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تنها  ]١[ ها   ترفندهاي جديد آن ضروري است. پلتفرمداري، شناخت    براي مبارزه با سرمايهتوضيح مترجم: 
ها    آوردهاي كارگران و زحمتكشان را نابود كنند. پلتفرم   ها در صددند تمامي دست   بازارهاي ديجيتال نيستند. آن

  كنند.   نهايت آن را از محتوا تهي مي در كشند و   دموكراسي را به چالش مي

  

  .پردازد   مي در سرمايه داري در حال دگرگوني يمپلتفر هاي   كنسرنتازه مقاله به بررسي نقش اين 

  

  عظيم ديجيتالي نوين هاي   كنسرن. ١

 گذشته  ي در دو دهه )AirBnB( بي   ان   يا ايربي Uber)( وبريجيتالي مانند آمازون، فيس بوك، اد هاي                        پلتفرم
آنها قلب اقتصاد نوين  .اند اعالم كردهداري را  جديدي از سرمايهمرحله و رف نهاديني شده ژ دگرگونيدستخوش 

اما  .آورند به همراه ميبا خود  اي   العاده فوقتسهيالت كنندگان    گذارند و از نگاه مصرف ميديجيتالي را به نمايش 
 ي يا حتي وعده ،باز هاي افقي و تفرمشراكتي در خصوص پل اكولوژيك - اجتماعي كننده اقتصاداميدوار هاي   وعده
 داري   سرمايه ايانِپ ها   زده نمايان كردند. پلتفرم شتاب هاي   جيتال، خود را به مثابه سفسطهدي داري   سرمايه   پسا

تر  سود بيش ي كه وعده اند   براي انباشت سرمايه يسوخت جديدعكس نيستند، بلكه بر ي متاخر زده بحران
 – گ.آ.ف.آ.م[پل و مايكروسافت اَ، بوك   گل، آمازون، فيسنمايي مانند گو هاي انگشت   دهد. كنسرن مي

GAFAM[-  اند تنها در فاصله    موفق شدهسنت    چيني مانند علي بابا، بديو يا تن اينترنتيهاي    همچنين غولو
تمامي بازارهاي كليدي بر ها    . پلتفرمعروج كنندهاي اقتصادي جهان    ترين بنگاهپربهاجايگاه زماني سه دهه به 

اند،    هاي عامل چيره   بر بازار سيستماَپل گوگل آلفابت و  مادرِ    اند: مايكروسافت، كنسرنِ   ديجيتال مسلط شده
 صد بازار تبليغات را دراختيار دارند.   در ٨٠بوك و آلفابت در آمريكا    كاالهاي مصرفي و فيسآمازون بازار ديجيتال 

شان در بازار، قرار  دارانه در راستاي تحديد قدرت سرمايه كالسيك در معرض خطر رقابتندرت  بهها    اين كنسرن
  دارند.

    ي واحداز يك الگو يافت كهآنها  ي همهدر اي    ويژه ساختارتوان در  ها را مي   دليل گسترش سريع اين پلتفرم
 فضاييكنند. آنها    بزرگ عمل مي يها بازارهاي خصوصي هستند كه مانند فروشگاه   كند. پلتفرم تبعيت مي

 –گيرند    در مقابل هم قرار مياز كاربران  ) گروهچند (يا هر بار دودر آن كنند كه    ميفراهم (ديجيتال) را 
هاي اجتماعي و    آنها، كاربران رسانه دهندگانِ دهندگان خدمات و سفارش ارائه كنندگان و توليدكنندگان، مصرف
هاي ديجيتال مرز زماني و مكاني    ها با زيرساخت   هاي معمولي، پلتفرم   برخالف فروشگاه هاي تبليغاتي.      شركت

ظرفيت باال با رهاي داراي وِتوسط سرِ بهتوانند    هستند و مي و همه وقت در دسترسندارند، يعني آنها همه جا 
   سرعتي غيرقابل تصور گسترش يابند.
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آمدهاي قويِ مثبت    پيبه اين ترتيب  كند.   هاي پلتفرمي را تسهيل مي   شركت شدن اين امر گرايش به انحصاري
آن تر باشند، به همان نسبت  ، يعني هرچه كاربران يك پلتفرم بيشگذارند   تاثير ميبر بازارهاي ديجيتال اي    شبكه

از طريق باال بردن براي كاربران كنند اين روند را    ها سعي مي   شود. پلتفرم   تر مي براي ديگران جذابپلتفرم 
 .دارندريان خود نگهتتر تقويت كنند و آنها را به طور دائمي جزو مش هاي رقيب، بيش   به پلتفرم مخارج تعويض

كنند با  تالش مي و را دنبال كرده »سودبر رشد اولويت «گذاران خود مدل    با كمك سرمايه يهاي پلتفرم   شركت
فعال در هاي بزرگ پلتفرمي    نحو تهاجمي گسترش دهند. كنسرن بازار خود را به ي زيان بسيار سامانهتحمل 

آنها مكانيسم  اند.   هاي گوناگون، عمال جايگاه مسلط بر بازار در سطح جهاني را به خود اختصاص داده   رشته
توان    آورند كه با آنها مي   دست مي به هايي، اصطالح رانت العاده، يا به فوقهاي كنند و سود   ها را كنترل مي   قيمت

  رقباي احتمالي را به موقع خريد و به سرعت بر بازارهاي جديد مسلط شد.

   زدايي جديد   هاي جديد، مقرراتربازا -٢

يك نمونه بارز در اين رابطه  دهند.   تري از زندگي گسترش مي هاي بيش   ها منطق بازار را مرتباً به حوزه   پلتفرم
يا   Mechanical Turk, Uber, Deliverooمانند ) Gig-Working( كار موقت هاي   پلتفرم

Upwork  رود. كارهايي كه    اي از بين مي   خصوصي و كار حرفهفراغت ها مرزهاي بين اوقات    ست كه در آنا
بردن سگ، نصب اجزاء يك مبل و غيره)  (صرف شام با يكديگر، بيرون تا كنون عاري از منطق تجاري بودند

تبديل  »كارگران روزمزد ديجيتال«زوني از فوج روزافاي براي كسب درآمد    به وسيلهشوند و  امري تجاري مي
توجه با و  »كنند   كار مي«كاربران در اوقات فراغت خود  نيزهايي مانند گوگل و فيس بوك    گردند. در پلتفرم   مي

ها    . محدوده ديگري كه پلتفرمپردازند   خدمات رايگان را مي اين ها است، مخارج   هايي كه مخصوص آن   به آگهي
هايي مانند جنرال الكتريك،    هستند توليدات صنعتي است. در اين بخش شركتبه آن در حال گسترش 

افزارهايي جهت هدايت    كنند كه در آنها اشخاص ثالث نرم   ميبرپا هاي خود را    پلتفرم رولزرويس يا زيمنس
بيش از ها    زمان پلتفرم   ها را اجاره كنند. هم   توانند آن   هاي صنعتي مي   كنند و شركت   ندهاي توليد عرضه ميرو

خود را در سياتل  بزرگ آمازون اولين فروشگاه ٢٠١٨در اوايل سال  كنند.   در بازارهاي غيرديجيتال نفوذ مي پيش
تر در توسعه خطوط انتقال  بوك و گوگل بيش   فيس افتتاح كرد و در نظر دارد به زودي حساب جاري عرضه كند.

از خدمات شركت  تر بيشن تاكسي در نيويورك اكنند، در حال حاضر مسافر   مي گذاري اطالعات اينترنتي سرمايه
Uber هاي زرد ( تاكسيكنند تا    استفاده مي»Yellow Cabs«( دادن  ي جهت كرايهتر بيشهاي    و هتل

ها    دهند كه پلتفرم   ها نشان مي   دهند. اين نمونه   انتشار مي AirBnBهاي خود را در پلتفرم    هايشان آگهي اتاق
زيرساخت مركزي جامعه ما در قرن نمايانگر روزافزون  طور   آنها به چيزي بيش از فقط يك شركت ساده هستند.

  .هستندويكم  بيست

طور دموكراتيك شكل  خدمات اجتماعي) به ي در عرصه(مثال  آنچه مرسوم استبرخالف ها    اما زيرساخت پلتفرم
فرم ها    شود. به اين ترتيب با پلتفرم   ها است، تعيين مي   هايي كه در مالكيت آن   گيرد، بلكه توسط آلگوريتم   نمي

كردهاي    آلگوريتمي كه فقط امكان عمل يمديريت يعني ،گردد   سلطه برقرار مي ي از مناسبات پيچيدهجديدي 
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كند. اين نكته به    اجتماعي را تعيين مي هاي اندركنش چنين شرايط    نظر دارد و اين معيني را براي كاربران در
 خود را به موسسات ظاهراً هاي كاربران   ها سفارش   كه پلتفرم خورد، جائي   چشم مي كار به ي   ويژه در محدوده

اين تركيب سه جانبه به معناي لغو ارتباط محكم بين كارفرمايان و كارگران دائمي بوده  .دهند   ارجاع ميمستقل 
شروع ] ٢[ سپاري برون ميالدي با ٧٠هاي    گذارد كه در سال   كار را به نمايش مي و تشديد بازاري شدن روابط 

كارگران و  اجتماعيراكت شلي، هاي اجتماعي، امنيت شغ   بيمه الزامي بودن شد و به تدريج تمام قانون كار براي
  كند.    و غيره را نقض مي كارفرمايان 

چرا  آيد.   به نظر مي ها منسوخ   اما نه تنها قانون كار، بلكه قانون ماليات هم با توجه به سلطه تكنولوژيك پلتفرم
كنند، بدون مرزي خود محصوالت و خدماتي را عرضه  المللي و فرا   توانند به دليل كاراكتر بين   ها مي   كه پلتفرم

هنوز هم پيش شرط شده  ثبتكه در كشور مربوطه عمالً محل كار داشته باشند. از آنجا كه داشتن محل كار  آن
از المللي در مواردي اصالً قابل ثبت نيستند.    ها از نظر قانون ماليات بين   درآمدهاي پلتفرمپرداخت ماليات است، 

از جمله توسط تاكنون، ،    ه اروپا كه مانع چنين وضعي باشدتنظيم يك قانون ماليات ديجيتال در سطح اتحادي
هاي كالسيك فرار مالياتي استفاده    از مدل ها   ت. عالوه بر اين بسياري از پلتفرمجلوگيري شده اس ،حكومت آلمان

هاي محلي خود به شركت اصلي در ايرلند يا به كشورهايي كه    انتقال سودهاي شركتبا به طور نمونه كنند،    مي
از لحاظ قانون آميز. مسئله ديگر    مبالغه امتيازهايِ حق پرداخت ، از طريقِتر مالياتي هستند   راي نرخ مناسبدا

كنندگان  توسل به عرضه با غيرمسقيمدم پرداخت ماليات ع ،يبِ   يامالياتي بازارهاي ديجيتال مانند آمازون يا 
شانه كنندگان غيرمحلي است، از مسئوليت  عرضه غيرمحلي است. آنها به اين بهانه كه پرداخت ماليات به عهده

  برند.   غيرمستقيم سود مي هاي خود   تر در پلتفرم   هاي مناسب   كنند، اما با ارائه قيمت   خالي مي

  ورود به عصر ديجيتال با پيمان نامه تجارت آزاد -٣

با مقاومت روزافزون اجتماعي روبرو است. برلين و پاريس مقررات سختي براي  يگسترش تكنولوژي پلتفرم
AirBnB فعاليت اند،    وضع كردهUber شده و كاركنان پلتفرم  طور قانوني ممنوع هبCrowdflower  به

موقعيت  كنند   ها سعي مي   دارند. در مقابل، پلتفرمحداقل  از دستمزد يكمتر اند، چرا كه درآمد   دادگاه شكايت كرده
ها در سطح اتحاديه اروپا    آن معتبر حفظ كنند. الملليِ   قراردادهاي بين رساندن تصويب بهو منافع خود را از طريق 

 »خدمات صنعتي ائتالف«اند، در آمريكا خود را    ها است، متشكل شده   كه البي آن »اروپاي ديجيتال«در سازمان 
ها به شيوه كالسيك تجارت آزاد    پلتفرمعضو هستند.  )»BITKOM«كام ( بيتنامند و در آلمان در اتحاديه    مي

هايي هستند كه مانع    كنند و خواهان از ميان برداشتن تعرفه   مبارزه مي »حمايت از توليدات ديجيتال بومي«عليه 
بر محصوالت ديجيتال و محافظت  ي گمركيها   در كنار خواست حذف تعرفه ]٣[ .اند تجارت در بخش ديجيتال

. است ظت از اطالعاتفحامبه دور زدن قوانين مربوط به معطوف هاي خارجي، توجه اصلي آنها    گذاري   از سرمايه
اطالعات خصوصي كاربران خود را در  كنند   ها را موظف مي   كه پلتفرم ات كشورهاييرمقر ها مشخصاً   به زعم آن

در تطابق با اين امر كميسيون اتحاديه زياد و مانعي براي رشد هستند.  ذخيره كنند، باعث مخارج كشورهمان 
و ديگر  TiSAاعالم آمادگي كرد تا با استفاده از قرارداد خدماتي  »تجارت براي همه«راهبرد اروپا در 
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مرزي  ) پرداخته و جريان فرا E-Commerceقراردادهاي تجاري به حمايت از گسترش تجارت الكترونيك (
 تجارت آزاد دادرو همچنين در قرا )CETA(اتحاديه اروپا و كانادا تجاري در قرارداد  ]٤[ .كندآزاد اطالعات را 
هايي با    طور ضمني و آشكار تسهيالتي جهت جريان آزاد اطالعات و همكاري به) JEFTA(با ژاپن  اتحاديه اروپا

ا وجود ب ارتباطات درنظر گرفته شده است. فنونها در زمينه تبادل آزاد اطالعات و    هدف حذف محدوديت
دولتي بر جريان تبادل اطالعات را ممكن سازد، نهادهاي نظارت بايستي    مي صوريطور  بندهايي از قرارداد كه به

 ي باره گيري در   تصميمهر فرد مبني بر گردد كه حق اساسي    تفسير ايجاد مي ي براييها   ها و محمل ناامني
  ]٥[ كند.   مي را محدودمربوط به خود اطالعات 

مواد خام «توجه اقتصادي به استفاده از اطالعات شخصي بسيار زياد است، به همين دليل اين اطالعات 
اصطالح  با استفاده از بهبوك    هايي مانند گوگل و فيس   شوند. پلتفرم   نيز ناميده مي »يداري پلتفرم سرمايه

 پردازند تا مي اطالعات ي ازعظيم حجمتحليل آوري و    جمع به ،)Data-Mining(اطالعات از  برداري بهره
به  توان براي تبليغات هدفمند، تقلب در انتخابات و يا    ميرا ها    . اين نمايهاز كاربران تهيه كنندي تفصيلي  نمايه

عظيم  حجمبراي آمازون هم ارزيابي  ]٦[ ت.گرف هاي امنيتي به كار   وسيله كنترل افراد توسط سازمانعنوان 
آمازون سودآورترين  –تجاري است  راهبردهاي اساسي    اطالعات در باره عادات مصرفي كاربرانش يكي از بخش

  راند.   را از پلتفرم بيرون مي انها رقيب   ضه آنبا عرو كند،    محصوالت را شناسايي مي

ساده تجارت اطالعات  ممنوعيتنبايد تنها به  اطالعات ظت ازفحامدهد كه اقدام مدرن    اين امر نشان مي
هاي جديد    هاي تكنولوژي با پاسداري از گنجينه اطالعاتي خود، موانع ورود شركت   محدود شود. چرا كه كنسرن

زند. از اين زاويه الزم است كه نقل و    دامن ميهاي بزرگ    انحصارگري پلتفرمبه و اين كار كنند    مي تر بيشرا 
گ.آ.ف.آ.م  هاي   به آنها تحميل شود تا قدرت كنسرن ها   بين پلتفرم يكارهمطالعات، به اصطالح قابليت انتقال ا

گيري    تصميمفرد بر  حقشناختن  رسميت   هبايد در هر حال ب   محدود گردد. نقطه حركت آغازين هر كنترل دولتي 
خصوص كه كدام شركت، با چه اين در  دانه كاربرانحق تصميم آزا مربوط به خود باشد، يعنياطالعات ي  بارهدر

الزم است قوانين جديدي وضع براي اين منظور  استفاده كند.شخصي تواند از اطالعات    تا چه مدتي ميو هدفي 
صوصي بهتر حريم خاز شان تقويت كند،    كه قدرت كنترل افراد را بر انتشار يا واگذاري اطالعات شخصي

كه    تا زماني كند. ممنوعامنيت شغلي كامالً خاطر  اطالعات را بهآوري    ظت كرده و در موارد معيني جمعفحام
كوتاه بيايد و حق اساسي بر  يهاي پلتفرم   چنين قوانيني وجود ندارند، هيچ قرارداد تجاري كه به نفع كنسرن

    .، قابل قبول نيستاطالعات را تضعيف كنداز ظت فحام

اقتصاد ديجيتال نوع  – »كنند   ها زندگي مي   كه روي آنكساني تعلق دارند  ها به   پلتفرم« -٤
  ممكن است يديگر

 اقتصاد شراكتيتر از طريق    تر با محيط زيست سالم   هاي زندگي مرفه   هيجان اينترنت فروكش كرده است. وعده
)Sharing-Economy كاري  جمعيهاي    پلتفرماز  تر بيش)، از طريق شانس دستيابي به سهمي
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)Crowdworking-Plattformen( روح و  هاي اجتماعي، امروز بي   ت به ميمنت رسانهو رشد توامان بشري
آوري ديجيتال را تهديد    بخش فن   رهايي داري پلتفرمي بزرگترين ظرفيت   كند. امروز سرمايه فرسوده جلوه مي

با  كند تا به ضد خود تبديل شده و آخرين بازمانده آزادي انساني در جوامع را در سيستم مصرفي ادغام كند. مي
  تر به كار گرفت؟   عادالنه يدر خدمت جهانرا  يآوري پلتفرم ديجيتال   توان فن   چگونه ميوضع اين 

پلتفرم تعاوني است كه در آن  ،به بحثي گسترده دامن زده است كه هاي عظيم ديجيتالي نكنسر بديلي براي
در مقابل  FairMondoهايي مانند    نمونه ]٧[ آميزد.   تعاوني با اقتصاد ديجيتالي درهم مي ي شده مدل آزموده

 است هايي با مالكيت اشتراكي   محمل مناسبي جهت ايجاد شركت يدهد كه تكنولوژي پلتفرم   آمازون نشان مي
مسئوليت به اطالعات كاربران خود كولوژيكي غير انتفاعي استوارند و با ا -هاي اجتماعي   كه براساس ارزش

تواند عملي باشد. چرا نبايد در سطح محلي پلتفرمي براي  عمومي هم مي كنند. همين امر در نهادهاي   رخورد ميب
ها و  داريشهربه دست به عنوان بخشي از خدمات عمومي وري يا اجاره اتاق بنا نهاد كه    تاكسي، كارهاي پيشه

صله را در توانند با تاكيد بر استقالل خود درآمدهاي حا   ها مي   به اين ترتيب بخشداري شوند؟   اداره ها    داريبخش
هاي محلي كارهاي موقتي    پلتفرمگذاري كنند و شرايط كاري مناسبي در سطح    هاي عمومي سرمايه   پروژه

)Gigworking-Plattformen( .ايجاد كنند  

هاي اينترنتي در    از پائين به باال در مقابل نيروي برتر غول جاي نگراني است كه پروژه پلتفرمِ ،با اين وصف
 يك بر اقتصاد پلتفرمكنترل دموكراتي مقررات دولتي برايوضع  ،نداشته باشد. از اين رونخست شانسي مرحله 

توان    اقدامات زير را مي براي اين منظور گردان محلي ايجاد كند.   هاي خود   امكاناتي براي پلتفرم ضروري است تا
هاي تكنولوژي را كه با خريد    ها بايد بتواند جلوي گسترش امپراطوري   اداره رسيدگي به امور كارتل: انجام داد

براي محصوالت  نبايد اجازه داشته باشند يهاي پلتفرم   شوند، بگيرد. كنسرن   تر مي   هر روز بزرگ ي ديگرها   شركت
دي هاي كلي   آوري فن بوك كه    هايي مانند گوگل و فيس   در كنسرنخود در بازارهاي ديجيتال امتياز قائل شوند. 

ها    كردن آن يا اشتراكيها  هاي آن جداسازي بخشور مشخص درباره ط در دست بخش خصوصي است بايد به
هاي شخصي كاربران بايد با    طور كه در باال شرح داده شد، قوانين مالياتي و حفظ داده   عالوه همان بحث شود. به

ها    طور مستقل در پلتفرم ي كه ظاهراً بهتنظيم شود. جهت حمايت موثر از شاغلين يگرفتن اقتصاد پلتفرمنظردر
هاي    هاي جديدي از بيمه   و مدل حداقل دستمزدحداقل كارمزد، چيزي همانند با كنند ضروري است كه    كار مي

  قيد و شرط پايه براي همه در نظر گرفته شود. اجتماعي مانند درآمد بي

سازد. چيزي كه    ذهنيت ما را دگرگون مي زيربناهاي باورنكردني به همراه دارد و يانقالب پلتفرمي نيروي تغيير
تمجيد مورد در شبكه اجتماعي گسترده  حضور، امروز به عنوان آمد به شمار ميحريم خصوصي نقض در گذشته 

به عنوان تحقق شد، امروز    هاي اجتماعي تلقي مي   . چيزي كه در گذشته به عنوان كالهبرداري در بيمهاست
به  يكه تكنولوژي پلتفرم . براي ايناست  ها   پلتفرمن در ها نفر از شاغال   ميليونمورد تجليل استعدادهاي فردي 

 كه مدني در تقابل با آن شكل بگيرد ي ، الزم است جنبش جامعهتبديل نشودانه دار   سرمايه -اقتدارگرايانه  ساختار
   است. يديجيتال و اجتماعيدموكراتيك،  ياقتصاد خواستار دهد و  ميهاي تكنولوژي نوين را تشخيص    ظرفيت
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  :منبع

https://theorieblog.attac.de/?p=١١٠٦ 

  :ها يادداشت

 و افزار نرم برنامه، از استفاده با »فرما خويش« افراد از زيادي شمار آن در كه اقتصادي فعاليت از نوعي] ١[ 
 درآمد ي عمده بخش ولي كنند مي كار) غيره و بوك فيس گوگل، اوبر، مثل( بزرگ شركت يك عملي امكانات
  ـ مترجم .شود مي نظر مورد شركت نصيب

]٢ [Outsourcing ،مترجم -هاي خدماتي ديگر   هايي از يك موسسه به شركت   واگذاري كارهاي بخش  

   كميسر تجارت اتحاديه اروپا مالمستروم: به  Digitaleuropa] نامه٣[

https://www.asktheeu.org/de/request/٤٥٢٥/response/١٥٥٥٨/attach/١٦/٤.Ar

es%٢٠%٢٠٢١.١١.٢٠١٤%٢٠٤٢١٤٨١٥%٢٠٢٠١٤Redacted.pdf  

   :١٢تجارت براي همه، صفحه  ):٢٠١٥( اتحاديه اروپا] ٤[ 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/٢٠١٥/october/tradoc_١٥٣٨٤٦.pdf  

ات در اتحاديه ظت از اطالعفحامحاديه اروپا و ژاپن با نامه تجاري ات ): توافق٢٠١٨( حقوق ديجيتال اروپا ]٥[ 
  اروپا سازگار نيست:

https://edri.org/eu-japan-trade- agreement-eu-data-protection  

بردن به مشخصاتي مانند تعلق مذهبي يا طرز فكر سياسي    پيبوك امكان    هاي فيس   ] از طريق ارزيابي اليك٦[ 
بالد كه براساس اطالعات فيس بوك، در انتخابات    خود مي دارد. شركت كمبريج آناليتيكا به با احتمال معين وجود

 اعمال نفوذ كرده است. نگاه كنيد به: ٢٠١٦رياست جمهوري آمريكا 

https://www.dasmagazin.ch/٢٠١٦/١٢/٠٣/ich-habe-nur-gezeigt-dass-es-die-

bombe-gibt/?reduced=true 

  نگاه كنيد به: ؛تعاون پلتفرمي در تقابل با اقتصاد شراكتي): ٢٠١٤( تربور ،] شولتز٧[  

https://medium.com/@trebors/platform-cooperativism-vs-the-sharing-
economy -٢ea٧٣٧f١b٥ad  


