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 «داری بدون اصطکاکسرمایه»اینترنت و 

 ترجمه: نوید نزهت، *ینس شروتر

 

اینترنت یافته است؛ اهمیتی که بهه وهور  پایاهمیتی هم« رسانه جدیدی»به این سو کمتر  1989-90 هایاز سال

و توانسهته ایهن  دست آمده است: اول آنکه اینترنت بدل به موتور محرکهه اتتاهاد فرام هی  هدهههمزمان در دو سطح موازی ب

ت؛ چنانکهه ای ترار گرفته اسافسانه یهایپردازیجایگاه را تاکنون حفظ کند، و دوم آنکه این فناوری نوین موضوع اص ی داستان

های بهورووازی هنوز سودای آرمانشهر اجتماعی به ک ی از اذهان بیرون نشده بهود کهه رسهانه»به زعم وولفگانگ فریتس هاگ، 

داری غربی بهه پس از پایان جنگ سرد بین استالینیسم  رتی و سرمایه .«آرمانشهرهای فنی و غیراجتماعی  دندغرق در لذت 

داریِ )بهه تهول بیهل حل تمامی مشکالت است، یعنهی سهن ی از سهرمایه گذارد که راهای گام میرسید تاریخ به عرصهنظر می

بندی گیتس به وور ضمنی داللهت بهر که همین صورتجالب آن ط اینترنت عرضه  ده است.که توس« بدون اصطکاک»گیتس( 

 داری تا آن لحظه مش ص تاری ی همچنان آکنده از اصطکاک بود.آن دارد که بر خالف تمامی ادعاهای پیشین، سرمایه

ی نیهز، خهواه در داردر وضعیت معاصر، حتی سهرمایه»فرانسوا لیوتار پی برده بود که  -، وان۱۹۸۱ها، در سال تر از ایناما پیش

بها ایهن « دیگر ب د نیست به خود مشروعیت بب شهد.»، چرا که «تالب گفتمان لیبرال یا نولیبرالش، واجد اعتبار چندانی نیست

بهره بگیرد؛ « کامپیوتریزه  دن تمامی جامعه»برای تحقق « های اوالعاتیفناوری»تواند از داری میهمه، به باور لیوتار، سرمایه

داری را از بحران بیرون خواههد ست که سرمایها داری امروز است و به وضوح همان چیزیروی سرمایهافق پیش» دستاوردی که

 تادر به حل و فال آنند.  تر کردن بحرانعاتی به جای وخیمهای اوالکه فناوری پندا تمیلیوتار مس م « آورد.
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کنیم، وجود ندا ت و تنها برخهی از اسهالف که امروز از آن مراد می به معنایی« اینترنت»با تمام این اوصاف، در آن زمان هنوز 

ترین اسالف ، یکی از مهم(Arpanetآرپانت )آمدند. برای مثال، ها میای آن ظهور کرده بودند که به ندرت به کار  رکت بکه

 -در صهورت بهروز یهن جنهگ گرمهاهای گفتمانی در دو حوزه نظامی )برتهراری ارتباوهات پو انی کاربستاینترنت، نتیجه هم

ای موجود در آن زمان( بود. بنابراین جای تعجب نیست گذاری اندک منابع رایانهای یا هیدروونی( و آکادمین )به ا تراکهسته

، بهه خاهو  ۱۹۹۰در دههه فقهط  د. کدا به عنوان ین رسانه غیرتجاری و غیراتتاادی  ناخته میها مواینترنت تا مدت هک

بود که اینترنت بهه وهور  ۱۹۹۴( در wwwو  گشایش  بکه جهانی وب ) ۱۹۹۱ممنوعیت فعالیت تجاری در سال  پس از رفع

 بکه »که اگر ب واهیم از مارکس وام بگیریم، گویی امروزه به راستی بدل به جا  ؛ تا بدانتری مورد استفاده ترار گرفتگسترده

  ده است.« بازار جهانی

های واسهطه کاربسهتهزننهد، ب کهه بهها به خودی خود تحولی اجتماعی رتهم نمیفناوریچگونه که  است آناینترنت مثال بارز 

بهه ایهن سهو و بهه وهور خها   ۱۹۷۳از « نولیبرالیسهم»س طه درآمهده داری تحتجا همانا سرمایه، که در اینمس طگفتمانی 

توان  رایط یا نیروهای تولید را تنها عامل نمیدیگر ، جا به بعداز این وند. است، به این نقش مناوب می ۱۹۸۹-۹۰های سال

بهه همهین اعتبهار،  .دتیهق  هدآنهها ههای پیچیهده کنشدانست، ب که برای یهافتن ع هت بایهد در برهم برانگیزاننده این فرآیند

اسهطه ظههور وههای کام ی از فرآینهدهای  هرکتی تنهها بهسپاری ب شر د به برونیا همان گرایش روبه «وکار فرام یکسب»

آسهایی پذیر  د و  تاب جنونداری مس ط بود، امکاناینترنت که خود به  کل روزافزونی در حال درآمی تن با گفتمان سرمایه

وکار تر در واوه کسبآن یکپارچگی مکانی، سازمانی، نهادی و حقوتی که پیش»جایی که به تول رابرت کورتس، پیدا کرد؛ تا آن

 صهرفا یهن موجودیهت مجهازی در حال حاضهروکار ک ی از هم پا یده، پراکنده و اوراق  ده است. کسبمستتر بود، اکنون به 

است که موفق « جریان جهانی بالفال و بالدرنگ اوالعات»وکار تنها به لطف واحدهای کسب« مولکولی کردن»همین « ست.ا
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داری اینترنهت توانسهته خهود را در سهاختار سهرمایهتوان سطوح به مراتب بیشهتری را بر همرد کهه کند. البته که میعمل می

تهوان بهه ارتباوهات نولیبرالیستی جاگیر کرده و تبعا، در وه ه ن ست، امکان از جا کنهدگی آن را فهراهم آورد. بهرای مثهال، می

 الی ظهاهری سه ندهد، یا از ا کال نوین دورکاری و خودا تغایمی ی ا اره کرد که چگونه افراد را همواره در دسترس ترار می

های جدیهد تهوزیعی و محقهق  هدن امکهان تب یغهات اند. از چگونگی باز  دن کانالپذیر  دهواسطه اینترنت امکانهگفت که ب

تر از همه، به این نکته ا اره کرد کهه ب هش ها مثال آورد و یا مهمکنندهآوری اوالعات درباره مارف ده و جمعسازی  ای

ایهن فرآینهد پیچیهده البتهه  های داده تا به این حد ر هد کنهد.اساس مالی چگونه تادر بوده با اتکا به  بکه پایه وآسا و بیغول

 در این مجال ممکن نیست. هم جزئیات ابعاد م ت ف آن رسیعاری از تناتضات نیست، اما بر

آمیز نمونهه اعهالی آن ه  هک ی تنهات آید که آیا اینترنت، در کنار بهاتی تفاسهیر، بهجا، به درستی این پرسش پیش میدر این

اینترنهت ، نامند. به عبارت دیگهرمی«  ورش نیروهای مولد مدرن ع یه  رایط تولید مدرن»چیزی نیست که مارکس و انگ س 

ع یتههی داری مسهه ط در تبههدیل یههن فنههاوری نههوین و در ابتههدا کمای از چگههونگی تههالش گفتمههان سههرمایهتوانههد نمونهههمی

(underdetermined به ین فناوری عم یاتی مس ط با د که البته درست به خاور همین تالش دچار محدودیت است؛ چرا )

به بیان بهتر، این خود اینترنت اسهت « داری همانا خود سرمایه است.مانع حقیقی پیش روی تولید سرمایه»که به تول مارکس، 

چهون نیجهر داری پیرامهونی همکه هنوز در جوامهع سهرمایه - بهای وگیتواند  عف و سرمستی ابتدایی پیرامون بالقوهکه می

هم نه با اتکا به واتعیت وجهود نشین  دن متناظر اما نافرجام ساختارهای مس ط در آن را نقش بر آب کند؛ آنو ته -پابرجاست 

کهه « موفقیتی»ب که درست به خاور همان  -آنان ا اره خواهم کرد که در ادامه به  -بر روی وب « مقاومت»های فرهنگدهخر

نیهز بهر «( Zurechtmachungen»هایی هژمونین )یا به زبان نیچهه «جرح و تعدیل»بدون  ن   ود.به وب نسبت داده می
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 هد، بینهی میها آنگونهه کهه در ابتهدا پیشهای نوین اعمال خواهد  د، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این رسهانهاین رسانه

 و تحول یابند. توسعه

پیرامون اینترنت  کل گرفت را ترسهیم خهواهم کهرد. بهه وهور  ۱۹۹۰گفتمانی که در وی دهه -در ب ش بعد، رئوسی ک ی از 

تبدیل اینترنت به  در پی، رواج نیافتهکاربرپسند وب  هایانگشت خواهم گذا ت که هنوز پ تفرم هاییدعویخا  بر آن دست 

 یبرال جهانی بودند.اتتااد نول در خدمتای رسانه

 داری بدون اصطکاکسرمایه -

و بالفاص ه پس از آن، با رواج  بکه جههانی وب و مرورگرهها در سهال   د مجوز فعالیت اتتاادی در اینترنت صادر ۱۹۹۱سال 

. در این میان، دنیهای سیاسهت ههم بهه سهرعت واکهنش نشهان  ودمی، روند ر د و گسترش پرسرعت اینترنت نیز آغاز ۱۹۹۴

سهاخت »جمهور ایاالت متحده، ال گور، س نرانی معهروف خهود تحهت عنهوان بود که معاون رئیس ۱۹۹۴. همان سال دهدمی

. گور در این س نرانی به آن مهدل آرمانشههری کندمیو استعاره ابر اهراه اوالعاتی را جعل  هرا انجام داد« ابر اهراه اوالعاتی

مها اکنهون بهه حجهم »های اینترنتی ایجهاد و پرورانهده  هد: بندیاظر با اولین صورتکند که متناستناد می« بایگانی همگانی»

 وور کهه معهاونالبتهه همهان« دههد.تاهوری را پو هش میوسیعی از اوالعات دسترسی داریم کهه ههر مشهکل حاضهر و تابل

تهرار گیهرد تها در انجهام « کارهابتاجران و کاس»کید دارد، این اوالعات باید در وه ه ن ست در خدمت اجمهور آ کارا ترئیس

توان فوت و فهن کهار بها ایهن حجهم وسهیع از جاست که چگونه می ان موفق عمل کنند. با تمام این اوصاف، مشکل آنوظایف

ها و ابزارههای ما به مح  مواجهه با این حجم وسیع از اوالعات، در واتع با ظاهر دسهتگاه»اوالعات را فرا گرفت. به تول گور، 

های دسهتگاه»ایهن « بندی و سازماندهی کرده و به کهار بندنهد. ویم که تادرند اوالعات را به سرعت دستهرو میدی روبهجدی

ها که امکان دسترسی به موتورهای جستجو و جز آن  ده بر روی آنهای   ای )با مرورگرهای نابچیزی جز رایانه« جدید
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توانند در حل مسائل اتتاهادی ها نه تنها میبه سرعت رواج و گسترش یافتند. آن ۱۹۹۰دهند( نیستند که از ابتدای دهه را می

 ۹۰احتمهاال »خدمات ارز مندی ارائه دهند، ب که تادرند در عرصه سیاست هم خودی نشان دهند؛ چنانکه بهه اذعهان ال گهور، 

اما در « گیرد.ای انجام میرمینال رایانهبرم، بر روی ین تکاخ سفید به پیش می درصد کارهایی که من در دفترم در ض ع غربی

کید بهر لهزوم توسهعه اجاست که گور با تها با یکدیگر است. ایندسترس بودن تمامی این اوالعات مست زم مرتبط بودن ما ین

های داده در وه هه به رغم این واتعیهت کهه  هبکه - داند، آن را در اصل وظیفه ب ش خاوصی می«زیرساخت م ی اوالعات»

مین اکم ب شی از منابع مالی خود را از بودجه دولتی تهها توسعه یافتند و به تبع آن، دست ست با پشتیبانی ارتش و دانشگاهن

 کردند.

« اروپا و جامعه اوالعاتی جههانی»تحت عنوان « گزارش بانگمان»خواست از ایاالت متحده عقب بماند. وبیعی بود که اروپا نمی

ای سرسری به اسهتعاره ال گهور دارد، توسط کمیسیون اتحادیه اروپا تدوین  ده بود، اگرچه صرفا ا ارهزده که به  ک ی  تاب

جامعه اوالعاتی این توانهایی بهالقوه را دارد »تر نیز برخوردار با د: اما چه بسا نسبت به س نان او از لحنی به مراتب خو بینانه

اجتماعی و اتتاادی ما را افزایش دهد و انسجام اجتمهاعی  ماند، کارآیی سازتا کیفیت زندگی  هروندان اروپایی را بهبود ب ش

ها نه تنها به عنهوان ابهزاری جا واضح است که پنج سال پس از فروپا ی ب وک  رق،  بکهدر این« را بیش از پیش تقویت کند.

ند. با وجود این، بهه و وری در نظر گرفته میجدید برای ایجاد انسجام اجتماعی، ب که همچنین به مثابه راهی برای افزایش بهره

این خطر وجود دارد که فرهنگ جدید اوالعاتی و ابزارهای مرتبط با آن مورد تبول عموم تهرار »اذعان گزارش کمیسیون اروپا، 

رهنهگ جدیهد کنند، اما رفتار آن دست از م الفهان فاستناد می« تکثر»نویسندگان گزارش به رغم آنکه بارها به اصل « نگیرند.

داننهد و هستند، غیرتابهل تبهول می« نگریناپذیر و دچار رخوت و جزئیص ب و انعطاف»اوالعاتی را که به ادعای آنان، افرادی 

گیهری عم هی از آن نیازمنهد سهعی و کو شهی بسهیار پذیرش فراگیر فناوری نوین از سوی عموم مهردم و بهره»کنند تکید می
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که درست همانند اظهارات ال گور، ردی آ هکار از سهرکوب  -« انقالب بازارمحور»این به اصطالح  متعاتبا، از آنجایی که« است.

نیازمند و البتهه مشهوق  - ها و ارتش داردهای داده توسط دانشگاهایدئولووین بازار بر ماهیت به  دت دولتی روند توسعه  بکه

های اوالعاتی در فضای بهازار آزاد فاتهد مهرز چون زیرساخت»د: آیای حشو و تکراری در پی میگیریاست، نتیجه« رتابت تام»

حقیقهت آن اسهت کهه فهرش پیشهینی چنهین « هستند، پس جامعه اوالعاتی نیز اساسها واجهد ابعهادی جههانی خواههد بهود.

ن با هد. و هایی بر ین بازار جهانی استوار است که رسانه جدید باید خود را در دل آن جا کرده و در پی خهدمت بهه آاستدالل

 iد.مدنآپی هم می درپس دیگری از بینی یکی پیشهایی تابلکه اظهارات و بیانیه بود درست به همین منوال

کهار بهه . در این مانیفست که از جانب تعهدادی از متفکهران محافظهه ودمیمنتشر  ۱۹۹۴در سال « منشور کبیر عار دانش»

بهه فضهای « دسترسهی همگهانی»مج س نمایندگان آمریکا تدوین  هده، مطالبهه  های آتیسالمحوریت نوت گینگریچ، رئیس 

. هرچنهد نویسهندگان ه اسهت، بهه دفعهات مطهرح  هد«گستر استفضای بیوالکتریکی که به راستی جهان»سایبر، یعنی همان 

ما عمال از دسترسهی  هامروز»کنند که های بزرگی از ساکنان سیاره زمین، چنین ادعا میاعتنایی آ کار به ب شمانیفست با بی

ایجهاد  هرایط مناسهب بهرای اعطهای »، اما در جایی دیگر اذعهان دارنهد کهه «همگانی به ابزارهای رایانش   ای برخورداریم

همین تنهات  موجهود « ست.ا مشی دولتیهای تعام ی مست زم بازاندیشی اساسی در سیاست و خطدسترسی همگانی به رسانه

ای کردن عمومی آ کارا حکایهت از آن دارد کهه ایهن منشهور ههیچ بردا هت دن همگانی و مطالبه  بکهای بوبین ادعای  بکه

راسهتای رو نی از جامعه اوالعاتی و صدالبته هیچ برنامه و سیاست مش ای در تبال آن ندارد. در عوش، این مانیفست نیز هم

سهت کهه در اینجها صهرفا بها ا ل از همان لیبرالیسم کالسیکیداری نولیبرال، ماالما ده دولت در گذار به سرمایهنقش دگرگون

ای ورد زبان نویسندگان مانیفست است؛ بهازاری خواسته« در فضای سایبربزرگ بازاری »برپایی ای جدید بزک  ده است. جامه

 در ایهن بهین،وانهد بهه آن دسترسهی دا هته با هد. تمیهای دولتی که از ترار مع وم، هر کس فارغ از تمامی تیود و محدودیت



www.thesis11.com 

چهرا  - نویسندگان مانیفست به خاور  ن و تردیدی که در تبال دولت دا تند، از استعاره ابر اهراه اوالعاتی استفاده نکردنهد

تضهمن م ای مربوط به دولت است. آن تسم آرمانشهری از دسترسی همگانی که منشور کبیهر هئها اغ ب مسکه ساخت بزرگراه

که تابهل خریهد  هدد، ب که آن دست اوالعاتی را هدف ترار مییست، به هیچ عنوان متوجه اوالعات در مقام اوالعات ناستآن 

 و فروش با ند.

در عار دانش، معنای آزادی، ساختارهای خودمدیریتی، تعریف مالکیت، ذات رتابت،  روط »در مانیفست چنین آمده است که 

هها نا هی از فشهار در واتع، لزوم بازتعریف ایهن واوه«  وند.و ماهیت پیشرفت هرکدام از نو تعریف می همکاری، مفهوم اجتماع

یها حتهی « Napster»های موسیقی گذاری فایلهایی همچون سرویس ا تراکهای دیجیتال است. پدیدهوارده از سوی رسانه

های تجاری موجود دال بر آن است که تاور سهنتی مها از وسی ه دستگاهه های موسیقی بدیکردن سیهمان فرآیند ساده کپی

ههای بازتولیهدی آن، در ، از جانب اصول و تواعد دنیای دیجیتال و توانایی«(تعریف مالکیت)»رایت حقوق مالکیت فکری یا کپی

ای دون ههیچ هزینههتوان اوالعهات را تقریبها بهمی»نویسندگان منشور نیز خود اذعان دارند که  معرش آسیبی جدی ترار دارد.

حهال، با ایهن« را به تنهایی مارف کند. کم از لحاظ تئوری( تمامی خروجی جامعهتکثیر کرد، بنابراین هر فرد تادر است )دست

از مالکیت متوسل  هده و از دولهت  تری سنتیبرای ج وگیری از تحقق این نظریه، نویسندگان منشور کبیر باری دیگر به تعریف

ای که در هر  رایط دیگری جز این از سوی کننده بزند؛ خواستهخواهند تا در این زمینه دست به اتداماتی مش ص و تعیینمی

اجرا الزمه عم کرد درست بازارها هستند. تعریف حقوق مالکیت رو ن،  فاف و تابل» د: گفتمان نولیبرال به  دت ت طئه می

های ا هتراک ههای اینترنتهی دیجیتهال در سهایتاز آن پس، بکارگیری فناوری« ن حقوق یکی از وظایف محوری دولت است.ای

های صنعت موسهیقی کهه های پ یسی محدود  د تا سازگاری آنان با ضرورتها و مراتبتبا نظارت« Napster» فایل همچون

کم دهد که همواره دسهتضمین  ود. این مثال به وور خا  نشان میست تا «اجراحقوق مالکیت رو ن،  فاف و تابل»همانا 
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های جدید بکارگیری آنان را، در صورت نیاز حتی با اتکا به نیهروی نظهارتی و های نوین و  یوههایی در کار بوده تا رسانهتالش

بهه وضهوح « انقالب دیجیتال»تعبیر های اجتماعی موجود سر و  کل دهند. از این نظر، پافشاری بر پ یسی، متناسب با ساختار

آمیز است؛ چرا که لفظ انقالب، چه در راستای بهتر  دن امهور و چهه در راسهتای بهدتر  هدن آن، از لحهاظ پوچ، گزاف و وعنه

 تاری ی همواره در پیوند با ایده دگرگونی ساختارهای اجتماعی موجود بوده است.

بها  ۱۹۹۰فرضی متعاتهب آن کهه آوایهش از دههه « جامعه دانش»ر دانش و اندازهای جدید عاهر چه با د، اعالن ظهور چشم

نشینی دولت و گسترش بهازاری کهه : عقبا بودرسید، در حقیقت تکرار همان مطالبات نولیبرال آ ن دت بیشتری به گوش می

فشهاری مهداوم بهر حهق وور کهه پااست. همان« عرصه رتابتی پویا با امکان دسترسی آسان و موانع ورودی ناچیز»مش اه آن 

در بازار به دنبال ندارد. نکته امها  «اجباری»این دست مطالبات پیامدی جز مشارکت پیشبرد حکایت دارد، « دسترسی همگانی»

بهازار رتهابتی »جاست که فضای سایبر، تنها چهار سال پس از آنکه آغوش به سوی مبادالت تجاری باز کهرد، در مقهام یهن آن

د. ایهن و یاد می« رنسانس رهبری تجاری و فنی آمریکا»د که از آن به هدآخر وعده چیزی میو دست دو  ناخته می« نمونه

نیهز  هناخته « ایهدئولووی کالیفرنیهایی»اش، تحت عنهوان دولتی-های همگرای ضدسنخ از لیبرترینیسم سایبری، با تمام تکانه

بود. اعالمیه بارلو نیهز کهه « اعالمیه استقالل فضای سایبر»تدوین  ب ش جان پری بارلو درای که الهام ود؛ همان ایدئولوویمی

 - کنهدبر مبنای اعالمیه استقالل ایاالت متحده به ت م جفرسون نو ته  ده، هر گونه مداخ ه دولتی در فضای سهایبر را رد می

 بردا ت لیبرال از بازار ندارد.هر نوع هرچند هیچ ا اره آ کاری به 

هایی ای که نظر بهه نقهش  هرکتتر به آن ا اره  د، خواستار کاهش انحاارها بودند؛ خواستههایی که پیشمتنتقریبا تمامی 

نظر کنهیم(، ای آن روزها )حاال اگر از گوگل و فیسبوک امروزی ههم صهرفچون اینتل و به خاو  مایکروسافت در بازار رایانه

امل سابق مایکروسافت، خهود دل خو هی از اسهتعاره ابر هاهراه اوالعهاتی نماید. بیل گیتس، بنیانگذار و مدیرعپوچ و عبث می
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کیهد کنهد، نهاظر بهر امشکل اص ی آن است که این استعاره بهیش از آنکهه بهر کاربردهها داللهت و ت»ندا ت، چرا که به باور او، 

از آن روی کهه بهه انهدازه کهافی دهد که ایهن اسهتعاره احتمهاال اما همین ا اره او به کاربردپذیری نشان می« هاست.زیرساخت

بهرداری ای پردهاز ایده« مسیر پیش رو»گیتس در کتاب پس جای تعجب نیست که تجاری نبود، مورد تبول گیتس واتع نشد. 

 دهد:او در ادامه چنین توضیح می .«نمونه غایی بازاربه مثابه  بکه تعام ی »توان آن را آرمانشهری نامید: کند که تنها میمی

ر هر خریداری تیمت هر فرو نده را بداند و هر فرو نده نیز از آنچه هر خریدار تادر به پرداخت اسهت خبهر دا هته با هد، اگ»

گیری کنند و منابع جامعه نیز بهه صهورت برابهر توانایی آن را دارند تا کامال آگاهانه تامیم  «بازار»آنگاه تمامی افراد حاضر در 

ها و خریهدارها بهه نهدرت آل آدام اسهمیت را محقهق سهازیم، چهون فرو هندهایم ایدهوز نتوانستهتوزیع خواهد  د. ما تا به امر

ای جههانی و و بهه دالل نههایی، واسهطه هکرد اینترنت اما دامنه بازار الکترونین را گسترده]...[  اوالعات کام ی در اختیار دارند

 « د.اینترنت بهشت خریدارها خواهد ]...[  ود فراگیر بدل می

ها توسط اینترنت و اعطای حق دسترسی همگهانی  مول بین خریدارها و فرو ندهاین به آن معناست که برتراری ارتباط جهان

اوالعهاتی نهاتص و »کنندگان بازار تنها  ود تا مشارکتهای   ای مانع از آن میبه تمامی انواع و اتسام کاالها از جانب رایانه

iا ند.در اختیار دا ته ب« محدود i  ست ا ایانجامد. این همان  یوهمی« رتابتی فراگیر و کارآمد»ارتباط و دسترسی همگانی به

توانند عاتبت به صهورت تمهام و کمهال توسهعه پیهدا کننهد )جالهب آنکهه الگهوی واتعها موجهود گیهتس در ایهن که بازارها می

هایی چهون تو گویی این بازارها هیچگهاه بها پدیهده - بودند« بازارهای الکترونیکی سالم»بندی، بازارهای سهام به عنوان صورت

سهت؛ بهه همهین ا های گونهاگونیسقوط و فروپا ی مواجه نشده بودند.( این تسم رتابت همگانی، از منظر گیتس، واجد مؤلفهه

کنهد.  اش و هبالقوههای اینترنتهی بهگوید که هر محاول باید از مشتریاعتبار، او بارها و بارها از لزوم ج ب توجهی س ن می

گهذارد. در کنهار  ده میسازیکند که اینترنت پیش پای تب یغات و تولیدی اساسا   ایکید میهایی تامندیگیتس بر امکان
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ترکیب به ظاهر ناسازه روزنامه   ای، این دوخت و دوز اختااصی پو اک بود که گویا جذابیت خاصی برای گیهتس دا هت. 

پهذیر ازه خود را به صورت الکترونیکی مش ص کند، آنگاه خیاوی سفار ی از وریهق اینترنهت امکانتوانست انداگر هر کس می

های ها بتواننهد در تعهداد زیهادی از فرو هگاهمشهتری» د کهه تر توصیف می د. بهشت خریدارهای گیتس آنجایی رو نمی

ترکیهب م ت هف سهبکی و سهایزی، درسهت  ۸۴۴۸از  هایی ب رند که از بین بیشدالر بیشتر جین ۱۰لیوایز، با پرداخت حدود 

 «مطابق مش اات آنان دوخته  ده با ند.

گهذارد، بهدون آنکهه گزینهه تقریبها یکسهان را در اختیارمهان می ۸۴۴۸ست که حق انت اب بین ا «آزادی»این انگاره غریبی از 

تهواره پردازی از تضا کهامال همین نوع مفهومها پیدا کرد. اتوان دیدی ک ی نسبت به این حجم از گزینهمش ص کند چگونه می

های مدیریتی مرکزی و سهازوکارهایی بهرای کهاهش وب است، چون مشکل اص ی  بکه جهانی وب دتیقا همین فقدان دستگاه

کند؛ حجمی که اغ ب بهه عنهوان گهواهی بهر تکثهر و ست که کاربر را با حجم وسیعی از اوالعات ممکن مواجه میهاپیچیدگی

جسهتجویی کهه »ست که به باور پژوهشهگرانی چهون ههارتموت وینک هر ا اوالعاتی وب مورد ستایش است. این در حالیثروت 

دانیم، وور کهه مهیالبتهه همهان« هزار نتیجه به دنبال دا ته با د، نه ثروت ب که صرفا پارازیت به بار آورده است.۱۲نزدین به 

 اند.ری ی دست و پا کردهموتورهای جستجو برای این معضل هم راهکاری تا

دسترسی کاربران بهه  نحوهکننده است. کانون اص ی تمرکز دیگر نه ها، نو ته گیتس حاکی از ین چرخش نگرانگذ ته از این

هاسهت. در حقیقهت بنها نیسهت کهه های تب یغهاتی و تولیهدی بهه مشتریدسترسهی  هرکت نحهوهاوالعات بهازارمحور، ب کهه 

های فیزیکی خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند؛ ب که گیتس بیشتر به دنبال آن اسهت تها ایهن هها صرفا اندازکنندهمارف

ها نامهپرسهش»خودآگاه مها را نیهز تجهاری سهازند: بتوانند ضمیر نیمه« افزاریهای نرمعامل»هدف ب ندمدت را تبیین کند که 
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افزاری  هما انگیزند. عامل نرمهایی ظریف و نامحسوس برمیواکنش توانند حاوی انواع و اتسام تااویری با ند که  ما را بهمی

 «کننده سازد.تواند با ارائه بازخوردهایی درباره تیاس نسبی  ما با دیگران، این فرآیند را سرگرمحتی می

آیهد، ه  همار میست که اسهتاندارد بها ای که در سایه تیاس  ما با دیگران در پی تعریف آن چیزیخواهانهچنین نظم تمامیت

کرد، چه ال گور ادعا میهای   ای، نه فقط از باب آنیانهآورد. از این منظر، راگیر کارآیی مارف را فراهم میامکان ر د چشم

توان محاوالتی ها میاند. حقیقت آن است که به کمن رایانههایی در خدمت افزایش کارآییب که در چارچوب خرید نیز ما ین

 دانند مورد نیاز ان است.ها پیشنهاد داد که  اید خود آنان )هنوز( نمینندهکرا به مارف

ست. بهر همهین ا «حدوحار بازار آزاد و باوری پایدار به فناوریهای توسعه بیآرمان»ای از آمیزه« باورانه ناسی فنفرجام»این 

از نظهر »نویسد: د؛ از جم ه می ائیل درتوزوس که میهای مشابه دیگری درباره وب نیز بر مر مار مانیفستتوان بیاساس، می

بها  -های آتن خواههد بهود فروشناپذیر درست مشابه بازار دستها به  ک ی وبیعی و اجتنابها و  بکهمن، جهان آینده رایانه

 « وند.این تفاوت که به جای کاالهای فیزیکی، این کاالهای اوالعاتی هستند که مبادله می

بینهی  هده و هایی که مورد بحث واتع  دند، از  کسته  دن موانع س ن رفته، گسهترش جههانی بازارهها پیشمتندر تمامی 

ب که کم و بیش در تالب  حد و مرز در کنار دسترسی نامحدود به اینترنت نه فقط در حد ین مطالبه،برپایی رتابتی جهانی و بی

ای مناسب حهال سهاختار ها به نظر آمیزهتمامی این مطرح  ده است. -نشان نام و یی بی«ما»هم اغ ب به نام  آن -ین فرمان 

آورد و تبعا تادر است خود را با فشهار سهرمایه پروتکل اینترنت امکان گستر ی تقریبا نامحدود را فراهم می»وب است، چرا که 

 «برای انبا ت و گسترش وفق دهد.

، این ترکیب جادویی جدید کهه خهواب و خیهال آن در اواسهط دههه «یداتتااد جد»، ۱۹۹۹اینگونه بود که حول و حوش سال 

داری جدیهد عاتبهت ای بهرای سهرمایهرسید احضار مداوم اینترنت در کالبد رسانهها  د. به نظر میپرورانده  ده بود، ورد زبان
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کهام بهه  هدت بهاال رفهت و دات هایآپموفق از آب درآمده است. تو گویی از ناکجاآباد و بی هیچ دلی ی، ارزش سهام اسهتارت

دانیم، این حباب هم به زودی با صهدایی مهیهب وور که به خوبی میساز واتعی بدل  د. البته هماناینترنت به ین ما ین پول

 به ک ی فرو پا ید.

 نیروی مولد اینترنت و روابط تولید -

نویسی برنامههای تابلای را که برای ما ینن برنامهپا گرفت و جریان یافت، به خوبی آ ۱۹۹۰دنبال کردن مباحثاتی که از دهه 

داری در چههار گو هه دنیها، از جم هه بهه عیار سهرمایهکند: آنان باید در خدمت گسترش کامل و تمامتنظیم  ده بود برمال می

از بهازار جههانی هر آپارتمان بدل به ب شهی « eBay»درون خویشتن هر سووه منفردی با ند. در همین راستا بود که با ظهور 

سایت   ای در حقیقت ویترینی برای بازاریابی خویشتن افراد دست و پا کرد. پل ترینور یکی از اولین متفکرانهی  د و هر وب

 خواهانه گفتمان تکثیریافته نولیبرال در اینترنت واکنش نشان داد:های تمامیتبود که نسبت به ویژگی

ایسهم خواههان حهق -نت]...[  کس آزاد نیست تا خارج از بازار آزاد باتی بماند.ه هیچکند کاین منطق در واتع چنین حکم می»

جا حاضر، یعنی یهن فضهای سهایبر ایسم خواهان اینترنت، تنها ین اینترنت، اینترنتی جهانی، اینترنتی همه-انت اب نیست: نت

ئولووی بازار آزاد )و لیبرالیسم به معنهای عهام آن(، وور که پیداست، درست همانند ایدهمگانی و نه چیزی کمتر از آن است. آن

 «زیستی وجود ندارد.در کنار اینترنت نیز امکان هیچ نوع هم

در این موضوع  ن کرد که آیا این تسم ت ایص، تنظیم  - به تبعیت از مارکس -توان تر ا اره  د، میوور که پیشاما همان

کاک بوده است یا خیر. البته که فروپا ی حباب اتتااد جدید پیشهاپیش بیهانگر و تجدید سازمان اینترنت به راستی بدون اصط

 پاسخ این پرسش است.
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، عمال در تعارش با «انقالب سوم صنعتی»های دیجیتال یا به عبارتی دیگر، از ظواهر امر چنین پیداست که گویا گسترش رسانه

های دیگهری چهون گذاری فایل و پدیدههای به ا تراکامون سایتچنانکه از منازعات حقوتی و تضایی پیر -ست ا داریسرمایه

ترین منهابع فرهنهگ توان در یکی از اص یاز این دست را می ادعاهاییآید. رد دی و پ ش غیرتانونی فی م برمیکپی کردن سی

ههای آتهی گیدربهاره بالقوه« سهایبرنتین»در کتهاب  ۱۹۴۸ای دیجیتال امهروز نیهز پیهدا کهرد. نهوربرت وینهر بهه سهال رسانه

 نویسد:چنین می« سریعگر فوقهای محاسبهما ین»

بدون دخالت عامل انسانی تنها به اندازه تمایل مها بهه صهرف آن میهزان  های خودکار و خطوط مونتاوفاص ه بین ما با کارخانه»

 اید درخهور بشهریت ]...[  های راداری در جنگ جهانی دوم کردیم.ست که برای مثال خرج مهندسی و توسعه تکنینا تال ی

امها بهدون  هن ]...[ نبا هد. ها آن را از  ر انجام کارهای دون و نامطبوع خال  کنند، یها  هاید ههم اینطهور با د که ما ین

توانهد ههم کفهاف هیچ نهرخ دسهتمزدی نمهی]...[ های بالقوه جدید را در تالب بازار آزاد بسنجیم  ایسته نیست که این توانایی

زن آمریکایی را بدهد، هم آنقدر کم با د که توانایی رتابت با کار ین ما هین حفهاری ب هار را دا هته زندگی ین کارگر ک نگ

تهر آن، خواههد تر و روزمرههای سهادهگیریکم در تاهمیمقالب صنعتی مدرن مس ما از ارزش توه فکری انسان، دسهتبا د. ان

، ین انسان معمولی با مههارت متوسهط یها کمتهر چیهزی بهرای فهروش [صنعتی] در صورت تکمیل دومین انقالب]...[ کاست. 

 «ن واهد دا ت که به تیمتش بیارزد.

، از آن «هادرک رسهانه» ده خود در نظریه رسانه، تحهت عنهوان و در کتاب اکنون کالسین ۱۹۶۴ال لوهان در سمار ال من

تهر امها وینهر زنهد.  هانزده سهال پیشموج می« هراس و ترس از بیکاری»کند که پس پشت  کایت می« خردیحماتت و بی»

ها نامید( به دلیل رتابتی که برای کاهش هزینههالب میآ کارا پی برده بود سومین انقالب صنعتی )که البته او آن را دومین انق

لوهان ههم مهارکس تر از منسال تبل ها در ابعادی وسیع خواهد  د. صدها و کارگاهسازی کارخانهکند، منجر به بهینهبرپا می
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« گهر در فرآینهد تولیهدظیمین نهاظر و تن»آفرینی در مقام جایی که کار کردن صرفا به نقشبه این تضیه پی برده بود که از آن

هر چقهدر تولیهد در نسهبت « کار دیگر سرچشمه اص ی ثروت ن واهد بود.»کم برای بیشتر افراد بدل خواهد  د، بنابراین دست

تولید مبتنهی »دا ته با د، «  دهزمان کارِ مستقیم صرف»وابستگی کمتری به « وضعیت عمومی دانش و پیشرفت فناوری»با 

ههای صهنعتی صهادق اسهت کهه از صهنعت این اصل برای مثال درباره روبات«  کند.درهم می»بیش از پیش  «بر ارزش مبادله

اند. بیکاری انبهوهی ها کارگر مازاد  دهخودکار ویدئویی، تاکنون منجر به اخراج می یونهای تمامخودروسازی گرفته تا فرو گاه

ال گسترش است و کساد بازارهای داخ ی را بهه دنبهال دا هته، پیامهد که هنوز به رغم افت پیوسته نرخ واتعی دستمزدها در ح

تواننهد ر هدند ههم نمیمستقیم همین اصل است. حتی آن دست جوامع خدماتی، اوالعاتی و دانشی که از ترار مع هوم رو بهه 

iحل این وضعیت با ندراه i i  مازاد و بیکهار کنهد.  تواند نیروی کار راهاست که فناوری دیجیتال میخاصه در همین ب شچون

که مورد نیازتان را دیواری، کمد یا هر آن چیز دیگری  توانید به صورت آنالین ب یت تطار و هواپیما، کتاب، لباس، کاغذ ما می

ای تهر در مغهازههای م ت ف جستجو کنید و چهه بسها  هرابی کهه پیشتان را انجام دهید، در بایگانیاست ب رید یا کار بانکی

ها و مشاورها هم کار خود را از تر گیر بیاورید. با این روند، بسیاری از فرو ندهدیکی مزه کرده بودید را به تیمتی ارزانهمین نز

 نویسد:دهند. رابرت کورتس در همین رابطه میدست می

، اینترنهت نیهز های صنعتی نحیهف  هد یها بهه ک هی از بهین رفهتواسطه ظهور روباتهبه همان سیاتی که بدنه کار تولیدی ب»

ست. موج اولیه انقالب میکروالکترونین به مراتب بیش از آن میزان نیهروی ا کار کم کردن از نیروی کار اداری و خدماتیبهدست

داری با اتکا به کاهش هزینه محاوالت و گسترش بازار، تادر به جذب دوباره آنان کاری را بیکار کرد که فرآیند استثمار سرمایه

های پیشین صنعتی بهود، دیگهر جوابگهوی انقالب دارانه نیروهای مولد که نتیجهبود. اگر سازوکارهای جبرانی در توسعه سرمایه

موج اولیه انقالب میکروالکترونین نبود، پس بدون  ن در موج دوم اینترنتی ایهن انقهالب نیهز حتهی کمتهر از پهیش کارسهاز 
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گیر و هرچه بیشهتر نهرخ بیکهاری انبهوه و سهاختاری: چنانکهه بهرای مثهال چیزی نیست جز ر د چشم این روندافتد. ثمره می

 «به جای چهار می یون با هشت تا ده می یون بیکار سر کند. باید در آینده مهوری فدرال آلمانج

 وند، تمامی محاوالت موجهود در ترین دستاوردها تحسین میکه امروزه به عنوان یکی از بزرگ ،«rfid»های پس وتتی چیپ

 هوند. ها و کارکنهان سهوپرمارکت از کهار بیکهار میانبارگردان کنند، آنگاه بیشترمیای ها، انبارها و جز آن را  بکهسوپرمارکت

ها، ب که همین روند مازادسازی نیهروی کهار اسهت. بهه همهین های جدید، نه بحث حفاظت از دادهبنابراین معضل حقیقی چیپ

گ دنیها انجهام وکار بهزرکسهب ۲۰۰درصد کهل فعالیهت اتتاهاد جههانی در  ۲۵، اگرچه ۲۰۰۵اعتبار، تعجبی ندارد که تا سال 

سازی، خودکارسازی درصد از نیروی کار انسانی بودند. هرچند  بیه ۷۵/۰تادر به است دام فقط وکارها گرفت، اما این کسبمی

رسد تعداد بیشتری از مهردم از چرخهه اند، اما به نظر میهای بالقوه نیروهای مولد را به  دت افزایش دادهسازی تواناییو  بکه

کند. آنانی کهه کهار اند؛ روندی که در نهایت کل ساختار اتتااد بازار را دچار بحران میبیرون رانده  ده «مارف -درآمد -کار»

کنند. این خهود بهه معنهای آن اسهت کهه نهه محاهوالت تولید هده کنند، بالطبع مالیات پرداخت نکرده و مارف هم نمینمی

تهادر  های حقوتی و سیاسی بازارر مقام ین نهاد مسئول در تبال چارچوب ود )بحران در بازار داخ ی( و نه دولت دفروخته می

های اروپایی گواهی بهر ایهن ادعاسهت. در ایهن بهین، آن دسهت ر د بسیاری از دولتبدهی آ کار و روبه -به ایفای نقش است 

بهرای حفهظ اسهتانداردهای هایی که  غل خود را از دست داده یا ناچارند کارهای خهرد و کوچهن انجهام دهنهد، کنندهمارف

وری را تاب بیاورند، ناگزیر زیر های سریع در نرخ بهرهوکارها نیز برای آنکه جهشگیرند. در عین حال، کسب ان وام میزندگی

 هوند. پهس بهدون  هن ههای اعتبهاری میوکارها همگی نیازمند وامها، دولت و کسبکنندهروند. بنابراین مارفبار بدهی می

 سابقه بازارهای مهالی اعتبهاری ازهای دیجیتال با ر د نرخ بیکاری انبوه و ساختاری و همچنین تورم بیترش فناوریتقارن گس
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داری و نیروههای دیجیتهال یها ای از تضاد و تعارش بین  رایط تولید سهرمایهب که نشانه ،به این سو تاادفی نیست ۱۹۷۰دهه 

 ای تولید است. بکه

های نوین صنایعی جدید و به تبع آن مشاغ ی جدید )حاال گیرم تنهها بهرای از ب ت بد، این استدالل بدیهی م الف که فناوری

آید. حقیقهت آن اسهت کهه در حهال حاضهر، تعهداد کنند، با واتعیت جور درنمی( ایجاد میebayهای دهندگان محمولهتحویل

 درآمدتر هم با ند(، به مراتب کمتر از آن دسهت مشهاغ یتر و کمهای پرم اوره ود )حتی اگر در ب شمشاغ ی که ایجاد می

  وند.ست که حذف میا

داری بهدون سرمایه»کند، منجر به ظهور های دیجیتال به هیچ عنوان، آنگونه که بیل گیتس ادعا میبا تمام این اوصاف، فناوری

 وند همین اتتااد بازار کنونی نیز کهه تنهها گزینهه پهیش وش باعث می وند. ب که در عنمی« نمونه غایی بازار»یا « اصطکاک

تعهارش بهین رونهد توسهعه »کمتری از خود نشان دهد. بنابراین  اید به تول مارکس، پای یهن  روی ماست، هر روز کارآمدی

iگفتس ن می اوری فنیاز جبربنه دهد که مارکس در میان با د. این به خوبی نشان می« مادی تولید و  اک ه اجتماعی آن v 

نیروهای مولهد » اجتماعی، ب که در عوش دغدغه رابطه بین نیروهای فناورانه تولید و  کل اجتماعی را دا ت: و نه از جبرباوری

ایهن مناسهبات کهه ابتهدا  ]...[   هوندای مش ص از ر د خود، با روابط تولید موجود دچار تعهارش میمادی جامعه، در مرح ه

 هوند. آنگهاه عاهر انقهالب اجتمهاعی فهرا اند، بدل به غل و زنجیر و مانعی بر سر راه آنها مینیروهای مولد بودههای ر د  کل

 v«.رسدمی

آنطهور کهه امها ایم. از آن غافهل مانهدهاست؛ معنهایی کهه اغ هب « انقالب دیجیتال»این همان معنای واتعی مستتر در اصطالح 

چهاره »نویسهد آنجها کهه می چنین معنایی را استنباط کرده بود،تر پیش ،حوزه سایبرنتیننوربرت وینر، متفکر پیشرو پیداست 

 «هایی انسانی جز خرید و فروش است.ای بر مبنای ارزشگمان برپایی جامعهکار بی
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بهین  هده وینهر بینیجای تعجب است که چطور در مباحثات امروزی سایبرنتین و مطالعات رسانه، هیچ ردی از تعهارش پیش

کهه تعهارش  بهه رغهم ایهن واتعیهت - خوردداری به چشم نمیای و  کل اجتماعی بازتولید سرمایههای فناوری رایانهگیبالقوه

رسد کهه بنابراین چنین به نظر میریزی با ع م سایبرنتین است. برنامههای تابلپیوند بین فناوریحیاتی در واتع برآیند موجود 

پرداز و کهالوس پیهاس، نظریهه ها و ارتباوهات کنهد.تواند کمن  ایانی به تجزیهه و تح یهل رسهانهیبازخوانی مارکس م هامروز

ههای سیاسهی گرایی غیرجبهری حامهل داللتغایهت - برانگیز هئبهدون  هن مسه - نظریه» نویسد:نگار آلمانی رسانه، میتاریخ

ستقر ده سایبر تهادر اسهت کهم و بهیش بهدون ههیچ کمکهی های مای با فناوریست؛ از جم ه این ایده که جامعها ایگسترده

های سهایبرنتین تادرنهد ههر سهازبندی]...[  های نامش ص( خود را به هیأت مط وبش درآورده و تثبیت کنهد.)هرچند با روش

سهایبرنتین آن های انحرافی را زمین حاص  یزی برای تحقق اهدافشان ترار دهند. نابهنجاری و اختاللی را ضبط کرده و تالوم

توانهد خهود را ست که میا  ود، چون در چنین  رایطیدائمی  کوفا می ست که در وضعیت ناآرامی و بحرانا ایتدرت حاکمه

 «استحکام ب شیده و تثبیت کند.

گهارد کهه انتر بهه آن ا هاره  هد، در اینجها نیهز پیهاس ایهن امکهان را نادیهده میروایت لیوتار که پیشاما درست همانند کالن

کننهده بهر ثباتثیراتی بیتوانند منشهأ تهارتبط عمال میهای دیجیتال مهای سایبرنتین، دانش برآمده از آنان و رسانهسازبندی

ای با ند که خود او به  ک ی مبهم و نابسنده توصیف کرده است. درست در نقطه مقابهل «جامعه»ا کال بازارمحور آن تسم از 

ثیرات امدنظر پیاس تنها تها مهادامی تابهل تشه یص اسهت کهه کسهی بها ایهن دسهت ته« ی آرمانشهریازدیاد و افزونگ»وینر، 

تر از ههر زمهان دیگهری به این سو محسهوس ۲۰۰۸سال رسد از کننده رودررو نشده با د؛ وضعیتی که البته به نظر میثباتبی

 ایم.تجربه کرده
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 موخره -

-و با فروپا ی حباب دات ۱۹۹۰های پایانی دهه ایم. در سالرار تاریخ بودهجالب است که در هزاره جدید هم به نوعی  اهد تک

به باد استهزا گرفته  د. پیش از  روع بحران « داری بدون اصطکاکسرمایه»بینانه گیتس درباره ظهور ین ، تاور خوشviکام

های وب امید بسته بود. باری دیگر به فناوریبار به نسل دوم بینانه مشابهی جریان دا ت که ایننیز گفتمان خوش ۲۰۰۸مالی 

تادر است منشأ انهواع نهوینی دمیده  ده بود، « های اجتماعیرسانه»کالبد در که حاال  رسید کاربردهای جدید اینترنتنظر می

ههای جدیهد اوریهای اجتمهاعی بهه مثابهه فناما این رویکرد نیز به رغم استفاده تمام عیار از  هبکهاز کار، ارزش و ثروت با د. 

خواهد از نو بهه مها یهادآور سهازد کهه های فردی، کارساز نبود. این  کست  اید میسازی ناخودآگاهو تجاری ی، مراتبتینظارت

هها  هاید صهرفا ها نیهز وجهود نهدارد. آنداری سازگار نیستند و هیچ راهی برای سازگار کردن آنهای دیجیتال با سرمایهرسانه

اند. این البته به خودی خود ما را بهه سهمت و ی با ند که به باور مارکس، رویاروی روابط تولید ترار گرفتههمان نیروهای مولد

کم ایهن آگهاهی را بهه مها رسد دسهتکند، اما به نظر میداری رهنمون نمیبندی اجتماعی نوین و پساسرمایهسوی ین صورت

 کار  ویم.بهباید هرچه زودتر دستکه  ب شدمی

 tripleC: Communication, Capitalism & Critiqueمجله اینترنتی منبع: 

 

 

 استاد و پژوهشگر مطالعات رسانه در دانشگاه بن آلمان *
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 ها:نوشتپی

                                                
 i هارایانهه مورد در خاصه دارند، آنان بکارگیری در سعی و  ده جاگیر هافناوری در چگونه مس ط گفتمانی هایکاربست کهآن سر بر بحث 

 تها اسهت آن مترصهد اسهفنج هماننهد درسهت و بهوده ریزیبرنامههتابل و بهاز تعریهف به بنا فناوری این که چرا دارد؛ موضوعیت  دت به

 و محه  ابزارگرایهی تسهم آن بها ا هتراکی وجهه ههیچ ریهزیبرنامهه فرآیند این. کند خود جذب برنامه تالب در را گفتمانی هایکاربست

 .کندمی جانبداری آن از «اوالعاتی ابر اهراه» و مارکسیسم نسبت  رح در ک نر داگالس که ندارد ناپایداری

 ii ایهدئولووی بهر بنا زیرا کرد، جستجو واتعیت در «کامل بازار» ین برپایی برای تالش در نیز را «دادهکالن» ظهور خاستگاه بتوان بسا چه 

 .  است پذیرامکان کامل  فافیت وجود پرتو در صرفا «کامل بازارهای» برپایی نئوکالسین

 iii همهین امها.«  هود تبهدیل تولید مستقیم نیروی به اجتماعی عام دانش» اند ده موجب فناوری و ع م که بود برده پی ترپیش مارکس 

 تحهوالت و( معیهار مثابه به ارزش) بورووایی تولید  یوه میان تنات » با که  ده مطرح گروندریسه از ب شی همان در ادتیق نیز او ادعای

 .دارد کار و سر «غیره و آالتما ین آن، بعدی

 iv اجتماعی مناسبات: »نویسدمی «ف سفه فقر» در که آنجا جم ه از. دارد لحنی چنین هایشنو ته از برخی در گاهبی و گاه مارکس البته 

 تغییر با و دهندمی تغییر را خود تولید های بوه جدید، مولد نیروهای آوردن دستهب با هاانسان. هستند مولد نیروهای با نزدین رابطه در

 تغییهر نیهز را خهود اجتمهاعی مناسهبات تمهامی - کننهدمی مینات آنان وسی ه به را خود مایحتاج که هایی یوه -  انتولیدی های یوه

 .«صنعتی اربابان با ایجامعه ب ارآبی، آسیاب و دهدمی تحویل فئودال اربابان با ایجامعه دستی آسیاب. دهندمی

 v دسهت به مارکسی تح یل مش ص بعد این از درستی تفسیر نو ته، مارکس بر که درخشانی  رح در کاستوریادیس پیداست، که آنطور 

 ایهن کههحالی در است؛ «مولد نیروهای ر د روند  دن کند» مسبب داریسرمایه تولید  رایط مارکس، منظر از کندمی ادعا او. دهدنمی

 ب وک در خیریات مدرنیزاسیون ایدئولووین هایتازیانه که  رایطی در اما.« بود تاورغیرتابل ترپیش که یافته  تابی چنان عوش در» روند

 را مولد نیروهای ر د مسیر آنان ادعایی «سوسیالیسم» اصطالح به این که ادعاست این بر گواهی حقیقت در  رق فروپا یده هم از اکنون

 و ر هد باور غیرتابل میزانی به را تولید نیروهای داریسرمایه که است آن بر ناظر - گروندریسه در خاصه  - نیز مارکس دیدگاه کرده، آزاد

 که داردبرمی میان از را کاری تسم آن مولد نیروهای ر د که چرا،  ودمی محدودیت دچار خود اعتبار، همین به درست و دهدمی توسعه

 و مبادلهه تولیهد، مناسهبات بها بهورووازی جدیهد جامعه: »است آمده کمونیست مانیفست در. است استوار آن پایه بر ارزش انبا ت فرآیند

 آن کنتهرل به تادر دیگر که ماندمی ایساحره به کرده، خ ق سترگ و عظیم چنین ایمبادله و تولید ابزار تردستانه که ایجامعه مالکیتش،
 مولهد نیروههای ر هد  دن کند سر بر بحث اینجا ظاهرا بنابراین.« است فراخوانده زیرین جهانی از افسون و سحر با که نیست هاییتدرت

 .است افتاده مولد نیروهای گیر رینگ گو ه که است تولید  رایط این رسدمی نظر به ب که نیست، تولید  رایط دستهب

 vi ایاالت فناوری بازار سهام ارزش غیرواتعی و گیرچشم افزایش با که است ۲۰۰۰ تا ۱۹۹۵ سال حدود از تاری ی ایبرهه کامدات حباب 

 از بینانههواتع چنهدان نهه انتظهارات نتیجهه فروپا هید، ههم از ک هی بهه ۲۰۰۴ تها ۲۰۰۰ هایسهال در کهه حباب این. بود همراه متحده

 بود. م اینترنتی های رکت در پرریسن هایگذاریسرمایه و حد از بیش گذاریارزش الکترونین، تجارت هایگیبالقوه
 


