
 
 
 
 

  ؟ كرد ديچه با يتال

  آزاد هاينرم افزار

Centre for Contemporary and Digital 

 ١٩٩٠، از سال آن را مي ديدند

علي رغم از افراد سرسخت، 

 ،همكاري ،حمايت ماندند، امروز  بدليل 

  .شده است فيضع

و برنامه نويسان . شد داريپد نويني

تا با ياري دهند  يم ليرا تشك

عامل  ستميس: كنند يم توليد »ي

از اين تالش  يمعروف ينمونه ها

 يرماليغ يايمزابه كه  ليدل ن

به   پروانه: ياخالق ليبه دالهم چنين 

 
   ٢٠٢٢ ژانويه: ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

  

تاليجيد يها هيوالهاي درندگيمقابله با 

نرم افزار * دست آوردهاي اجتماعغارت 

Laure Muselli, Mathieu O’Neil, Fred Pailler & Stefano Zacchiroli  

Télécom Parisارتباطات در دانشگاه  اري، دانشCanberra  جامعه شناس در ،Centre for Contemporary and Digital 

  .Télécom Paris پروفسور

آن را مي ديدند رويايكه همه  يتاليجيفاضله د

از افراد سرسخت،  يگروه و وجود آوردبه را از نرم افزارهاي آزاد 

ماندند، امروز  بدليل آن وفادار به ايده هاي اوليه 

ضع ديجيتال صنعتهاي غول  و البته خيانت 

نويني يتاليجيد ياي، دن جديد يها يصنعت فناور هيدر حاش

را تشك ي، جوامعبودند دوراز هم  يياياز لحاظ جغرافكه 

يمالكيت«به اصطالح  را براي رقابت  با محصوالت 

Apache   يپخش كننده چند رسانه ا اي VLC نمونه ها

نيند نه تنها به اردك يخود صرف نظر م يآنها از حقوق انحصار

هم چنين ، بلكه ندبود آن واقف) يشغل يشنهادهايشهرت، پ

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

مقابله با  يبرا

غارت 

  

Stefano Zacchiroliنوشته 

Télécom Parisمدرس  بيبه ترت

History  پروفسورلوكزامبورگ، و

  ترجمه شروين احمدي

  

فاضله د نهيكه مد يدر حال

از نرم افزارهاي آزاد  يسوپرماركت

به ايده هاي اوليه همه مشكالت 

 تصرف،   مشاركت

  

در حاش ١٩٩٠در دهه 

كه  يداوطلب متخصصان

 يينرم افزارهايكديگر 

Linux ،  وب سرورApache 

آنها از حقوق انحصار. هستند

شهرت، پ ،يريادگيلذت، (



 
 
 
 

اصالح و  ،يكاربران حق اجرا، كپ

مشتق شده نرم  يها را در تمام نسخه ها

  ؟  هستند

آمازون و  سبوك،يگوگل، اپل، ف

. شان كرده اندتصرف ،  همكاري

صحبت در  يبرا يصنعت يايكه در دن

اكنون در قلب اقتصاد )) ٢! (

نشان ،  ٢٠١٨در سال اطالعات  

نرم افزارهاي « يايدن ياز برنامه ها

 ديبا خر ٢٠١٨آغاز شد و در سال 

ها  شركت. ديرس انيدالر به پا ارد

داوطلبان بهره گروهي از  گان

شاهد  سرخورده دند،يد يم ييرها 

 فايشركت ها و پروژه ها ا يا

 ونيليم ٤٠شد و با حدود  جاد

باعث شد  كه  تيزمرك نيهم. 

. آنرا ترك نكنند كروسافتيپس از تصاحب آن توسط ما

همكاري هاي داوطلبانه كه  شود

  .دهد يم ليرا تشك شانرزومه 
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كاربران حق اجرا، كپبه ) GPL ،پروانه عمومي همگاني گنومانند (» 

ها را در تمام نسخه ها يآزاد نيحفظ ا نيهمچناين پروانه . دهد 

هستنده وضعيتي چدر آزاد  هاينرم افزاراما امروز ). ١(

گوگل، اپل، ف ،يول كونيليس يها غول: نيست ينيب بخش خوش الهام

Gafam (همكاري آنها را مورد حمايت قرار داده و با مشاركت و

open source )»كه در دن ي، اصطالح» نرم افزارهاي متن باز

! (ها يآزاد...  اشاره بهبدون البته   ،شود ياستفاده م

 يمتخصص فناور ١٢٠٠از  ينظرسنج كيبر اساس 

از برنامه ها ييبرنامه از هر ده برنامه شامل بخش ها ٩

آغاز شد و در سال  IBM با شركت ٢٠٠٠دهه  ليادغام در اوااين 

ارديليم ٧.٥به مبلغ  كروسافتيتوسط ما GitHub ذخيره سازي كد

گانياز كار را البته و دهند يپول م برنامه نويساناز  

 يبرا يابزار »نرم افزار هاي آزاد«كه در  يو روشنفكران منتقد

ايدن نيب يپل ارتباط بمثابه ينقش اساس گريدو باز ،

GitHubجاديا ٢٠٠٥در سال  كهكد  سازي رهي، پلتفرم ذخ

. شده است ليتبد يقو يبه مركز كد )انبار(مخزن

پس از تصاحب آن توسط ما علي رغم تمايلشان ، » 

شود يم يناش تيواقع نيا آن وهمكاري مشترك از مدل 

رزومه به نوعي در واقع  شخصي آنها درج مي شود و 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

» copyleft «اصطالح 

 يرا م انهيكد را عيتوز

(كند  يم ليافزار تحم

  

الهاماين سوال پاسخ به 

Gafam( كروسافتيما

open sourceتا آنجا كه 

استفاده م ادمورد نرم افزار آز

بر اساس . قرار دارد تاليجيد

٩از  شيبمي دهد كه 

اين ). ٣(هستند  »آزاد

ذخيره سازي كدپلتفرم 

 يبه برخبدين ترتيب 

و روشنفكران منتقد برند، يم

  ).٤( اين امر هستند

 

،تصرف نديفرآ نيدر ا

GitHubاول، ). ٥(كردند 

مخزن ونيليم ١٩٠كاربر و 

 نرم افزارآزاد«فعاالن 

از مدل  GitHub تيموفق

 يها لي، در پروفاافراد



 
 
 
 

مستقل خالق  فعاليت نيتضم ي

از  مي بايستشد،  يتوروالدز، راه انداز

با  نوكسيل ازاستفاده  ليآن شامل تسه

 ريغ وميكنسرس كي نيا ،ياز نقطه نظر حقوق

شركت هاي  شتريب... آنها 

 ١٠ نوكسيل اديبن،  ٢٠١٣كه در سال 

را  پروژه ١٥٦كارمند داشت، پنج سال بعد 

» كردن يا حرفه«به منظور كدها 

و مي  اصرار دارد كنند، ياستفاده م

كالن،  ي با بودجه يئها در طول كنفرانس

 جلويكه مقامات  كنند يدفاع م

 كند يرا مطرح م دهيا نيا نوكس

اصطالح  نيهم. دهند يم ليرا تشك

شود تا بر  يم تكرار  يتجار

 آنكه در  شركت هائي و كارمندان

 كنند يمنتشر م GitHubرا در 

 يرا برا يرييتغ تواند يم يكسهر 

 يافق فعاليت نيدر ع دهد ياجازه م

 يتخصص يمقاالت رسانه ها دگاه

 
   ٢٠٢٢ ژانويه: ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

  

يبرا ٢٠٠٠كه در سال  اديبن نيا. است نوكسيل اد

توروالدز، راه انداز نوسيل يآقا نوكس،يل گانيعامل را ستمي

آن شامل تسه تيفعال. جگوگيري كندشركت  كيبه اين پروژه 

از نقطه نظر حقوق. است يحرفه ا يها نامهيكد و گواه 

آنها  انيكند، كه در م يعضو دفاع م ياست كه از منافع شركت ها

كه در سال  يدر حال: كننده است جيآن گ تيتوسعه فعال. 

كارمند داشت، پنج سال بعد نفر  ٣٩دالر درآمد و  ونيليم ٢٣ و كرد

  ).٦( داردكارمند  ١٧٨دالر درآمد و  ونيليم

كدها  تيو امن متن پردازي تيدر ارتباطات فراوان خود بر اهم

استفاده م آزادافزار  كه از نرم يرفناوريغ يها دادن به شركت

در طول كنفرانس: كننده از خود ارائه دهدتصويري هماهنگ و يكپارچه 

GitHub  از» devs «)دفاع مبدبختي  ينيچ) كد نويسان

نوكسيل اديتر از همه، بن مهم. را مي گيرند در كارهاي عام المنفعه

را تشك )community (»اجتماع « كيمشترك  يها

تجار يشركت ها ي هاي نمايندگاندر سخنران كيستمات

و كارمندانكار مي كنند پروژه براي  ه داوطلبانكساني كه 

را در  محصوالت خويش كه كد ييها شركت). ٧(كند  د

هر  رايز كنند، يم يخود پافشار يها پروژه »ياجتماع 

اجازه م يتجار يها شركت امري كه به ،ارائه كند  كد

دگاهيهمان د ت،يدر نها  .حفظ كنندبراي خود را  حرف
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اديبن گريد يديكل عامل

يس يفنالند-ييكايآمر

اين پروژه  يهرگونه وابستگ

كد و گواه ،يمشخصات فن ديتول

است كه از منافع شركت ها يانتفاع

Gafam ميابي يرا م .

كردمي  يرا رهبر وژهپر

م ٨١، رهبري مي كند 

  

در ارتباطات فراوان خود بر اهم اديبن نيا

دادن به شركت نانيتوسعه و اطم

تصويري هماهنگ و يكپارچه  خواهد

GitHub اي Intelسخنرانان 

در كارهاي عام المنفعه شركت آنها

ها ها و پروژه كه شركت

ستماتيسبه طور  اجتماع

كساني كه  نيمنافع ب ييهمگرا

دي، تأكدارندمشاركت 

 حاكميت«بر  نيهمچن

كد ياصل سندهينو دييتأ

حرف نيآخرحق داشتن 



 
 
 
 

 داوطلبانه يو پروژه ها يتجار يشركت ها

 يمرتبط با اصطالحات مثبت يهامعنا

در واقع، ). ٨( است تفتيش يدار

 سهمبتواند  دوميكه  شوند يم نزديك

 ديتول كيآكادم يايدن توسطكه 

مقاالت منتشر  ١٧٤٠٥درصد از  

 نيدر هم. نوشته شده استدانشگاهي 

 كتكني). ٩(از آنها به اشتراك گذاشته شد 

را به توسعه دهندگان جوان چند برابر 

كرده قطع با آنها شد، شركت روابط خود را 

 يها شگاهي، آزما)شركت مادر گوگل

  ).١٠( در اين كار متخصص شده اند

  Gafamدر برابر حمالت  »

به  نكهيقبل از ا كرد) تصرف

 ليدر واقع تسلط خود را با تبد

عمومي همگاني  پروانه«حال،  نيبا ا

اين . منتشر كند را انجام داده است

، هشد سيتأس نيبر يو سرگئ جيپ

  .قرار دهد »copyleft « ريغ
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شركت ها نيمشترك ب ديتول تبليغ مي شود كه »متحد

  .را ممكن ساخته است 

معنا **ياورول ه كردنوارون نيا. ام نمي شودجمطابقتي تصادفي ان

دار هيسرماهاي  يژگيويكي از  »باز بودن«و  »يهمكار

نزديكبه هم فقط در صورتي غارتگر  يها داوطلبان و شركت

كه  يقاتيتحق  Gafamبه عنوان مثال، . ببلعد اولي را 

 ٧٨.٣، ٢٠١٩تا  ٢٠١٤ يسال ها نيب: از آن خود مي كند

دانشگاهي به صورت مشترك با محققان  كروسافتيتوسط كارمندان ما

از آنها به اشتراك گذاشته شد  ٪٠.٢اختراع ثبت كرد كه تنها  ٧٦١٠٩

را به توسعه دهندگان جوان چند برابر ) R&D(و توسعه  قيتحق شنهاداتياست كه شركت ها پ

شد، شركت روابط خود را  ييآنها رونما سندگانيها توسط نو يكه نوآور

شركت مادر گوگل( Alphabet مختلف يها بخش. كند يم 

Google X  در اين كار متخصص شده اند بوك سيف و هم چنين

 copyleft«  مانندGPL آزادنرم افزارهاي « ياياز دن«

تصرف(از آن خودرا آنها   ابتداكه گوگل  ليدل نيمحافظت نكردند؟ اول، به ا

در واقع تسلط خود را با تبد ييايفرنيشركت كال نيا. كنداژدري براي حمله و توسعه  تبديل شان 

با ا. ستكرده ا جاديا يدياندرو يتلفن ها سيستم عامل

انجام داده است گانينرم افزار را نيكه در ا يراتييكرد كه كد تغ

پ يكه توسط لر يشركت گوگل، كهوجود دارد  يحداقل تا زمان

غ پروانهتحت و آن را  ايجاد كندرا ،  Fuchsiaعامل خود به نام 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

متحد اجتماعي«در باره 

را ممكن ساخته است 

  

مطابقتي تصادفي ان نيچن

همكار«، »اجتماعي«مانند 

داوطلبان و شركتاجتماع منافع 

اولي را روزافزون  يتاليجيد

از آن خود مي كندشده است، را 

توسط كارمندان ما شده

٧٦١٠٩شركت  نيدوره، ا

است كه شركت ها پ نيا گريد

كه نوآور يهنگام و كنند

 جاديو نسخه خود را ا

Google ATAP  وGoogle X

  

copyleft« يها پروانهچرا 

محافظت نكردند؟ اول، به ا

اژدري براي حمله و توسعه  تبديل شان 

سيستم عاملبه عنوان  نوكسيل

كرد كه كد تغ يگوگل را ملزم م »

حداقل تا زمانالزام البته 

عامل خود به نام  ستميس



 
 
 
 

 يو پردازش داده ها در سرورها

از  ، »copyleft « يها پروانه

 رييتغ ،يدسترسباشد،  شده عيكاربران توز

 يها انهيرا يدر صورت انتقال و نصب بر رو

 رايشود، ز ينم copyleft شاملشود، 

كرده است تا  يسع» آزادنرم افزارهاي 

 همگاني يعموم پروانه توسط

شده بود،  رفتهيپذ كنانياز باز ي

 يبرا يخود را حت يسرورها يحال اجرا بر رو

 يول كونيليس غول هاي ن،يبنابرا. 

  ).١١(ند

نظرات  يبررس. ندارنداي  كپارچه

open source( ،روشن  دودستگي كي

و  يمدل اقتصاد برابردر . داد يكوچكتر را نشان م

 ندگانينما. استپروژه ها متمركز 

كه كاركنان  در حاليند، نك ي

چندان و داوطلبان اكثر مشاركت كنندگان 
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و پردازش داده ها در سرورها يساز رهيذخ يعني ،)cloud(يابر انشياز توسعه را

پروانه شتريدر واقع، ب. است دهيد بيكاربران، آس يها 

كاربران توز بهافزار  كه كد نرم يتنها در صورت ،همگاني

در صورت انتقال و نصب بر رو گريد بارتبه ع،  كنند يم نيمجدد كد منبع را تضم

شود،  ياجرا م  Gafam يسرورها يكه نرم افزار رو

نرم افزارهاي « يايدن. شود يبلكه از راه دور استفاده م 

copyleft توسطكند، مثالً  جاديا »يابرساز«را در برابر  يمؤثر

ياريتوسط بس كه اين پروانه. ، اما گوگل با آن مبارزه كرده است

حال اجرا بر رو دركرد تا كد منبع نرم افزار  يرا مجبور م

. ك بگذارندبه اشترا كار مي كنندنرم افزار  نيكه از راه دور با ا

ندمحصوالت خود ممنوع كرد بي هيچ مانعي برايرا 

كپارچهينگرش  يفناور يشود، شركت ها يم گانيصحبت از نرم افزار را

open source(باز متن يارائه شده توسط كارمندان آنها در سه كنفرانس اصل

كوچكتر را نشان م يو شركت ها  Gafamبزرگ از نوع 

پروژه ها متمركز  يداريبر پا شتريكه ب دارد يانتقاد يدگاهيد يدوم

يم يپافشار » نرم افزارآزاد «و احترام به اصول  پروانه ها

اكثر مشاركت كنندگان  يسوال اكنون برا نيند كه اردك يتكرار م

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

  

GPL از توسعه را نيهمچن

 انهيرا يمتمركز به جا

همگاني عمومي پروانهجمله 

مجدد كد منبع را تضم عيو توز

كه نرم افزار رو ياما زمان. كاربران

 نشده عينرم افزار توز

copyleft يها پروانه

Afferoاما گوگل با آن مبارزه كرده است ،

را مجبور م نيريگوگل و سا

كه از راه دور با ا يكاربران

را  اين پروانهاستفاده از 

  

صحبت از نرم افزار را يوقت

ارائه شده توسط كارمندان آنها در سه كنفرانس اصل

بزرگ از نوع  يگروه ها نيب

دوم ،اول گروه يادعاها

پروانه ها تيآنها بر اهم

Gafam   تكرار ممرتبا

  .ستيجالب ن

  



 
 
 
 

Gafam  را  ياديزمان و منابع ز

 داند ياست كه م ليدل نيبه ا دهد،

: شودتكرار  قتيحق يك ديبامبارزه با آنها، 

گرفته  دهيها ناد شركت ني

نرم   توسعه دهندگانكد نويسان و  

به مسائل مربوط به  گر،يد ياز سو

 يرا خدشه دار م  Gafamكه شهرت 

استفاده » آزادنرم افزارهاي «

 ييساختارها نيمشاركت ب جاديا 

 رمتمركز،يامن و غ سريع،ارتباط 

 نيبا ا). ١٢(باز  يمعمار هاي ل

 توانند ي، نمشان گاه به گاه يها ت

  

توسعه كد نويسان و  از  ي

را فقط  يكه نوآور يبزرگ و گفتمان غالب

جوامع . كند يكند، مقاومت را فلج م

 يبرنامه ها يپاسخ به تالش ها برا

 Oracleكه  يهنگام. بحث گسترده در درون آنهاست

باز  متن يها از پروژه يمعامله برخ
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Gafamاگر . نرم افزار آزاد هستند هيدو ارزش پا تيو شفاف

دهد، يداوطلبانه اختصاص م يتوهم تعلق خود به جهان مشاركت

مبارزه با آنها،  يبرا ن،يبنابرا. دفاع است رقابليغ ياز نظر اخالق

يتوسط ا شرمانهبي و  كيستماتيطور س افزار آزاد به

كد نويسان و  ؟  ؟ عموم مردم رساند گوش كي به  ديانتقاد را با

از سو اما .قائل نيست يچندان تياصول نرم افزار آزاد اهم

كه شهرت  ييها ييبه لطف رسوا. استو نظارت حساس 

« يايدن رمتمركزياز پلتفرم ها و خدمات غ جيبه تدر

 يبرا Framasoftتوسط انجمن  كه »يساز مجمع الجزاير

ارتباط  يبرا. Matrixاستاندارد باز  و يا، ارائه مي شود  مختلف

Nextcloud ،ليفا يزبانيو م يهمكار ي است برايحل راه كه

تيموفق رغم يها، عل حل راه نيا بپذيريم كه كند يم جاب

  .رقابت كنند  Gafamشده توسط  خدمات ارائه ت

يبرخ يكارمند تيوضعاما مبارزه هرگز متعادل نبوده است، 

بزرگ و گفتمان غالب يدر شركت ها) open source(باز متن

كند، مقاومت را فلج م يم فيو استارت آپ ها تعر يخصوص يها ي

پاسخ به تالش ها برا يبرا يجمع ينهادها وانعن تحت يبه طور سنت

بحث گسترده در درون آنهاست كيمستلزم  تيوضع نيا. شده اند

Sun Microsystems  معامله برخ نيكرد، ا يداريخر ٢٠١٠را در سال

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

و شفاف ياشتراك گذار

توهم تعلق خود به جهان مشاركت هيتغذ يبرا

از نظر اخالق شا تيموقع

افزار آزاد به نرم يگذار هياصول پا

انتقاد را با نياما ا. شوند يم

  ؟افزار

  

اصول نرم افزار آزاد اهم برايعموم مردم 

و نظارت حساس  يخصوص ميحر

به تدر ندتوان يمآنها كند، 

مجمع الجزاير«د، مانند نكن

مختلف يها تيهبا ما

Nextcloudو هم چنين 

جابيا ييگرا حال، واقع

تينها يب بايتقر فيبا ط

  

مبارزه هرگز متعادل نبوده است،  نياچه اگر 

متن نرم افزار  دهندگان

يگذار هيدر قالب سرما

به طور سنت  » نرم افزارآزاد «

شده اند ليمناسب تشك

،Sun Microsystems



 
 
 
 

از  نيگزيجا گانينسخه را كيگرفتند 

MariaDB بدون حمايت اما . گذاشتند

ساخته شده  ينترنتيا يتاليجيدهاي 

 برروي كه هائيارنرم افز تمام 

 يخدمات پالتفرهاي  ريو سا ياجتماع

در . مطرح است ياكنون بحث

بخش  نيداوطلبانه و ارتباط ب ي

در مقابل اين  حيرت زدهاقتصاددانان 

 ياند، كه به كسان كرده شنهاديرا پ

 ايآ). ١٣(كنند  دريافترا  يبه خدمات اجتماع

افزار، در  نرمجهان كه فراتر از  تحميل كند

 تينها يتوسعه ب ،يبهره ور در باره 

 تيموفقاما حيات و . دهد يموضوع را نشان م

شود كه  اطالق مي مردمبه گروهي از 
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Sun گرفتند  ميانجمن تصم يو اعضا ردك ديرا تهد

MariaDB نام آنرابسازند كه سپس  MySQLداده  گاه

هاي  رساختيز يك سيستم جديد بدون حضور در دولت ها، ادامه حيات 

 ي، و به طور كلKubernetes نوكس،يمانند ل( گان

اجتماع يجستجو، شبكه ها يموتورها البتهو در ) قرار دارند

  .نيستقابل تصور  ،عموم مردم

اكنون بحث ،ايندو غالب بر خالف فرهنگ ها، آزاد و دولتنرم افزار 

يشناختن كمك ها تيبه رسم سوال ،يكاريو ب وني

اقتصاددانان . شود يم هرچه بيشتر مسئله روز يو خصوص

را پ» حقوق كار مشترك«از  يانواع  گلر،يبرنارد است

به خدمات اجتماع يتا حقوق دسترس دهد ياجازه م كنند

تحميل كند ياسينهاد س كيعنوان  خود را به تواند يافزار آزاد م

در باره  جزم انديشيتواند با  يم اي؟ آ شود تاثير گذار

موضوع را نشان م نيا خالفگذشته  تجربه؟  مقابله كند

  .است اين امر وابستهبه 

Community (  ستانكه با ناممبه گروهي از  ،شود نيز شناخته مي ،باه

  .هايي واحد هستند

  م .مزرعه حيواناتاشاره به نويسنده كتاب 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

Sunشده توسط  يبانيپشت

گاهيپا تيريمد ستميس

دولت ها، ادامه حيات 

گانينرم افزار را يبر رو

قرار دارند يتجار يابرها

عموم مردم ايشركت ها  يبرا

  

نرم افزار  جهان  ونديپ

ياتوماس شيافزا طيشرا

و خصوص يدولت ،يتعاون يها

برنارد است المث يبراو  وضعيت

كنند يكه به عوام كمك م

يافزار آزاد م جامعه نرم

تاثير گذار عهجامحوزه هاي كل 

مقابله كند يقدرت محاسبات

به آزاد نرم افزار  جهان 

  

  

Community(اجتماع *

هايي واحد هستند داراي ارزشي

اشاره به نويسنده كتاب **



 
 
 
 

 Lire Philippe Rivière, « Logiciels libres
changer le monde », octobre-novembre

 

Evgeni Morozov, « The meme hustler

 

Keenan Szulik, « Open source is everywher

 

Lire Sébastien Broca, « L’étrange destin du logiciel libre

 

Cf. Benjamin Birkinbine, Incorporating the Digital Commons
Open Source Software, University of Westminster Press, 2020, et Arwid Lund et Mariano Zukerfeld, 
Corporate Capitalism’s Use of Openness
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Logiciels libres : et pourtant, ils tournent », Manière de voir,
novembre 2005. 

The meme hustler », The Baffler, n° 22, Cambridge (Massachusetts), avril

Open source is everywhere », Tidelift, 12 avril 2018. 

L’étrange destin du logiciel libre », Le Monde diplomatique,

Incorporating the Digital Commons : Corporate Involvement in Free and 
University of Westminster Press, 2020, et Arwid Lund et Mariano Zukerfeld, 

Corporate Capitalism’s Use of Openness : Profit for Free ?, Palgrave Macmillan, New York, 2020.

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

  

١-  

Manière de voir, n° 83, « Pour 

٢-  

22, Cambridge (Massachusetts), avril 2013. 
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ment in Free and 
University of Westminster Press, 2020, et Arwid Lund et Mariano Zukerfeld, 

Palgrave Macmillan, New York, 2020. 
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Bradford Biddle, « Linux Foundation is eating the world
vol. 11, n° 1, 2019. 

 

Mathieu O’Neil, Xiaolan Cai, Laure Muselli, Fred Pailler et Stefano Zacchiroli, 
Open Source Software by Volunteers and Big Tech Firms,
Commons Policy Council, Canberra, 2021.

 

Lire Soshana Zuboff, « Un capitalisme de surveillance

  Cf. Cecilia Rikap et Bengt-Ake Lundvall, «
for development », Innovation and Development,

 

The Wall Street Journal, New York, 9

 

« AGPL policy », Google Open Source.

 

Cf. https://framasoft.org ; https://matrix.org
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Linux Foundation is eating the world », Journal of Open Law, Technology & Society,

Mathieu O’Neil, Xiaolan Cai, Laure Muselli, Fred Pailler et Stefano Zacchiroli, The Coproduction of 
Open Source Software by Volunteers and Big Tech Firms, News and Media Research Centre 
Commons Policy Council, Canberra, 2021. 

Un capitalisme de surveillance », Le Monde diplomatique, 

Ake Lundvall, « Big tech, knowledge predation and the implicat
Innovation and Development, Londres, décembre 2020. 

New York, 9 août 2017 ; Fortune, New York, 15 juin 2016.

», Google Open Source. 
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Cf. Calimaq (Lionel Maurel), « Droits communs du travail et droit au travail dans les communs
S.I.Lex, 18 novembre 2017. 
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