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سرمايه داري پلتفرمي و روياي تازه بازار آزاد

دومينيك پييِترون
ترجمهي :كامران صداقتي

مرداد ١٣٩٨
١

توضيح مترجم :براي مبارزه با سرمايهداري ،شناخت ترفندهاي جديد آن ضروري است .پلتفرمها ] [١تنها
بازارهاي ديجيتال نيستند .آنها در صددند تمامي دستآوردهاي كارگران و زحمتكشان را نابود كنند .پلتفرمها
دموكراسي را به چالش ميكشند و در نهايت آن را از محتوا تهي ميكنند.

اين مقاله به بررسي نقش تازه كنسرنهاي پلتفرمي در سرمايه داري در حال دگرگوني ميپردازد.

 .١كنسرنهاي عظيم ديجيتالي نوين
پلتفرمهاي ديجيتالي مانند آمازون ،فيس بوك ،اوبر ) (Uberيا ايربيانبي ) (AirBnBدر دو دههي گذشته
دستخوش دگرگوني ژرف نهاديني شده و مرحله جديدي از سرمايهداري را اعﻼم كردهاند .آنها قلب اقتصاد نوين
ديجيتالي را به نمايش ميگذارند و از نگاه مصرفكنندگان تسهيﻼت فوقالعادهاي با خود به همراه ميآورند .اما
وعدههاي اميدواركننده اقتصاد اجتماعي -اكولوژيك شراكتي در خصوص پلتفرمهاي افقي و باز ،يا حتي وعدهي
پساسرمايهداري ديجيتال ،خود را به مثابه سفسطههاي شتابزده نمايان كردند .پلتفرمها پايانِ سرمايهداري
بحرانزدهي متاخر نيستند ،بلكه برعكس سوخت جديدي براي انباشت سرمايهاند كه وعدهي سود بيشتر
ميدهد .كنسرنهاي انگشتنمايي مانند گوگل ،آمازون ،فيسبوك ،اَپل و مايكروسافت ]گ.آ.ف.آ.م –
 -[GAFAMو همچنين غولهاي اينترنتي چيني مانند علي بابا ،بديو يا تنسنت موفق شدهاند تنها در فاصله
زماني سه دهه به جايگاه پربهاترين بنگاههاي اقتصادي جهان عروج كنند .پلتفرمها بر تمامي بازارهاي كليدي
ديجيتال مسلط شدهاند :مايكروسافت ،كنسرنِ مادرِ گوگل آلفابت و اَپل بر بازار سيستمهاي عامل چيرهاند،
آمازون بازار ديجيتال كاﻻهاي مصرفي و فيسبوك و آلفابت در آمريكا  ٨٠درصد بازار تبليغات را دراختيار دارند.
اين كنسرنها بهندرت در معرض خطر رقابت كﻼسيك سرمايهدارانه در راستاي تحديد قدرتشان در بازار ،قرار
دارند.
دليل گسترش سريع اين پلتفرمها را ميتوان در ساختار ويژهاي در همهي آنها يافت كه از يك الگوي واحد
تبعيت ميكند .پلتفرمها بازارهاي خصوصي هستند كه مانند فروشگاهي بزرگ عمل ميكنند .آنها فضايي
)ديجيتال( را فراهم ميكنند كه در آن هر بار دو )يا چند( گروه از كاربران در مقابل هم قرار ميگيرند –
مصرفكنندگان و توليدكنندگان ،ارائهدهندگان خدمات و سفارشدهندگانِ آنها ،كاربران رسانههاي اجتماعي و
شركتهاي تبليغاتي .برخﻼف فروشگاههاي معمولي ،پلتفرمها با زيرساختهاي ديجيتال مرز زماني و مكاني
ندارند ،يعني آنها همه جا و همه وقت در دسترس هستند و ميتوانند بهتوسط سرِوِرهاي داراي ظرفيت باﻻ با
سرعتي غيرقابل تصور گسترش يابند.

٢

اين امر گرايش به انحصاريشدن شركتهاي پلتفرمي را تسهيل ميكند .به اين ترتيب پيآمدهاي قويِ مثبت
شبكهاي بر بازارهاي ديجيتال تاثير ميگذارند ،يعني هرچه كاربران يك پلتفرم بيشتر باشند ،به همان نسبت آن
پلتفرم براي ديگران جذابتر ميشود .پلتفرمها سعي ميكنند اين روند را براي كاربران از طريق باﻻ بردن
مخارج تعويض به پلتفرمهاي رقيب ،بيشتر تقويت كنند و آنها را به طور دائمي جزو مشتريان خود نگهدارند.
شركتهاي پلتفرمي با كمك سرمايهگذاران خود مدل »اولويت رشد بر سود« را دنبال كرده و تﻼش ميكنند با
تحمل زيان بسيار سامانهي بازار خود را بهنحو تهاجمي گسترش دهند .كنسرنهاي بزرگ پلتفرمي فعال در
رشتههاي گوناگون ،عمﻼ جايگاه مسلط بر بازار در سطح جهاني را به خود اختصاص دادهاند .آنها مكانيسم
قيمتها را كنترل ميكنند و سودهاي فوقالعاده ،يا بهاصطﻼح رانتهايي ،بهدست ميآورند كه با آنها ميتوان
رقباي احتمالي را به موقع خريد و به سرعت بر بازارهاي جديد مسلط شد.
 -٢بازارهاي جديد ،مقرراتزدايي جديد
پلتفرمها منطق بازار را مرتباً به حوزههاي بيشتري از زندگي گسترش ميدهند .يك نمونه بارز در اين رابطه
پلتفرمهاي كار موقت ) (Gig-Workingمانند  Mechanical Turk, Uber, Deliverooيا
 Upworkاست كه در آنها مرزهاي بين اوقات فراغت خصوصي و كار حرفهاي از بين ميرود .كارهايي كه
تا كنون عاري از منطق تجاري بودند )صرف شام با يكديگر ،بيرون بردن سگ ،نصب اجزاء يك مبل و غيره(
امري تجاري ميشوند و به وسيلهاي براي كسب درآمد فوج روزافزوني از »كارگران روزمزد ديجيتال« تبديل
ميگردند .در پلتفرمهايي مانند گوگل و فيس بوك نيز كاربران در اوقات فراغت خود »كار ميكنند« و با توجه
به آگهيهايي كه مخصوص آنها است ،مخارج اين خدمات رايگان را ميپردازند .محدوده ديگري كه پلتفرمها
در حال گسترش به آن هستند توليدات صنعتي است .در اين بخش شركتهايي مانند جنرال الكتريك،
رولزرويس يا زيمنس پلتفرمهاي خود را برپا ميكنند كه در آنها اشخاص ثالث نرمافزارهايي جهت هدايت
روندهاي توليد عرضه ميكنند و شركتهاي صنعتي ميتوانند آنها را اجاره كنند .همزمان پلتفرمها بيش از
پيش در بازارهاي غيرديجيتال نفوذ ميكنند .در اوايل سال  ٢٠١٨آمازون اولين فروشگاه بزرگ خود را در سياتل
افتتاح كرد و در نظر دارد به زودي حساب جاري عرضه كند .فيسبوك و گوگل بيشتر در توسعه خطوط انتقال
اطﻼعات اينترنتي سرمايهگذاري ميكنند ،در حال حاضر مسافران تاكسي در نيويورك بيشتر از خدمات شركت
 Uberاستفاده ميكنند تا تاكسيهاي زرد )» («Yellow Cabsو هتلهاي بيشتري جهت كرايهدادن
اتاقهايشان آگهيهاي خود را در پلتفرم  AirBnBانتشار ميدهند .اين نمونهها نشان ميدهند كه پلتفرمها
چيزي بيش از فقط يك شركت ساده هستند .آنها بهطور روزافزون نمايانگر زيرساخت مركزي جامعه ما در قرن
بيستويكم هستند.
اما زيرساخت پلتفرمها برخﻼف آنچه مرسوم است )مثﻼ در عرصهي خدمات اجتماعي( بهطور دموكراتيك شكل
نميگيرد ،بلكه توسط آلگوريتمهايي كه در مالكيت آنها است ،تعيين ميشود .به اين ترتيب با پلتفرمها فرم
جديدي از مناسبات پيچيدهي سلطه برقرار ميگردد ،يعني مديريتي آلگوريتمي كه فقط امكان عملكردهاي
٣

معيني را براي كاربران در نظر دارد و اين چنين شرايط اندركنشهاي اجتماعي را تعيين ميكند .اين نكته به
ويژه در محدودهي كار بهچشم ميخورد ،جائيكه پلتفرمها سفارشهاي كاربران خود را به موسسات ظاهراً
مستقل ارجاع ميدهند .اين تركيب سه جانبه به معناي لغو ارتباط محكم بين كارفرمايان و كارگران دائمي بوده
و تشديد بازاري شدن روابط كار را به نمايش ميگذارد كه در سالهاي  ٧٠ميﻼدي با برونسپاري ] [٢شروع
شد و به تدريج تمام قانون كار براي الزامي بودن بيمههاي اجتماعي ،امنيت شغلي ،شراكت اجتماعي كارگران و
كارفرمايان و غيره را نقض ميكند.
اما نه تنها قانون كار ،بلكه قانون ماليات هم با توجه به سلطه تكنولوژيك پلتفرمها منسوخ به نظر ميآيد .چرا
كه پلتفرمها ميتوانند به دليل كاراكتر بينالمللي و فرا مرزي خود محصوﻻت و خدماتي را عرضه كنند ،بدون
آنكه در كشور مربوطه عمﻼً محل كار داشته باشند .از آنجا كه داشتن محل كار ثبتشده هنوز هم پيش شرط
پرداخت ماليات است ،درآمدهاي پلتفرمها از نظر قانون ماليات بينالمللي در مواردي اصﻼً قابل ثبت نيستند .از
تنظيم يك قانون ماليات ديجيتال در سطح اتحاديه اروپا كه مانع چنين وضعي باشد ،تاكنون ،از جمله توسط
حكومت آلمان ،جلوگيري شده است .عﻼوه بر اين بسياري از پلتفرمها از مدلهاي كﻼسيك فرار مالياتي استفاده
ميكنند ،به طور نمونه با انتقال سودهاي شركتهاي محلي خود به شركت اصلي در ايرلند يا به كشورهايي كه
داراي نرخ مناسبتر مالياتي هستند ،از طريقِ پرداخت حقامتيازهايِ مبالغهآميز .مسئله ديگر از لحاظ قانون
مالياتي بازارهاي ديجيتال مانند آمازون يا ايبِي ،عدم پرداخت ماليات غيرمسقيم با توسل به عرضهكنندگان
غيرمحلي است .آنها به اين بهانه كه پرداخت ماليات به عهده عرضهكنندگان غيرمحلي است ،از مسئوليت شانه
خالي ميكنند ،اما با ارائه قيمتهاي مناسبتر در پلتفرمهاي خود غيرمستقيم سود ميبرند.
 -٣ورود به عصر ديجيتال با پيمان نامه تجارت آزاد
گسترش تكنولوژي پلتفرمي با مقاومت روزافزون اجتماعي روبرو است .برلين و پاريس مقررات سختي براي
 AirBnBوضع كردهاند ،فعاليت  Uberبهطور قانوني ممنوع شده و كاركنان پلتفرم  Crowdflowerبه
دادگاه شكايت كردهاند ،چرا كه درآمد كمتري از دستمزد حداقل دارند .در مقابل ،پلتفرمها سعي ميكنند موقعيت
و منافع خود را از طريق بهتصويب رساندن قراردادهاي بينالملليِ معتبر حفظ كنند .آنها در سطح اتحاديه اروپا
در سازمان »اروپاي ديجيتال« كه ﻻبي آنها است ،متشكل شدهاند ،در آمريكا خود را »ائتﻼف خدمات صنعتي«
مينامند و در آلمان در اتحاديه بيتكام )» («BITKOMعضو هستند .پلتفرمها به شيوه كﻼسيك تجارت آزاد
عليه »حمايت از توليدات ديجيتال بومي« مبارزه ميكنند و خواهان از ميان برداشتن تعرفههايي هستند كه مانع
تجارت در بخش ديجيتالاند [٣] .در كنار خواست حذف تعرفههاي گمركي بر محصوﻻت ديجيتال و محافظت
از سرمايهگذاريهاي خارجي ،توجه اصلي آنها معطوف به دور زدن قوانين مربوط به محافظت از اطﻼعات است.
به زعم آنها مشخصاً مقررات كشورهايي كه پلتفرمها را موظف ميكنند اطﻼعات خصوصي كاربران خود را در
همان كشور ذخيره كنند ،باعث مخارج زياد و مانعي براي رشد هستند .در تطابق با اين امر كميسيون اتحاديه
اروپا در راهبرد »تجارت براي همه« اعﻼم آمادگي كرد تا با استفاده از قرارداد خدماتي  TiSAو ديگر
٤

قراردادهاي تجاري به حمايت از گسترش تجارت الكترونيك ) ( E-Commerceپرداخته و جريان فرا مرزي
اطﻼعات را آزاد كند [٤] .در قرارداد تجاري اتحاديه اروپا و كانادا ) (CETAو همچنين در قرارداد تجارت آزاد
اتحاديه اروپا با ژاپن ) (JEFTAبهطور ضمني و آشكار تسهيﻼتي جهت جريان آزاد اطﻼعات و همكاريهايي با
هدف حذف محدوديتها در زمينه تبادل آزاد اطﻼعات و فنون ارتباطات درنظر گرفته شده است .با وجود
بندهايي از قرارداد كه بهطور صوري ميبايستي نظارت نهادهاي دولتي بر جريان تبادل اطﻼعات را ممكن سازد،
ناامنيها و محملهايي براي تفسير ايجاد ميگردد كه حق اساسي هر فرد مبني بر تصميمگيري در بارهي
اطﻼعات مربوط به خود را محدود ميكند[٥] .
توجه اقتصادي به استفاده از اطﻼعات شخصي بسيار زياد است ،به همين دليل اين اطﻼعات »مواد خام
سرمايهداري پلتفرمي« نيز ناميده ميشوند .پلتفرمهايي مانند گوگل و فيسبوك با استفاده از بهاصطﻼح
بهرهبرداري از اطﻼعات ) ،(Data-Miningبه جمعآوري و تحليل حجم عظيمي از اطﻼعات ميپردازند تا
نمايهي تفصيلي از كاربران تهيه كنند .اين نمايهها را ميتوان براي تبليغات هدفمند ،تقلب در انتخابات و يا به
عنوان وسيله كنترل افراد توسط سازمانهاي امنيتي به كار گرفت [٦] .براي آمازون هم ارزيابي حجم عظيم
اطﻼعات در باره عادات مصرفي كاربرانش يكي از بخشهاي اساسي راهبرد تجاري است – آمازون سودآورترين
محصوﻻت را شناسايي ميكند ،و با عرضه آنها رقيبان را از پلتفرم بيرون ميراند.
اين امر نشان ميدهد كه اقدام مدرن محافظت از اطﻼعات نبايد تنها به ممنوعيت ساده تجارت اطﻼعات
محدود شود .چرا كه كنسرنهاي تكنولوژي با پاسداري از گنجينه اطﻼعاتي خود ،موانع ورود شركتهاي جديد
را بيشتر ميكنند و اين كار به انحصارگري پلتفرمهاي بزرگ دامن ميزند .از اين زاويه ﻻزم است كه نقل و
انتقال اطﻼعات ،به اصطﻼح قابليت همكاري بين پلتفرمها به آنها تحميل شود تا قدرت كنسرنهاي گ.آ.ف.آ.م
محدود گردد .نقطه حركت آغازين هر كنترل دولتي بايد در هر حال بهرسميت شناختن حق فرد بر تصميمگيري
دربارهي اطﻼعات مربوط به خود باشد ،يعني حق تصميم آزادانه كاربران در اين خصوص كه كدام شركت ،با چه
هدفي و تا چه مدتي ميتواند از اطﻼعات شخصي استفاده كند .براي اين منظور وضع قوانين جديدي ﻻزم است
كه قدرت كنترل افراد را بر انتشار يا واگذاري اطﻼعات شخصيشان تقويت كند ،از حريم خصوصي بهتر
محافظت كرده و در موارد معيني جمعآوري اطﻼعات را بهخاطر امنيت شغلي كامﻼً ممنوع كند .تا زمانيكه
چنين قوانيني وجود ندارند ،هيچ قرارداد تجاري كه به نفع كنسرنهاي پلتفرمي كوتاه بيايد و حق اساسي بر
محافظت از اطﻼعات را تضعيف كند ،قابل قبول نيست.
» -٤پلتفرمها بهكساني تعلق دارند كه روي آنها زندگي ميكنند« – اقتصاد ديجيتال نوع
ديگري ممكن است
هيجان اينترنت فروكش كرده است .وعدههاي زندگي مرفهتر با محيط زيست سالمتر از طريق اقتصاد شراكتي
) ،(Sharing-Economyاز طريق شانس دستيابي به سهمي بيشتر از پلتفرمهاي جمعيكاري
٥

) (Crowdworking-Plattformenو رشد توامان بشريت به ميمنت رسانههاي اجتماعي ،امروز بيروح و
فرسوده جلوه ميكند .امروز سرمايهداري پلتفرمي بزرگترين ظرفيت رهاييبخش فنآوري ديجيتال را تهديد
ميكند تا به ضد خود تبديل شده و آخرين بازمانده آزادي انساني در جوامع را در سيستم مصرفي ادغام كند .با
اين وضع چگونه ميتوان فنآوري پلتفرم ديجيتالي را در خدمت جهاني عادﻻنهتر به كار گرفت؟
بديلي براي كنسرنهاي عظيم ديجيتالي كه به بحثي گسترده دامن زده است ،پلتفرم تعاوني است كه در آن
مدل آزمودهشدهي تعاوني با اقتصاد ديجيتالي درهم ميآميزد [٧] .نمونههايي مانند  FairMondoدر مقابل
آمازون نشان ميدهد كه تكنولوژي پلتفرمي محمل مناسبي جهت ايجاد شركتهايي با مالكيت اشتراكي است
كه براساس ارزشهاي اجتماعي -اكولوژيكي غير انتفاعي استوارند و با مسئوليت به اطﻼعات كاربران خود
برخورد ميكنند .همين امر در نهادهاي عمومي هم ميتواند عملي باشد .چرا نبايد در سطح محلي پلتفرمي براي
تاكسي ،كارهاي پيشهوري يا اجاره اتاق بنا نهاد كه به عنوان بخشي از خدمات عمومي به دست شهرداريها و
بخشداريها اداره شوند؟ به اين ترتيب بخشداريها ميتوانند با تاكيد بر استقﻼل خود درآمدهاي حاصله را در
پروژههاي عمومي سرمايهگذاري كنند و شرايط كاري مناسبي در سطح پلتفرمهاي محلي كارهاي موقتي
) (Gigworking-Plattformenايجاد كنند.
با اين وصف ،جاي نگراني است كه پروژه پلتفرمِ از پائين به باﻻ در مقابل نيروي برتر غولهاي اينترنتي در
مرحله نخست شانسي نداشته باشد .از اين رو ،وضع مقررات دولتي براي كنترل دموكراتيك بر اقتصاد پلتفرمي
ضروري است تا امكاناتي براي پلتفرمهاي خودگردان محلي ايجاد كند .براي اين منظور اقدامات زير را ميتوان
انجام داد :اداره رسيدگي به امور كارتلها بايد بتواند جلوي گسترش امپراطوريهاي تكنولوژي را كه با خريد
شركتهاي ديگر هر روز بزرگتر ميشوند ،بگيرد .كنسرنهاي پلتفرمي نبايد اجازه داشته باشند براي محصوﻻت
خود در بازارهاي ديجيتال امتياز قائل شوند .در كنسرنهايي مانند گوگل و فيسبوك كه فنآوريهاي كليدي
در دست بخش خصوصي است بايد بهطور مشخص درباره جداسازي بخشهاي آنها يا اشتراكيكردن آنها
بحث شود .بهعﻼوه همانطور كه در باﻻ شرح داده شد ،قوانين مالياتي و حفظ دادههاي شخصي كاربران بايد با
درنظرگرفتن اقتصاد پلتفرمي تنظيم شود .جهت حمايت موثر از شاغليني كه ظاهراً بهطور مستقل در پلتفرمها
كار ميكنند ضروري است كه حداقل كارمزد ،چيزي همانند با دستمزد حداقل و مدلهاي جديدي از بيمههاي
اجتماعي مانند درآمد بيقيد و شرط پايه براي همه در نظر گرفته شود.
انقﻼب پلتفرمي نيروي تغييري باورنكردني به همراه دارد و زيربناهاي ذهنيت ما را دگرگون ميسازد .چيزي كه
در گذشته نقض حريم خصوصي به شمار ميآمد ،امروز به عنوان حضور گسترده در شبكه اجتماعي مورد تمجيد
است .چيزي كه در گذشته به عنوان كﻼهبرداري در بيمههاي اجتماعي تلقي ميشد ،امروز به عنوان تحقق
استعدادهاي فردي مورد تجليل ميليونها نفر از شاغﻼن در پلتفرمها است .براي اينكه تكنولوژي پلتفرمي به
ساختار اقتدارگرايانه  -سرمايهدارانه تبديل نشود ،ﻻزم است جنبش جامعهي مدني در تقابل با آن شكل بگيرد كه
ظرفيتهاي تكنولوژي نوين را تشخيص ميدهد و خواستار اقتصادي دموكراتيك ،اجتماعي و ديجيتالي است.
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