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  بزرگ   دو شرکت    مصاحبه در   62ی  انجام گرفت دربرگیرنده   Illavarasan (2007)پرسی دیگری که توسط در همه

پذیری دارند و اکثر اوقات ها ساعات کار انعطافافزار هند بود. این بررسی نشان داد که اغلب شاغلین این شرکتنرم

  86اند و  درصد در روزهای تعطیل کار کرده  56اند. بر مبنای این بررسی  کار بودهها با کامپیوترها مشغول بهنیز شب

ساعت کار    40از    تربیشت نشده است. میزان واقعی ساعات کار در هفته بسیار  شان پرداخکاریها اضافه درصد از آن 

تک  هاینشینانکوچ"   اطالعاتی هندوستان فناروی    در قراردادهای کار است. بنا بر این شاغلین بخش   رسمی منعقد شده

یکی   [globalen Körpereinkaufs] "ی "خرید جهانی پیکر(. پدیده2008:    24واساوی  &]ابرتکنیک[ هستند )اوپادیا

خودویژه شرکتگیاز  عملکرد  پیکر های  )فروشگاه  هندی  مشورتی  شرکت  یک  آن  اساس  بر  که  است  هندی   های 

Körper-shop    )  ها کند و سپس آناستخدام می  کارمندان فناوری اطالعاتی را از تمام جهان ـ اما عمدتاً از هندوستان ـ

به پرا  یک  مختص  کار  نیروی  رجوعروژهعنوان  ارباب  به  مشخص  میی  معرفی  مختلف  )بیائو  های  ؛  4:  2007کند 

ای نئولیبرال برد برنامه( استراتژی هند پیش2003:  2رُوی )   (. به نظر آروندهاستی2006چنین مراجعه شود به آنش  هم

لیبرالیزه خصوصیمقرراتکردن،    برای  و  میزدایی  تاکید  رُوی  اساس  همین  بر  است.  "در   کندسازی  هندوستان  که 

سازی است که دولت هندوستان سازی و خصوصی های جهانی برای سرمایههای شرکتشرایط کنونی مرکز توجه پروژه

از آن حمایت می این استراتژی نئولیبرالی صنایع نرمو نخبگان جامعه  اقتصادی  کنند". در چارچوب  افزار نقش کلیدی 

می درنتیجه  ایفاء  سرمایهسمت  زدایی،مقرراتکنند.  از  استقبال  و  ]اقتصادی[  صادراتی  شکل  گیری  خارجی  گذاری 

  .وجود آورده استای از انباشت را در هند بهویژه

به  را  مهملنین صدور سرمایه  از  یکی  اعنوان  امپریالیسم خصلتبترین  ی مشخصه بندی کرد. "صدور سرمایه وجهزار 

در این مورد هدف نرخ سود باالتر از   .(lenin, 1917/1960: 244) "ی انحصارات استداری معاصر با سلطه سرمایه

به کشورهایی که "قیمت زمین… درمقایسه باال  طریق صدور سرمایه به کشورهایی با "سرمایه ی کمتر" است، یعنی 

"دست اما  استنیست"،  ارزان  خام  مواد  و  پائین  در  .(Lenin 1917/1960: 245) "مزدها  کار  نیروی  از  استفاده 

کارهای نظامی )اشغال یک کشور( نیز فراهم شود. به نظر دیوید تواند از طریق راهکشورهایی با نزخ استثمار باالتر می



 

افزار هندوستان ( بازنمود امپریالیسم معاصر انباشت از طریق سلب مالکیت است. این امر در صنایع نرم2003هاروی )

پردازد مزد نازلی میکند و در مقیاس جهانی دستصنایع را کنترل میی اقتصادی است که سرمایه  گر ردای ویژهبیان

قانون)که   طریق  میاز  حمایت  بخش  این  از  سودافزایی  زدایی  کار  این  دستتربیششود(.  که  چرا  دارد  مزد ی 

توانند از طریق انتقال میهای غربی  ها است. کنسرن کاران آمریکایی آن تر از هم افزار هندی بسیار پائینریزان نرمبرنامه

ریزان هندی در آمریکا یا دیگر کشورها نرخ سود افزار در هندوستان یا استخدام موقت برنامهریزی نرمتکامل و برنامه

آید در وجود میافزار در هندوستان بهریزی نرمی ارزشی که از طریق تکامل و برنامهخود را افزایش دهند. بخش عمده

های غربی این  جای این کار شرکت. بهبگیرد  ی عموم قرارتواند مورد استفادهترتیب نمیماند و بدیننمیاین کشور باقی  

می تصاحب  را  نرمسرمایه .کنندارزش  غربی  میی  را  که  افزارهایی  است  ارزشی  تصاحب  بر  مبتنی  که  فروشد 

افزار  شود. صنایع نرمبسیار زیاد نرخ استثمار میاند و از حد معینی منجر به افزایش  وجود آوردهریزان هندی بهبرنامه

است که توسط امپریالیسم معاصر ایجاد شده است که نیازمند  (IDAT) جهانی  کار دیچیتالیهندوستان بخشی از تقسیم  

  ها را از هندوستان به کشورهای غربی صادر کند. این امر این ارزش   بتواند  چنین سطح باالیی از نرخ استثمار است تا

منجر به رشد نابرابر صنایع فناوری اطالعاتی در مقیاس جهانی و ایجاد و تقویت چنین نابرابرهایی در خود هندوستان  

است "آریستوکراتشده  نوشت:  هندستان  مورد  در  مارکس  خود  حتی  می.  پلوتوکراسیها  کنند،  فتح  را  هند   خواستند 

[Plutokratie, ثروتمندان، توانگرساالری] چپاول و میلوکراسی  این کشور را [Millokratieدار، الیگارشی کارخانه] 

این  .(MEW 9: 222)"آن را ویران کنند جا اشکال کنونی نئوامپریالیسم هنوز مبتنی بر استثمار مستعمرات است. در 

در   . این غارتکندکند که هند و دیگر کشورهای جنوب جهان را غارت میای عمل میعنوان طبقهی غربی بهسرمایه

انجام میشکل ویژه نرمای  بهگیرد: صنایع  امپریالیسم معاصر  تقیسم کار جهانی  در  اقتصادی  ی شاخه مثابهافزار هند  ی 

ها "از ثمرات عناصر جدید جامعه ]ـ نوشت اکثر هندی  1853طور که مارکس در سال  کند. همانمی  استراتژیک عمل

  ."(MEW 9: 224) وندشمند نمیاطالعاتی/ تاکید از نویسنده[ بهره

 لفن  کار در مراکز ت 

ی تحقیقاتی است که کار در  شبکه (http://www.ilr.cornell.edu/globalcallcenter) جهانی  لفنی مراکز تپروژه

ی این نامهکشور به پرسش  17در    تلفنمراکز    2.500کشور را بررسی کرده است. کارگران    20بیش از    تلفنمراکز  

ی یک کارمند  درآمد متوسط ساالنه .(Holmann u.a. 2007) درصد آنان زنان بودند  69شبکه دسترسی پیدا کردند که  

اجتماعی سازماندهی شده  لفنمراکزت اقتصاد کالن  در همیاری  لیبرال$US 23,599ی  اجتماعی   $US ، در همیاری 

بالغ بر   32,925 درصد بوده    20طور متوسط  بود. نرخ اخراج و استخدام به  US$ 19,105و در کشورهای صنعتی 



 

افزارهای ویژه کارگیری نرمهای کنترل به شکل شنود تلفن یا بهای از روشدر ابعاد بسیار گسترده  لفن  است. مراکز ت

کا کارایی  استفاده می رمندان برای سنجش  بررسی  .(Holman u.a. 2007: 9–10) کنندشان  این  اساس  درصد    39بر 

چنین با سطح بسیار نازل حفاظت  از کیفیت نازل یا بسیار نازلی برخوردار هستند که هم تلفنی مراکز شدهمشاغل بررسی

این    صورت دقیق بهاطالعات و تراکم بسیار باالیی از اقدامات برای سنجش کارآیی کارکنان مرتبط است. این موضع به 

محل کار نامناسب یا بسیار نامناسب    درصد بایستی به  67درصد کارمندان شغل بسیار نامناسبی دارند،    36معناست که  

ی  توان گفت که پروژهطور کلی میکار هستند. بهبا کیفیت باال یا بسیار باال مشغول به  شاغلیدرصد در م  14تن بدهند و  

درجه   تلفنمراکز   توانست  مراکز  جهانی  مشاغل  در  استانداردسازی  از  باالیی  بسیار  مشخص   تلفنی  را 

وجود نهادهایی برای کنترل کارآیی فردی، سطح بسیار نازل تأثیرگذاری   ،ول در تمام این مراکزاستانداردهای معم :دنمای

 ت. کیفیت نازل مشاغل و نرخ بسیار باالی اشتغال زنان اسکارکنان در رابطه با فرایندهای کار، 

  اختصاص کار را به زنان    داری پنچ نوعد که تقیسم کار پدرساالرانه در سرمایه کر( استدال  1979زیاله آیزن اشتاین )

ی دهندهنشان  تلفن(. کار در مراکز  33یابی مصرف )داده است: کار بازتولید، تعلیم و تربیت، خانگی، جنسی و سازمان

شان محکوم به بازتولید داری است. زنان در چهاردیواری خانه وسعت تقسیم کار پدرساالرانه از خانه تا محل کار سرمایه 

تعلیم   و  شدهبیولوژیک  )خردسال(  کودکان  تربیت  پدرساالرانهو  ایدئولوژی  همان  کهاند.  می  ای  زنان  در  از  خواهد  

ی  عالقه و محبت رفتار کنند و در اجتماع نیز فعال باشند، مطالبات رسمی برای شیوه  ،شان با عشقخانواده به کودکان

سوی برخورد و رفتار را در مقابل مشتریان در آن  خواهد که همانتعیین کرده است، از زنان می  تلفنکار را در مراکز  

بازتولید شود.    تلفنشود که همان حفظ نظم دائمی در مراکز  داشته باشند. عالوه بر این از زنان خواسته مینیز  خط تلفن  

چنین خرید کاالهای ارائه شده محول شده  به زنان نقش هدایت منظم بانک اطالعات مشتریان و هم  تلفندر این مراکز  

سازمان نقش  خانگی  کار  در  زنان  به  مردساالری  به است.  که  ـ  خانگی  مصرف  دربرگیرندهیابی  مثال  خرید، طور  ی 

شترک را بهتر کند، محول نموده است. در  تواند زندگی می غذا و توجه کافی به این امر که خرید چه محصوالتی میتهیه

سازمان  تلفنمراکز   به  موظف  کارمندان  است:  شده  گرفته  مدنظر  زنان  برای  نقش  همین  طریق نیز  از  مصرف  یابی 

ها و کمک به حل مشکالت در رابطه با مشتریان، یعنی بهبود  ی کمک به آنهای مشتریان و ارائهمدنظر گرفتن خواسته

شود.  بازتولید می  تلفنباشند. درنهایت کارجنسی در مراکز  جارب بدست آمده در رابطه با مصرف میی دائمی تو ارائه

کننده است. به همین ترتیب نیز  معنای حساب بازکردن روی میل جنسی مردان تلفنبه   تلفنبودن یک زن در آن سوی خط  

مراکز  وظیفه در  زنان  اشاعه  تلفن ی  تلفنی  سکس  جاذبهمثل  ای  جنسی  مراکز  ی  در  زن  کارمندان  تر  ساده   تلفن ست. 

ها ها را به مردانی بفروشند که صدای یک زن در تلفن احساس بازهمانی جنسی را در آنتوانند خدمات و فراوردهمی



 

کلیهایجاد می اشتاین خصلتنماید.  آیزن  که  کارخانگی  پنچ  و  ی  خانگی، جنسی  تربیت،  و  تعلیم  بازتولید،  ـ  نموده  بندی 

مراکزسازمان در  مصرف  می  تلفنیابی  اینبازتولید  از  کارمندان شوند.  اکثریت  زنان  چرا  که  کرد  تعجب  نباید  رو 

هایی اجتماعی، عنوان انسانهای مردساالری در مورد زنان که بهداری از مزیتدهند. سرمایهرا تشکیل می  تلفنمراکز

جودآوردن و  شوند، برای بهد برای ایجاد رابطه قلمداد میی جنسی، معاشرتی و توانمنسوز، احساساتی، دارای جاذبهدل 

می استفاده  بد  بسیار  کاری  شرایط  مراکز تحکیم  در  جنبه  تلفنکند.  از  زن"  و  مرد  بین  بیولوژیک  "تمایز  خانه  ی  مثل 

نقش "تحکیم  برای  میایدئولوژیک  استفاده  فردی"  قدرت  اعمال  و  اجتماعی  و  .(Eisenstein 1979: 17) شودهای 

ها[ بودن ]آن شود تحت شرایط زنشان پرداخت میی کارگرانی که حقوقمثابه"به   تلفنجایگاه اجتماعی کارمندان مراکز

 . .(Eisenstein 1978: 30) شودتعریف می

پذیری زنان کارگر است که توسط دیگران دیکته  و انعطاف  تمثل کارخانگی مبتنی بر دسترسی موق  تلفنکار در مراکز

  تلفن ساعت حاضر و آماده درخدمت کودکان و خانواده قرار دارند. مراکز    24شود. زنان در خانه اغلب در تمام مدت  می

ی کار  هروزی آمادصورت شبانهشود که به خواسته می   تلفنال مراکز  ساعته باز هستند و از زنان کارگر آیده   24اغلب  

)که کاری   تلفنبوجود بیاورد. کار کارمندان مراکز  هاآن   تواند مشکالتی برای سالمتی و زندگی خانوادگیباشند که می

پذیری زمانی ـ مکانی است که  نواخت است( مستلزم انعطافبسیار بد، توأم با اشترس و یک  کاری  نامطمئن، با شرایط

ی کار کل اقتصاد با کار نامطمئن تبدیل شده است که . این موضوع به برنامهشودداری تعیین میتوسط نیازهای سرمایه

وقت  ی کار از طریق کارنیمهقبل از هرچیز زندگی و کار نسل جوان را تحت و شعاع آن قرار گرفته است. کاهش هزینه

روز بیان از  بخشی  آن  که  ـ  است  مطلق  اضافی  ارزش  تولید  از  میکاری طوالنی  گر شکلی  آن  که    دشوتر  ارزش  در 

آن سود  با  و مطابق  جنبهشودایجاد می  اضافی  از  به .  زنان  ایدئولوژیک  تعریف میی  کارکن"  "مادران  تا  عنوان  شوند 

  .مزد کمتر آنان نسبت به مردان توجیه شودمطابق با آن دست

جا مساله بر سر نوعی شود و استانداردبندی شده است. در اینگیرانه کنترل میصورت بسیار سختبه تلفنکار در مراکز 

یابی شده است، یک نوع بخش غیر رسمی بین کار دفتری و کار  صورت تایلوریستی سازمانکار اطالعاتی است که به

کارگران را تحت فشار اجتماعی بگذارند که از   تاثباتی  بندی و کنترل محل کار به همراه با ایجاد بیصنعتی. استاندارد

این است که کارگران را به  .های تولید ارزش اضافی نسبی استروش دائمی  با  هدف کنترل و فشار  جایی بکشانند که 

دهند و بارآوری  تری انجام میها کار مشتریان را درمدت زمان کوتاهگسترش انظباط فکری و بدنی مؤثرتر کار کنند. آن 

پیدا میا از سرمایه خصلت   تلفنکند. کار مراکزفزایش  تبعیت صوری و واقعی کار  های شود. روشبندی میاز طریق 



 

هزینه آوردن  )پائین  مطلق  اضافی  ارزش  بخش  تولید  کنترل،  )استانداردبندی،  مطلق  اضافی  ارزش  تولید  و  کار(  ی 

  .گیرنده مورد استفاده قرار میغیررسمی بین کاردفتری و کار صنعتی( برای گسترش انباشت سرمای

 های وحشتناک  ولی خواب افزار در گوگل. سیلیکون ریزی نرم برنامه

سال  سیلیکون در  دارد.  قرار  سانفرانسیسکو  جنوب  در  ولی  کالرا  سانتا  در  ح  2011ولی  منطقه  این  متوسط  در  قوق 

بخش در  آمر  افزارنرم   کارمندان  متحده  ایاالت  در  متوسط  حقوق  برابر  پوبلیشینگ  دو  بخش  در  حقوق  است.  بوده  یکا 

  .بوده است  تربیشبرابر  5,6اینترنت ]نشر و بازنشر اینترنتی[ و وب ـ پورتال حتی 

چگونه است؟ برای پاسخ دادن به این سؤال    افزارنرمریزی  ور مثال در بخش برنامهطشرایط کار در اقتصاد دانشی به 

سود این کنسرن که از سال    2014ترین شرکت در ولی یعنی گوگل بیندازیم. در سال  مناسب است که نگاهی به معروف

  .بوده است 1998ین سود از زمان تأسیس آن در سال تربیشمیلیارد دالر، یعنی  14،4الفابت نام دارد بالغ بر  2015

بودند را بررسی    "افزارنرمی اصطالح "ا که دربرگیرندهها برای استخدام در گوگل رشتن این مقاله مصاحبهمن برای نو

مندرج    2012دسامبر    15تا    2008فوریه    5بین     Glassdoor [2]درجواب      307سؤال مطرح شده    یدربارهکردم.  

این در افراد خواسته شده بود که بدون اعالم هویت اصلی Thread auf Reddit [3] شده بود. عالوه بر  شان در  از 

دنبال گزارشات تحلیلی کارمندان گوگل  مورد شرایط کار در گوگل گزارش بدهند. من به جستجوی خود ادامه دادم و به

  Thread auf گزارش در  10رش،  گزا  75وار  ی این جستجوی نمونهی موضوعاتی نظیر زمان کار بودم. نتیجهدر باره

 Reddit   گزارش در  65وGlassdoor    .مصاحبه شوندگان   و  ی منفی کار در گوگل پرداخته  هاگزارش به جنبه  58بود 

ابراز نارضایتی کرده   (Work-life - Balance) خوردن دائمی تعادل بین زندگی و کاراز ساعات کار طوالنی و برهم

ارائه بررسی  این  میکنندهبودند.  کار  گوگل  برای  که  کسانی  بود:  زیر  تصویر  اضافه ی  به  گرایش  و کنند  دارند  کاری 

های ها، فعالیتخانهها، قهوهکنند که "دنیای کاری جدید و زیبا" با غذای مجانی، امکانات ورزشی، رستوراناحساس می

تکن با  "مخابرات  قندی مختلف،  "نان  دیگر  و  پیشرفته"  برای  ولوژی  را  کارکنان  ]کار    تربیشها"  کار  محل  در  ماندن 

اضافه تر بیش حال  این  با  کنند.  ترغیب  بیان[  یا  رسمی  "انتظارات"  از  بخشی  اما  کاری  نیست،  مدیریت  توسط  شده 

نهادینهبه  تربیشکاری  اضافه  ثابت  بخش  گروهیعنوان  اجبار  که  است  شرکت  این  کار    شده  برای  را  زیادی  بسیار 

  .کندتر به شاغلین اعمال می طوالنی



 

تر  توضیح داده است طوالنی (MEW 23) "طور که مارکس در جلد اول "سرمایهداری هماندر اوائل دوران سرمایه 

، قاتی شدی طبعث تشدید مبارزهکه با  نظباطی و قوانینی انجام گرفتکردن روز کار از طریق کنترل، نظارت، اقدامات ا

کند تولید  گیرد: این کنسرن سعی میکار می. گوگل روش دیگری را بهنیز شده منجر به کاهش ساعات کار  ای کمبارزه

 نیز   تر کردن روز کار افزایش دهد. با این وجود این غول اینترنتی هدف دیگری راارزش اضافی را از طریق طوالنی

می ا  کند:تعقیب  و  فلسفه  است.  اجتماعی  و  ایدئولوژیک  ]فرایندی[  "رضایتاجبار  روی  شرکت  این   "یمندستراتژی 

playbour)   ای ترکیبی از بازیواژه     playو کار (Labour کند.  ، خدمات برای کارمندان و اجبار گروهی تاکید می

داخته شده در ازای هر شاغل است. مارکس ی این امر گرایش به افزایش کل ساعات کار و ساعات اضافی کار پرنتیجه

وری و  عنوان روشی ویژه برای تولید ارزش اضافی مطلق و نسبی تبیین کرد، روشی که در آن بهرهاین مورد را به

  .(MEW 23, 548- 549) ماند ولی طول روز کار متغیر استشدت کار ثابت باقی می

برنامه یک  نرمحقوق  سال  نویس  در  متوسط  به   2012افزار  و    112.915طور  درسال  متوسط    3،1دالر  حقوق  برابر 

در همین سال حقوق متوسط    .کندکار می [Halbleiter] رساناکه در بخش نیمه  بوده استی کسی  دالری ساالنه  36.584

ماشین مکانیک  الکترونیکیک  بر  افزار  با    33.179  بالغ   مقایسه  در  گوگل  در  حقوق  براین  بنا  است.  بوده  دالر 

این  .(Quelle: glassdoor.com, Januar 13, 2013) بوده است  تربیشبرابر    3،4طور متوسط  های دیگر بهشرکت

به  حقوقارقام  اختالف  مکانیکروشنی  بین  برنامهها  و  نرمها  اطالعاتی  نویسان  چارچوب صنایع  در  را  فناوری افزار 

 Benner) خصوص مدیران( وجود دارددهند. یک نابرابری دیگر بین کارگران خط مونتاژ و متخصصان )بهنشان می

2002; Carnoy u.a., 1997).    سفیدپوستان بخش اعظم کارمندان بخش اداری، مدیریت و متخصصان را در سیلیکون

   .رماهر اکثراً کارگران اسپانیایی ـ پرتغالی و آسیایی هستندکه نیروهای کاری ماهر و غیدهند، در حالیوالی تشکیل می

  Pellow (2002)و Sun-hee Park   کار در صنایع اطالعاتی فناوری در سیلیکون والی را بررسی کردند.     شرایط

ارتباط با "سؤاستفاده  دادها نشان  بررسی آن  این صنایع در  ی بیش از حد کارفرمایان از کسانی که ثروت و نرخ سود 

هستند ویزا  دارای  و  ویزا  فاقد  که  زنان     .(Pellow and Sun-hee Park 2002: 6) ."است  اکثراً  این  بر  عالوه 

ی محل  به دلیل آب، زمین و هوای آلودهشود و  کنند که از مواد شیمیایی استفاده میهایی کار میغیرسفیدپوست در محل

  .چنین سقط جنین و نقائص هنگام تولد قرار دارنددر معرض خطر سرطان، بیمارهای مجاری تنفسی، هم  تربیشکارشان 

مکانیکهمان حقوق  بین  زیادی  بسیار  اختالف  شد  داده  توضیح  قبالً  که  برنامهطور  و  نرم ها  صنایع نویسان  در  افزار 

فن میاطالعاتی  استثمار  کار  این  نوع  دو  هر  دارد.  وجود  هستند.  اوری  ضروری  سرمایه  انباشت  برای  و  شوند 

"اشرافیت کارگری" قلمداد کرد. انگلس در   ها راآن   های دیگر( کسانی هستند که انگلسنویسان گوگل )و شرکتبرنامه



 

دربارهمقاله سال  ی  در  کار  شرایط  آن"  :نوشت  1885ی  تودهولی  به  که  میچه  مربوط  کارگران  عظیم  شود، سطح  ی 

. با این وجود (MEW 22: 274)  تر از گذشته"همان اندازه نازل است، حتی شاید نازلها امروز بهثباتی آنبینوایی و بی

که   بررسی کردها، درودگران، بنایان("  کوبهای ماشین، توفالی کارگر" )مکانیک"را در طقبه  او "اشرافیت کارگری

چنین لنین با تکیه بر  هم  (MWE 22: 274)"   .دست بیاورنداند وضع نسبتاً راحتی برای خود بهن "قادر شده اعضای آ

، میزان ی زندگیکارگران بورژوا شده"، "از نظر شیوه قشری اشرافیت کارگری نوشت که این "نظریات انگلس در باره

خرده کامالً  خود  بینی  جهان  و  کارگزاران  درآمد  کارگری،  جنبش  در  بورژوازی  واقعی  عمال  "اینان  هستند  بورژوا" 

طبقه سرمایهکارگری  مرحله "هستند (laborlieutenantsofthecapitalistclass) داری  باالترین  ـ  ی )امپریالیسم 

ص.  مایهسر ترج27داری.  درآمدشان  ه م.  هم  گوگل  کارکنان  پورهرمزان(.  محمد  مونتاژ    تربیشی  بخش  کارکنان  از 

ها برخوردار هستند که معنایش این نیز  ی نسبت به آنتربیشکه از امتیازات  فناوری اطالعاتی و ارتباطی است و هم این

آن که  اهست  ]هنگام  کمتری  مقاومت  به  دست  احتماالً  میها  کاری[  مبارزات  یا  بارهعتصاب  در  انگلس  وجه زنند.  ی 

"آن مشخصه نوشت:  کارگری  اشرافیت  به ی  عمل  در  سرمایه ها  برای  مطیعی  و  مهربان  بسیار  افراد  و  ویژه  عاقل  دار 

  (MEW 22: 274) د"دار هستنی سرمایهطور عمومی برای طبقهبه

کند که عنوان کارگزاران بورژوازی قلمداد می را اشتباهاً به Occupy ی اجتماعی فعالین( پایه2012)  ژیژاکاسالوف  

شده تشکیل  کار"  تضمین  با  ویژه  امتیازات  واجد  "کارگران  دستاز  دادن  دست  از  ترس  "احساس  و  ارزش اند  مزد 

موضوع مطرح شده در این چند سطر در واقع در مورد   (Žižek 2012: 12) .ها غلبه کرده استشان" بر آن اضافی 

مزد را در ی مازاد دستافزار صادق است. مارکس مقولهمتخصصان گوگل در مقایسه با کارگران بخش مونتاژ سخت

این امکان    تربیشدلیل تقاضای  گروندریسه در بخشی که به شرایط کار پرداخته تبیین کرده است، در صنایع معینی که به

می فرا دست هم  "مازاد  کارگران  از  بعضی  که  استشود  اضافی  ارزش  از  کوچکی  بخش  نماد  که  کنند  دریافت   مزد" 

(MEW 42: 351)   .  اطالعاتیصنایع  اگر ـ  ترکیبی    ،را  ارتباطی  بگیریمصنایعی  نیز     مدنظر  سودشان  درنتیجه 

به این معنا است که   مزد باالتربا دست   شود، این امر برای کارگران اطالعاتیسود این صنایع محصوب می   یمجموعه

مزد پائین کارگران صنایع   کنند در مقایسه با دستها دریافت میمزدی که آنسهم بخش معینی از ارزش اضافی در دست

آن  ـ  اطالعاتی وجود  این  با  است.  باالتر  هزینهارتباطی  دستها  این  برای  گزافی  ویژهی  میمزد  نسبی  پردازند: ی 

جابهکااضافه  باالی  نرخ  باال،  روحی  و  فشار جسمی  به  ری،  گرایش  و  زندگی  ـ  کار  بین  نامناسب  توازن  شغلی،  جایی 

  .ی این نوع اشرافیت کارگری اطالعاتی هستندی برجستهنویسان گوگل نمونهنداشتن زندگی خارج از محل کار. برنامه



 

د تا ذهنی. کارگران اطالعاتی گوگل در مقایسه با  صورت عینی درک شوبه  تربیشمفهوم "اشرافیت کارگری" بایستی  

سخت مونتاژ  دست کارگران  ـ  مازاد  میافزار  دریافت  نسبی  اینمزد  جایگاهکنند.  این  آیا  آگاهی آگاهی  ،که  با  مشابه    ای 

به  را  مالکان  و  مدیران  به همراه خود میبورژوایی  بایستی  به آورد،  قرار  بررسی  تجربی مورد  و  صورت  گیرد. گوگل 

در اختیار داشته باشند.    طور مطلق شان را بهخواهند حق تعیین زمان کار کارمندانهای فناوری اطالعاتی مشابه میغول 

  کنند تا از این طریق بتوانند نرخ برای ساعات کار زیاد مجانی استفاده می  عنوان مشوقیمزد باال بهها از دستاین شرکت

ی کارگر جهانی است. نیک دیر ـ ویتفورد و گریگ  ی تضادهای درونی طبقهدهندهاستثمار را باال ببرند. این امر نشان

( بازی2009ِدپویتر  صنایع  در  تضادها  ص(  این  موجودیت  کردند.  بررسی  را  کامپیوتری  کار  های  به  وابسته  نایع 

بازیبرنامه آزموننویسان  در  ها،  به اصطالح "حفاران طال" )کشاورزان طال( در چین، کارگران معادن کلتان  گران، 

  .های وسائل الکترونیکی است پارهآوری کنندگان آهن آفریقا و جمع

/  ن از طریق معادلهتوای استثمار کار را میاستدالل کرد که درجه  (MEW 23) "مارکس در "کاپیتال ی] دستمزدها 

دلیل  افزار به نویسان نرم(. این به این معنا نیست که برنامه16و    7ی استثمار[ محاسبه نمود )کاپیتال فصل  سود = درجه 

مزد ندارد بلکه  کنند. نرخ استثمار فقط بستگی به سطح دست ی دریافت میتربیشمزد  شوند دستکه کمتر استثمار میاین

  د.ین بستگی به میزان سود دارچنهم

دره  والی  میاطبقه  آرزوهای   یسیلیکون  تصاحب  زور  با  را  ارتباطی  اطالعاتی  فناوری  سود صنایع  که  است  کند، ی 

سختدره مونتاژ  کارگران  مرگ  درهی  و  مختصات  افزار  هست.  نیز  کارگری  اشرافیت  جسمی  و  روحی  فشار  ی 

نابرابری،   دره  این  اجتماعی  این  جغرافیای  است.  انسانی  زندگی  بنیادهای  نابودی  و  جسمی،  و  روحی  فشار  مرگ، 

  .ها استداری و سود آن ارتباطی سرمایه ـ مختصات پایه و اساس صنایع اطالعاتی

 کاربران تولیدکننده   و تولید دیچیتال توسط  کار دیچیتالی

 

)فیسبوک، رسانه دارند  تعلق  کنسرن  یک  به  که  اجتماعی   های 

وایبو،   توییتر،   یوتیوب، 

می استفاده  تجاری  مدل  از  غیره(  لینکدینو  که  بالگسپات،  تبدیل    یشالودهکنند  اطالعاتیدادهآن  )محتوا،   های  کاربران 

شبکهپروفیل بهها،  کاالها  است.  کاال  به  اینترنتی(  رفتار  و  اجتماعی  بهوسیلههای  تولیدکنندگان  میی  وگرنه وجود  آیند، 

های اطالعاتی است، های اینترنتی مساله برسر دادهجایی که در مورد این کاالتوانستند موجودیت داشته باشند. از آننمی



 

تواند  ینترنت میی ارزش اضافی نگاه کرد. این نوع استفاده از اعنوان کار آفرینندهها بهبایستی به فرایند تولید این داده 

]پروزوماتسیون[ قلمداد شود، به این دلیل که این روش   کاربران تولیدکننده ی مصرف مولد یا تولید دیچیتال توسط  مثابهبه

( در مورد کاالی ]تولیدشده توسط[ تماشاچیان از این  1977کند. مبانی داالس اسمیت )آفریند و کاال تولید میارزش می 

عنوان ربران[ به توجه تماشاگران ]کا  ،شودها از طریق تبلیغات تأمین میآن   یهایی که هزینه کند که رسانهمبنا حرکت می

های اطالعتی در تولید عنوان مبانی کاالهای دادهاند و بهرسد. این مبانی دوباره مورد توجه قرار گرفتهفروش میکاال به

کار اسمیت مراجعه شود به    اهمیتبرای کنکاشی مشروح در مورد  ) .اندکنندگان تکامل پیدا کردهدیچیتال توسط مصرف

چهارم(  2014فوکس   فصل  دیچیتالی   .  شبکه  کار  توسط  در  دیچیتال  تولید  کاالیی  خصلت  اجتماعی  کاربران های 

های اینترنتی به های اطالعاتی توسط پالتفرمآورد که مبتنی بر اینترنت است. این کاالهای دادهجود میرا به  تولیدکننده

تبلیغات فروخته می ارائه  مشتریان  را  تبلیغاتی  این مشتریان در عوض  ]نیازهای[ کاربران می شوند.  با  کنند که منطبق 

  .است

شود و این جا نیز دستمزدی پرداخت نمیهای اجتماعی" شباهت به کارخانگی دارد، چون در این در "شبکه  کار دیچیتالی

 کار دیچیتالی ها وجود ندارند و اساساً مشکل است که  گیرد، نمایندگان اتحادیهکار خارج از چارچوب کارمزدی انجام می

هزینه مثابهبه کار درک شود.  دیچیتالیهای  ی  هزینه   کار  برونمثل  کارخانگی  در  شوند، هزینهسپاری میهای  که  هایی 

]واگذاری و    corwdsourcing  یواژه .(Mies 1986: 110) ا بپردازندها رداران بایستی آنغیر این صورت سرمایه

گر فرایند واگذاری و انتقال است که به ها و گروهی از کاربران اینترنت[ دقیقاً بیانهای معین کار به شرکتانتقال فرایند

ناپذیر و نامحدود  ستثمار کنترلمثل کار خانگی منشاً ا  کار دیچیتالیکند.  ها کمک میجویی در هزینهسرمایه برای صرفه 

به    (Mies 1986: 16).تاس با  کلیهبردگان  بهکارگیری  مجبور  فیزیکی  خشونت  اشکال  میی  آنکار  در شوند:  ها 

چنین کارکن رسند. همگیرند یا به قتل میشوند، مورد ضرب و شتم قرار میصورتی که از کار امتناع کنند شکنجه می

با برانگیختن احساساتی   تر بیشها  آن   کند. با این وجودرا تجربه می  ـ خانگی  فیزیکی  خشونتخانگی نیز اشکال تحمیل و  

به  مجبور  خانواده  برای  مسئولیت  یا  ازخودگذشتگی  عشق،  مینظیر  پدرساالری  شوند.  کار  کارخانگی  چارچوب  در 

آید. در مورد کارگران دیچیتال اجبار وجود میترین تحمیل و اجبار از طریق قید و بندهای احساسات عاطفی بهبزرگ

ی بسیاری از خدمات اینترنتی ـ های بزرگی نظیر فیسبوک موفق شدند که عرضه عی دارد. پالتفرماساساً خصلتی اجتما

های اجتماعی در اینترنت ـ را انحصاری کنند و بیش از یک بیلیون کاربر دارند که به فیسبوک امکان اعمال نظیر شبکه

به را  نامحسوسی  و  نرم  اجتماعی  میفشار  پالتجود  به  کاربران  شدهفرمآورد.  زنجیر  تجاری  که  های  دلیل  این  به  اند، 

این  شان نیز در فیسبوک هستند و نمیدوستان و مخطبان ارتباطاتتماسخواهند که  این   ها و  را از دست بدهند. بنا بر 



 

این پالتفرمنظر میبه  منطقی امکانها بهرسد که ترک  نیست. کارسادگی  دیچیتالیخانگی و    بردگی، کار  پذیر  در    کار 

حال وجه مشترک این  های مختلفی دارند. با اینگردد خصلتکه به شکل اعمال خشونت برمیهای اجتماعی تا جاییشبکه

  .کندها امکان افزایش سود را فراهم میسپاری هزینهکارها اشکال مجانی کار است که برای سرمایه با برون

ها از خود بیگانگی  های اجتماعی کنسرنشوند با محصول کارشان بیگانه هستند. در شبکهتمام کارگرانی که استثمار می

ویژه بهشکل  را  میای  بهخود  کارگران  میگیرد.  بیگانه  خود  از  عینی  آن صورت  به  زیرا  که  شوند،  صورتی  در  ها 

سرمایهپالتفرم انحصاری  لحاظهای  از  کنند  ترک  می  داری  کشیده  اجتماعی  تبعیض  و  انزوا  به  مناسباتذهنی    شوند. 

های اینترنت به چنین ابزارهای کار، پالتفرمبندی شده است. همی کار از طریق تابعیت از سرمایه خصلتکاربران با ابژه

چنین  کنند. هممیهای اطالعاتی را به کاال تبدیل  های خصوصی تعلق دارد که دادهکاربران تعلق ندارد، بلکه به شرکت

سهام و  منفرد  مالکان  توسط  پولی  سود  تولید،  فرایندهای  مینتایج  کنترل  پالتفرم  خود  داران  از  شکل  چهار  این  شوند. 

ها  دهند که توسط کنسرنهای اجتماعی تشکیل میرا در شبکه  کار دیچیتالیدیگر بستر استراتژی استثمار  بیگانگی با یک

 .شوندهدایت می

کارگران فاکس  هم  کارگران  معادن،  برنامهکنگوئی  کارکنان مراکز  کان،  هم  کالیفرنیایی،  و  هندی  و    تلفننویسان  تلفنی 

حرفه  شبکهکاربران  به ای  را  اجتماعی  کسانی  های  کرد  خصلتعنوان  شدهبندی  بیگانه  کار  با  آن که  که  چرا  از  اند  ها 

های اجتماعی وضعیت مقداری در مورد کابران شبکه  د.نکنند برخوردار نیستسود و محصوالتی که تولید می  ،مالکیت

آن است.  همان  متفاوت  با  دیچیتالیها  را خلق می  کار  ارزش مصرف متفاوت  برای  دو  که  ارزش مصرفی  یکی  کنند. 

انداز های متفاوت مصرفی چشمپذیری عمومی. تکامل و گسترش این ارزشارتباطات الزم است و دیگری برای رویت

میاین افزایش  کرد  روبرو  هدفمند  تبلیغات  با  را  کاربران  بتوان  میکه  این  بر  بنا  بگودهد.  شبکهیتوانیم  در  که  های یم 

طرف ارزش مصرفی برای خودشان و  های مصرفی وجود دارد. کاربران از یکای از ارزشاجتماعی خصلت دوگانه 

تولید می آندیگران  یعنی  رابطهکنند.  بیها  اجتماعی  رویتی  و  کاربران  بهن  عمومی  میپذیری  از طرف  وجود  آورند. 

ی طور مثال فضاسازی برای صنایع تبلیغات(. خصلت دوگانهآفرینند )بههای مصرفی برای سرمایه می ها ارزشدیگر آن 

قابلارزش کاالیی  به  را  فیسبوک  اجتماعی کاربرانهای مصرفی محصوالت  نیازهای  از  که  تبدیل کرده است  و    توجه 

هایی  ی نخست توسط پالتفرمطور همزمان ارزش مصرفی تجاری در درجه کند. بهکنندگان استفاده میمنافع تجاری تبلیغ

می کنسرنکنترل  به  که  کاالییشود  امکان  امر  این  دارند.  تعلق  مبادله ها  ارزش  خصلت  دادن  و  دادهسازی  به  های  ای 

فراهم می را  کاربران  هماطالعاتی  اجتماعی ویژهچنین  کند.  پالتفرمشکل  از  دارد. خارج شدن  اجبار وجود  از  های ای 



 

دلیل که هر کسی "  این  به  این پالتفرم  تلفنتجاری ساده نیست  ارتباطات" زیادی در    بنابرانی در معرض  ها دارد. وو 

  .خطر فقر ارتباطی وجود دارد

گی باژگونه کاالیی صحبت کنیم که در توانیم از بتوارهاژگونه است. ما میو خصلت فتیشیسم کاالها در دنیای دیچیتال کار

های اطالعاتی فیسبوک پشت ارزش مصرفی اجتماعی  کند. خصلت کاالیی دادههای اجتماعی نماد پیدا میتولیدات شبکه

)به مثال  فیسبوک  استفادهتلفنطور  از طریق  که  کارکردهایی  و  اجتماعی  امکانهای  پالتفرم  از  پنهان   شوند(پذیر میی 

دهد: "فیسبوک من را استثمار  ی زیر نشان میطور نمونه در گفتهگی خود را بهی بتوارهاژگونهوماند. این خصلت  می

کند". موقعیت عینی کاربران این است که به منافع  هایی سودمند را عرضه میتلفنکند، بلکه به من امکان برقراری  نمی

این کنند.  خدمت  سودآوری  برای  امکاناتی    فیسبوک  پشت  در  میموضوع  برقراری ماند  پوشیده  برای  فیسبوک  که 

می فراهم  اجتماعی  جنبه پیوندهای  از  کاربران صرفاً  از  فیسبوک  که  موضوع  این  اما  میکند.  استفاده  اجتماعی  کند ی 

جود رسانی عمومی اینترنتی در فیسبوک بههای اجتماعی که از طریق مناسبات و اطالعجانبه است. مزیتتصوری یک

پایه و اساس ارزش ممی ی ارزش وسیلهای فیسبوک بهسازند. ارزش مبادلهای و شکل ارزش فیسبوک را میبادله آیند 

پنهانمصرفی بهسازی می اش  فیسبوک  کاربران شود.  و  تبلیغات  فیسبوک، مشتریان  بین  مناسبات  از طریق  عینی  لحاظ 

مبادله بندی میخصلت روابط  تبلیغشود.  با  فیسبوک  بین  دای  پیوند  کاربران  و  و  گران  فیسبوک  برای  مناسبات  این  ارد. 

ی نخست خودشان و  در درجه کاربرانش سودآور هستند. مناسبات تجاری مستقیماً برای کاربران قابل رویت نیستند، زیرا 

کاربران   توجهدیگر  مرکز  بهآن  در  خود  وانمودکردن  با  فیسبوک  این  بر  بنا  دارند.  قرار  واسطهها  روابط  عنوان  گر 

  .بردی کاالیی سود میت باژگونهاجتماعی از خصل

 گیری  نتیجه 

کنش   آنی  مشخصه وجه  که  وجود دارد (NITDA)دیچیتالیجهانی  کار جدید  طور که نشان دادیم تقسیم  بنا بر این همان

بدین  کالسیکداری  اری و سرمایههای متفاوت تولید پیشاسرمایهمتقابل شیوه ی استثمار جهانی شکل  ترتیب شبکهاست. 

ثبات و کار بردگان تشکیل شده است و خالق سود  مزدی آزاد دوگانه، کار "آزاد"مجانی، کار بیگرفت که از کار دست

از شرکت ارتباطاتی است. مراحل تکامل سرمایه  های صنایع اطالعاتبرای شمار زیادی  تاریخی  داری و شیوهـ  های 

از دیگری طی  تکامل سرمایه  های زمانیسادگی دورهیابی نیروهای مولده بهتولید و اشکال سازمان داری را یکی پس 

آننمی یککنند.  با  دیالکتیکی  روابط  سرمایهها  دارند.  بردهدیگر  نداری  بین  از  جهان  در  را  بردهداری  داری برد. 

بردهبه این داری دستصورت  دارد، علیرغم  باستانی بردهمزدی وجود  فئودالی و  شود.  داری هنوز مشاهده میکه شکل 



 

طور  ـ ارتباطاتی به  یهای غربی صنایع اطالعاتدهد کنسرنداری در صنایع معادن نشان میی بردهطور که نمونههمان

  د.برنسود میداری کامالً مسقتیم از این برده

بهنخستین شکل مالکیت خصوصی در خانواده  آمد. شیوهی پدرساالری  تولید پدرساالری بهجود  طور مثال در شکل ی 

یا کار مجانی اینترنتی کاربران گوگل، فیسبوک، یوتیوب، تویتر و دیگران وجود   تلفنمطمئن در مراکز  ناثبات و  کار بی

هم شیوه  این  بهدارد.  مراکز    کاراآشصورت  چنین  بخش  دارند  که  تلفندر  قرار  کامل  کنترل  کارخانه  تحت  در  های و 

ارتباطات  یصنایع اطالعات فئودالی و کالسیک برده  تأثیرات  وجود دارد.   یـ  صورت داری که در آن کارگران به اشکال 

دهند و بدون هیچ حد و مرزی ی گان را از لحاظ جسمی آزار مدارانی هستند که برددوگانه آزاد نیستند، بلکه مایملک برده

داری فقط متکی ـ ارتباطاتی است. سرمایه  یکه بستر مادی صنایع اطالعات  ادامه دارد   کنند در صنایع معادناستثمار می

بلکه هم نیست،  انباشت سرمایه  اینبر  یعنی  آزاد دوگانه است.  کار  کار، کارمجانی و  بر  متکی  انسانچنین  ها برای  که 

فروشند. این کارگران با فرایند و محصول  داران می عنوان کاال به سرمایهسنگی نمیرند نیروی کارشان را بهکه از گراین

کند. کار  ای از استثمار نیروی کار را فراهم میی ویژهوجود آمدن رابطهشوند. این موضوع امکان بهکارشان بیگانه می

در دوگانه  جهانی   آزاد  جدید  کار  متفاوتقسیم  بهاشکال  میتی  بدینخود  به گیرد.  شبیه  شرایطی  تحت  کارگران  این  سان 

کنند و  کار می  یو ارتباطات  یافزار فناوری اطالعاتداری صنعتی در صنایع مونتاژ سختی سرمایهشرایط دوران اولیه 

ها در محل کار تحت کنترل، نظارت شدید و استانداردسازی اندازند. آنخطر میشان را در حین کار بهسالمتی و جان

کارخانهبدین .کنندکارمی میترتیب  ادامه  خود  حیات  به  اطالعات  عصر  در  تایلوریستی  ـ  فوردیستی  هم ی  چنین  دهد. 

ی نخست کار بدنی  ها در درجه نوعی حکومت تایلوریستی قرار دارند. اما کار آن تحت تابعیت    تلفنشاغالن در مراکز  

کردن و استفاده از  کردن، تایپزدن، قانعها حرفی اصلی آن نیست، بلکه ارتباطات این کار را شکل داده است. وظیفه

اس اطالعات  بانک  و  تلفن  دیچیتال   ت.سیستم  کار  کار  دربرگیرنده  یاما  جدید  اشکال  آن  ی  ازای  در  که  هست  نیز 

میدست پرداخت  باالیی  )بهمزدهای  اطالعاتشود  فناوری  کارگری  اشرافیت  به  نمونه  ارتباطات  یطور  که   یـ  گوگل( 

عنوان مفهومی  در گذشته به  کار دیچیتالیی نخست  در درجه  .ی آن استرس و فشار کار بسیار زیاد استمشخصه وجه

(.  2013چنین مراجعه شود به  های اجتماعی توضیح داده شده است )همران شبکهدرک شد که از طریق کار مجانی کارب

که در   کاربران تولیدکننده کاِری که توسط  گیری برسیم کهقبول به این نتیجهنحوی قابلدهد که بهاین مقاله به ما اجازه می

مرتبط است. تمام این   یکال دیگر کار دیچیتالاست که با اش  یگیرد فقط شکلی از کار دیچیتالهای اجتماعی انجام می شبکه

را ممکن    یی خود وجود کار دیچیتالکنند که به نوبهی جهانی از استثمار را فراهم میوجود آمدن شبکهاشکال امکان به

 ی تمام اشکال کاررا گسترش دهیم، درکی که دربرگرینده  یکند. زمان آن رسیده است که درک از مفهوم کار دیچیتالمی



 

های شود و هم کار مجانی که برای تولید، گسترش و استفاده از رسانهمزد پرداخت میهم کاری که برای آن دست  ،باشد

ی بین سرمایه و کار. دوماً ای دوگانه است. اوالً رابطه موضوع بر سر رابطه  یضروری است. در کار دیچیتال  یدیچیتال

ی تقسیم کار جدید جهانی  ی شبکهمنزلهرا به   یکه کار دیچیتال (NITDA) مناسبات در چارچوب تقسیم کار جدید جهانی

را  تقسیم کار جدید جهانی  یابی نیروهای مولده موازین  پذیر و اشکال سازمانهای تولید انعطافشیوه   د.کنیابی میسازمان

 .شودمیداری متحقق ی تولید مسلط سرمایهکارگیری شیوهکنند که از طریق بهتعیین می

ی بیست و یکم مستلزم این است که به دالیل متعددی به بررسی مارکس از  داری دیچیتال در سدهدرک کار و سرمایه

های "کاپیتال مجلد یافته مبتنی بر فصل راهنمای خوانشی سامان   2016اقتصاد سیاسی تکیه کنیم )مراجعه شود به فوکس  

داری  دید که سرمایهداری را در این میخصلت متحول و تاریخی سرمایه  اول" از منظر علم رسانه ـ ارتباطی(. مارکس

این میبرای  تغییر  را  خودش  کند  حفظ  را  استثمار  اصلی  ساختارهای  بتواند  و   .دهدکه  فناوری  اهمیت  بر  مارکس 

عات تکامل نیروهای  عنوان تبداری اطالعاتی را به وجودآمدن سرمایهداری تاکید نمود و بهابزارهای ارتباطی در سرمایه

 NIDTA داری را توضیح داد که امروز در سازی و خصلت امپریالیستی سرمایهبینی کرد. او گرایش جهانیمولده پیش

چنین خبرنگاری آلترناتیوبود. او  پرداز منتقد نبود، بلکه همدهد. مارکس فقط یک نظریهای خود را نشان مینحو ویژهبه

اجتماعی   مبارزات  اهمیت  سرمایهبر  مقابل  در  بدیلی  به  ما  کرد.  تاکید  اجتماعی  پیشرفت  استثمار  برای  و  کار داری 

تواند از طریق مبارزات اجتماعی بدست آید که برای  و تمام اشکال دیگر کار احتیاج داریم. این بدیل فقط می  دیچیتالی

می تالش  دمکراتیک  ـ  آلترناتیو، سوسیالیستی  اجتماعی  همنظم  مبارکند.  رسانهچنین  برای  نرمزه  آلترناتیو،  افزار،  های 

 .عنوان بخشی از این مبارزه مدنظر گرفته شودداری به های اینترنتی غیرسرمایهافزار و پالتفرمسخت

 

 

 .کندیابی میرا  ارزش یک شرکتو کارمندان سابق   پالتفرمی که کارمندان  [2]

افزاری در اینترنت  ، موضوع بر سر نرمانددادهها در مورد خودشان  بر اساس توضیحاتی که آن  Riddit  در مورد   [3]

ها و موضاعات غیرقابل تصوری بین ی اینترنت دائماً به لینکاست. در واقع در این صفحه  [html] برای ساخت هاتمل

می بدل  و  رد  ]فوروم[  گفتگو  شکل  به  طریقکابران  از  که  به    "امتیازدهی" "upvoting" شود  شده  مندرج  مطالب 

قابل رویت می و  قابلروزرسانی  غلوآمیز  اخبار  اغلب  که  به دسترس رسانهشوند  را  تولید میای  کنند.  صورت مجازی 



 

]هر سؤالی که داری از من بپرس[   Askmeanything AMAشودیکی از خدماتی که دائماً در این صفحه عرضه می 

 .دهندجواب می هاآنبه سؤاالت با کاربران فتگو ]فوروم[ گد ساعت در است که متخصصان مختلف برای چن
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