به عنوان ساکن منطقه ای معرفی می کند و ره گیری اطالعاتی مانند نام، والدین، همسر و ... را در برمی گیرد./ م.   
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شهری در بخش دولتی با حقوق و کارگران زمین های بدون اسففتفاده را بففدون کارگران شهری، تقسیم بین
 هنوز هم شرایط الزم و مجوز اقامت نهایی راهوکوآن حقوق حفظ کرد. همان طور که به لحاظ قانونی، نظام 

(. 162-4: 2012مشخص می کند )نی و اوپر 

مجادالت بر سر تغییر و تحول کشاورزی در ظهور سرمایه داری کففه در چین همچففون آزمایشففگاهی جدیففد
برای نظریه ی توسعه مطرح شد، حول واگرایی مسیرها از نمونه ی انگلیسی آغازین و تجربه ی توسعه یافتگان
»متأخر« در اقتصادهای شرق آسیا از جمله کره جنففوبی و تففایوان می چرخففد. نکته ی مهمی کففه دربففاره ی
پیش زمینه ی تاریخی در این خصوص ارائه شده این است که، گذار به شکل سففرمایه دارانه ی مففالکیت زمین
که توسط مارکس مورد بررسی قرار گرفته بود تنها در یک مورد دیگر دقیقًا بازتولید شده اسففت )برنشففتاین

 نظففریه ای تکویففنی دربففاره ی توسففعه یکاپیتال(. به هرحال، همان طور که در باال ذکر شد، 456-7،فف 2015
سرمایه دارانه نیست. بر عکس، مارکس موجودیت تاریخی یک اقتصاد سرمایه دارانه را فرض می گیرد، چیزی
که بر پایه ی آْن نظریه وظیفه دارد روال منطقی مقوالت سرمایه را در بنیادی ترین تجسففم آن شففرح دهففد.

به روابط تولید در کشاورزی بازگشففت، توجففه اصففلی او بففه بسففط کاپیتالهنگامی که مارکس در جلد سوم 
(. مففارکس بففر واقعیت مففالکیت مففدرن زمین در600-3،فف 1959)مففارکس   معطوف شد75مقوله ی »اجاره«

بریتانیا تأکید می کند که با شیوه ی زندگی مابین سرمایه و طبقه ی زمین دار سرشففت نمایی شففده اسففت. بففا
توجه به زمین »آزادشده« از تمام پیمآن های اجارهداری پیشاسرمایه داری و پرتففاب جمعیت دهقففانی کهن
آن به درون طبقه ی پرولتاریا، کار مزدی بر روی زمین با بی تفففاوتی یکسففانی نسففبت بففه ارزش اسففتفاده ای
تحت هدایت مزرعه داران سرمایه دار، و به منظور افزایش ارزش و کسب سود انجام می شود، گففویی کففه یففک
کارخانه دار مزرعه را اداره می کند. با این حال، مالکیت زمین به مففنزله ی اصففلی بیگانففه بففرای سففرمایه بففاقی
می ماند، زیرا حقوق مالکیت زمین به میراث تاریک و مبهم گذشته برمی گردد. این شکل از مالکیت به وضوح
متفاوت از نحوه ی حقوق مالکیت در گردش کاالها در بازار سرمایه دارانه است. کاالها در بازار بر مبنففای این
واقعیت خرید و فروش می شوند که به لحاظ سرمایه دارانه برای آن هایففک قیمت »اولیه ی« عقالنی پففرداخت

 الزمحقوقی داستانشده است. مارکس توضیح می دهد، برای سرمایه ای که با زمین سروکار دارد، ابداع یک 
است. داستان از این قرار است که زمین توسط طففبیعت بففرای بشففر بففه ارث گذاشففته شففده اسففت، امففا در
سپیده دم دوران سرمایه داری به انحصار طبقه ی اجتماعی خاصی درآمده است، که حق قانونی مالکان فعلی
آن تلقی می شود، همان طور که این حق برای تمام مالکان کاال در جامعه ی سففرمایه دارانه نففیز وجففود دارد.
بدین ترتیب، زمین در گردش کاالها همچون یک »دارایی« ادغام می شود که مالکیت آن حق جریان درآمد

(.130-3، 1997 را به طور قانونی مقرر می کند )سکین اجارهناشی از 

در حالی که مارکس از سازوکارهای محاسبه ی اجاره بحث می کند، نکته ی مففورد توجففه وی این اسففت کففه،
منشاء اجاره، مزرعه دار سرمایه دار است و سرمایه دار صنعتی، »رابطه ی بین مالکیت زمین و زمین را چنفففان

75 rent
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،1959به طور کامل منحل می کند که زمین دار می تواند کل زندگی اش را در قسطنطنیه بگذراند« )مارکس 
 به معنای دقیق کلمه، آن چه از شکل معین گففذار بریتانیففایی بففرای تحلیففل نقشففی کففه دگرگففونی76(.603

کشاورزی در کاالیی شدن نیروی کار و توسعه ی سرمایه دارانه ایفا می کند مهم تر است، نابودی روابط مالففک
و مستأجر پیشاسرمایه داری و انتقال زمین به دست مزرعه داران مستقل است که از بقایای اجبار فرااقتصادی

رها شده اند.

در بررسی نمونه های کره جنوبی و تایوان، مسئلهای که در توضففیحات مربففوط بففه جهش برق آسففای آن هففا
به سمت توسعه در جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم نادیدهگرفته می شود، دگرگونی روابط اجتماعی هر

(. آن چه فرایندهای توسعه ی سففرمایه دارانه را در1074،فف 2002دو کشور در زمینه ی کشاورزی است )کای 
 بنیففادین پیش از فعالیت هففای صنعتی شففدنهرکدام از این جوامع مشخص می کند، انجام اصففالحات ارضی

آن هاست. در کره جنوبی، در نتیجه ی پیامدهای نمایشی اقدامات سوسیالیستی در شمال، و همچنین بر اثر
 در جنوب؛ اصالحات ارضی که زمین داران را به عنففوان یففک طبقففه حففذف77سیاست دولت نظامی آمریکایی

کرد، به سرعت به موفقیت بزرگی تبدیل شد. مالکان مستأجر به طرز فوق العاده ای بففه افففزایش بهففره وری در
تولید برنج تشویق شدند که خروج گسترده از مناطق روستایی را قوام بخشففید تففا تقاضففای فزاینففده بففرای

 )حففزب79 شهری تأمین شود. تایوان با در نظر گرفتن فرار کومینتانگ78 کاربرپرولتاریاها در صنایع روبه رشد
ملی مردم( از چین و نیاز آن به کسب مشروعیت برای حکومت بر مردمی  به لحاظ قومی متمایز، اصالحات

 میالدی، مزارع مبتنی بر مالکان بالغ بر1956ارضی خود را با شدت کمتری آغاز کرد؛ با وجود این، تا سال 
 درصد کشاورزی را تشکیل می داد، بففا این تففذکر کففه این وضففعیت شففامل ترکیففبی از مالففک مزرعففه و60

(. 1079-82، 2002اجاره نشین بود )کای 

مقایسه ی این نمونه های شرق آسیا با آمریکای التین نشان می دهد که، واگرایی ای که مانع رشففد توسففعه ی
سففرمایه دارانه در آمریکففای التین شففد، بففه سرسففختی و ایسففتادگی طبقففات زمین دار نیرومنففد در دوره ی
صنعتی شدن بستگی داشت. درسففت هنگامی کففه کنففترل بففر دولت هففای آمریکففای التین از الیگارشففی های

 میالدی با تعهدات قانونی نسبت بففه سیاسففت های مبتففنی بففر صففادرات محصففوالت1930زمین دار دهه ی 
 میالدی تغیففیر1950کشاورزی، به حکومت های دموکراتیففک در جهت صنعتی شففدن درون گففرا در دهه ی 

یافت، طبقات زمین دار ریشه دار و نیرومند، اصالحات ارضی را ناکام گذاشتند، که پیامففدهای نففامطلوبی بففر
(. تقففارن شففیوه ی سففرمایه دارانه ی گففذار از1086،فف 2002توسعه ی سرمایه دارانه بر جففای گذاشففت )کففای 

کشاورزی در کره جنوبی و تایوان و ظهففور سففرمایه داری در بریتانیففا، رهففایی عظیم جمعیت هففای مففازاد از

»شیوه ی تولید سرمایه داری این پیوند را تا آن حد قطع می کنببد کببه مالببک زمین می توانببد تمببامی عمببرش را در قسببطنتنیه76
بگذراند، درحالی که ملک اش در اسکاتلند باشد«. برای ترجمهی کامل این بند رجوع کنید به: سرمایه، مجلد سببوم، مرتضببوی،

 ./ م.646، ص 1396
77 American Military Government Policy                                                                                                    

78Labour intensive وابسته به صنایعی که نیاز به کارگر زیاد دارند، در مقابل : Capilal intensiveیا صنایع و اموری که 
نیاز به سرمایه ی زیاد دارند./ م.

79 The Kuomintang
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کشاورزی در کنار رشد سریع صنعت است. تنها با افزایش بهره وری پایدار که بر کشاورزی معطوف به بففازار
توسط مالکین جدید مبتنی بود، حمایت از کاالیی شدن انبوه نیروی کار امکان پذیر می شففد؛ و بففدین ترتیب،
هم زمان از طریق پایین نگهداشتن هزینه ی غذا، سطح دستمزد مربوط به کار صنعتی قابل کنففترل گردیففد.
سود حاصل از تولید صنعتی منجر به انباشت مداوم سرمایه و نرخ های باالی رشد شففد، چففیزی کففه تففداوم
چرخه ی خوش شگون صنعتی شدن و توسعه را حفظ کرد، حتی هنگامی که نرخ دستمزد در نهایت با جففذب

 (.1095 ، 2002جمعیت های رهاشده از کشاورزی افزایش یافت )کای 

در مففورد چین، درحالی کففه طبقه ی زمین دار در نففتیجه ی انقالب سوسیالیسففتی از بین رفتففه بففود، طبقه ی
دهقانان تولیدکننده ی مستقیم هرگز از روابط فرااقتصادی فرادستی و فرودستی »آزاد« نشففدند. همففان طور
که در جای دیگری بحث کردیم، یکی از ویژگی های »سبک شوروی« که در سوسیالیسم چینی هضففم شففد
این بود که، گرچه نیروی کار کاالیی شده بففود، بففا این حففال مشففروط بففه اجبارهففای فرااقتصففادی و روابففط
اجتماعی انقیاد بود که شباهت به اقتصادهای پیشاسرمایه داری داشت. این موضوع یکی از دالیلی است کففه
مشخص می کند چرا این مدل به راحتی در جوامعی با تجربه ی حاشیه ای نسففبت بففه سففرمایه داری )به جففای
پیشرفته ترین اقتصادهای سرمایه دارانه( ریشه دواند، جایی که در آن ها تولیدکنندگان مسففتقیم »آزادی« از

(.2011اجبار اقتصادی را تجربه کردند و سوسیالیسم همچون یک پس رفت نسبت به آن تلقی شد )وسففترا 
( وضففعیت مبتففنی بففر مالففکGPCsحتی از بین بردن اشتراکی سازی و فروپاشی کمون هففای خلقی بففزرگ )

کشاورز را به دنبال نداشت. موانع فرااقتصادی مرتبط با حقوق مالکیت زمین و جابه جایی از روستا به شهر تا
 کار در چین است. اجازه دهید بازگردیم بففه محففل تالقی بینامروز تداوم داشته اند. این پیکربندی پردشوار

 روابط کشاورزی پیرامون زراعت معیشتی در چین و شکل صنعتی شدنی که به خففود80این »منجمدسازی«
گرفته است.

برای این کار نیاز داریم تا دومین ابتکار عمل مربوط بففه سیاسففت گذاری عمففده ی دوره ی اصففالحات دنففگ
شیائوپینگ را به تحلیل مان وارد کنیم. گشودن دروازه های چین به  روی سرمایه ی خارجی با تردیففد همففراه
بود و در ابتدا به سختی در ترسیم موقعیت سیاسی نمایان شد. وقتی معماران »اصالحات« چین بففه اطففراف
خود در منطقه نگاه کردند، متوجه شدند که چگونه کشورهایی مانند مالزی و تایوان، سرمایه های خارجی را

(، کارگاه هایی به منظور تولید برایSEZتشویق کرده اند تا در سرزمین های محصور منطقه ی ویژه اقتصادی )
بازارهای جهانی تأسیس کنند؛ بدین ترتیب، چینی ها هم از آن هففا تقلیففد کردنففد. پیش از  آن کففه نخسففتین

 مففورد از این35 میالدی بففه بهره بففرداری برسففد، 1980( چین در سففال SEZsمناطق ویففژ ه ی اقتصففادی )
سرزمین های محصور در شرق و جنوب شرقی آسیا وجود داشت.

 بففه خففود81در طول سال های آغازین »عصر طالیی«، بین المللی شدن تولید، عمدتًا شکل »پرهیز از تعرفففه«

80 freezing
81 Tariff jumping
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TNC را ایجاد کند که مکمل تولید داخلی و فروش شرکت های فراملیتی )82گرفت تا صرفه های تنوع تولید

s میالدی، بففا آغففاز رونففد انتقففال ظففرفیت تولیففدی از سففوی شففرکت های1960( بود. اما، از اواسط دهه ی 
( به قصففد تولیففد بففرای بازارهففایSEZ( به »پالتفرمهای صادراتی« مناطق ویژه اقتصادی )TNCsفراملیتی )

جهانی )ابتدا برای بففازار ایففاالت متحففده و کمی بعففد بففرای دیگففر اقتصففادهای پیشففرفته(، در واقففع تولیففد
1970( از محل اقامتشان به این منففاطق نقففل مکففان کففرد. به ویففژه، از دهه ی TNCشرکت های فراملیتی )

میالدی، همان طور که مصیبت های اقتصادی به اقتصادهای پیشرفته ضففربه زد، خففروج سففرمایه منجففر بففه
انتقال ظرفیت تولید به نفع اقتصففادهایی ماننففد کففره جنففوبی و تففایوان شففد، جففوامعی کففه دگرگونی هففای
داخلی شان، آن ها را به میزبان های خوبی برای این موج جدیدتر تولید بین المللی شففده تبففدیل کففرد )وبففر و

(. بههرحال، همان طور که در باال ذکففر شففد، فراینففدهای کففاماًل متفففاوتی کففه بففا259-60،فف 2001ریگبی 
حسن تعبیْر تحت عنوان جهانی سازی توصیف شده اند و اقتصاد جهانی را در برگرفته اند، در دهه های پایففانی

 قرن بیستم افزایش یافتند و در قرن بیست ویکم با سرعت به پیش رفتنففد. شففرکت های فراملیففتی (TNCs)

اقتصادهای پیشرفته، درونی سازی فعالیت های تولیدمحورشان در قلمرو ملی را متوقف کردند و آن هفففا را در
سراسر کره ی زمین از یکدیگر تفکیک نمودند. همان طور که در جای دیگری به تفصیل مورد بررسففی قففرار

: بخش اول(، شرق و جنوب شرقی آسیا تا حد2013 و بعد؛ هارت-لندزبرگ 75: 2012گرفته است )وسترا 
زیادی همچون پیامدی از اتحادهای ضدکمونیستی که اقتصادهای شان را زیر سایه ی ایاالت متحففده شففکل

( ایفففاTNCبخشید، نقش عمده ای در این جدیدترین شکل تولید بین المللی شده ی شففرکت های فراملیففتی )
کردند.

 (، دنگ شیائوپینگ آن ها را یک جاSEZsبنابراین، با توجه به منافع مشهود نخستین مناطق ویژه اقتصادی )
 ناشففی از نظففامدر امتداد ساحل چین در شهرهای بزرگ بازگشایی کرد. بی تردید، ثروت اجتماعی ترکیففبی

( و گشففایش تعیین کننففده ی منففاطقTVEsکشاورزی مبتنی بر مسئولیت خانوار، بنگاه های شهر و روسففتا )
 تفففأثیرات83( به منظور سرمایه گذاری خارجی و به طور کلی سرمایه گذاری های مشترکSEZsویژه اقتصادی )

 میالدی با ساختار صنعت سففنگین1978اولیه ی مثبتی به همراه داشتند. چین »اصالحات« خود را در سال 
 صنعتی شدن کشور را با دورشدن از صنایع سففنگین بففه صففنایعآغاز کرده بود و بدین ترتیب، روند روبهرشد

 شففتاب بخشففید و صففنعت کففاربر را به سففوی84سبک، با اتخاذ سیاست های راهبردی جایگزین سازی واردات
 میالدی نسففبتًا میففل بففه1990کاالهای مصففرفی سففوق داد. به طففور کلی، توزیففع درآمففد در اوایففل دهه ی 

 کففه هففدف85 میالدی، اعمال نظام قیمت گذاری »دوگانه«1985مساوات گرایی داشت. با وجود این، از سال 

82 Economics of scopeو منافع حاصل از تولید هم زمان کاالها یا خدمات مختلف که به دنبال تقسیم هزینه های ثابت: سود 
روی تولیدات متنوع تر به دست می آید./ م.

83 Joint ventures
84 Import  substitution  industrializationدر کشورهای در حال توسعه به عنوان یک راهبرد توسعه ی پایدار محسببوب :

سعه و پیشرفت اقتصادی است. این سیاست ازطریق انتقببال و جببایگزینیمی شود که بر اساس آن صنعتی شدن مبنای تحقق تو
واردات محصوالت اولیه و کاالهای مصرفی با استقرار صببنایع داخلی و اتخبباذ سیاسببت های حمببایتی همچببون سببهمیه بندی و

تعرفه ی گمرکی و تقویت تولید داخلی عملی می شود./ م.
85 Dual track
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را فراتر از اقتصاد برنامه ریزی شده دنبففال می کففرد، این امکففان را بففرای86پیشبرد ابتکار عمل آنتروپورونیال 
 داشتند، و نیز برای نخبگان نظامی و ایالتی فراهم کففرد تففا87کسانی که روابط خوبی با دستگاه دولت حزبی

به وفور بر دارایی های ثروت خصوصیشان بیافزایند و همچنین چشم طمع به تصاحب قطعات وسیع زمین به
 سوسیالیستی باقی ماند، اساسففًا دچففار میالدی آن چه از برنامه ریزی1992قیمت های ناچیز بدوزند. تا سال 

اضمحالل شده بود. این موضوع به طور رسمی در جریان کنگره ی ساالنه ی حزب تأیید شد، بففا اعالم این کففه
چین یک »اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار« اسففت. فففارغ از معنففای این عبففارت، دهه ی بعففدی شففاهد
افزایش کنترل دولت مرکزی بر اقتصاد کالن بود و موجی از رشد ناشی از سرمایه گذاری در صنایع تولیففدی

 در دوران88و زیربنایی را به همراه داشت که اقتصاددانان جریان اصلی آن را همچون »سرمایه داری رفاقتی«
(.  151-4: 2012 میالدی به باد انتقاد گرفتند )وسترا 1997-98بحران آسیایی 

به هرحال، برای چین، حرکت به سوی صنعتی شدن جایگزین سازی واردات با تولید داخلی، کففه بففا مففدیریت
کالن اقتصادی دولت اداره شده و بر با بنگاه های دولتی باقی مانده از قبل مبتنی بود، در ابتدا موفقت آمیز از
آب درآمد. سرکوب مالی که هزینه های استقراض را کاهش داد و نیز شمار انبففوه ساخت وسففاز مسففکونی در

 کففار درشهرهای ساحلی که از انباشت جدید ثروت در آن جا تأمین می شد، به واسطه ی پیکربندی پردشففوار
 تجهیزات فففوالد،چین تقویت شد؛ چین در سطح جهانی ظرفیت داخلی خود برای رقابت در صنایع سنگین

(. اما منبع ثروت واقعی چین، سرازیر شففدن142:فف 2013سیمان و ماشین آالت را توسعه داد )آگلیتا و بای 
( و مففازاد تجففاری عظیم ناشففی از تففأمین مففالیSEZسرمایه ی خارجی به اقتصاد منطقه ویففژه اقتصففادی )

 میالدی بففا2008 تففا 1993 متکی بر جایگزین سازی تولید داخلی به جای واردات بود. از سال صنعتی شدن
( درFDIتوجه به وقوع بحران جهانی، چین بزرگترین دریافت کننففده ی سففرمایه گذاری مسففتقیم خففارجی )

ها، در میان تمام کشورهای جهان( بود؛ این رونففد بففامیان کشورهای در حال توسعه )و در برخی از این سال
( همففراه بففود )کففه بیش از رشففدFDI درصد سرمایه گذاری مستقیم خففارجی )20.1رشد میانگین ساالنه ی 

 درصففد این سففرمایه گذاری ها70 میالدی بیش از 2004 بود(. تا سففال GDPساالنه ی تولید ناخالص داخلی/
 بودند. بدین ترتیب، در سففال89 درصد تابع منابع خارجی100متعلق به شرکت هایی بود که به لحاظ مالکیْت 

 بخش عمده و پیشتاز اقتصاد چین تسففلط28 مورد از 21 میالدی، سرمایه ی خارجی به طور موثر بر 2006
داشت. چین به سرعت موفق به صادرات انبوه محصوالتی همچون پوشاک، کفش، مبلمان و اسباب بازی شد.

 صففادرات چین را تشففکیل درصد94.9 میالدی، این کاالهففای تولیففدی رقم بسففیار بففزرگ 2007تففا سففال 
(. چین بالفاصففله بففه صففادرکننده ی بیش از دو سففوم تمففام دسففتگاه های155-6:فف 2012می دادند )وسترا 

 درصففد80مایکروویو، تلویزیون ها، دی.وی.دی ها و کامپیوترها در سطح جهففان تبففدیل شففد. بففا این حففال، 
صادرات این محصوالت فناوری از شرکت های تابعه ی خارجی حاصل می شود. بنففابراین، وضففعیت صففادرات

86 Entrepreneurial initiativeبه مجموعه اقداماتی گفته می شود که در راستای تصمیم گیری برمبنای خالقیت و با توجه به :
پذیرش ریسک معقول، در راستای تغییر وضع موجود به وضع مطلوب صورت می گیرد./ م. 

87 party-state
88 Crony capitalism
89 Foreign owned subsidiaries
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فناوری چین عمدتًا منحصر به فناورانه از شرکت های تابعه ی خارجی حاصل می شود. در حالی کففه، قطعففات
 دارند و چین به واقع از نردبان فناوری باال نرفته90واردشده به کارخانه های مونتاژ آن، ارزش افزوده ی باالیی

(.       137-8: 2013است )آگلیتا و بای 

:2007  بیان شده اسففت )91به هرحال، در این جا موضوع مهم تری مطرح می شود: همان طور که توسط ناتون
( بففرایGDP سرانه ی تولید ناخففالص داخلی ) درصد6(، در تمام تاریخ مدون جهاْن نرخ رشد باالی 3-142

یک دوره ی بلندمدت، تنها سه بار ثبت شده است که هر سه بار در شرق آسیا پس از جنگ جهففانی دوم رخ
1955 درصد از سففال 8داده است: نخستین بار، جهش اقتصادی ژاپن با میانگین نرخ رشد ساالنهی بیش از 

  میالدی؛ بار دوم، رشد سففرانه ی تولیففد ناخففالص داخلی1973تا  (GDP)کففره جنففوبی و تففایوان در دوره ی 
 درصد داشففت؛ و بففار سففوم،7.1 درصد و 7.4 میالدی که به ترتیب به طور میانگین نرخی برابر 1982-1996

 میالدی بوده است که همین مسیر را بففا میففانگین نففرخ رشففد سففاالنه ی1978مربوط به چین پس از سال 
 درصد ادامه می دهد، که طوالنی ترین دوره است. اما در این مورد نباید مففرتکب اشففتباه شففویم. در7حدود 

نمونه های پیشین، فرایند رشْد به توسعه و صنعتی شدن سرمایه دارانه ی تمام عیار منجففر شففد؛ کففره جنففوبی
نمونه ای است که در آن به رغم توانایی صادراتی معروف اش، تقاضای داخلی و مصرف انبوه کاالهای مصففرفی

(. تنففاقض جهش رشففد چین در این واقعیت2006بادوام نقش عمده ای در توسعه ی آن ایفا کردند )وسففترا 
نهفته است که بازگشففت آن به سففوی اقتصففاد جهففانی، بازگشففتی بففود کففه آن را به عنففوان بخشففی از قطب

»معجزهآسا«یی معرفی می کرد، که در ابتدا قرار بود این کشور را نیز شامل شود. با این حففال، چین بففارشد
گشودن درهایش به روی اقتصاد جهانی، با محیط بین المللی کاماًل متفاوتی از تجارت و سرمایه گذاری مواجه
شد که مطمئنًا ژاپن و البته کره جنوبی و تایوان با آن روبه رو نشده بودند. درسففت اسففت کففه، جهش رشففد

 تولید ناخالص داخلی (GDP)چین از نظر سرانه در پایین ترین سطح آغاز شد؛ با وجففود این، چین در حففال 
حاضر با توجه به شاخص های بانک جهانی، صندوق بین المللی پففول و غففیره، به لحففاظ مقایسففه بففر مبنففای

 قرار92( در گروه کشورهای مونته نگرو، پرو و سنت وینسنت و گرنادینهاGDPسرانه ی تولید ناخالص داخلی )
( محاسففبه شففود،GDPمی گیرد. وابستگی چین به صادرات اگر برحسب درصدی از تولید ناخففالص داخلی )

بسیار بیشتر از آن چیزی است که ژاپن، کره جنوبی و تایوان به آن دست یافته اند. در حالی که سهم مصرف

( ژاپن، کففره جنففوبی و تففایوان طی دوره هففای جهش هففای رشففدGDPداخلی در تولیففد ناخففالص داخلی )
 میالدی بففه1990 درصففد در سففال 50 درصد متغیر بففود، این رقم در چین از 60 تا 50اقتصادی شان بین 

(. به طففور155:فف 2012 میالدی کاهش یافته اسففت )وسففترا 2004 درصد در سال 30سطح کمینه ی حدود 
خالصه، در چین، رشففد اقتصففادی اساسففًا از توسففعه ی سففرمایه دارانه جففدا شففده اسففت، همففان طور کففه در

اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای توسعه یافته ی شرق آسیا هم آشکار شد.

90 High value added
91 Naughton

خببودگردانی 1969ه ی بریتانیببا شببد، در  این جزایر مستعمر1763 یک کشور جزیره ای کوچک در دریای کارائیب است. در .92
 به استقالل رسید./ م.1979داخلی یافت، و در 
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این موضوع آموزنده است که وقتی به میزان اشتغال در بخش هففای مختلففف اقتصففاد چین نگففاه می کففنیم،
 درصففد نففیروی50 میالدی همچنان حوزه ی اشففتغال بیش از 2002بخش اولیه یا بخش کشاورزی تا سال 

 میالدی دوام آورد؛ سففالی کففه بففا2008 درصد در سففال 40کار چین باقی مانده است. این میزان تا حدود 
2002وقوع بحران جهانی مواجففه شففدیم. اشففتغال در بخش ثانویففه شففامل تولیففد و ساخت وسففاز در سففال 

 درصففد از28.6 درصد نیروی کار را شامل می شد، در حالی که پیش از این بففا رقم 21.4میالدی، رقم ناچیز 
 میالدی میزان اشتغال در بخش ثانویه و خففدمات به تففرتیب2008بخش خدماْت پیشی گرفته بود. در سال 

 میالدی، مففیزان اشففتغال در بخش ثففانویه ی اقتصففاد در2010 درصد رسید. حتی در سال 33.2 و 27.2به 
 میالدی است )همان طور که توسففط1900 در سال OECDچین هنوز پایین تر از میانگین اقتصادهای عضو 

 درصد باقی مانده36.7 مورد بررسی قرار گرفته است(؛ به نحوی که اشتغال در بخش کشاورزی 93فاینستاین
 درصد افزایش پیدا کرده است. عالوه بر این، در این جففا34.6است، در حالی که اشتغال در بخش خدمات به 

باید بدین نکته نیز اشاره کرد که بخش خففدمات به دنبففال بخش صففنعت رشففد نکففرده اسففت و در چین در
 مشابهی از توسعه، به شدت توسعه نیافته باقی مانده است. بففرای مثففال، هیچمقایسه با کشورهایی در سطوح

شبکه ی توزیع خرده فروشی گسترده ای در چین برای کاالهای مصرفی وجود نففدارد و آن چففه تحت عنففوان
سامان دهی توزیع کاالهای مصرفی وجود دارد، در مراکز بففزرگ شففهری توسففط زنجیره هففای خرده فروشففی

 مستقر شده اند، تا نیازهای ثروت شهری تازه به دست آمده را تأمین95 و مک دونالد94خارجی مانند وال مارت
(.224-6، 2013کنند )آگلیتا و بای 

بی تردید، شناخت پیکربندی کنونی روابط اجتماعی تولید در چین نیاز به تفسیری دارد کفففه از این واقعیت
نشأت گرفته باشد که این روابط از فروپاشی یک اقتصاد برنامه ریزی شده ی به ظففاهر سوسیالیسففتی به وجففود
آمده اند؛ نه فروپاشی یک ساختار دهقانی مالکانه ی پیشاسرمایه داری، مانند نمونه ی بریتانیففا. در این میففان،

 اسففت96همان طور که نظام کشاورزی مبتنی بر مسئولیت خانوار که نظامی بر مبنای زراعت خففرده مففالکی
جایگزین اشتراکی سازی شد و پیامدهای اولیه ی افزایش بهره وری کشاورزی در سراسر چین مشهود گشت،

 بففر آن تأکیففد شففده اسففت، »جففامعه ی97دولت خود را به ندیدن زد. همان طور که در پژوهش الکساندر دی
عمومی روستایی بازسازی نشد... دولت عمدتًا خود را از کارهای عمومی روسففتایی و رفففاه اجتمففاعی خالص
کرد: آبیاری مشاع، مراقبت پزشکی عمومی، ]...[ و هزینه ی تحصیل رو به تباهی گذاشت و در بیشتر مففوارد

(. از سففوی دیگففر، هنگامی کففه165،فف 2013دولت محلی رابطه ای غارتگرانه با مففردم محلی داشففت« )دی 
ساختارهای نظام اشتراکی از بین رفتند، روابط اجتماعی تولید سرمایه دارانه جایگزین آن ها نشدند.

اواًل، آن چه که در ابتدای این نوشتار مترادف با عصر سرمایه داری در نظر گرفته شده اسففت، یعففنی کففاهش

93 Feinstein
94 Wall Mart
95 MacDonalds
96 Smallholder farming
97 Alexander Day
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سریع جمعیت بخش کشاورزی در کنار جذب کارگران در بخش صنعت و مکانیزهکردن اساسی کشففاورزی،
هرگز در چین تحقق نیافت. حقوق نامشخص و مبهم مالکیت زمین در جففامعه ی روسففتایی چین از ادغففام
بالقوه ی دارایی ها جلوگیری کرد، چیزی که می توانست توسط مففزرعه داران متمایففل بففه فعففالیت اقتصففادی

 میلیففون36بازارمحوْر به مکانیزه کردن کشاورزی بیانجامد. بنگاه های دولتی اگر بخواهیم دقیق تففر بگففوییم 
 میالدی اخراج کردند و نمی توانستند در جذب کار اضففافی آزادشففده2001 تا 1996کارگر را بین سال های 

 میالدی، حففتی1990(. تففا اواسففط دهه ی 153-4:فف 2012در بخش کشاورزی سهمی ایفففا کننففد )وسففترا 
( نیز به طففور فزاینففده ای بففا نیروهففای خصوصی سففازیTVEزمانیکه »تعاونی های« بنگاه های شهر و روستا )

 در زمین هففایمواجه شدند، این بخش نیز کنارگذاشتن کارگران و فرصت های فعففالیت تولیففدی روسففتایی
 متخصص کشاورزی چینی، که در مخالفت با سیاسففت دولت مقففام98جونبدون استفاده را آغاز کرد. ون تی

 میالدی، کشففاورزی چین می توانسففت سففطح1990رسمی خود را رها کرد، مدعی بود که تا اواخففر دهه ی 
 میلیون مزرعه دار نیز تأمین کنففد. در حالی کففه جمعیت کففارگران100تولید آن زمان اش را به طور موثری با 

 میلیففون نفففر از جمعیت100 میلیففون نفففر بففود. بخش عمففده ای از آن 600روستایی در این مقطع تقریبًا 
 میلیون نفر در صففنایع ثانویففه و مففرتبه ی200مهاجر شهری یا »شناور« تشکیل شده بود، حال آنکه حدود 

 غیرشهری کار می کردند. ون تیجون استدالل می کرد کففه تحت چففنین شففرایطی تصففور نففیروی کففارسوم
همچون یک کاال بیمعنا است، با توجه به این واقعیت که مطلقًا هیچ امکانی برای صنعت شففهری در جففذب
چنین انبوهه ی دهقانی عظیمی وجود ندارد. او نتیجه گففیری می کنففد کففه هیچ راهی بففرای حمففایت از این

(.105-7: 2013جمعیت از طریق نظام اقتصادی مبتنی بر بازار وجود ندارد )دی 

( سففوق داده شففد، کففه عمففدتًا تحت سففلطه یSEZنیروی کار چین به سوی اقتصاد مناطق ویژه اقتصادی )
بنگاه های خارجی همچون دندانه هایی در »زنجیره های ارزش« جهانی به کففار می رفت، هرچنففد کففه منففافع

 میالدی،2003 متصل به حزب حاکم چین نیز از این طریق حاصل می شففد. تففا سففال ثروت عظیم نخبگان
 در کلیت خففود و99( ایجاد شففد کففه شففامل جزیففره ی هاینففانSEZs منطقه ی ویژه اقتصادی )100بیش از 

 می شود. نیروی کاری که این موتور رشفففد101 متصل به شانگهای100منطقه ی بسیار بزرگ توسعه ی پودونگ
 رو به رشد است )که به طففور قففانونی بففه افففرادی اطالقچین را به حرکت درمی آورد، جمعیت شناور مهاجر

 زنففدگیهوکو مففاه در جففایی غففیر از محففل اقففامت تحت قیمففومیت قففانون 6می شود که به مدت دست کم 
 میلیففون کففارگر را144 درصد جمعیت کففل چین یففا 12 میالدی، این نیروی کار 2000می کنند(. تا سال 

 میلیففون نفففر بففرآورد شففده اسففت و211 میالدی، جمعیت شناور مهاجران 2009تشکیل می داد. در سال 
 میلیففون نفففر350 میالدی بففه 2050 در حال رشد در چین تا سال تخمین زده می شود که جمعیت شناور

(. با این حال، نباید انتظار داشت که تولید صنعتی به منظور جذب نففیروی160،فف 152،فف 2012برسد )وسترا 

98 Wen Tiejun
99 Hainan Island
100The giant Pudong Development Zone
101Shanghai
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 چین در سناریویی شبیه انقالب صنعتی سرمایه دارانه پا پیش بگففذارد. طی یک ونیم دهففه پسکار روستایی
اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بففر بففازار « اعالم شففد، هیچ  میالدی که چین به عنوان »1990از اوایل دهه ی 

(.  190: 2013افزایشی در تعداد کل مشاغل تولیدی وجود نداشت )دی 

دومًا، از نظر برآورده ساختن هنجارهای عام زندگی اقتصففادی کففه بففر مبنففای آن نففیروی کففار کاالیی شففده
محصول کار الزم خود را از طریق فرایندهای تولید و گردش سرمایه دریففافت می کنففد، پیکربنففدی کففار در
چین همانندی های ناهمگونی را با نظام برون سپاری اولیه و تبعیت صوری فرایند کار و تولید نشان می دهد.

 از بین بردن اشتراکی سازی در چین در نظام کشففاورزی مبتففنی بففر مسففئولیت خففانوارپیامدهای بلندمدت
عبارت بففود از مهففار بازتولیففد مففادی بخش عمففده ای از جمعیت کففارگری چین در کشففاورزی معیشففتی و
سوق دادن این جمعیت کارگری به سوی کار اتفاقی، بی قاعففده و تصففادفی در زمین هففای بففدون اسففتفاده. از
آن جا که صدها میلیون کارگر از این جمعیت در موتور رشد چین در قالب اشففتغال تولیففدی منففاطق ویففژه

( »شناور شدند«، دستمزدها به طور قابل توجهی به زیر سطحی سقوط کففرد کففه می توانسففتSEZاقتصادی )
برای دسترسی کارگران به محصول کار الزم شاْن الزم و کافی باشد. بنففابراین، بازتولیففد این صففدها میلیففون

 از طریق شکل دستمزد به منظور نگهداری خانواده های آن ها، مراقبت سالمندان، وطبقهکارگر همچون یک 
(.188، 2013غیره وجود ندارد، بلکه تنها به واسطه ی زراعت معیشتی کمک هزینه می گیرند )دی 

است که به فرمان دولت تضمین می کند که کارگران احتمااًل به ضففربهوکو به عالوه، این نظام اقتدارگرای 
تازیانه به اقامتگاه های روستایی شان بازگردانده شوند. این مسئله اساسًا همان چففیزی اسففت کففه در هنگففام

« بی خانمففان در شففهرها میالدی رخ داد. در آن زمان امواج مهففاجران »ژنففده پوش2008وقوع بحران سال 
مشاهده می شدند؛ کسانی که وسایل ناچیز و رختخواب های شان را زیر بغل گرفتففه بودنففد. در این شففرایط،

 مهاجر توسففط شففرکت ها، شففرایطشواهد فراوانی در دست داریم از عدم پرداخت متناوب دستمزد کارگران
 پانزده ساعت کار طاقت فرسای روزانه، و ممنوعیت های ورود و خروج از مجتمع های تولیدی،عمومًا زندان وار

که از  انبوه مهاجرانی انباشته شده اند که در محله هایی کثیف و فالکت بار زندگی می کنند. و همچنین است
مصیبت کار کودکان. بدیهی است که به غیر از معیار مارکس درباره ی اندازه ی بنگففاه اقتصففادی، پیکربنففدی
کار در چین، شواهد انففدکی از تبعیت واقعی فراینففد کاروتولیففد از سففرمایه را نشففان می دهففد. در چین نففه
کاالیی شدن نیروی کار، بلکه شیوه ی تاریخًا معین این کاالیی شدن، سوخت وسففاز مبففادله ی بین انسففان ها و

(.162-3، 2012طبیعت را برای بازتولید مادی یک جامعه ی انسانی مدیریت می کند )وسترا 

 مبتنی بر تولید سرمایه دارانه برای نففیروی کففار، همففراه بففا حقففوقعالوه بر این، فقدان قیمت گذاری منطقی
نامشخص و مبهم مالکیت زمین و وجود یک دولت اقتدارگرا، به تخصیص نادرست و مزمن منابع اجتمففاعی

 دولت محلی، زمین را از مزرعه داران به قیمت هففایدر سراسر اقتصاد چین دامن زده است. مقامات چپاولگر
بسیار پایین »قاپیدند« و یا همان زمین را به قیمت های نجومی به توسعه دهندگان امالک و مستغالت یا بففا

 درصففد کففل نقففل و انتقففاالت زمین(80قیمت های بسیار پایین برای احداث »پارک های صنعتی« )بیش از 
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( کمففکSEZsواگذار کردند، چرا که این واگذاری ها به اقتصاد بنگاه های دولتی و منففاطق ویففژه اقتصففادی )
می کرد. این شیوه ی رانت خواری به ایجاد حباب چرکین امالک و مستقالت انجامیففد. این وضففعیت، درآمففد

 برابففر بیشففتر از کشففاورزی بففود. همچففنین،10سودآور مالیات بر مصارف صنعتی زمین را موجب شد کففه 
دسترسی به نواحی وسیع زمین کم بها گرایش به سوی پروژه هففای سففرمایه گذاری کالن در صففنایع سففنگین

 میالدی، جمعیت شاغل چین2010 را  تشدید کرد. بنابراین، هرچند در سرشماری سال 102انرژی و منابع بر
 درصد تثبیت شد، حتی اگر با وجود تداوم جذب نیروی کاْر دستمزدها نیز افففزایش یابففد، این70در حدود 

 تولید در چین و تخصففیص نادرسففت منففابع اجتمففاعی کففافیامر هرگز برای الغای روابط اجتماعی پردشوار
(.213-18: 2013نیست )آگلیتا و بای 

 نشففان می دهنففد کففه چگونففه سففاختار دسففتمزد پففایین در103تحلیل گران بین المللی مانند گای استندینگ
 مقیففاس گسففترده ی پدیففده ی جمعیت شففناور تففداوم یافتففه اسففت. ادامه ی کار، از طریقپیکربندی چینی

 کار، با توجه به موقعیت کلیدی چین در زنجیره های ارزش جهانی، بففرایموجودیت این پیکربندی پردشوار
(. با وجود این، راه حل ارائه شده ی »کاالیی شدن106-8،ف 2011کارگران جهان بد فرجام است )استندینگ 

کامل کار« همراه با دستیابی به »حقوق« مرتبط با آن، نشان دهنده ی شناخت نابسنده از چیزی اسففت کففه
 و بعد(. واقعیت این است که، همففان طور کففه در بففاال161:فف 2011واقعًا در معرض خطر است )استندینگ 

اشاره شد، گرایش هایی که نیاز به حفظ و حراست از نیروی کار کاالیی شده را از بین می برند، نیروی کففاری
  میالدی توسط شرکت های فراملیتی1990که از دهه ی  (TNCs)اقتصاد پیشرفته در محل اقامت خودشان 

 فعالیت های تولیدمحورپایه ریزی و به حرکت درآمدند. همان طور که اشاره کردیم، متوقفکردن درونی سازی
و از هم گسیختن آن ها منجر به کاهش چشم گیر اشتغال تولیدی می شود که بففا ابففداعات فراینففد اخففیر در
هم آمیخته است؛ ابداعاتی که منجر به پیدایش وضعیت تولید از هم گسیخته ]منفصل و پراکنده[ شففده اند و
سبب گشته تا تجارت جهانی عمدتًا حول »کاالهففای واسففطه ای« یففا محصففوالت جففانبی سففازمان یابففد. در
حالی که، کشورهای به اصطالح توسعه نیافته ی دارای درآمد سرانه ی متوسط در آسففیا، به ویففژه چین، چشففم
طمع به افزایش سهم خود از ظرفیت تولید و صادرات جهانی دارند، آن هااین امکان را با توجه به مجموعه ی

( به این فرایند تحمیففل می کنففدTNCکامل آسیب هایی پذیرا می شوند که سرمایه ی شرکت های فراملیتی )
 کشففور، از(. چین با این که به نسبت سطح سرانه ی درآمد آن زمان31-6،فف 18-20:فف 2013)هارت لندزبرگ 

یک نیروی کار منظم، سالم و دارای مهارت های تولیدی و نففیز از نففرخ بففاالی سففوادآموزی برخففوردار بففود،
،فف 2007اقتصادش را با دست خود وارد این مهلکه کرد )نففاتون   (. چین بففه رکن اصففلی مونتففاژ در2-81 

( بود. در واقع،TNCشبکه ی تولید منطقه ای تبدیل شد، که تحت سلطه ی سرمایه ی شرکت های فراملیتی )
(، هیچ گونففهTNC میالدی، به عنوان سخن گوی سرمایه ی شرکت های فراملیتی )2008بانک جهانی تا سال 

توهمی درباره ی آن چه واقعًا در شرف وقوع بود نداشت. با سر زبان افتادِن این سیاست »توسعه«ی بی شرمانه
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و بدل شدِن آن به الگوی کشورهای توسعهنیافته، سیل کففارگران در حالی کففه  پایگاه های شففان را در زراعت
معیشتی حفظ کرده بودند، به سوی کار تصادفی در زمین های بدون استفاده در میان ساخت وساز شففهری و

(.216: 2008کارگاه های بهره کشی سرازیر شد )بانک جهانی 

( از کسب وکار سففاخت وتولید کنففارهTNCsدر کشورهای دارای اقتصادهای پیشرفته، شرکت های فراملیتی )
 حرکت کردند و104گرفتند و به سوی ترفندهای مالیه ای و رانت های ناشی از مالکیت »دارایی های نامشهود«

بدین ترتیب، بازتولید مادی معاش توده ی مردم در این جوامع نه با کشاورزی معیشتِی پیشاسرمایه داری که
بر اصول »بازتوزیع« دولتی متکی شد، که با طیف گسترده ی کوپن های غذا و باقی مانده های اندک نظام های

50رفاه اجتماعی سابق درآمیخنه است. برای مثال، گیرندگان کوپن غذا در ایاالت متحده، رقمی نزدیک به 
(.2015میلیون نفر است، رقمی بیش از کل جمعیت کشورهایی مانند کنیا، اوکراین و آرژانتین )مایر 

برای چین، پایان مسیر توسعه اش فرارسیده است. هفت تریلیففون دالری کففه تخمین زده می شففود از زمففان
 میالدی به اقتصاد این کشور سرازیر شده است، در چشم انداز جغرافیایی2008شروع بحران اقتصادی سال 

(. اما جنب وجوش ناچیزی2014آشفته ی مبتنی بر زیرساخت ها و شهرهای »اشباح« بلعیده شد )آندرلینی 
در روابط اجتماعی تولید آن با قطعات عظیم زراعت دهقانی و جمعیت شناور عظیم وجود دارد که هرگز نه
امکان کاالیی شدن را فراهم می کند، و نه تمام آن چه که برای بازتولیففد مففادی یففک جففامعه ی انسففانی الزم
است. درعین حال، باید خاطرنشان کرد که کاالیی شدن نیروی کار انبوه به اقتصادهای پیشرفته هم بازگشت
نخواهد کرد. جهان به نقطه ای رسیده است که به دلیل دگرگونی های تففاریخی معین، شففرایط مففادی بففرای
موجودیت هرگونه سرمایه داری تولیدمحور و ابزار و وسایلش به بن بست رسیده است. مارکس این انسداِد راه
جهانی را مفهوم پردازی کرده است: بشر به لحاظ نیروهای تولید فراتر از روابط تولید سرمایه دارانه رفته است

و به همین جهت نیازمند تغییری انقالبی است تا جامعه بتواند رو به جلو حرکت کند. 

*   *   *
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