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 مقدمه 

کنند؟ ها را تولید میاند و چه کسانی آنهای همراه از کجا آمده ها و تلفنتاپلپ  پردازد: کامپیوترها،این مقاله به سؤاالت زیر می 

  عادن استخراج منابع طبیعی در م گیرند:وار موارد ویژه مورد بررسی قرار می صورت نمونه برای پاسخ دادن به این سؤاالت به 

تولید و اتحاد صنایع اطالعاتی و   دگان تنزل داده است؛ شرایطبر تا حد گیرد که کارگران را تقریباً می  انجام  کاری  شرایط  در آفریقا 

و  ولی  سیلیکون  افزار در؛ تولید نرم (Call Centern)تلفن  افزار در هند؛ کار در مراکز  ؛ صنایع نرم(Foxconn)  ارتباطی در چین

های تجربی که به این موضوعات  ها و پژوهش هگیرد. داد مورد بررسی قرار می   تولیدکنندهکاربران و کاربران    یدر پایان کار دیچیتال

اقتصاد سیاسی مارکسیستی   یپایه  های نظری بر بررسی گیرند. به شکل منظم و نظری مورد تحلیل و تفسیر قرار می اند پرداخته 

ی  چندبُعدی در بوته   با استفاده از تحلیل مارکسی و از منظر دیدگاهی پیچیده و آفرینی"  ی جهانی ارزش گیرد. مفهوم "زنجیره انجام می 

یابی )بر بستر نیروهای مولده( را  ست و بسیاری از اشکال تولید، مناسبات تولید و اشکال سازمان این کار فراملی گیرد.  نقد قرار می 

بسیاری از انواع نیروهای مولده،    ای وجود دارد. این تقسیم کار تقسیم کار جهانی پیچیده یگیرد. در بخش کار دیچیتالمی  در بر 



با  بندیدر پیوند و مفصل  داری چارچوب سیستم مسلط تولید سرمایه   های مختلف در های تولید را به نسبت اشکال استثمار، شیوه 

 .دهدمی  قرار دیگر یک

 ی تولیدمارکس و انگلس و شیوه

کند. در سازی بر اهمیت تضادهای طبقاتی تاکید میسنت مارکسیستی است که در بررسی جهانی در چارچوبمن دیدگاه 

ی مناسبات تولید . ایده ترکیب کرد  [NIDL]جهانی جدید تقسیم کار مفهومی تولید را با شیوه فهومتوان مهمین رابطه می 

  تاکید دارد.  (هار و فناوری )نیروهای مولدیابی سرمایه، کبین اشکال سازمان یارتباط دیالکتیک  بر

چنین در فصل و هم (MEW 42: 383-421) داری" در گروندریسهمارکس در فصل "اشکال مقدم بر تولید سرمایه

های تولید مورد شیوهایدئولوژی آلمانی دردر   (MEW 3: 17-77) ی"آلیستو ایده   "فویرباخ: تضاد بین دیدگاه ماتریالیستی

 :کندمیزیر بحث 

 ی پدرساالرخانواده یپایهای بر ی قبیلهجامعه .1

 اشکال باستانی مالکیت اجتماعی در شهرها )روم، یونان( .2

 تولید فئودالی در روستا .3

 داری سرمایه .4

سو چون های تولید از یکدیگر پیوند دارند؟ در مقابل این پرسش دو جواب وجود دارد: شیوهگونه با یکهای تولید چهشیوه

است، یعنی  تاریخی ـ منطقی ها به شکلپیوند آن دیگر پیوند دارند. یاشوند با یکدیگر میتاریخی جایگزین یک لحاظاز 

کند. جذب  می  در خود را ی تولید آن هااما شیوه، کندتر را ملغی میبندی قدیمیصورت بندی اجتماعی ویژهصورتیک 

ی شیوههر  اند، که معتقد است تدوین کردههای تولید را نه انگاشتی از شیوهبناجی استالینیسم و مارکسیسم عامیابه نظر 

شوند های تولید قدیمی حذف میاست. شیوه  استوارارزش اضافی    اخذو     ای از کارشکل تاریخی ویژه  بر  صرفا  تولید ویژه  

داری ـ کمونیسم. بر همین ـ سرمایه داری ـ فئودالیسمکند: بردهجلو حرکت میترتیب تاریخ به شکل ]تک[خطی بهو بدین



راز ا، بلکه از طریق گذیدیالکتیک  حوبه ن نه کردند که تکامل تاریخی جامعه( استدالل می1970اساس آلتوسر و بالیبار )

(. به عبارت دیگر یک 1970:  307گیرد. )آلتوسر و بالیبار ی دیگری از تولید" انجام میی تولید به شیوههیک "شیو

پردازی  رویکرد آلتوسر را  "نظریه E.P. Thampson آید. به همین دلیلی دیگری از تولید میتولید بدنبال شیوه یشیوه

" استالینیستی  در نگرش نظری تئوری لیبرال اندیشباوری متافیزیکی و دگمصورت(. "1978:  131)داند سم میاستالینی

ی اطالعاتی  جامعه  و   ی صنعتیتا جامعه  شود وآغاز می   از جوامع کشاورزی   تکاملیتاریخی ـ    حولشود که تدیده مینیز  

، 1974برد )بل کند که هر مرحله از تکامل جامعه فاز تکامل قبلی را از بین میو از این فرض حرکت می یابد. ادامه می 

هایی از داخل و  کرده است. در بخش فئودالی را تشدیدداری مناسبات فئودالی یا شبه(. به نظر بناجی سرمایه1980 رتوفل

داری . برعکس سرمایهحول یافته است( ت2011:  88تولید کاال" )بانجی  ی "بنگاهخارج از اروپا فئودالیسم فقط به مثابه

 .(6: 2011داری و فئودالیسم تکامل پیدا کرد )بانجی در جهان اسالم بدون برده 

ی تولید "قادر کند که در آن یک شیوهی مارکس ارائه میاز نظریه بُعدیخوانشی چند  گراصورتبناجی برخالف تفاسیر 

ی مطلب بر این نکته تأکید (. او در ادامه 1:  2011خود درآورد" )بناجی  یتحت سلطه تر رااست اشکال بسیار قدیمی

:  6" )بناجی مشاهده کردرا  ی استفاده از کارتوان اشکال مشابهمی ی متفاوتهای تولیدکند که "در بسیاری از شیوهمی

( و شکل 145: 2011کند" )بناجی می  عملاستثمار   گوناگوناشکال  با استفاده از داری "(.به عبارت دیگر سرمایه2011

 کند.ترکیب میدیگر  یابی تولید ارزش اضافی" را با یکهای سازماناستثمار و راه  تفاوتاز تکامل  "اشکال م  مرکبی است  

 .(359:  2011)بناجی 

بر  های تولیدشیوه .(MEW 3: 25) ی[ واحدی از نیروهای مولده و مناسبات تولیدی استی تولید ]مجموعهیک شیوه

گیرند که منجر به فراتر رفتن ای شکل میترتیب تضادهای ویژهطبقات استوارند که خود مبنای مناسبات تولیدی است، بدین

ی ی تولید جدید الزاما  به معنای الغاء شیوهگیری شیوهشوند. شکلی تولید جدیدی میگیری شیوهو شکل  ی تولید  از یک شیوه

. این بدین معناست که تاریخ کندنفی میی تولید قدیمی را ی تولید جدید بیش از پیش شیوهقدیمی نیست، بلکه شیوه تولید

است که سه معنی  "Aufhebung" برای مارکس فرایندی دیالکتیکی است. این درک مبتنی بر تعریف هگل از مفهوم



ی وقتی سلطه  .راتر رفتن استف ("elevare") حفظ، نگهداری و ("conservare")،  پشت سر گذاشتن ("Negare") :دارد

ی تولید شود، بلکه در چارچوب شیوهسادگی ناپدید نمیی تولید گذشته بهرود، شکل و نحوهی تولید قدیمی از بین میشیوه

پدرساالری   محو  داری منجر بهبه همین دلیل عروج سرمایه   دهد.ی نوینی با آن به حیات خود ادامه میجدید به شکل و رابطه 

ای را بوجود آورد که بازتولید جدید نیروی ویژه  د و اقتصاد خانگیپدرساالری در شکل دیگری به حیات خود ادامه دا نشد.  

داری به  تواند تأثیرات بزرگ و کوچک داشته باشد. گذار از سرمایه ی تولید[ می. امحاء ]شیوهکردپذیر کار را امکان

فراتر رفتن پذیر است.  امکان  بالفاصله  ی است. مساله این است که آیا این امرداری بنیادین بر سرمایهکمونیسم مستلزم غلبه

 خطی نیست. همواره امکانفرایندی تک نفی روابط قدیمیتواند در ابعاد متفاوتی متحقق شود. میو حفظ روابط گذشته 

 .یابی ایجاد شوددارد مناسباتی مشابه الگوهای قبلی سازمان 

  طرف صاحبان سرمایه و در طرف دیگر کارگران   جا در یککند. در این مناسبات تولیدی عمل می  سطحداری در  سرمایه 

نیروهای مولده تکاملی صورت گرفته  سطح. در و بیکارانی قرار دارند که مزدشان پرداخت شده یا پرداخت نشده است

العاتی شده است. نیروهای مولده صنایع نیروهای مولده  صنایع اط ااست که منجر به جابجایی نیروهای مولده صنعتی ب

، 1968/1997)آدورنو ها را کامال  پشت سر نگذاشته است فراتر رفته، اما هنوز آندیگر نیروهای مولده  ازاطالعاتی 

نیاز کار بدنی بسیار زیادی  مانند محصوالت صنعتی و کشاورزی به (. تولید محصوالت صنایع اطالعاتی2013فوکس 

بر تولید    اطالعاتی  داری سرمایه  موجب غیرمادی و مجازی شدن نشده است.داری اطالعاتی تولید  سرمایه  گیری. شکل دارد

کند، ی تولید را تعریف میداری" شیوهسرمایهصفت  " کهحالی (. در 1999وز یاست )هاستوار  (physisch) مادی

)آدورنو  کندمی  نیروهای مولده را یابیمفاهیمی نظیر "جوامع کشاورزی ـ صنعتی و اطالعاتی" شکل سازمان

 .(2013، فوکس 1968/1997

عنوان یکی از به یبرای بررسی کار دیچیتال فهوم کارآمدیی تولید مبانی مبه نظر من دیدگاه مارکسیستی در مورد شیوه

ی آفرینی را به مثابه ارزش( زنجیر 1985. مایکل پورتر )کندآفرینی ارائه می ی جهانی ارزشهای زنجیرهمؤلفه

کند گیرند، تعریف میانجام می عرضه به بازار ریزی، تولید، بازاریابی وهایی که برای طرحای از فعالیت"مجموعه



این   یابی سرمایه تبدیل شده است.سازمان رایج برای  ای  آفرینی" به مقوله ی ارزش(. اصطالح "زنجیره1985:  36)پورتر  

 Business ای  که در بانک اطالعات علمیمقاله  11.682در   2013. مه . 21در نیز مشهود است که  امر در این واقعه 

Source Premier   اقتصاد  همواره در های خود بکار برده بودند این مقولهبندیرا در جمع این مقوله ،دبودنبایگانی  

 شود. )مراجعه شود بهـ ارتباطی بکار گرفته میسنتی و فناوری اطالعاتی  وسائل ارتباط جمعی ای برای بررسیرسانه

آفرینی ی متداول عمومی از مبانی زنجیره ارزش(. یکی از مشکالت استفاده135 – 126: 2000 سیلواستون و همکاران

جالب توجه  گرفتن شرایط کار و مناسبات طبقاتی است.ی تولید کاالیی و تمایل به نادیدهروی مرحله حدتمرکز بیش از 

، 2008وز یطور مثال: ه)بهاند استفاده کردهآفرینی ی جهانی ارزشزنجیرهی ت که دانشمندان انتقادی نیز از نظریهاس

 .(2010وز، دالمن یه

تجدید سازماندهی فراملی " :(NIAT) کردند معرفیی تقسیم کار جدید جهانی را ایده انتقادیدانشمندان  1980 یدهه در 

به میزان بسیار زیادی صرفا  از   ی حیات یک مؤسسهتقسیم کار جدید جهانی به این معناست که ادامهتولید تحت شرایط 

)فروبل/ هاینریش/ کرایه  پذیرست"تر امکانتر و با انضباطسپاری محل تولید به مناطقی با نیروی کار ارزانطریق برون

1977 :31.f .) 

و در سراسر جهان به  شده   تقسیم اتی ره بیش از پیش به ساخت قطعتولید کاالها هموا" دیگر این است که یک تحول

فرهنگی  وای (. دانشمندان در علوم رسانه 1977:  31)فروبل شود ترین ترکیب سرمایه و نیروی کار سپرده میارزان 

(. 2004)میلر  ه کننداشارتقسیم جهانی کار فرهنگی  به کار بردند تا به وجود  تقسیم کار جدید جهانی را انتقادی مفهوم 

تقسیم کار جهانی  نظر. از نقطهبخشداولویت میمناسبات طبقاتی بین کار و سرمایه  تقسیم کار جهانی جدید به    مزیت مبانی

جهانی فرایندهای تولید افزایش دهد. این  دنکند سودش را با کاهش مخارج دستمزد از طریق پراکنسرمایه تالش میجدید 

 .دهدقرار می داری را مدنظر سرمایه بازسازیبرعلیه تأثیرات منفی  کارگریچنین مبارزات مبانی هم

ارزیابی نکردند، بلکه آن را یک مفهوم کلی جداگانه  ی  مثابهتقسیم کار را به(  MEW3)ایدئولوژی آلمان   مارکس و انگلس

بین مرد و زن در خانوار، بین شهروندان و  تقیسم کار ویژه بر ها بهنظر گرفتند. آندری تولید از شیوه جزئی عنوان به



مرکز و مستعمرات  و های اقتصادی، کار در صنعت و تجارت، کار فکری و بدنی و بینبردگان، شهر و روستا، شاخه

کند که می دهینحوی سازمانجهانی فرایندهای کار را به. تقسیم کار جدید داشتندی مواد اولیه تاکید عنوان سرچشمه به

شوند تا دیگر وصل یکاقتصاد جهانی تولید شوند، قطعات مجزا به ازای کاال در مناطق ویژه هراز  ویژهقطعات مجزای 

روابط اجتماعی بر مفهوم تقسیم کار جهانی جدید  برسد.فروش عنوان کاال بهبه  و ساخته شودای واحدی ها مجموعه از آن 

 .کندی جهانی ضروری هستند تاکید میاشکال مختلف کار که در این فرایند تولید در عرصه 

شوند. این اشکال  های دیچیتال بررسی میاستثمار در چارچوب تولید جهانی رسانه عدداشکال مت  [2]بعدی هایبخشدر 

 .گیرندنیروهای مولده مورد بررسی قرار می  دهیهای تولید و سازمانی جهانی در ارتباط با شیوهاستثمار در عرصه 

 ی معادن و تقسیم کار جهانی جدیدشده کارگران برده

 ه(اتیوپی، موزامبیک، رواندا، آفریقای جنوبی، زامبیا و زیمبابو (DRK) اتیک کنگوجمهوری دمکر) کشورهای افریقایی

 .ارتباطی هستند وترین تولیدکنندگان فلزات مورد نیاز برای ساخت کاالهای صنایع اطالعاتی بزرگ

 شوند.میدیده کشورهای مهم واردکننده عنوان به 2012شناسی ایاالت متحده در لیست زمینها با این وجود آن 

(Pöyhönen/Simola 2007; Steinweg/de Haan 2007; United States Geological Survey 2012)  ن ای

ارتباطی متکی بر تقسیم کاری است که  وهای صنایع اطالعاتی دهد که ساخت و استفاده از فراوردهموضوع نشان می

ی بسیار دلیل درجه تبدیل کرده است )ارزان به   ی منابع طبیعیترین سرچشمهترین و نسبتا  ارزان آفریقا را به یکی از مهم

شوند. آفریقا در ویژه در چین بازپردازش میهای کار(. این منابع در کشورهای غیرآفریقایی بهباالی استثمار نیروی

. این جایگاه شودمیاستثمار ای شدت ویژهی اقتصادی است که مستعمره (NIAT) چارچوب تقسیم کار جدید جهانی

کرد که مستعمرات شکلی از انباشت میگردد. مارکس استدالل  سازی کارگران آفریقایی برمیاستعماری به استثمار و برده

دار  دهد که انباشت اولیه فرایندی ادامه ها نشان میموجودیت کنونی مستعمره (MEW 23: 779) آیند.شمار میبه اولیه 

گذاری را کاهش های سرمایههزینه تواندکند تا بهکار و منابع استفاده می یابی بهدست ز آن برایداری ااست که سرمایه



دهد و استثمار را تشدید کند. فلزات موردنیاز برای محصوالت صنایع اطالعاتی ـ ارتباطی عمدتا  در آفریقا و چین استخراج  

شورهای آسیایی نظیر تایلند، مالزی، چین و اندونزی انجام ها معموال  در کسازی آن شوند که ذوب، پاالیش و غنیمی

 .(Pöyhönen/Simola 2007: 37)کنندهای این کشورها معموال  وسایل برقی بازارها را تأمین میشود. کارخانهمی

درصد تانتال جهان در جمهوری دمکراتیک کنگو تولید  10درصد قلع و  2.3درصد کبالت،  53تقریبا   2011در سال 

های کشورهای تقاضای کنسرن   (Eichstaedt 2011: 140; United States Geological Survey 2012).اندشده

داری و استثمار در شرق ج.د.ک. است. کنگو از ی مهم برای خشونت، بردهنیروی محرکه برای فلزات ارزان غربی

سیاری شده است. مردم در این کشور با توجه به  های بشدن انسانهایی است که باعث کشتهدرگیر جنگ 1990های سال

بزنند.   دست  رسدنظر میی حیات به هر کاری که ضروری به اند که برای ادامه تجارب ناشی از فقر و خشونت مجبور شده

 )که از پاالیش سنگ معدن کولتانداری است. استخراج قلع و اشکال جدید برده  به وجود آمدناین موضوع عامل اصلی 

چنین ولفرام و طالی مورد نیاز صنایع اطالعاتی ـ ارتباطی علت گسترش بخش معادن آید(، و هملز تانتال بدست میف آن

مورد استفاده قرار  ها و خودروها  ها، المپتاپهای همراه، لپعنوان مواد خام برای تولید تلفن در کنگو است. این فلزات به 

 های مسلح نزدیک به رژیممعادن در کنگو یا توسط گروه بسیاری از (Leslie u.a. 2011) .درونگیرن یا به کار میمی

یا ارتش شورِشیان  (der Forces Armées de la République Démocratique du Congo [FARDC] نظیر)

از کارگران نفر    742های تجربی انجام شد، ازجمله با  پژوهش(  2011ها را آزاد کنید  "گزارش برده   شوند. برایکنترل می

در  ای به شکل گسترده داریمصاحبه شد. این پژوهش نشان داد که برده Masisi و Bisie, Omate, Walikale معادن

داری . برده بندی، حمل و نقل و فروشچنین در بخش طبقهو نه فقط در بخش استخراج بلکه هم   معدن وجود داردصنعت 

ها و کارگران در میخانه  کارکنانکار خانگی،  ی خدمات به کارگران معادن نظیر خدمت، عرضه ی اشتغالچنین در حوزههم

درصد سنگ  80که  آیندمی Bisie (Leslie u.a. 2011) از معدندهندگان از پاسخ درصد  40است. نیز موجود  جنسی 

حت شرایطی که برای بردگان معمول کارگران در این معادن ت .(Eichstaedt 2011: 121) کندمعدن قلع را تأمین می 

های دیچیتال را داری اطالعاتی که رسانهی سرمایهدهد که نیروهای مولدهکنند. این وضعیت نشان میاست کار می



های کار را کاهش ی تنگاتنگی دارند، تا هزینهکنند رابطهداری پشتیبانی میای که از بردهاند با نیروهای مولدهوجودآوردهبه

نیروهای فارد     اند، بر مبنای این اسنادکرده  ثبترا     کاراجباری  های  مندان نمونهدانش  .د و سود را به حداکثر برساننددهن

اند تهدید فکر فرار بودهکنند. کسانی که بهمی Bisie مزد در معادنکاربی  مجبور به    نزدیک به رژیم ساکنان روستاها را

شده است. در این سیستم تمام کارگران معدن در یک روز معیین ثبت     "Salongo" ناممی بهچنین سیستاند. همبه مرگ شده

 MEW)  نمامد.  می مارکس این سیستم را بیگاری .(Leslie u.a. 2011: 13) کنندمیکار  در هفته برای افسران فارد 

عنوان کاراضافی یا زمان کار الزم  ن به توازمان کار انجام شده برای این افسران را می  (202-204 ,184185 ,169 :43

توانند که به. سیستم دیگری در شرق ج.د.ک. وجود دارد که بر مبنای آن کارگران معادن برای این قلمداد کرد  برای بازتولید

ج  کارگران قلع استخرا .(Nest 2011: 43) پردازداجاره به هر هفتهها و رژیم چیدر معادن کار کنند بایستی به کنترل

که ی خروج از معادن را داشته باشند )برای اینکه اجازهچنین برای اینکه کارشان را شروع کنند، همکنند و برای اینمی

قدر ورود آن ورود پرداخت کنند. میزان این حق شان حق فروشند( باید به کارفرمایان مسلحتوانند فلزات استخراج شده را بهبه

از این  ها زندانی و که آن توانند از زیر چنین مناسبات کاری ویژه فرار کنند. خالصه این نمیزیاد است که کارگران هرگز 

 ترتیب در صنعت معادن ج.د.ک. شکل باستانیبدین .(Poulsen/Tornbjerg 2011)  شوندجهت برده محسوب می

ی کارمزدی از دو وجه آزاد است، یعنی وجود دارد. کارگر در رابطه  اجاره و بیگاری فئودالی شکلچنین و هم  داریبرده

است. او  نیز "آزاد" چنین از مالکیت بر وسائل تولید و محصول کار فروشد،اما هم "آزاد"است که نیروی کارش را به

ی برای کل هفته    نیست وداری باستانی آزاد  ی بردهفروشد. برده در جامعهعنوان کاال برای کل هفته مینیروی کارش را به

ی هفته برای انجام . کارگر در سیستم بیگاری بخشی از هفته برده و برای باقیماندهداران قرار دارددر مالکیت بردهکاری 

دهد که شمار بسیار  نشان می ها را آزاد کنید""بردهپژوهش  .را تأمین کند  خود    است تا وسائل معاش  آزاد  های دیگرفعالیت

ی بسیار زیاد است. . این امر از تبعات اعتبار با بهرهاندبه خاطر بدهی خود به بندگی درآمدهدگان ونشمصاحبه زیادی از

"پرداخت بدهی   ها بایستی در معادن کار کنند. این سیستم چنان مزورانه تنظیم شده است کهکاران برای پرداخت این وامبده

این   ینتیجه داریبردهاز . این شکل سرواژ نیز در این کشور وجود دارد( Leslie u.a. 2011: 14غیرممکن است" )

عنوان مجازات باید در معادن کار کنند. شوند و بهاهمیت بازداشت میاست که افراد تحت عنوان اتهامات بسیار واهی و بی



 75کنند. زندگی و کار می گانسان با برده هم  تحت شرایطِ  ی که مورد پرسش قرار گرفتندنفر کودک 31 از درصد  89

شان های اساسی زندگیدرصد کارگران معادن در ج.د.ک با مزدشان قادر به تأمین نیازمندی

 .(Pöyhönen/Simola 2007: 29)  نیستند

ی های سده ترین درگیریافتد این است که این کشور علیرغم وفور منابع طبیعی خونینای که در ج.د.ک اتفاق میفاجعه

های متأخر ارتباط مستقیم با صنعت اطالعاتی ـ ارتباطی کشورهای غربی دارند. . را تجربه کرده است. درگیری21. و  20

ی بسیار باالیی از نابرابری اجتماعی است فقیرترین کشور جهان با درجه  2011های آماری سال ج.د.ک. بر اساس داده 

 سال است 45کنند. عمر متوسط قر مفرط زندگی می درصد مردم این کشور در ف 59،2درصد(.  44،4)ضریب جینی 

(United Nations Development Programme 2011).    جنگ و استثمار نئوامپریالیستی نیروی کار و منابع طبیعی

 45وار است،. این کشور داری جهانی نمونهکه برای سرمایهاند جود آورده بهباری را مردم بومی موقعیت تناقض به زیان

را  (United States Geological Survey 2012) درصد منابع موجود الماس جهان 25ی کبالت، درصد کل ذخیره 

 64 (Gootnick 2008) طبق برآورد دیگر و (Nest 2011: 18-20) درصد 8ـ  7 در اختیار دارد و طبق یک تخمین 

ری دمکراتیک کنگو یکی از فقیرترین کشورهای در اختیار دارد. با این وجود جمهو نیز ذخایر کلتان جهان را  درصد

 .جهان است

 ن: مونتاژ نهایی محصوالت فناوری اطالعاتی ـ ارتباطی در چینوکفاکس

های جهان ترین شرکتبندی بزرگشرکت تایوانی است که در ردهکون شهرت دارد، که به فاکسژن « ایهای پریس»هون

 CNN Global (2012) ن بنا به ادعایوکفاکس (Forbes 2012) .اختصاص دادخود را به 156مقام  2012در سال 

اش را به میزان یک میلیون نفر افزایش شمار شاغلین چینی  2011کان در سال  پنچمین کارفرمای بزرگ جهان است. فاکس

 Students & Scholars Against Corporate) ها بودندی کارگران مهاجر جوان از روستاداد که عمدتا  دربرگیرنده

Misbehaviour [SACOM] 2011a, 2011b). و بسیاری از  تاب الکترونیکیکان ایپد، ایمک، ایفون، کفاکس



های غربی نظیر اپل، کان کنسرن کند. مشتریان فاکسهای سونی، نینتندو و مایکروسافت را مونتاژ میهای شرکتُکنزول

 .(SACOM 2010: 4) ریکسون هستنددل، هاپه، موتورال، نوکیا، سونی و سونی ا

  جویان و دانشگاهیان علیه بدرفتاریدانش خودکشی کردند. سازمان 2010ن بین ژانویه تا آگوست وککارگر فاکس 17

Students and Scholars against Corporate Misbehaviour (SACOM 2010) هایی را انجام داد که پژوهش

ها مورد بررسی قرار گرفت. درآمد مصاحبه شد و کار آن  ژوگن در شنزن و هانوکفاکسکارگر    100در چارچوب آن با  

الذکر بی است. طبق محاسبات سازمان فوقیا رمینیوان چینی که    1.200،  2011ی  ن در ژوئیهوکی یک کارگر فاکسپایه

کارگر  420.000با بیش از  ی شنزنکارخانه  یوان چینی است. 2،293زن حداقل دستمزد الزم برای زندگی در شن 

 .ساعت در ماه بود 120بالغ بر  2008ن در سال وککاری کارگران فاکسی تولیدی است. اضافه ترین مؤسسهبزرگ

(SACOM 2010: 7)  ای که از خودکشی جان سالم بدربرده بود گزارش داد که او مجبور بوده ساله 17دختر   تیان لو

تغییر برده از  سازمان نام SACOM .(Qiu 2010) )  کار کند  شب  7صبح تا    7ساعت    هووا ازکان در لونگکه در فاکس

دلیل استفاده نواخت، صدمات جسمی بهمداوم شیفت کار، ساعات کار بیش از ده ساعت در روز، فقدان استراحت، کار یک

تحت عنوان کارآموز روی  ایحرفه  آموزانکاری، فقدان تجهزات ایمنی، کاراجباری برای دانشاز بنزن و خمیر لحیم

  کارگر در هر اطاق  22تا  6هایی شبیه زندان با گنجایش گاهی نظارت بر مدارس( و اقامتی اداره خطوط نقاله )با اجازه 

. شناسندرا نمیدیگر اند که  یکشده نحوی تقسیمها بهکارگران در این اطاق   (SACOM 2011a: 18)دهدگزارش می

 2011ها ندارند. در سال گونه اعتمادی به آنشوند که شاغلین هیچها توسط مقامات رسمی مؤسسات رهبری میاتحادیه

دو کارگر در شنزن، شنگ  120کان با  ها در فاکس شرایط کار یک سال پس از خودکشی  تغییر  برای بررسی  همین سازمان  

که در بررسی قبلی صریحا  بر روی آن تاکید شده بود، تغییر نکرده  یمصاحبه کرد. شرایط کار بسیار بد کدینو شونگ

   SACOM (2012). دهد.را نشان می  اینتایج مشابه 2012در سال  ژوژنگ کارگر در 60چنین مصاحبه با بود. هم

ت خروج از کارخانه و یفقدان وقت استحراحت، ممنوع همراه با به   بار مدیرانشونتهای خ روشسازمان مذکور از 

گزارش زدن و آزار کارگران توسط نیروهای حفاظتی چنین تنبیه، کتکدیگر  در محل کار و همکردن با یکصحبت



نفر از شاغلین   35.166"انجمن کار عادالنه" طی یک نظرخواهی از   Fair Labor Association" (2012)"   دهد.می

برای تأمین خود را  مزد  گان دستکننددرصد شرکت   64بیش از    اعالم کرد که    اهوالن و لونگدو، گوآنکان در شنگفاکس

پرسیده شد، که سه مورد از دشوارهائی را نام ببرند که در صورت امکان  . از کارگران دانندمیشان کافی نوسایل معاش

مزدها و پس از آن پاداش، اضافه  های مطرح شده توسط کارگران تغییر دست. در صدر اولویتهستندخواهان تغییر آن 

پرسی اعالم کرده بودند که گان در همهکنندهدرصد شرکت 22،1مزد، کیفیت غذا و ساعات کار قرار داشت. فقط دست

  .ها هستندعضو اتحادیه 

بیش از   2011رسی کارگران مهاجر بودند. بنا بر آمارهای رسمی در سال پگان در این همه کنندهدرصد شرکت 72تقریبا  

 National )  2010سال نسبت به درصدی  4،4افزایش  با یک وجود داشت میلیون کارگر مهاجر در چین 252,78

Bureau of Statistics in China 2012).   راجعه م) فقر در روستاها علت اصلی ساکنان جوان روستاها به شهرها است

افتاده دقیقا  چه که برای دهقانان چینی اتفاقآن .(Hong 2011: Kapital 5; Qui 2009: Kappital 4 und 6 شود به

تحت عنوان فرایند انباشت بدوی توضیح داده است. این   (MEW 22: Kapital 24) همان مطلبی است که مارکس در

ر مارکس انباشت بدوی "با راندن قهری دهقانان از زمینی که آنان نظشروع شد. به 16و  15ی فرایند در اروپا در سده

تری را مراتب بزرگهای مشترک، پرولتاریای بهنیز مانند خودشان همان حق فئودالی را به آن داشتند، و با غصب زمین

 . (770ی حسن مرتضوی، ص. سرمایه، جلد یکم ترجمه)آفرید" 

کان برای بندی رسیده است: "فاکسبه این جمع 2010جویان و دانشگاهیان علیه بدرفتاری در سال سازمان دانش گزارش

 هائیروشمارکس   .(SACOM 2010) رسانده که مثل ماشین کار کنند جاییبه حداکثررساندن بارآوری، کارگران را به 

دست تا بتوانند حداکثر سود را به کنند   دهینحوی سازمانبهکنند  روز کاری را  داران سعی میرا که از طریق آن سرمایه

 MEW 23: Dritte Abschnitt, Fünfter)  ارزش اضافی مطلق  تشریح کرده است. برای مارکس ،بیاورند

Abschnitt)   کارگران بایستی ساعات بیشتری مجانی کار  یعنیصوری کار از سرمایه است  ابعیتت یوجه مشخصه

واقعی کار از سرمایه   ابعیتی توجه مشخصه  نسبی کنند. ارزش اضافیاعات کار در روز افزایش پیدا میکنند چرا که س



اما کار مولدتر  ماند،یکسان میجا زمان کار در این  .(MEW 23: Vierter Abschnitt, Fünfter Abschnitt) است

 .دکرد طریق ارزش اضافی بیشتری را تولیشود تا بتوان از اینتر میو سریع

هایی را برای تولید ارزش هایش روشکان در کارخانه دهند که فاکسگزارشات تحلیلی کامال  با صراحت کامل نشان می

ندرت وقت استراحت به و کاری مجانی استها اضافه گیرد. در این کارخانهکار میاضافی مطلق برای افزایش سود به

مزد روز بدون روزهای آزاد اضافی است. دست  6کار در هفته بالغ بر و  ساعت 12وجود دارد، کار در روز بالغ بر 

چنین این شود، اما استراتژی مدیریت اخذ میزان حداکثر ممکن ساعات کار از کارگران است. اما هممعینی پرداخت می

ولید ارزش اضافی  ی بسیار کمی با تدهد که تولید ارزش اضافی مطلق به نحو معینی، اگر چه تا درجه می گزارش نشان

کند. هدف این شوند از فشار و تنبیه استفاده میسیستم نظامی که از طریق آن کارگران کنترل می  .نسبی ترکیب شده است

چنین انجام کار با شدت کار طوالنی بدون استراحت، بلکه هم  برداری کارگران برای نه فقطها و تنبیهات فرمانکنترل

کان برای صنایع اطالعاتی  ترین حدممکن قطعات را تولید کنند. فاکسبایستی در هر ساعت بیش  بسیار زیاد است. کارگران

ی گذاری مستقیم خارجی و نحوه( استدالل نمود سرمایه2011طور که یو هونگ )وار است و همانـ ارتباطی چین نمونه

ای ین قشر از کارگران در مناطق حاشیهوجود آورده است. اقشر جدیدی از کارگران را به  ج خار رشد این صنعت در

مزد بسیار دهند، از آموزش متوسطی برخوردار هستند و دستها را دهقانان تشکیل میمتمرکز است، بخش اعظم آن 

 Hong) دهندی این قشر از کارگران را تشکیل میکنند. زنان بخش عمدهصورت غیرقانونی کار میو به   ریافتناچیزی د
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