
ماجرای گیم استاپ: خط بطالنی بر توهم امکان یک سرمایه داری دموکراتیک

لوک َسِوج

 دو شرکت بزرگ سرمایه داری مالی در وال استریت روی ورشکستگی »گیم استاپ« شرط بندی

 کرده بودند تا از سقوط سهام آن پول به جیب بزنند. سرمایه گذاران خرد در سایت »ردیت« علیه

 آن دو بسیج شدند. سهام گیم استاپ اوج گرفت و زنگ خطر برای گردن گلفت ها به صدا درآمد.

 ولی »باالیی ها« باالخره از ادامه ابتکارعمل خریداران ُخرد جلوگیری کردند ــ واقعیت

.سلسله مراتبی نئولیبرالیسم

ماجرا چیست؟

 گیم استاپ یک فروشگاه زنجیره ای آمریکایی بازی های کامپیوتری و نرم افزارهای سرگرمی است. 

. این شرکت دچار مشکالت مالی شد و در نتیجه قیمت سهامش کاهش یافت۲۰۱۰از سال 

 ماجرا اما از آن شروع شد که اواخر سال گذشته دو صندوق پوشش ریسک وال استریت )بخوانید

 دو شرکت گردن کلفت سرمایه داری مالی( شروع به فروش استقراضی سهام این شرکت کردند تا

 بدین ترتیب با پایین آمدن قیمت سهام، دوباره آن را با قیمت پایین بخرند و سود کنند. به زبان

 .ساده، روی ورشکستگی گیم استاپ و علیه این شرکت شرط بندی کردند

به نام در مقابل اما، گروهی از سرمایه گذاران خرد در یکی از انجمن های گفت و گوی سایت»ردیت«  

]شرط بندی های-وال استریت[ بسیج شدند و با خرید سهام گیم استاپ به دالیل  »وال استریت بتس«  

 مختلف )از جمله به خاطر همدردی با این شرکت( جلوی وال استریت ایستادند. کار آنها

  دالر رسید. در عرض هفته گذشته، اما بازار۲۰ دالر به ۲ ماه سهام این شرکت از ۹طی   و گرفت

  دالر۴۹۲به طوری که سهام این شرکت تا  خرید سهام گیم استاپ به شکلی انفجاری داغ شد،

 .افزایش یافت

 زنگ خطر برای شرکت های بزرگ سرمایه داری مالی به صدادرآمد و درهمین جا افسانه رقابت آزاد

 و دموکراتیک در بازار سرمایه دود شد و به هوا رفت. چند اپلیکیشن خرید سهام از جمله »رابین

 هود« )که برخالف آنچه اسمش تداعی می    کند کارگزار ثروتمدان است و نه رفیق فقرا( دسترسی

 مردم برای خرید سهام گیم استاپ را مسدود کردند. مردم عصبانی شدند و شروع کردند به دادن



 امتیاز پایین به این اپلیکشن ها در پلی استور گوگل . امتیازات منفی اما به شکل »معجزه آسایی« پاک

...شد

 شاید بتوان گفت بزرگ ترین پیروزی انقالب نئولیبرالی این بوده که توانسته است این توهم را به

طرفداران نئولیبرالیسم ادعا می کردند که. مردم بقبوالند که سرمایه داری می تواند دموکراتیک باشد  

 با برداشته شدِن قیدوبندهای دست وپاگیِر مالیاتی و مقررات دولتی، فرد خواهد توانست خوِد واقعی 

.و اصیلش را تحقق بخشد

سازوکاِر طیبعتاً کارآمد و ‒ میدان و عرصه  وقوعِ این شکوفایی هم طبعاً بازار است  

 خودتصحیح کننده ای که در آن همه می توانند با یکدیگر رقابت کنند، ملک و دارایی داشته باشند و

 .نهایتاً در نتیجه تالش های خودشان سرمایه دار شوند

  بیش از همیشه۲۰۰۸این رتوریک و این حرف ها –که به ویژه از زمان بحران مالی سال 

 مضحک به نظر می رسید— حاال در عصر اپلیکیشن ها و دوران امتیازدهی مصرف کنندگان و

.تجارت الکترونیکی به کل جان تازه ای گرفته است

 رابین هود، یکی از شرکت هایی که نقش اصلی را در شکسِت ناگهانِی گیم استاپ بازی کرد، نمونه 

.خوبی برای توضیح این ماجرا است

تأسیس شد،« دموکراتیزه کردِن دسترسی به بازارهای مالی» با وعده ۲۰۱۱این شرکت در سال   

.وعده ای که به  گفته مؤسسانش ملهم از جنبش اشغال وال استریت بود

آ

 این ادعا در همان نگاه اول به وضوح کنایه آمیز است، چراکه الگوی کسب وکاِر رابین هود مبتنی

فریمیوِم ابراِز ‒ است بر فروش اطالعاِت دادوستدهای کاربرانش به شرکت های بزرگ تر  

[freemium]سرمایه گذاری آنها در واقع نوعی تحقیق و مطالعه مستقیِم بازار است که به 

میلیارد دالر افزایش درآمد داشت( ۶,۷شرکت هایی نظیر سیتادل سکیوریتیز )که سال گذشته   

 .اجازه می دهد سود بیشتری کسب کنند

با بازیکنان تیم وال  استریت – همان طور که بسیاری افراد اشاره کرده اند، همکاری این اپلیکیشن

برای برچیدِن بساط خریدوفروش سهام گیم استاپ و سهام سایر مانند شرکت تی دی امریترید—  

اما. آشکارا دروغین بودن وعده اولیه آن را ثابت می کند Reddit شرکت ها در پایگاه اینترنتی  

 چیزی که کمتر مورد بررسی قرار گرفته، نقش پلتفرم های رسانه های اجتماعی در تسهیل این

.سرکوب و جلوگیری است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%85


 دو روز پیش، مدیرعامل اجرایِی بازار بورِس نَزَدک، آدنا فریدمن، اعالم کرد این بازار آمادگی

:دارد خریدوفروش سهام ها را براساس گفتگوهای کاربران اینترنت متوقف سازد

» و... اگر ما متوجه افزایش قابل توجهی در گفتگوهای کاربران در رسانه های اجتماعی شویم   

 بتوانیم آن را به فعالیت های غیرعادِی خریدوفروش فالن سهام ربط دهیم، به طور بالقوه

 خریدوفروش آن سهام را متوقف می کنیم تا بتوانیم تحقیقاتی را برای بررسی شرایط انجام دهیم، با

».شرکت موردنظر وارد گفتگو شویم و به سرمایه گذاران فرصت دهیم نظراتشان را تغییر دهند

 را خاموش r/wallstreetbets همان روز، پایگاه پیام رسانی دیجیتالِی دیسکورد، ِسروِر انجمن

دست کم دو سرور جدید دیگر از آن زمان. )کرد، البته به بهانه محتوای خشونت آمیز گفتگوها  

.(تاکنون ایجاد و هنوز پایین کشیده نشده است

 در این میان، رویداِد کمتر تأثیرگذار اما حیرت انگیز آن بود که نظرات و امتیازات منفی ای که در

 .پلی استور گوگل برای اپلیکیشن رابین هود درج شده بود همگی پاک شدند

این هفته گزارش داد، رابین هود با سیِل امتیازهای تک ستاره ای و ِورج همان طور که وبسایت  

 نظرات منفی کاربرانی مواجه شد که از اقدام این اپلیکیشن در جهت مسدودکردِن خرید سهام

ً. گیم استاپ، ای ام سی، و سایر شرکت ها خشمگین بودند با وجود این، گوگل خیلی زود تقریبا  

,۴ یک صد هزار مورد از این نظرات منفی را پاک کرد و امتیاز این اپلیکیشن را به نزدیکی عدد

گرچه گوگل به. امتیاز کنونی این اپلیکیشن در فروشگاه اپل است و این فعالً رساند ۷  

اطمینان داده که خود شرکت ها قادر به پاک کردِن نظرات منفی نیستند، استداللی که ورج وبسایت  

غیرقابل فهم( و اگر خوش بین باشیم)برای این عملیات پاکسازی مطرح می کند در بهترین سناریو   

برای تشخیِص تخلف ها و نقض سیاست ها در» استدالل گوگل این بوده که در این عملیات . است  

از ترکیب هوش انسانی و یادگیری ماشین استفاده شده است امتیازدهی و نظردهی، .«

 پلتفرم های تکنولوژی، آژانس های نظارتی و رسانه های اجتماعی به ما لطف می کنند وقتی چوب

آنها واقعیت: الی چرخ خرید سهام  شرکت هایی می گذارند که سر راه وال استریت قرار گرفته اند  

 نئولیبرایسم را پشت آن نقاب دوستانه  اش به ما نشان می دهند، واقعیتی که به شکل بی رحمانه ای

.سلسله مراتبی است

که برای« جالوت در برابر داوود»همان طور که ادوارد آنگِوسو اشاره کرده است، این روایِت   

 توضیح کل این ماجرا علم شده بسیار گمراه کننده است و تا به اینجای کار، شرکت های بزرگ

با توجه به روند فعلی، کامالً. سرمایه گذاری مانند بلک راک برنده های اصلی این ماجرا بوده اند  



 محتمل است که این روایت منجر به باالگرفتِن دور تازه ای از مطالبه برای وجوِد یک بازار سهاِم

 .همه شمول تر شود، واکنشی که البته و قطعاً از نکته اصلی ماجرا غافل می ماند

 با این همه، ماجرای سهام گیم استاپ مغالطه سرمایه داری دموکراتیک را برمال می کند،

درست مشابه. سرمایه داری ای که مدعی است بازارهایش آزاد، پذیرا و رو به همگان گشوده است  

 چرخ های رولت در کازینو های آتالنتیک سیتی، همواره کسانی که میز قمار را می چرخانند و کلید

در. گاوصندوق را دارند قواعد بازی و اینکه چه کسی اجازه دارد بازی کند را تعیین می کنند  

 بازِی متقلبانه سرمایه داری نیز گروه کوچکی از باالیی ها هستند که تصمیم می گیرند فعالیِت

 مشروع و قانونی در بازار چه باشد و چه نباشد؛ در این میان، گردانندگان رسانه های اجتماعی و

.فروشگاه های دیجیتالی هم دست به سینه ایستاده اند تا به شکایات کارفرمایان و رؤسا رسیدگی کنند

ژاکوبن :منبع

https://jacobinmag.com/2021/01/gamestop-stock-robinhood-google-play-discord?fbclid=IwAR1Z_-p09stcwnj4P1bG6VgbAdyNpI9kE-wUoto4T8UWD0IQkpg450h0mRo

