
 
 

 





 

 

 

 

 توضیح:

( آمده است، دیجیتالی کردن روند تولید مورد 008همانطوری که درسرمقاله این شماره ازنشریه " انقالب پرولتری" )ژوئیه 

 گیرد.بحث این مقاله است که ترجمه آن دراختیارفارسی زبانان قرار می

گذاری شده درمتن اصلی باخط اریب تیب شماره، زیرنویس مربوط به هر پاراگراف در ادامه به همان ترمطلب جهت سهل درک

 و با خط اریب اضافه گردیده است. ادرداخل پرانتز آورده شده است. عالوه برآن دیگر متون توضیحی دراین مقاله داخل ک

جهانی داری و امروزه شیوع همه گیرسرمایه به روز بودن آن، بخصوص درشرایط بحرانهای عدیدهنظربه حساسیت این بحث و

های صنعتی داری درسراسرجهان، و اینکه امپریالیسم دیجیتالی کردن درکلیه شاخههای سرمایهویروس تاجدار)کرونا( و رقابت

 گردد.را به اسم رمزی جهت تعدیل اقتصادی هرچه بیشتری درتمامی کشورها تبدیل نموده است، اهمیت این مقاله دوچندان می

  00مه                                                                                                                                           

 A-1030Wien,Marxergasse 18                    (MLS) مطالعاتی مارکس ـادبی و کانونترجمه : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 





 

 سرمقاله

 

 «یکی از اهداف مهم کردن تقویت دیجیتالی»  Schramböckآبی و وزیر اقتصادش، خانم شرام بوک  -ت ائتالفی سیاهبرای دول

چیز  ، گویا بیش ازهر«اهد شداختصاص داده خو دیجیتالی کردن برایپول تازه  میلیون یورو 0ه هرسال» . بدین خاطراست

کلیه  کردنآماده دراین زمینه » و« دیجتیالی کردناء درآوردن جهت به اجر شرکتهای کوچک و متوسطساعدت به م» برای

شرکتهای  از مساعدت»  انتقالسیون مجلس از( درمقابل اپوزی1/04/018 ) دبیرمطبوعاتی مجلس، «سن و سالی...گروهها درهر

 «وین دیجیتال» امبه ن 1 وین بخش شهرداری همانجا(همزمان در شهر«)کرد...انتقاد « کوچک و متوسط به شرکتهای بزرگ

« کاربر فن آوری اطالعات  86 000بر حدودا  ،فن آوری اطالعات -کارمند  1100تقریبا » با  018د. این نهاد از ژوئن شتأسیس 

 (018/4/7نظارت می کند. ) روزنامه وین 

 

 


تعدیل » د. با این وجود معموال همه چیز برمحورنخبر می ده ندیجیتالی کردتقریبا هرروزه ابواب جمعی از نوآوری در حوزه 

 و امثال اینها دور می زند. «الکترونیکی دولتی -خدمات »،«کاهش بورکراسی» ،«اداری

 

دهد، یزی واقعا خود را در تولید تغییرمی، که چه چمشغول نمودیم ما برعکس در ماههای اخیر خودمان را خیلی با این پرسش

درتولید یکی  دیجیتالی کردن ریثتأپرسش درحقیقت کاالها تولید خواهند گشت. ما بر این عقیده هستیم، که ها، جائیکه در کارخانه

ها وهم در نهادهای کارخانه کردن در ادارات، هم در جوئیصرفهمباحثات روزمره غالبا با ازمهمترین مطالبی است، که در

است وتمام « موجودیت سرمایه داری واقعی» درحالیکه مناسبات تولیدی بنیاناما می شود. گرفته  اشتباهو  مخلوطدولتی، 

کنند، می بایستی خود را نه فقط با تکامل جهت سیاسی، بلکه با جهت امکان ازسرگذراندن آن درگیر می کسانی که خود را با

 مشغول گردانند. نیز اقتصادی آن

 

 018ا(حاصل یک بحث جامع در دایره طرفداران انقالب پرولتری از ژانویه هباضافه توضیحات و پیوست) متن انتشار یافته ذیل

اما دهیم؛ انتشار می ()وسیعتری ثحتغییراتی درآن انجام پذیرفته است. ما اکنون آنرا جهت بوده و دراین فاصله زمانی تکمیل وب

برای ماه را  جامع نقدیک درنظر دارد ز رفقا ست. حتی یکی اا نرسیده پایانبه نظری به آن  بهیچ وجه  خوردقد و بربرای ما ن

 بیاندازیم. تعویقبه را  75انقالب پرولتری شماره انتشار اما نمی خواهیم که ما بی صبرانه منتظر آن هستیم، ، نماید آمادهآگوست 

اگر   همو این باره  درکوتاه  از اظهارنظر هم چه اینکه ما ،است شانمندارزش اظهارنظر مان از کلیه خوانندگاندرخواست ما  

     .خوشحال خواهیم گشت باشد، طوالنی ای قالهمدر

      دستجمعی -انقالب پرولتری                                                                                                                          
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 مقدمه 
 

د. این گیرمورد بررسی قرار میروند تولید  دیجیتالی کردنتأثیر مسئله اهمیت و ،75ماره ویژه انقالب پرولتری، ش این شمارهدر

 هوشمندی» دن و گویا اولین شکل باصطالحشخودکار، دیجیتالی کردنط کلی توس روزها خیلی زیاد درباره تغییرات اساسی

اشارات که اغلب  شود، میمشخص  ،بخوانینامه زرو یکرا بطورمثال درهائی چنین متنتو شود. اگرنوشته می« مصنوعی 

تکامل کامال  »یک ورت صبه  کال در مقالهولی  - یست، نباشدکردن  باصرفهراه  در قدمی دیگر اینکهجز ،چیزدیگریمربوط به 

ان، که درآنجا فقط ماشین . ساختمان کارگاههای خالی از انسگرددافسانه سرائی میدرباره آن  و شودمی مهم جلوه داده «نوین

ای!؟ دیدن کرده یک نیروگاه انرژی آبازآیا تابحال یکبار ..ند،.کنکارمیشان خودکه گویا مستقال  ،ارزش چندین میلیونیآالت پر

 !دیجیتالی کردن حتی بدون مدتهاست که وجود دارد،این 

 

کارت ، “e-gonerment„« دولتی  کارت »)هم دولتی ، اتدرحوزه ادار بیشترکردن  صرفهبا  ارتباطدر دیجیتالی کردناغلب 

 کامال خودکار« محل پرداخت پول » ، بخصوص حتی “e-banking“، „e-payment„ اقتصادی همو ،...(e-cartالکترونیکی 

)!( هستند و درچندین سال بسیاری ازآنها بهرحال جدید شود.با هیجان جروبحث می ای، ...(شده در مغازه های بزرگ زنجیره

کامال » ی یک چیزهای قبل نیز زمانها در دههدر دفاتر شرکت )کامپیوتر(توسط رایانه هاکاربری داده آینده عادی خواهند شد.

طور بعدا رایانه جایگزین آنها شد، همین« ناگهان»   جای ماشین تحریر مکانیکی و سپس برقیکه درآنزمان ببود، وقتی« جدید

غیرقابل قدیم گشته  آوریبیستم جایگزین فناز اواسط قرن  ی، کهاختراعات جدیدو سرعت شدّت  وغیره. تابلتمثل تلفن همراه، 

با ماشین تحریربرقی یا با یک رایانه هنوز 1990 کرد، که تو درسالدرحوزه خصوصی فرق چندانی نمی .استچشم پوشی 

غیرقابل کتمان  دهد.ت درقیمت و سود بیشترمعنی میمزیّ مقابل رقیب  دردر رقابت اقتصادی این اما نوشتی. شخصی درخانه می

ی تردن زیادکر خرجکمپیوندد یا مقررات نگوناگون تغییرات زیادی بوقوع « های خدماتیحوزه»های آینده دراست، که درسال

-سال اخیربی 60تا  50، که در، حوزه اییکارمندان دفترشامل قبل ازهمه  این .شودنبرده پیش« صرفه جوئی کارکنان »درمورد

شود، زیرا درآنجا کارغیرمولد او کوچک می گردد.می اندازه متورم گشته بود و احتماال دوباره بشدت کوچک خواهد گردید،

 گردد.موجب میرا مزدکار باالئی  نابراین بدون بارآوری(، بیزیاد)طبق مفهوم مارکس

 

وشش درجهت کو 1960ندان دفتری دردهه درحوزه کارم علل و اهمیت متورم شدنبررسی به ازنزدیک خواهیم ما دراینجا نمی

جلوگیری کرد،  خ سودکاهش یافتن نر توان ازمی این مسئله، که چگونه .پردازیمب پیش سال 0 تقریبامسدود ساختن این تکامل از

 همراه است و این خود موضوع یک شماره ویژه خواهد بود.تنگاتنگ ازبحران داران  با پیدا نمودن راهکارهای سرمایه

 

-که درسرمایهزیرا  -دانتر گردبی اندازه سهل را کارشاغلینتواند ازیکطرف می« کاردفتری دیجیتالی کردن  » کهمسلم است، 

- . ازطرفگردند مقابلهند نتواای میگردد که تنها با مبارزات اتحادیهتری درخواست میبیش تمایالتائما د -داری واقعا موجود

دفتری به جدید کار، انتقال کار بکارگیری فنونتغییرات اخراج دستجمی درحالت  -پذیروخیلی سخت مقابله -دیگرتهدید واقعی

دائم با شرکت ، زیرا تو هستندساعت در روز 4 فشاردائمی کار (،دوستانبه هن حسابداری )بطورمثال زد ارزانکشورهای با م

  .و امثالهم« می ندارداکارتم»و مرتبط هستی  شبکه ایازطریق مدار

 

دیجیتالی  خودبر 75ما مرکزثقل بررسی خود را دراین شماره ویژه انقالب پرولتری شماره  درابتدا متذکر شدیم،ه ک همانطوری

ما خواهان دنبال کردن این مسئله  دهیم. داری( قرار مینه با مسئله توزیع یا فشارکار درمناسبات سرمایه)وروند تولید کردن

است، که  نهفتهچه چیزی  « دیجیتالیانقالب »  باصطالح پسدربرای ما ازاهمیت زیادی برخوردار است، که هستیم، زیرا 

 روی دارند،را پیشی طوالنی کاری)بیکاری؟(گوز زندکه هن یلی ها،باالخره خ گردد.شته وصحبت میودرباره آن اینقدر زیاد ن

  عالقمند آینده خود هستند.

 

ذوب فوالد در  جدید تصمیم به بنای یک کارخانه(Voestalpine)این شماره ویژه، فوست آلپینه تنظیمریل درحین دراواخرآو

 یورو درمیلیون  50بالغ بر ی ابایست باهزینهمیانه بنای این کارخ گرفت.(Kapfenberg/Steiermark)کاپفنبرگ/ اشتیرمارک

در کارگاه »  باشد.« درجهانمدرنترین کارگاه ذوب فوالد  «» دیجیتالی شده ای کامالکارخانه» و بعنوان -به اتمام برسد 01سال 

(. WZ 5/04/018) روزنامه وین «ر مشغول بکار گردندنف 00آن درآینده  دیجیتالیبرمبنای درجه باالی مستقیم بایستی جدید می

د)ونه در ایاالت متحده آمریکا، پاکستان یا جائی کنبنا می درمکان بنیانگذاری آن کاپفنبرگرا چرا این کارخانه فوست آلپینه اینکه 

، Know-howتجربه عملی : کارکنان با  رداشممیبر، ارجیعت دارند « افکنیبرون »دالئل متعددی را، که درمقابل یک دیگر(،

ن ناازجمله آ ،الزمه و نزدیکی به مشتریان مهم، وجود زیرساخت (Leoben)اوبنیقاتی دانشگاه ذغال سنگ و آهن لهمرکزتحق

د. شل درمنطقه بصورت طوالنی مدّت تأمین خواهد شغ 000زبیش ا» کارخانه جدید ازطریقفوست آلپینه برطبق اظهارنظر بودند.

قدیم )بدون ذوب فوالد که امروزه در کارخانه ، خواهند بودهمان تعدادی تقریبا مجموعا شد، این اظهارنظر صحت داشته بااگر 

 پوشد...عمل میجامه دیجیتالی کردنمشغول بکارند.  ارسال کنندگان مواد نیمه پرورده و خام(



5

 

 
 

 روند تولید دیجیتالی کردنجهت 
 

 است.ها ا یکی ازپراستفاده ترین تکیه کالماین جدید -«دیجیتالی کردن »

 

 متمادی یافتد، بدرستی به تصویر نمی کشاند. ازیکطرف اقتصاد و جامعه نه فعال، بلکه از سالهااین مفهوم، آنچیزی را که اتفاق میـ 1)
 کارشدن بیشتر ودرویت جبر خو مدیگر این مفهواست. ازطرف  گشتهدیجیتالی تبدیل  بهاز ابواب جمعی مشابه  ، یعنیدیجیتالی شده است

 ـرا هدف گرفته است « مجازی»  بیشتر سطح یا او فقطدارد، زیراکه گیرد بدرستی بیان نمیدستگاه خودکاری که جای کارانسانی را می
. مابهرحال باشدمیافزایش بارآوری تولید، امکانپذیر ن تولیدی مادی)جسمانی(، ، بدون تغییرات درروند« مجازی »سائلباوجودیکه فقط با و

  بریم.(می بکار اکراه با ، اماآن بخاطر مصطلح بودن -دار راهوم کشفاین م

 

یا «  دیجیتالیانقالب  »ی درباره بدون وراج ،سیاستمداری داری،هیچ برنامه دولتی،هیچ اظهارنظر هیچ سندی ازیک نهاد سرمایه

 خرجکمپیشران در هرچه بیشتر که ،بورژوازی به خودش شداررف یک هاین امروزه ازیکط -نیست « کردن دیجیتالیعصر » 

 ازطرف دیگرمهم جلوه دادن سیاست بورژوازی، به حرکت اندازد،آن بارآوری را ازطریق تا  ،باشد کردن تولید خودکار -و

یستی به طبقه کارگر و بابیش ازهمه اّما می .که میلیاردها کمک دولتی را برای خودش تأمین نماید، است درارتباط با این مقصود

برای  رمز به یک اسموقتی است، که  این مفهوم چند )یک چماق دیگر!( را، که درانتظارشان هست، نشان دهد. چماقی خلق

 بیشتر تبدیل شده است. استثمار

 

 نور امید وشعارمبارزاتی سرمایه « دیجیتالی کردن» بخش اّول
 

بایستی تا این اندازه علتی برای نمیت، که حتی از چندین دهه درجریان است و نه یک چیزجدید، بلکه روندی اسدیجیتالی کردن 

 ارتباطی درحوزه اطالعات که مربوط به فن آوری اطالعاتی،آنچه  گیرد، گردد.قیل وقال، که امروزه درباره آن انجام می

صفحه )بطورمثال از دیجیتالیجمعی ببه ابوا بهجمعی مشاابوابانتقال از گردد، یعنی غیره میمخابراتی، ابواب جمعی و

باشد. غیره(است، که ازمدتها قبل یک پدیده قابل رویت می و به تلفن همراهقدیمی یا از تلفن  (CD)بهم فشردهگرامافون به صفحه 

ب ترغی ،آورددر دیجیتالی نظمتمامی حوزه های زندگی را تحت تا  است مهم، درآمدپر یاخه هابویژه درش سرمایه،دراینجا برای 

 بازار، بیشتردر سهم -ت وبات رقکوشش جهت مزیّ ، های بزرگتر(شتر)ازطریق ارزش افزائی حجم دادهبدست آوری سود بیبه 

 .دمی باش، در زیرکنترل دولتی قراردادن آنها و« انسانهای شفاف مثل شیشه» از شدنوربهره

 

یک دیجیتالی کردنی است، که بتواند بلکه به  ،این چیزهابه  مربوطنه اما  رود،می«  دیجیتالیانقالب » صحبت از اگر امروزه

 و روند گردش)تجارت و ترابری( جنسی و خدماتی( با روند تولید مادی)تولیدات کاالهای فن ارتباطاتو اطالعات دیجیتالی

  .گرداندحتی دیگرحوزه های اجتماعی را به یکدیگرمتصل  همینطور

 
(- چیزها انتقال اطالعاتو نی نقلشبکه جها » برای آن واژه مبهم »„Internet der Dinge“ .شبکه جهانی نقل وانتقال  اختراع شده است

، که دراینجا ازآن صحبت « مجازی» چیز. تنها است«  رویا »و مرتبط ساختن هردو بیکدیگر «  مادی « » چیزها» ، « مجازی» اطالعات 
و فرق مابین مجازی و مادی چیزی مهمل  («چیز» ین محتوا یک ا ور مادی)و باطنهمی -طوردیگری از بهشت موعود مسیحی  -شود می

روی بسیاری از چیزهای بر امواج و، صفحات برنامه ریزی شده ومحاسبات جبری ،دیجیتالی بر روی ابواب جمعیبرنامه های است. چرا 
، دستگاههای نقل و انتقال اطالعاتمدارهای ، ای مادیسخت افزارهاز  بسیاری)گذشته ازاینکه بهرحال نیستند؟  مادی، ، ضبط شده دیگر

 ه برروی صفحات نازک کوچک سلیسیمکه درآن مجموعه واحد مرکزی رایاناشین حساب، محاسبه کننده بی اندازه کوچک یک مهدایت و
(Chips und Sensoren ) .ته، امواج رادیوئی یلکتریساست؟ چرا ا«  مجازی» و ارتباط موجی «  مادی» چرا یک ارتباط سیمیبنا شده اند

تواند اینگونه تصّور کند، اما چرا بعضی از ئالیست میه آو بطورکلی امواج مغناطیسی الکتریکی، حوزه ها و ... مادی نیستند؟ بورژوای اید
 (یستی هستند؟؟ آنها چگونه ماتریالمارکسیست ها
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اجتماعی، نه اکنون، بلکه از چندین دهه با حجمی بزرگ و ساختارو زیر «اقتصاد واقعا موجود» دیجیتالی کردن ازحتی چنین 

در سالهای  دیجیتالیجمعی تکامل ابواب و  -روند با پیشرفت  آناّما  .فته استزیادی انجام پذیر اقتصادی هایاخهکوچک در ش

 .بی اندازه سرعت گرفته است اخیر

 

 
 

 کنیم.میمتمرکز  -گریزهرازگاهی به تولیدات خدماتی با -تولیدات کاالهای جنسی کردن دیجیتالی ما دراینجا خود را بر

 
(- ازآنجائیکه  خواهد پیوست عخدماتی حتی خیلی سریعتر بوقو هایدر باصطالح بعضی ازحوزه ( بیشتری )دیجیتالی کردن  احتماال (

از حوزه  تولید کاالی بر روی طبقه کارگر  را تأثیرات شدیدتری حتی و  ازنظرفنی چندین بار ساده تر و ارزانتر انجام پذیر خواهد بود(
 د ماند.(نو بخصوص تولید صنعتی بنیان بازتولید اقتصادی جامعه بوده وباقی خواه -کاالهای جنسی  دارند ، اّماجنسی 

 

 فراهم بود، صنعت ن در رونددیجیتالی و کاربرد آ جمعی ابواب بمحض اینکه ،بیستمروندی است، که دردهه هفتاد قرن  این

 .شدشروع  سازیرودر صنعت خود ابتدا برای به اتمام رساندن جاده ها درنقاطی،

 
ی را دریک متداولتولیدات کامال  درسطحی وسیع بود، اتفاقی نیست. این صنعتاینکه صنعت خودروسازی اّولین حوزه مورد استفاده  ـ 4) 

اقتصاد ساختمانی، که در حوزه اش)تهیه زمین ساختمانی، فاکتورهای در بطورمثال امال برعکسکند. کشده تولید می تعیین سطح کامال
این یا  «روبات» دراینجا، باوجود تمامی سرتیترهای اعجاب انگیز) دیجیتالی کردنخاطر بدین  نیستند،«  یالینب فقط  ...(»ی،آب و هوامحیط
 یکاال »اتفاقا باکه  درفن جراحی پزشکی، عکس بطورمثالبررار دارد. حتی کامال شروع خود ق نقطه تازه در -(«سازدمی»...راچیز  آن

ه فلزی خودروی بر روی هزاران بدن (سروکار ندارد.شده وقابل تعویض چندین باره انسانتعیین  )ارگانها واعضای بدن « مواد ضد قارچ
بسختی بر روی دو عمل پزشکی جهت هدف جراحی روبات یک با که درحالی -پذیرد ی انجام میهمانندکامالو ، یکسان یات، دائما عملنیعم

یکبار طراحی، ساخته و برنامه ریزی  روباتتواند انجام پذیرخواهد بود. درحالت اّول بدین خاطرمی همسان مجرای تنفس و روده بزرگ
 استفاده نماید روبات ابزار هدایت کننده یک  از وانجام دهد، درحالت دّوم جراح محتاج است، که عمل را انجام دهد « مستقل» شود و کار را 
 بیشتری ازدست جراح پیش ببرد(.(با دقت کار ،بسته به نوع جراحی ،مراحل جراحی های معینی راتواند می)که بهرحال 

 

از  ی درخیلیفنزیرساخت  برای کارومته و...( های چرخشی،دیجیتالی)نیمکتشده هدایت  آالتابزار همانطورمثل ماشین های

 .هادستگاه -ها وبطورمثال درساختارماشین ،هااخهش

  
(5- CAD=Computer aided design؛رایانه طرح کمک CAM=Computer aided manufactring صنعت کمک رایانه، 

CIM=Computer intergratedmanufacturing )صنعت کامل رایانه. 

 

های سوراخ (اختراع شد، اطالعات بر روی کارتاطالعات )صفحات نازک بسیارکوچک حاملMikrochipsبه محض اینکه 

به یک و  ی باالتری دردسترس قرارگرفتند،ی با توانائئخارج شدند و باالخره ماشین حسابها از دورنوارهای قابل خواندن  -شده و

قال اطالعات(به آن اضافه اینترنت)شبکه جهانی نقل و انت1990سپس بعد از اوائل دهه  د.شمنجر  گذشتهاز دیجتیالی شدنپیشرفت 

 .شد
 
مورد  1990از تقریبا ، شد دمتولبعنوان پروژه وزارت جنگ ایاالت متحده  1969درسال  Arpanetارپانت اینترنت به اسم دستگاه قبل از -6)

 (مصرف اینترنت آغاز گردید. استفاده قرارگرفتن
 
بود.  های مدرنحوزه و هابرسرزبان لغت ، درآنموقع«یتالی کردندیج» دیگر تولد یافته بود. همینطورمثل امروز « اقتصاد نوین» 

بحران و باعث یک  ترکیدبا یک صدای مهیب «( اقتصاد نوین »)قلب  “Dotcom„ بابح 000ز سالهای کمی التهاب درسال بعدا

افات مرتبط با آن خرـ ی اقتصادی شد. کلمه سرزبانها بدون سروصدا ازمحاورات ناپدید شد شکوفائ -بازاربورس جهانی  و

آنموقع اساس فن اقتصاد  آنچه که در یک رستاخیز است.« دیجیتالی کردن» گرایانه امروزی با اسم رمز ی ذهنیوخوشحالی تبلیغ

که است، زیربنای آنچیزی  حتی فنداد، را تشکیل میارتباطات ...( -نوین )فن هدایت نیمه، میکروالکترونیک، فن اطالعات و

و آوری توانائی باالتر فن پیشرفتنسبتا ، که امروزه اوال شود ختالفات ازآنجا ناشی میا شود.نامیده می کردندیجیتالی امروزه 

 ماشین حسابها، ارتباطات، توانائی باالتر -شده برنامه ها و ضبط اطالعات وتعیین چندین سطحدر شاخک های قابل اعتمادتر،
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 نه تنها بهتر، حتی همچنین سخت افزار (last not least)و باطی بی ندازه وسیع،های ثبت بی اندازه بزرگ ومدارهای ارتمحفظه

 ونفنپایه اما  شود.تولید توصیه می دیجیتالی کردنامروزه نسبتا بیشتر از آنزمان حتی  واینکه ثانیا موجود است. خیلی ارزانتر

بایستی شود، میپیش برده می دیجیتالی کردن حول که حتی اگر امروزه با تبلیغات بزرگ، -مثل گذشته همان است  واقعی

 طوردیگری وانمود گردد.

 

 «پالتفرم چهارمین انقالب صنعتی» در


(7 چهارمین انقالب صنعتی» یا پروژه های مربوط به «) چهارمین انقالب صنعتی» تکیه کالم  ـ(»-https://www.plattform

i40.de/i40/Navigation/DE/Home/home.html )القاء نماید. را « چهارمین انقالب صنعتی»  می بایستیکلمه ای است، که  ابداع
 نجادرآ و فرانسوی زبان بندرت. بخصوص انگلیسی ر مناطقد، شودبکاربرده می نه چنین برجسته، بهمان شکل، اگرچه دراتریش این بیان

          آید، به مقیاس زیادی بعنوان ادامهپدید می دیجیتالی کردناز  ، آنچه کهبلکه، صحبت نمی کند« چهارمین انقالب صنعتی» هیچکس از
حامل و کوچک صفحات بسیارنازک  بی اندازه کوچک بررویحساب  -ماشین هدایت و ، بنابراین بکارگیری «سّومین انقالب صنعتی »

 مناطقدر گذشته ازاین. است ( وغیرهInternet(، شبکه جهانی نقل و انتقال اطالعات)Mikroprozessorenر مرکز یک رایانه)داطالعات 
 شود.(نامیده می« رقمی  سیستم» “numerisation„ن و در فرانسوی زبا« رایانه ای کردن»   “computerization„انگلیسی زبان اغلب

 

تولید خود را با اطالعات چهارم در انقالب صنعتی  »دارد : بیان میخود را چنین  «یتالی کردندیج »پروژه امروزی  011زسال ا

 هوشمند هایآوری اطالعات حاال کارخانهماشین بخار، نوارنقاله، الکترونیک و فنکند... بعدازآوری ارتباطی مدرن چفت میو فن

تکنیک برای آن سیستم هستند. اساس چهارم  انقالب صنعتیدرننده تعیین ک ک(زیرهای کارخانه ’Smart Factories‚)باصطالح 

گردد : انسانها، ماشین پذیر میامکان وسیعه کنندسازماندهی خود کمک آن یک تولید  هوشمند هستند، که با دیجیتالی ارتباطات

حمل و نقل  -کنند. روند تولید ومی انقالب صنعتی چهارم مستقیم بایکدیگرمکاتبه و همکاریحمل ونقل وتولید در آالت، دستگاهها،

»  بگوئیم، ،اندبیان شده همگی خیلی غلوآمیزاینها  ...«مابین شرکتها درهمان روند تولید بایکدیگر هوشمندانه چفت خواهد گشت

 .انددادهرا قرار« هوشمند»  و اغلب درکنار هرکدام کلمه )!(« بیش از اندازه خود سازماندهی کننده»  ، بیش ازهمه«رویا آمیز

دیجیتالی گردد. دوردست تصّور می دربهترین حالت یک آینده تخیل آمیز بگوئیم، دراینجا، ،واقعی امروزیصنعت  درمقایسه با

بطورمثال یک کتابخانه، پرونده  دیجیتالی کردنتر از پیچیده تولیدی یک وظیفه کامل بزرگتری، یعنی بسیار روند مجموعه کردن

 های یک گروه بزرگ انسانی باهدف تبلیغاتی و بازاریابی است.رفتارمصرف کنندهسی یا های کنترل کننده پلی

 

درسال بورژوازی انحصاری آلمان و دولت اش متولد شده  کمک دولتی –یک برنامه تبلیغی، تحقیقی و « انقالب صنعتی چهارم» 

011 سرمایه آلمانی یک بارآوری با اهمیت و ازرحتی باالتر از ظاه کنندبورژوازی انحصاری و دولت اش کوشش می ت.اس 

بدین  د.نرا درسراسرجهان گسترش ده« بودن تکنولوژی خود سرآمد»آن  بوسیلهطریق آن یک سبقت قابل رقابت را ایجاد نماید و 

بی به تی بر دستیاا، زیرا او با توضیحگرددحتی در خارج با شکاکی نگریسته می« انقالب صنعتی چهارم» خاطر طرح آلمانی 

ایاالت متحده آمریکا، بورژوازی مثل ، بدیل های مشابه ه باحیطه خویش رقابت یا مقابلداقل درح« آوریفن»  بودن چنین سرآمد

 .را هدف  قرارداده است ،ه یا چینفرانس

 

اقتصاد  تبرمع، بعنوان یک اثر(Gabler)نامه اقتصادی گابلرلغت «انقالب صنعتی چهارم»  تعریف با جالب است، زیرا مغایر
 ،کندکه این شماره به آن اشاره می باصطالح انقالب صنعتی چهارم، »شود : بورژوازی است. ابتدا تعریف رسمی نشخوار می

تولید تسلسلی(یا پیوند زدن تولید)پیوند تولید وخدمات(و در دخیل دادن مشتریان وشرکاء در روند )حتی درکردن خود را درمنفرد
ار... خودک)بخشا(ماشین آالت اجزاء اصلی تشکیل دهنده درون سیستم همانند کند.افزائی، متمایز میارزش  -کسب و کار و

 مجموعه ای بسیاراز ایمنتج شده برروی صفحات نازک و کوچک آورده شده ( چیزهایChips)برقراری ارتباط فن آوری با
 Internet derدرشبکه جهانی نقل و انتقال اطالعات) یئهاداده(یا CPS)ایی جنگ رایانهادم -ستم ساختاری وپیچیده یک سی

Dinge) .یک مفهوم  ’انقالب صنعتی چهارم‚» گردند : همزمان با حدّت زیادی نسبی می اّما سپس تبلیغات امروزی «هستند
رگرفته شده دولت آلمان درنظ ’پروژه آینده ‚ شود، و برای یک یابی است، که حتی در محاورات اقتصادی بکاربرده میبازار

این ولی  ادامه با وجود در کند.خودرا یک قدم دورتر از دّقت علمی می ’انقالب صنعتی چهارم‚یابی بازاربعنوان مفهوم  است...،
به درجات باالئی که کل ساختارهای انقالب صنعتی چهارم این »گردد: برروی حیطه بکارگیری و مزیت آن با احتیاط تأمل می

مناسبی  یا آنها ازمقّررات نازیرا بکنند، غلط توانند اتخاذ تصمیم . سیستم های مستقل میزیان آور است، ضربه پذیر هستند
تواند انسانها را مجروح و باعث بوجودآمدن دهند. آنها میمی تشخیص اشتباهکنند یا شرایط و مراحل کار را فرمانبرداری می

کند، که آن مشغول می اطالعات خودرا به فنت هستند. ماشین آال یفنسائل حوادث گردند... تصمیمات خودکار ازنظراخالقی... م
اطالعات غلطی را ارائه  وه اددهای غلطی را مورد استفاده قراردادهبتواند او  تا اینکهسیستم را دست کاری و اجزاء آنرا بشناسد، 

( به Smart Living)ل برروی شبکه ارتباطات راننده و درمناز خودروهای بدونما در د. نای تصاحب کدهد و بطور دشمنانه
  ای، تبدیل خواهیم گشت.ار پزشکی و پرونده الکترونیکی به بیماران شیشهکهای خودای، و با توجه به دستگاهشهروندهای شیشه

گذشته از « اگربه جایگزینی نیروهای کار و مهارت توسط ماشین آالت)بخشا( خودکار مربوط شود. شود،فن کار به آن اضافه می
نتقال اشبکه جهانی نقل و »  گردد،میآن تأکید  دراینجا مرتب بر بهرحال رود،می، که از سرمایه انتظار ادیزی« اخالق» 

 .است )و دربسیاری از موارد باقی خواهد ماند( قابل اعتماد غیرر نارس، شکننده وقدچ« هاداده اطالعات

https://www.plattform-i40.de/i40/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.plattform-i40.de/i40/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.plattform-i40.de/i40/Navigation/DE/Home/home.html
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کند و درنهایت اتریش طبق معمول چنین بلندپروازانه برخورد نمی “Idustriellenvereinigung“«اندارکارخانهاتحادیه » 

 نوآوریی و آورفنتحقیقات، » خوانیم : می« انقالب صنعتی چهارم» تحت کلمه اختصاری ی را ندارد.اهالعادانتظار معجزه خارق

(„Forschung, Technologie und Innovation“( )FTI) های اتریشی در بازارهای یت شرکتهای حامل جهت موفقستون

ی و آورفنهای تحقیقات، گردد. حوزهنقش مهمی واگذار مینوآور های های هادی بعنوان شرکتدرآن به شرکت المللی هستند.بین

ه زینتأمین هبآن د. ندهپوشش می -جدید تا رهبری بازاریابی راتولید ایده از ـ نوآوریجیره زنهائی درامتداد کل طرح نوآوری

-تولید، بعنوان شانس و همیندر دیجیتالی کردنو  فنترغیب ادامه تکامل  ،نوآوراننسل آینده  -و نوآوریی و آورفن تحقیقات،

که  ی کامال خودکار است،تدارکات -و یتولید گردند... نمونه یک زنجیره مرتبط صنعتیاضافه می نوآورهای نمونه طوربنگاه

 برای یک تولید زمینه راانقالب صنعتی چهارم  کار آینده را ازبنیان تغییردهد. -سب وک -ساختار شرکت، روند تولید،

کسب و  -و عمیراتیآورده و نمونه های جدید تهای مشتریان را در ساعت زمان واقعی ، که خواستهعطافبسیارباصرفه و قابل ان

 « د.ورآکند، بوجود میپذیر کار را امکان

مروزه همه چیز و هرچیز مساوی یک اینکه ا جزبه ) ؟ «انقالب» . چرااست ادعا شده « دیجیتالیب انقال» آن ، اینبنابراین

 د(شومیقلمداد « انقالب»
 
بسیارگسترده این تغییر بر  حتی بخاطر اثر »ذیل است :  در Bitco آوری اطالعات آلمانییک گستاخی واقعی فرمولبندی انجمن فن -8) 

 توان از چهارمین انقالب صنعتی صحبت شود... انقالب صنعتی چهارم یک تغییرم و سازماندهی کار میعل ،بارآوری آوری،روی فن
 «رویای انقالب صنعتی چهارم)»  «یک انقالب اتفاق بیفتد، است. تواند درساختاری گسترده، که فقط می

(2.html-40-Branchen/Industrie-Transformation-http://www.bitkom.org/Themen/Digitale) توسط  خط کردن )اریب
 ما انجام گرفته است.((

 
ات تولیدی درمناسببتوان از یک انقالب تا ، که ضمانت کرده باشد، ایآیا باتوجه به انقالب صنعتی چهارم تکامل نوین کیفی» 

)مادی(هستند. بنابراین  فیزیکیمرتبط  ماشین آالت فرمان وتنظیمسیستم  دیجیتالی کردنهسته اصلی  نمود، وجود دارد؟ صحبت

. بکارگرفته شوند نیروی کارانسانی بعنوان تکمیلمستقل یا  دنتوانمی، که شوندخوانده میای شده های برنامه ریزیاینها ماشین

به بوده و  ارتباطدر بایکدیگر یبه میزانکه  ،مدام با یکدیگر مرتبط و درموقعیتی هستندانتقال اطالعات نقل وآنها ازطریق شبکه 

که وابسته به تکامل هستند،  ی،آورفنهم طرح وهم  .دهند العمل نشانعکس ازخودانعطاف  بابیرونی شرایط تغییرات  مقتضیات

ات رابطه ذر ()توضیح دهندهQuantenmechanik)کوانتومیمکانیک  ذشته ازاینکهگ کنند.نمی انقالبات تاکنونی متمایزرا ازخود

-کار براساسهمچنان های امروزی رایانه د،هناستفاده خود قراردینان مورد با اطمد نتوانمیرا عناصر، اتم، ملکول و کریستال(

مرکزی  ماشین حساب، که کلیه واحد -و العاده کوچک هدایتهای محاسبه فوقماشین)(Mikroprozessoren)آمدی هرچه بیشتر

 ای بسیارآورده شده ای ازمجموعه کوچکچیزهای منتج برروی صفحات نازک و)( Chips)و(برروی صفحات سلیسیمرا رایانه 

 (computer-integratedmanufacturing)ه  طرح صنعتی شدن کامل رایان .ندادهبنا ش ،(مادی -وپیچیده یک سیستم ساختاری 

(CIM) 197 ه سالب گرددبرمی، 

 
 شد،درگذشته همیشه از صنعتی شدن کامل رایانه صحبت می توان گفت، ایده)انقالب صنعتی چهارم(خیلی قدیمی است،اصوال می»  -9)

انه اّما بسط صنعتی شدن کامل رای آن مرتبط ساخت. این دردرون اطالعاتی به یک سیستم آوریفنبا را شد سیستم بازاریابی یعنی، کوشش می
. این درآن موقع حتی بدلیل کمبود فن شده بودنگذاشته هنوز دراختیار قرار العاتاطآوری فنازجانب  آوریفنسال زود بود، زیرا  0حداقل 

در :  (Scheer Group GmbHگروه شر با مسئولیت محدود) ،(Thomas Feld)توماس فلد.«)قابل اجراء درآوردن آن عملی نگردید
 IAO()Studie des) برای اقتصاد کار و سازماندهی هوفر ) بررسی تحقیقاتی انستیتوی فرانکارتولیدی درآینده - چهارم انقالب صنعتی

Fraunhofer Instituts für Arbeitswirschaft und Organisation ،)www.Produktionsarbeit.de,2013) 
 
-تولید به چشم می دیجیتالی کردنی، را که امروزه بعنوان تفاوت) تفاوتگردند... یک برمی 1960ی هائی ازآن حتی به سالهاشبخ

 در، ای آن برای واحدهای تولیدیبرعکس حل جزیره کهاست  ایندر آنموقع،نسبت به (CIMبا صنعتی شدن کامل رایانه ) خورد(

های وجود این خود قدماین با انتقال اطالعات بایکدیگر مرتبط هستند.هانی نقل وج انقالب صنعتی چهارم همه چیز درشبکه

ویت براساس امواج مغناطیسی تعیین ه(، بنابراین RFID) ارتباطات فن است. برداشته شدهپیروزمندانه اش را از دو دهه قبل 

 «ماشین های بدون انسان» :  (Renè Arnsburg) )رنه آرنسبورگ «شوند.بکارگرفته می پیشها برقی، از دهه 
 
، «ان سرمایه داریو بحرصوری ماشین های بدون انسان؟ انقالب صنعتی چهارم : از انقالب »  : (René Arnsburg)رنه آرنسبورگ -10) 

 همانجا.( 9،ص .(ارزد، که واقعا به خواندنش میوضوعاین م بارهدر یها تر کتابیکی از کم -017ست، مانیفانتشارات 


-میرا بفروش  دیجیتالی کردنسرمایه، که  هایشاخهشود؟ دراینجا ابتدا یکبار منافع ه داده میا این موضوع جدیدا بزرگ جلوچر

بربازار تسلط دارند و میلیاردها  . بعضی از انحصارهای غول پیکرباشد، می)سخت افزار، نرم افزار، کارهای خدماتی(رساند 

 ترها کامال یا دربخشی ازحتی بعضی از کوچک برند،ین خود نبرد رقابتی شدیدی را پیش میکنند، اّما آنها دربسود پارو می

سهم بازار درآمد باال و -میزان وترها به این سرنوشت دچار خواهند شد. اقتصادی نابود شده اند، دیگران، حتی بزرگ هایشاخه

http://www.bitkom.org/Themen/Digitale-Transformation-Branchen/Industrie-40-2.html
http://www.produktionsarbeit.de,2013/
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 و کند،طرف دیگران تهدید می زاربورس و بلعیده شدن ازرقابت شدیدتر، اضمحالل سود، فروپاشی با باید تأمین گردد، زیرا

درحقیقت  ،شود... تنها کسیآنها پر دفعیا  ئیچنین رقبا«( دوستانه » وبیش)یا کم  هانن دشمنبرای بلعید صندوق جنگبایستی 

بورس و با  بازار اینکه دونب، است اقتصادی باال و پائین رفتن هشاخرشد دراین اتفاقا  برد.جان سالم بدر که  کندرشد میپرقدرت 

 اش، مثل مدل قبلیبود آموزش داده را یک حباب قمار با ریسک بزرگ، که این کسب و کار و ازهم بپاشد آن ارزش بورس

„Dotcom- Blase“ شاخه  حدودی تاو  کندمیفّرار د،مجموعه اقتصاکم یا رشد  شدر نبود هایزماندر ،راآناین  .ازهم بپاشد

ل پیش یکردن تنزنقدآینده مبهم یک از ،)ارزش بورس(شان بطوراساسی «شرکت  ارزش»  زیرا ،ا ریسک باال رابهای اقتصادی 

  کند.نابودی تهدید می -همچون یک بازی مخروطی -ی وجود نداشته باشدرشد اگرتشکیل یافته است.  ،ازموعد سررسید

 

 .خود را... مخفی کرده است سرمایهسعی درجذب  ،ن نوآوریجلوه داد -و ،دیجیتالی کردن -نمائیبزرگ پشتدرازهرچیز قبل

-براین اساس بنیان گذاشته شده ناشنرم افزارها و بنگاههای بازاریابی  -با کلیه تکامل سخت ودیجیتالی اقتصادی  ه هایشاخخود 

 د... مفهومنسرمایه را جذب کن قماری معامالت انشاتالمکان ازطریق به نمایش گذاشتن مبالغه آمیزتوانائی و امکان، که حتیندا

 «.کنند سرمایه گذاریتا با میل  بدست آورد،را سرمایه داران نظر، که بایستی استآن  انقالب صنعتی چهارم قبل ازهرچیز

(5ص )آرنسبورگ،

 
 

 

درنتیجه  افزایش بارآوری،آنها  د؟ انتظارندار دیجیتالی کردنچه انتظاری از  آنها اقتصادی دیگر چگونه است؟ هایشاخهبرای 

هائی که آنها تمام چیز - می باشد، است مافوق قبل ازهرچیز سود شتری رشد اقتصادی وبینتیجه آن مقدارکه رقابت،  مزیّتداشتن 

وسایل معجزه کننده و نه با  دیجیتالی کردنکه نه با  ،دارد فقط دراین رابطه یک مشکل وجود .-محتاج هستندبه آن اندازه بی

ید تول:  کندی سرمایه را برطرف نمیآفرینمشکل واقعی ارزش بیشتر  دیجیتالی کردن حتی که، بدین علتقابل حل است. دیگر

اقتصاد  »توانائی سرمایه گذاری درلی، های مازاد سرمایه پواندوخته بحران و رکود، آنارشی بازارها، انباشت مافوق، مافوق،

های نامطمئن المللی، حیطههای بین، تشدید رقابتبیشتر هرچه معامالت قماری هایبابح تشکیل درمقابل  د،نکنیفلج مرا « واقعی

پیش  ه کندیعتی شدن بنص امر واقعیت درو گردد به آن اضافه می، دشوپذیر باید با زور انجامکه  ،دیجیتالی کردن، وهرچه بیشتر

 .رسد% می10تنها به درآلمان « دیجیتالی درجه »  (McKinsey)طبق یک بررسی ازطرف مک کنزی د.رومی

 
دربین  ر،کم و بیش دست و پاداتکامل مختلف  قرائنبرمبنی  دیجیتالیدرجه «( تخمین »  یا اینکه «)مقایسه » طرف مک کنزی  از -11) 

 (.آلما ن  یئمیلیارد یورو 500هدیه  با وجه التزامی همراه دیجیتالی کردن زده می شود ) «صنعت  دیجیتالی کردنشاخص » آنها

(https://www.mckinsey.de/digitalisierung-deutschland-verschenkt-500-milliarden-euer - potenzial)) 
 

، شدف بورژازی انحصاری و دولت با سروصدای زیاد اعالم ازطر 011سال ، که در«انقالب صنعتی چهارم» آلمانی اتتبلیغاز

روند دیجیتالی کردن خود  کمک دولتی، باقی مانده است. فراهم نمودن باهدف جانبی، بازاریابی، -و تبلیغاتیعالن اتنها بیشتریک 

یعنی مرتبط شدن «)زنجیره بهره وری » ، حتی دربعضی حیطه ها، در رأسهای جداگانه اشبخش ارتباط بامجموعه تولید،

مدعی بودن درسرعت و شدّتی  ازوآهسته تر بی اندازه کمتراّما  ها قبل،، و این حتی ازمدتمسلما باتحویل دهندگان و مشتریان(

های جداگانه، بندرت مجموعه زنجیره تولید بطورکلی دربخش شود،نامنظم اتفاق می افتد و، تا آنجا که به تولید واقعی مربوط می

 گردد، خبری نیست.سروصدا تبلیغ می، آنطوریکه با «دیجیتالی کردن -تهاجم» بنابراین تاکنون از یک گیرد.را دربرمی

 

/ BitComای رایانهازصفحه  اینجا و درادامه در هاکلیه نقل قول)اطالعات صنعتی آلمان آوریفنانجمن  ،BitComاظهارات 

-می آیندهدرخشان  دیجیتالی کردنوبرطبل هیجان  BitComاست : آموزنده  /شعبات اقتصادی(دیجیتالی کردن/استحاله مباحث

و برای مرتبط کردن تولید  دیجیتالی کردنی آورفننوآوری  در سرمایه گذاریبنگاهها در » زمان ناراضی است، کهاّما هم،کوبد

تقریبا تمامی  « ...006درسال  مندکار 100یبنگاه صنعتی باال 559همه پرسی از بعداز یک » که،؛ «خود تولید هنوز محتاط)هستند(

  .بودجه ای برای انقالب صنعتی چهارم درنظر)گرفته اند(، شان کلدرآمد % از 4  فقط با ارزش متوسطاّما  ،بنگاهها

 

(1- یک مقدار سرمایه گذاری با -درمقایسه -این 0  %است(ناخالص ملی لیدسرمایه گذاری ناخالص در تو )سهم ،) 
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(BitCom ؛بهانه قرارداده، تا خواستار کمک دولتی بیشتری شو ارزش مایوس کننده را این)اری مابین بنگاههای همک»  که د

 ـبرنامه بنگاهها مفهوم طرح% از54» ؛ که،نیست« کافیباندازه  درحال حاضردیجیتالی شده های اقتصادی شاخهصنعتی و

و « دهد(نامناسب تشخیص)میرا  خود طرح برنامه برای بنگاه د،نکه آنرا درک کرده باش ،تاهرسه و از اقتصادی را)نمی شناسند(

برای آنها بی  (اقتصادی -برنامه)طرح  که موضوع %(،67ازآنها) /گوئیم ب ک،مشکوبا نگاه بویژه بنگاههائی  » غیره.وغیره 

دیجیتالی  ، کهشودنمایش گذاشته میطریق به  بدین باره دراین مستقیمناتوانی  BitComدربعضی ازجاها درنزد « باشد.اهمیت می

اقتصادی  اخهدراین ش اینجاکاری وکسب)چه امکانات  ،رودآهسته پیش می ،ند واقعی تولیدرو دربویژه  و ،بصورت آهستهکردن 

 (توجیه)و «برانج»درتولیدهمزمان دوباره دیجیتالی کردن «کمبود »است!(وکارکسب وکار،)کسباّما بالفاصله رود!(ازدست می

نه درتولید، بلکه  صنعتی چهارم واقعی درانقالب البانق ،دهدکه واقعیت امروزی)!( نشان میطوریهمان» د: یابمی منطقی

طالعاتی بنیانی های ادادهازاهمیت باالئی برخوردار است. با دیجیتالی پذیرد. درآن طرح برنامه وکار انجام میدرمدل کسب

 ضح بدین معنی است :به زبان وا «دهند...بین بنگاههای تولیدکننده و مشتریان قرارمیخودشان را  )؟( شان خدمات ارزش اضافی

آوری اطالعات باندازه کافی اقتصادی فن هایاخهدرش یمتواننمی ما با آن د،رسهم جذاب به نظرنمی تولید آنچناندیجیتالی کردن 

وفروش طرح برنامه، بازاریابی و تبلیغات و غیره متمرکز نمائیم،  -ببریم، بنابراین بهتراست خودمان را بر روی خرید سود

انقالب » ازمنظورآیا  جلو بیاندازیم. وحوزه گردش، در - وغیره، میانجی داللبعنوان تاجر انگلیاغلب بطور ،ار خودمان

 است؟  یاشده العضو ناقصچنین طرح رقت انگیز و « دیجیتالی

 

ه است؟ آیا خود شود، فلج شدمی آن حولدرتولید، باوجود سروصدای زیادی، که  )اّما نه فقط(ویژه ، ب«دیجیتالی -تهاجم »چرا

 دیگردیجیتالی کردن برابر  ینچندقیمت  -باصرفه  -سرمایه داران آنطورکه باید وشاید به تبلیغات خود باور ندارند؟ شاید بررسی

شود وهمچنان مثل می« پذیرتر عطافان» تر وپریالیستی هرچه بیشتر ارزاندرآن نیروی کار زنده درکشورهای امکه  درعصری،

)اگرچه حتی بعداز مبارزه  داردقرار دراختیاررا  ارزان درکشورهای مستعمره و وابسته عی از نیروی کارحوزه وسی گذشته

حتی  ؟باشدمیباصرفه ن، ارزان نیست( آنچنان ،مثل چندین سال گذشتهسخت طبقاتی از رومانی گرفته تا بنگالدش وچین دیگر 

 ،ایدولتی مستقیم، مزایای مالیاتی، تأمین هزینه دولتی تحقیقات پایههای کمکها)های دولتی درنظرگرفته شده و کمکقول مزیّت

 (...سرمایهکردن برای مجانی کار -یا تقریبا -تأسیس دانشگاهها برمبنای مجانی

 

(1- واحدفنی  یمدرسه عالطرحهای  دستگاههای خودکار سوئیسی« انهتازپیش»  هاییا تقریبا تمامی طرح تمامیورمثال بط ETH 

(Eidgenösische Technische Hochschule) بهرحال کارکرده است واحدالی فنی مدرسه ع بر روی آنهایا  هستند زوریخ ). 
 

کند. رفت، ترغیب نمیرا آنچنان که انتظارمی دیجیتالی کردن در سرمایه گذاری هیک نزول قابل رویت قیمت اجزاء ترکیب یافتو

سود و دراین رابطه درمحاسبات رشکارد ،تازه مهمترین جایگاه حتیو ،وزفقط یکبهرحال هن دیجیتالی کردنت یبا تمامی مجذوب

 ست.نی
 
قیمت متوسط خریداری کردن یک  014تا  005زمانی سال محاسبه کرده است، که درحدود (Boston)گروه مشاوره بستون بطورمثال »-14)

 ( (آنسبورگ، ص «)ند.هزار دالر نزول کرده ا 1هزار به  18از  ایجوشکاری نقطه روبات

 
که یک پیشرفت فنی را  آنجا )تاحدودی یا تا دیجیتالی کردنپیشرفت فنی و تاحدودی حتی یک ردیف از دالیل وجود دارند، که با 

خود سرمایه داری، بخصوص در باالترین مرحله انحصاری و تمایل درونی  فرطیکازاین  .دارند ضدیت دارد(بیان می

کند. میبلکه حتی متوقف آورد، میو بزانو دردارانه خم  پیشرفت فنی را نه فقط سرمایهکه ، استاش،  امپریالیستی امروزی

 را باالتری یداری عالقه دارد از رقبای دیگرش بارآوری تولید کند. ازیکطرف هرسرمایهعمل میمؤثر دراینجا یک تضاد 

 دیجیتالی کردن، قبل ازهرچیز در شده باصرفهرمایه گذاری دیگرسکند. ازطرفمی ضمانتزیرا سود مافوق را  ،بدست آورد

به  الی غیرقابل تخمینی را برای شرکتباطلبد واغلب احتمال خطررا می ، یک هزینه پولی بی اندازهبنیانی و روباتی کردن

گرطبقه درکل، حتی ، اتواند پس انداز شود، میپولی که -نارس است(هنوز آوری فن)بیش ازهمه درمواقعی که  همراه دارد

قدر باشد، همانانحصاری تراین شاخه اقتصادی هرچه  .بایستدترمز رکاب روی  برالمللی، در رابطه با پیشرفت فنی درمقیاس بین

-های متعددی وجود دارند. اگر با فنصنعت خودروسازی مثال خوبی برای آن است. مثال .قدرت تر پیش خواهد آمد پراین مورد 

 فشارکاررفته یا حتی قدیمی، از دورخارج شده و بدنام، اّما درعوض با مزد پائین تر، ساعت زمانی کاربیشتر، آوری کمتر پیش

 گردد.آوری فلج یا خاموش میسپس عالقه به پیشرفت فن -دورالمکان سود هرچه بیشتری بدست آبیشترهمچنان یا حتی

 ،011سال گذر درحال  ترسدرمقایسه با ، (016ازپایان سال ال) فع واقعگذارد. درتأثیرشدید مینیزحتی اوضاع رکود کنونی 

اوضاع برای  خاموش گردد. رسد دوبارهداشته و به نظرمیاّما بر روی پاهای لرزان قرار د،دوباره مقداری رشد وجود دار

. این بر نرخ سود ارج نشده استل واقعا ازبحران یا رکود خاز دهه ها سابعدماند. سرمایه حاال حتی آمیز باقی میمخاطره سرمایه

 در کند، اّمامافوق را ضمانت می تولید البته مزیّت رقابت و سوددیجیتالی کردن آورد. فشارمی« تمایل به سرمایه گذاری» و بر

که  ،اقتصادی اخه هایش دولتی تأمین گردد. بخشی ازآن ازکمک ، حتی اگرهمراه خواهد بود مبلغ باالی سرمایه گذاری نهایت با

، هستند دیجیتالی کردن بهمند  البته با حدّت هرچه بیشتری عالقه دارند،ارسال می دیجیتالی کردننرم افزار برای  -و افزار سخت

توزیع مجدّد  طبقه کارگر، تشدید استثمار هستند. )در دارازمدّت(تا نسیه ،مدّت( کوتاه )درنقدبه  عالقمنداغلب  دیگر بورژواهااّما 
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کند. بهرحال ازدید را ضمانت می تریسریع -و بزرگغارت کشورهای نومستعمره و وابسته سود چندین برابر ازطریق دولت،

ما » ، کهبه این نوع دید بورژوائی (J.M.Keynes)ام.کنزی شود،حتی جی.وآنچه که به درازمدّت مربوط می -کوتاه ومتوسط

  دارد.اشاره   «یم(اهمه در درازمدّت مرده)

 

آخرهفته باهدف شیفت، شب وکاردر رود)بطورمثال اجبارهمیشه حتی اجبارتشدید استثمار باهم پیش می یکردن خرجکمباهر

 در حتی ، غیرمهارتی کردن بخشی ازنیروی کار وغیره(.باالبردن شدّت کار ،ابزارتولید گران قیمت کاربرداقتصادی کردن 

درواقع با خالص البته ) غارت تهاجمی -و ازیک استثمار دردست همدست  « دیجیتالیهجوم  »آبی - سیاه ائتالفی برنامه دولت

 . کندحرکت می (مسئلهاین  درموردبانفسی لرزان اّما  ،از شر آن شدن

 
آموزش، اقتصاد  دیجیتالی کردن »و « برای ... تأثیرمتقابل با شهروندان و شرکت ها آنها کردن ظریفتنظیم ادارات و  دیجیتالی کردن»  -15)

 )و کمک دولتی به سرمایه فراموش نشود(« نوآوریآوری و ، فنیتحقیقات سبد کل استراتژی تحقیقاتی با یک» درکنار« ه های امنیتیو حوز
توان این برنامه دولتی هستند. بهرحال نمی (8- 75آبی )ص  -سیاه ائتالفی اصلی دربرنامه دولتر های رد سرتیتادراین موبهرحال  که

 مقایسه کرد.(« انقالب صنعتی چهارم» ا با تبلیغات آلمانیدروسعت و کوشش اش ر

 

المکان بسمت نزولی پیش گرنه درسطح رقابتی حتییک قدم بجلو بردارد، ونیز درسالهای آینده حتی دراتریش باید دیجیتالی کردن 

روبیکاری زیادتری آماده زد کمتدچارترس شود و خود را برای دستم خلق با آن تهدید و و باید طبقه کارگرثانیا می خواهد رفت.

باید کنترل خورده شده است(. ثالثا می «چهارمین انقالب ضعف ترس و» مهر آلمان برآن های کارگریاتحادیه حواشی)در نماید

بایست در بیش ازهمه آنهائی که میو دیجیتالی کردنحدّت یابی نع درتمامی سطوح زندگانی، آنچه ازطریق وادولتی و م

مسائل مربوط تی تا مسائل مربوط به سالمتی، ازمراجعه شهروندان به بورکراسی دول، ازگیرد صورتودستگاه قهر بوروکراسی

جانبی ایدئولوژیکی است، تا  تانمیک ض دیجیتالی کردنرابعا  ، شدّت یابد.«(حوزه امنیتی » به مدارس تا دستگاه قهردولتی)

 و حول اندازهبی  ید. بدین خاطر سروصداد ناپدید نمایایه داری را بتوانآیندگی سرمبحران و بیای واقعی جامعه ما وتضاده

 «.دیجیتالی کردن» حوش

 

 تولید : ـ دیجیتالی کردن دّوم بخش 

   هائی از دنیای واقعی، خیاالت و مثال«تخیالت » 
 

 تولیددر تغییر رادیکالیک به  مربوطتولید دیجیتالی کردن ، که شودتقویت می های آن این گمان وازی و ایدئولوگازطرف بورژ

 تاآوری کیفی)و زیرورو کردن جامعه!(، بهرحال یک زیرورو کردن فن تا، « کیفیت جدید تکاملی نیروهای مولده» یک تا، است

، خوانیممی دیجیتالی کردنیابیم. درنزد یک مدافع سرسخت می« تخیالت » ما خود را دردنیای  انجام پذیرد.«  دیجیتالیانقالب » 

 و اصوال هر تکاملی(«)زماندهی شدهشبکه خودسا -تکامل سخت افزار بهمرکزی  -صاحب امتیازنوع عبوراز» که بحث برسر

-تصمیم می مستقال تکامل وو خود ، آوردمی یارتباطاتشبکه بر روی  کند،می سازماندهیمستقل را  است. تمامی چیزها خود

-)توضیح:ازصاحب امتیازمرکزفرماندهی سرمایه( به گره گذر برای چه هست؟()توضیح : اصال گیومه ’هوشمند’تولید » د،گیر

-تصمیم میمحلی... داشتن اطالعات اختیاربدلیل در  که حاال ،-کندمی آالت یا انسانماشینشده م یقسته شده کارگزارهای زدهای 

 «.کندپیدا می ندهخودسازماندهتولید یک خصلت  چه کار باید انجام پذیرد.گیرد، 
 
  ،همانجا 7ص ،  “Care-Revolution und Industrie 4.0 „« اندیشه انقالب وانقالب صنعتی چهارم » ، (Meretz)مرتس -16)

Janke/Leibiger لیبیگریانکل/ „digitalerevolution&soziale verhältnisse im 21.Jahrhundert“ in: :و  دیجیتالیانقالب » در

     (VSA ،017، «کم روابط اجتماعی درقرن بیست و ی

 
تصمیم چه چیزی؟ ودمختار درچه رابطه وازچه کسی وخگیرند...تصمیم می«خودمختار» و« مستقل« »ه شدهزدهای گره»بنابراین

 -منافع وچه برمبنای  و چگونه را، «خود» اینچه کسی  د؟نآیمیازکجا  (inputs)؟ این دستوراتگیری متکی برکدام پارامترها

-مطمئنا خود نمی« خود»کند)زیرا معیّن می را«خود»)ریاضی(یجبرمحاسبات چه کسی این ریزی کرده است؟ برنامه  ،یهدف

 د.شومیعمل منافع طبقاتی دراینجا اتخاذ تصمیم، برنامه ریزی و  -و : برمبنای کدام اهداف مشخصتواند(؟ کوتاه و مختصر

ک طرح جهت توصیف خودسازماندهی یدرآغاز یک «اندهیخودسازم»مالکیت یا متعلق به مالک و یعنی « صاحب امتیاز» 

از اشتراک دریک سیستم سازماندهی شده  طرح جهت توصیف یک شکل بخصوص همکاری»ساختمان موریانه ودراینجا یک

 )برپایهکنترل برروی روند تولید که سرمایه دار از شود،(. آیا واقعا تصّورمیWikipediaدیا یدهد)وکی پمعنی می«غیرمتمرکز

 خود یبه نوع کارگر وماشین آالت دست در دست یکدیگرخود را آیا سرمایه دار،؟ کندصرفنظرمی تولید(ابزار براش مالکیت

 ند؟گرددریک شبکه مرتبط  «ه شدهزدهای گره»تصمیم گرفته، جهت -سازماندهی و -هرسه خودکرده وسازماندهی 

 

امواجی  ای یاهای رایانهبازی طرح برنامه، -انتقال اطالعات وقل وفقط صفحه شبکه جهانی ن دیجیتالی کردناگر فردی تحت 

یابد، سپس این آدم تشکیل می« کپی کردن و چسباندن» ، تولید ازکندتواند تصّورکند و یا اگر او فکر میرا می (cloudsکردن)
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محکم دردست یک یا دیگرانحصارات  «خودسازماندهی» آید و کامال نادیده بگیرد، که کلتواند حق به جانب به نظرمی مفلوک

ای را مجانی به تصاحب خود درآورده و برای اهداف تجاری بهره که کارموریانه امپریالیستی ماشین سود دهی قرارگرفته است،

ه اتفاقا سرمای .دنبربکارمیخود به نفع «خودسازماندهی کننده»کنترل درآوردن  -برداری نموده و همان را حتی برای زیرنفوذ و

 ؛کنندمیتولید را صفحات طرح برنامه و غیره  ، نرم افزار،دیجیتالیابواب جمعی  اطالعات، یآورفن که ئیهاداران کنسرن

-کاربر می -موریانه آیا بسیاری از انسانهای  د.نکآنرا ثابت می خالفدربین همه شان، اتفاقا  «سازماندهی ترینخود» بنابراین 

خفیف تحت تأثیر بطوراین انحصارها را حتی فقط  تصمیمات تجارتی وبطورکل سیاست کسب و کار آوری،د حتی تکامل فننتوان

 قراردهند؟

 

سازماندهی شده،  -روبات خوداز  کامل، دیجیتالی کردنتوان از یکبار با حذف سرمایه داری، سپس میبا کتمان واقعیت ویکبار

-می، که اینان حتی خواب دید آنوحتی از  -خواب دید «تنفس کننده -های کاریشبکه» هوشیار و  -و انعطاف پذیر فوق العاده

ها)حتی بعنوان انسان« وجود» همچنین انتظارحتی  غیره،ازمشتریان آینده وبا آن تقاضا واوضاع بازارهای آینده، نی ندتوان

دریک  .دگرداجتناب بحران وغیره  فوق،تولید ما از آنارشی تولید سرمایه دارانه، تا بدینسان - داینپیش بینی نم را مصرف کننده(

خود را  ، آزادی، عدالت وغیرهخواهند توانست حتی بیشترتعیین سرنوشت «انسانها  « »خودسازماندهی شده » سازمان اجتماعی

 .کنندفراهم 
 
باید بآن  .گرداندمی فراهم  را «دمکراسی» لیبرالی و -آنارشی «آزادی » نوعی امکان شبکه جهانی نقل و انتقال اطالعاترویا،  خالف -17)

 (Google)سهم گوگل باشد. شده گردیدهانحصاری  ،دیجیتالی اخه های، مثل شقتصادی وجود ندارد، که چنین زیاداشاره رود، که هیچ حوزه ا
برصفحاتش کاربرهای مراجعه کننده  تمامیاز %1/75با سهم  فیس بوک بود.%1/9سئوالان رگپرسشتمامی ازدرسراسرجهان  017درسال 

( درسراسرجهان Internetل اطالعات)نقل و انتقا تسلط دارد. از درآمد تبلیغاتی شبکه جهانی« شبکه اجتماعی »  درسراسرجهان بر بازار
» و« شبکه های بدون مرکزیت» نوعیباصطالح باشد. می %7/57تبلیغاتی سیار حتی  ، دربازار /49%م  سهم گوگل و فیس بوک هرکدا

 (Wikipediaدیا ی: ویکی پ انحصارات. منبع ته شده توسطدیک -تحت کنترل و «تعیین کرده  دمکراسی خود

 

 محرابازاین تا امتحان کرد،  حتیتوان ، میاین کار صورت نگیرد  و اگر !است عملی نه موریانه، اینجا همال ساختمان مانند -

. و مسلما همه ه استدتابحال درنظرگرفته شمه امکانات توّسط عمل بشردوستانه خالصی یافت. این به هیچوجه شوخی نیست، ه

محّرک ، رقابت، سود، بعنوان تنها«رآزاداقتصاد بازا» :  بنابرایناش برای تداوم مالکیت خصوصی سرمایه داری، آنارشی تولید، 

تئوری  : تراست بگوئیمبعضی از افراد یا بهازدنیای هوا و هوس اگر. است قانون سرمایه داری انباشت سرمایه و غیرهتولید، 

آنجا خواهیم درد. کرخواهیم  نزولبه تولید سرمایه داری واقعی با تمامی ستمگری و استثمارش  پائین بیآیم،یک طبقه پردازان 

دیجیتالی ، که سپس می بینیم .کندچه چیزی را مدنظردارد و یا درآینده تصّور می دیجیتالی کردندید، بورژوازی تحت عنوان 

 کردن باصرفهآنجا که برای سرمایه درحال حاضر قابل معامله است، نه کمتر و نه بیشترچیزی جزیک موج ، تا کردن

 ونی تکامل است.ننیست. ازاین نقطه نظر او ادامه تاک خودکارکردن ،بیشترودرشکل ویژه

 
 Marcusمارکوس شوارتس باخ  ست،نی العاده جدیدفوقرخشد، وجود دارد، که هرچیزی که جدید بد الهای زیادی برای آنمث -18)

Schwarbach  دهدمی ارائه «، آینده کار و اتحادیه های کارگریین انقالبچهارم کار درطول ساعات؟ » ناخواسته در 
“Work around he clock? Industrie 4.0, die zukunft der Arbeit und die Gewerkschaften“ ،PapyRossa ، 2016 ،

اصالح  -و تازه یک اتحادیه کارگری دارد باور« چهارمین انقالب » رحال  سروصدای بورژوازی را درموردباوجودی که او به -15 ص

که اغلب چنین افرادی انجام ، آنطورب است(، اّما همزمان) اصالح طلب خواندن نامناس کندآویزان میمفلوک به آن قاتی بطدهنده طلب آشتی 
های خوبی  مثال 4درصفحه درهمانجا  ند.نکبرای کارگران و کارمندان، مشغول می ب قابل انتظارا خوت بدبانتایج خود را بیشتر دهند، می

 رده بندی شده است. بسیاری از (Hans-Böckler-Stiftung)بوکلر -هانس -ه یخیر بنیاد از یک بررسی ازطرف «انقالب  ینچهارم »برای
ن خودروهای حمل ونقل بدو» د، بطورمثال نبکارگرفته می شو ها پیشدهه ا ازتاده ای هستند، بعضی ازآنهآنها چیزهای خیلی پیش پا اف

مستقیم درکنارماشین ایستاده  صفحه برای کنترل وضعیت ماشین آالت، بدون اینکه کارگرتولیدکنندهتصاویر ویدئوئی بر روی » یا « راننده
که اینطورتصّور رگاه، یا کنترل کیفیت، داخل خود کا در« فحه(ص بر روی) سفارش قطعات بکاربرده شده از راه الکترونیکی» یا « باشد 
« آنرا به مرحله بعدی کار منتقل کند نقل و انتقالت روباتا  اجازه می دهددادن عالمت » کند و باکه کارگر کیفیت را کنترل می شود،می

درکنسرن بوش درهامبورگ  مثال ها راه یافته است : حتی به داالن کارخانه چهارمین انقالب: » Boschالی از کنسرن بوش یا مث  وغیره.
به اطالعات بر روی  مجهز گردندتکمیل میدیزل  -سیستم تزریقکه دراینجا با پذیرد. مخازنیتدارکات درشبکه ارتباط الکترونیکی انجام می

را از روی قفسه بردارد، او به یک فرستند، هستند. بمحض اینکه کارکنی قطعه ای ، که عالئم می (RFID-Chipsنازل )بسیارصفحات 
رود. عالمت بطورخودکار در . تلف شدن زمان و اشتباهات سفارشات کاغذی ازبین میدهدسفارش میبطورخودکار  RFIDدستگاه لیزی 

ه بوش درحرکت زمان واقعی ازطریق سیستم، ازجانب تولیدکننده خودرو، که پمپ را مورد استفاده قرار داده ، تا ارسال کننده این قطعه ب
زنجیره ارزش افزائی عمودی ماورای روند تولیدی واقعی چیز جدیدی)با کلیه  ،عالوه براتصال بر روی شبکه درآخر ذکر شده.« است
   اصطکاک(نیست.( بدون کارکردی درمورد اندیشبد
 

سرمایه  له و محبوس درشکبعنوان اصول فنی روابط تولید سرمایه داران(، و روش تولیدی)بطورخاص( عمل تولیدی)بطورعام

مدل )» «زنجیره ارزش افزائی»شکل سازماندهی ترازآناّما حتی بیش خیلی سریع، دیجیتالی کردنبایستی ازطریق داری، می

مکاتبات مابین هماهنگ کردن مراحل مختلف یک روند تولیدی  دراصلبنابراین » تکامل داده شود، « برفراز آن» «(کسب و کار
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که  سد،ربه نظر می د.نبهتر گرد مشتریان و شرکاء( که، حتی با ارسال کنندگان قطعات،) اتصال به شب بعدی و روندهای قبلی و

-هربررسی رقبای بین ، (OECD)سازمان همکاری کشورهای غیرمتعهد «دورنمای اقتصادی» هردر ،تخمینیدرهر بررسی 

 دیجیتالی کردنقتصاد سرمایه داری درواقع احتماال درجائی اوضاع و دورنمای ا بررسی اقتصادی المللی وغیره، بنابراین درهر

حامل رشد، فقط  برجسته گشته، اّما مشخص نه بعنوان  آنکند. خواهد گردید، اّما بطورمشخص نقشی بخصوصی را بازی نمیذکر

وجه بعنوان اهرم اصلی به یچبه ه آن. هاعقالنی کردنبرنده افزایش بارآوری تولیدی، نه بعنوان ستون فقرات کلیه نه بعنوان پیش

تنها  اند، اینردپذیر گبا آن سود بیشتری را امکان کرد، که دیجیتالیرساندن سود نیست. بدین اندازه اصوال نمی توان  حداکثر

دردو دهه گذشته گردد. پذیر میامکان کارکاری و اصوال زمانکارواقعی و گسترش کارشیفتی و شب ازطریق پائین آوردن مزد

در   را  نقش چینویژه تشدید رقابت امپریالیستی و باینکه  از بعد، خواهد ماند. آرنسبورگ بسیارواضح باقیطورهمینه وین بودچن

راننده دراین نمایش درکجا است؟ خیلی و خودروهای بدون روباتنقش : » نویسد می ،کندبررسی می« راه ابریشم جدید -پروژه» 

که  این است، روبات -آینده روشن حول مناظره  یک تأثیر کنند.جانبی بازی می ینقش ص اقتصادیآنها دراین پروسه مشخ ساده :

گیرد. البته مسئله افزایش کارآمدی که با کامیابی زیادی انجام می چیزی ،شتهمنحرف گ یمسیرتکاملجهت ازواقعی  اندیشه

شود. د و تکنیک محاسبه جدید خیلی بکارگرفته میکننقشی بازی می های بزرگ یادشدهازطریق خودکارکردن حتی درپروژه

های برقی بریده درختان با ارهو ها با دینامیت منفجر،کرانه د،نشوو میزیرو رخیلی چیزها ازطریق انسانها درکثافات باوجود این 

ی ناهموار هاسرزمین وچنین باز  ساختمانی یهاکانانسانها درم کمک ماشین آالت بدون تا شوند. ازیکطرف بسیارمشکل استمی

توانند میکارگران چینی  که، اگرشوندصرف این مخارج تکامل نامطمئن  ندارد، ازطرف دیگر ضرورتیکارخود را انجام دهند.

 (16ص )آرنسبورگ، همانجا،  «بکارگرفته شوند.برده وار  -اوضاع زندگی خطرناک وتحت تاکنونی به سبک باصرفه ترخیلی 

 

  مثال صنعت فوالد -لقسمت اوّ  -بخش دّوم
 

 ماند. ترغیب نوآوری، بوده و باقی خواهد -و ، تحت فشار رقابت دائمیآوریکلیدی، با باالترین حد فن یصنعت صنعت فوالد

 ، اگر«دبریزقالب » تواند پل فوالدی رانمی هم -سه بعدی -قالب ریزفوق مایک  بدون فوالد هیچ کاری نمی توان انجام داد. حتی

ما بعنوان مثال صنعت فوالد آلمان را  .برای او تولید نگرداند دارد،که بدان احتیاج  سازی خاکسترفوالد را، والدصنعت ف که

 .کنیمانتخاب می

 

فوست آلپینه بزرگ، یک کنسرن طرف از ، تحت تسلط بی اندازه ایزیرا آخریمان و نه اتریش را انتخاب کردیم، ما صنعت فوالد آل -19)

voestalpine ساالنه رن با درآمد کنس این باشد.اقتصادی عمومی خوب قابل بررسی نمی اخههای شبنیاد ر دارد و بدین خاطر ازطرفقرا

/10  سّوم است. یا های درمقام دّوم ور بزرگتر از کنسرنبارده ب روویمیلیارد) 

 
یک بررسی  دررا « انقالب چهارم خود بسمت صنعتمختص راه »  017درآغاز سال  اکنون؟ است شده دیجیتالی آنچه حد تا 

 سال)!( 6، بنابراین پیش گذاشته است «برای صنعت فوالد  انقالب چهارمتفسیری ازصنعت  -انقالب چهارمفوالد » مختصر

، باالخره «همراه شویم یا ازآن بگذریم؟ ، انقالب چهارمصنعت » بادرآنجا تیتر6/1بند «. چهارمین انقالب صنعتی» بعداز اعالن

 )هرطوری کهرسد % می10تنها به  اش«دیجیتالی شدندرجه  »اّما به نوعی با شیوه خودش.  که همراه شود، رسد،نتیجه میباین 

(طبق 11شماره  سمراجعه شود به زیرنوی -رفته شده درنظر گحداکثر امکان یک تئوری  گویا برمبنای ،باشد شدهگرفته  اندازه

کم؟  تااین اندازه (.017/16/08مجله بازرگانی، )،اساس سفارش انجمن اقتصادی فوالدالمللی اقتصاد برشورای بین یک بررسی

متوسط  جموع درصنعت درحددرم - (McKinsey)مک کینزی برطبق یک بررسی -با این مقداراو آنچنان هم کم نیست، زیرا 

 ترسریعتر و دیگری تنبلدیجیتالی کردن  یکی درکه زیرا  ،، وجود نداردخاطر تفاوت فقط بدین) وسط قرار دارد.در دراقتصاد و

بستگی زیادی به محتوای درونی پروسه  زیرا این ،است  ی ازمثال یک سرمایه دارکوچکیک کنسرن بزرگتر چیزی دیگریا 

 و باندازه کافی سودمند است.(ازنظرمادی مهم پذیر، ها امکانروند دیجیتالی کردنتولیدی دارد، که تاچه اندازه 

 

، استزچی چه مربوط به خیلی ساده «فوالدانقالب چهارم » م، که دریبیناسناد صنعت فوالد آلمان می بوط بهمر دربررسی

 ازاستفاده بیشتر حاال فقط  - سرمایه گردشپروسه و تولید  کردن باصرفهیعنی به  ،همانطورکه درسرمایه داری معمول است

بهترکردن روند درصنعت فوالد »  .دیجیتالی شدنسودمند  زش افزائیارامکان یعنی ، باشد «مفید» هرکدام که قابل دسترسی و

-ارتباطی بشدّت بآن اضافه می -آوری محاورات اطالعاتی وبا خودکارکردن دستگاهها حاال فندرآغاز ازمدتها قبل وجود دارد. 

، سطح باالدرانعطاف پذیرباصرفه، یک تولید  ترزیاد ازطریق معمول کردن تکامل فنیستند توانال اخیرس 5این . بویژه درگردد

ازطریق درست بکارگیری دستگاهها حتی منابع درنهایت  .دنوه شبدست آورد تکامل تولیدات جدیدو بهترکردن دائمی کیفیت

 .«شودمیه دبه سطح باالتری کشیاین تکامل تولید  دیجیتالی دایته ازطریق. نددگردیذخیره 

(     stahl-die-blickt-0-4-industrie-blog.de/index.php/mit-http://www.stahl 

industrie-vernetzt-in-die-zukunft/) 
 

http://www.stahl-blog.de/index.php/mit-industrie-4-0-bilickt-die-stahl
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 (0- کاملکند، منتها نه اینطورنبال میکند، که آلمان ددقیقا همان چیزی را دنبال می دیجیتالی کردناتریش تحت شعار  هآلپین فوست ،

نیست و بدین  ازحد منافعبیش هیاهویشدّت عتا یک اتصال عمودی صنعت فوالد سازی اتریش از یدرحالیکه بعلت مقام انحصاری کنسرن طب
ه که دست در دست آنچ» خود دارد: « زنجیره ارزش افزائی» خاطر توجه بیشتری به تداوم خودکارکردن پروسه تولیدی و در اتصال افقی 

خود را  مدام کردن دیجیتالیگذارد: پروسه فوست آلپینه بنوعی مبارزه طلبی را بنمایش می -رود و حتی برای کنسرنپیش میدیجیتال کردن ی
 دیجیتالی کردنشود، ازطرف دیگر میمکان کاربری اطالعات هرچه سریعترآوری جدید و ادهد. ازیکطرف پروسه ازطریق فنتغییر می
از معدن تا پایان کاالی  ـ زنجیره پروسه مجموعهدیجیتالی کردن . اتفاقا روش معمولی به تصویرکشیدن گرددری موثرتر میبیشتدرسطوح 
، درستقطعات و اتصال اطالعات برای کنسرن فوست آلپینه از جایگاه مرکزی برخوردار است. دراینجا تعداد زیادی اهرم مانند - تولید شده

، عطاف پذیریاندازه بهترکردن درجه ارزش افزائی جداگانه و باالبردن قابلیت انخوش بینی بی، نه فقط کامل خوش بینی بدست آوردن
: اتصال  بهدعوت )»«داخل کردن مشتریان وجود دارند.ارائه کارکرد و ترکردن کیفیت درپروسه، حیطه کار،راندمان، قابل اجراء بودن و به

 1/10/017«زنجیره ارزش افزائیکامل 

-die-fuer-herausforderungen-und-chancen-http://www.voestalpine.com/blog/de/innovation/digitalisierung

voestalpine) 
 

بارآوری گردش انباشت سرمایه به قصد ازدیاد  -تولید و کردن باصرفهپروسه تداوم بیشتربه : این  دهدنشان می این کامال روشن

درپروسه  کردن خرجکمتداوم بیشتربه مربوط  -1 روندهاو  دیجیتالیباشد. بطورمشخص به کاربرد ابواب جمعی مربوط می تولید

جهت اتصال افقی  -غیره. های مختلف تولیدی درشبکه وی بخش، اتصال عمودی کردنتولید، بیش ازهمه ازطریق روبات

 متأثرکردن ازطریق نمایندگان مجلس، درجات و ها، دستهبنابراین تشکیل کارتل های فوالد سازی درشبکه مابین یکدیگر،سرمایه

درشبکه با مشتریان و ارسال کنندگان  ل باهممتصتدارکاتی خدمات و  دیجیتال آوریفنجهت  -جاهائی که موردعالقه است. 

یعنی محتوای بنیان همگی آنها، اّما «. زنجیره ارزش افزائی»  کل هرچه بیشتر اتصال درشبکهامکان قطعات، بنابراین جهت 

ود، باید ذوب ماند. سنگ آهن باید بدست آورده شخواهد ، باقی هادیجیتالی کردنتمامی  به توجه بیمادی خود روند تولید واقعی، 

ها، سیم و غیره حامل ، دسته، لوله، ریل،شود و ازآن فوالد ساخته شود، فوالد باید استوانه ای شود، از شمش و غیره باید ورقه

انجام دیجیتالی کردن ها وحتی ها خودکارشدن دستگاهار شود و غیره. درکلیه این پروسهو روی اینها باید دوباره ک ،ساخته شوند

 اینازاّما  - نمایدکرده و جهت ازدیاد بارآوری کمک میدرشبکه بهتررا  آنها  آخری پروسه ها و اتصال عمودی و افقی پذیرد.می

 د. دهنمی تغییرخود را  هسته فنی این پروسه طریق 

 

 
 

این،  .گردد غیرهوباید بدست آید، استوانه ای  آهن پذیرد، بااین وجود سنگهرچه بیشتری انجامدیجیتالی کردن  تواند پروسهمی

گذشته ، مراحل تولیدیآوری ازمنظرمربوط به فن حتیبه مفهوم واقعی شیوه تولید جدید، اّما  شود بهخواسته باشیم، مربوط می راگ

تی فقط یک چنین تولید اگر ح ، ونیست (مفهوم پیش پا افتاده فنی و نه دریک مفهوم اجتماعی )دریک یک شیوه تولیدی جدیداز

اگرکیفیتا یک شیوه تولیدی جدیدی پیدا یا که  دهد،باشد. هسته فنی تولید فوالد خود را فقط و فقط آن موقعی تغییرمی یفوالد

 خط سیر -تبدیل -این درمورد روش کالسیک کوره ذوب درعمل بکارگرفته شود.

 

(1- بر روی آن  بعدیطور درادامه کارخام در کوره ذوب با کمک ذغال سنگ همین خط سیر از تبدیل سنگ آهن به آهن -تبدیل -کوره ذوب

 (به آهن خام تشکیل یافته است.تبدیل در
 

بود. درکنار این روش  صادق ،(LD)دوناویتس–لینس شیوه زیمنس به  -مارتین -کورهبور ازازطریق ع1950ن بار دردهه آخری

کند)استفاده کمترانرژی( وکم خطرتر برای محیط زیست) تولید گازکربنیک یمنابع را ذخیره م که کامال 1990ه کالسیک ازده

CO2 (روش تبدیل مستقیم)خیلی کمترCorex, Midrex, Finex …) 

 
 (-  روندCorex  ،روشی است، که درآن آهن خام دراثر ذغال شدن ذغال سنگ و سنگ آهن تولید نخواهد شد. هدف روش تبدیل ذوب

  ازهم های جداماشین مجموعه ای ازذب ذغال سنگ و تبدیل مستقیم تولید آهن مایع، است. روند در ج،ذوب دنازطریق پیوندی از رو

 (گردد.منتج می . ابتدا سنگ آهن تبدیل به آهن شناور، و درمرحله دّوم تولید نهائی و به ذوب شدن آهن خامپذیردانجام میدومرحله ای 
 

 رد.وجود دا الکتریکی -و کوره قوس نور یا

 

http://www.voestalpine.com/blog/de/innovation/digitalisierung-chancen-und-herausforderungen-fuer-die-voestalpine
http://www.voestalpine.com/blog/de/innovation/digitalisierung-chancen-und-herausforderungen-fuer-die-voestalpine
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(-  شودانجام میدر روش فوالد الکتریکی درجه گرمای موردنیاز برای ذوب  ازطریق قوس نور. ) 

 
 .هستندمختلف دراصل اینها امروزه انواع روش های 

 

(4- درشهر لینس درآینده« ژنهیدرو -کارخانه» قاطی کرد، ایجاد همه چیزها را باهمدیگر یک مثال دیگر برای آن، که بناید(Linz) 

درآینده  هیدروژن -تجزیه -دستگاههنما برای ایا دستگاه ر -آزمایش  مربوط به . )اتریش( ازطرف فوست، شبکه برق رسانی و زیمنس است
. در سنگ آهن، همانطورکه از زمین استهیدروژن جهت تولیدکردن فوالد بوسیله روش تبدیل مستقیم الزم  برای تولید هیدروژن است.

سیر کالسیک این عمل با  -تبدیل -. این اکسیژن باید ازآن جدا شود. در کوره بلندداردوجود  ترکیبی با اکسیژن شکلآهن ب گردد،استخراج می
شود، که اکسیژن و همزمان درحین سوختن گازکربنیک تولید می -دای الزمه جهت ذوب شدن را تولید کنتا دم پذیرد،کمک ذغال انجام می

بدینسان  -درحالت تبدیل مستقیم -شود دمیده . اگر برعکسشودکند و سپس بعنوان گازکربنیک درهوا پخش میدرسنگ آهن را بخود جذب می
شود. تاکنون هیدروژن بطورکلی از گاز دیل میکند و به آب تبمایع، خود را با اکسیژن گازآهن ترکیب می درسنگ آهن هیدروژن خالص

ل آینده باید سا 0با نیروگاه آبی(، درتقریازطریق برق  مثلباید بهرحال ازآب بدست آید) آن ، درآینده«(اصالح نمودن گاز» آمد)بدست می

 رآخرآوری، سخیلی بزرگی ازنقطه نظر فن تواند یک قدمچنین دستگاهی، اگر درست شود، درکارخانه مورد استفاده قرارگیرد. این می
 آب فقط بجا گذاشتهبجای جحم بسیار زیاد گازکربنیک  و سته بجای ذغال یا گازیط زیست باشد : مورد استفاده قراردادن الکتریازنقطه نظرمح

 تولید شده است،الکتریسته ازنیروگاه آبی  ازآنجا کهشود. روش تبدیل مستقیم ازچنین طریقی تغییری حاصل نمی روی. بربیشتر تولید شده
مشکل اصلی  .خواهد خوردغسل تمهید  “H2Future„« دروژنهی ه آیند» و پروژه« وژن سبزهیدر» هیدروژن تولید شده ازآن مارک

آوری آوری موجود است : یک حجم غیرقابل تصّور ازمصرف برق. فوست برای آن با فنامروزی امکانات فن  دیدگاهازطریق این روش از 
( احتیاج 017)سال  ات درساعتگیگا و 75040در اتریش،  برق سالیانهمصرف % بیشترازتمامی 50ه امروزی جهت تولیدکردن هیدروژن ب

کنند)!(. یک گیگا وات درساعت تولید می 100های دانوب با همدیگر فقط کلیه نیروگاهـ  گیگا وات درساعت خواهد شد 750دارد، این 

« رتدابی »م اکنونرادیکال اجتناب ناپذیر خواهد گردید و ازه« طبقه بندی قیمت برقی» همینطور یک بزرگ دولتیاندازه بیکمک اقتصادی 

خودش »ست) مثل پلی، که ی اطوالنسال طول زمان  0شود و هنما میاگردد. اّما درحال حاضر مربوط به یک دستگاه رمیاتخاذ پیشگیرانه 

درتولید درتولید هیدروژن شود، اما نه در تولید فوالد، و نه حتی « انقالبی» مهم در رابطه با بحث ما : شاید با آن  «(سازدرا میخود 

 (الکتریسته انقالبی خواهد شد.

 

آوری درمقابل ازنقطه نظر فنکند. دهد، اّما هسته فنی اش کیفیتا تغییری نمیخود را بر روی این روش قرارمی دیجیتالی کردن 

 نیست.مدنظر -باشد یا نباشد دیجیتالی کردنچه  -یک روش تولید فوالد جدید 



 (آباه)نیروگ آوریفن -2قسمت  -دّومبخش 

 

شک این یک پروسه تولید ساختمان نیروگاه آب است. بدوننظر ازنقطهطرح مسئله « کیفیتا جدید» لی دیگرجهت روشن نمودنمثا

 ()برای مخازن دستگاه پمپ (Pelton)تنهای پلتوربین ،(1849)(Francis)های فرانسیسکه توربینهنگامی آوری بود،پیشرفت فن

کم، اصله ف های لوله ای)برای پائین ریختن ازژنراتور توربین (1910))برای نیروگاه روان(( Kaplan)کاپالن هایوتوربین (1879)

)جهت استفاده انرژی سطح آب متغییر، ( Matrix)سکهای ماتریتوربین و (1974ارتفاع کم، های با ربنابراین برای جویبا

بنابراین  های توربین جدید بودند،(اختراع شدند. اّما آنها فقط مدل1990دردهه سد برای باال و پائین بردن کشتی، دریچه بطورمثال 

پرنسیب فنی تغییر انرژی در. ، نبودنددنقرارگرفته باش آنها براساس یک فن و روندکه  آوری جدید درمفهومی،فن تولیدات جدید،

 -آید. مسلماازاینطریق پدید نمیری تغییآوری مربوط به توربین و ژنراتورها فننیروگاه آبی به انرژی برقی و ی ازجنبش

، یعنی درآنجا های تولید توربینیبهترشدن فنی توربین و ژنراتورها وجود دارد. وحتی روش -های جدیددرکنارتکامل مدل توربین

طرح کمک رایانه متداوم، درواقع نه مجموع روند تولیدی، ولی بخشی ازآن)مثال  دیجیتالی کردنازطریق دهها سال 

CADعت کمک رایانه/صن CAM ،).1000ارتفاع ریزش با انتقال لوله فشارتنی برای لهای یک توربین پپارو تغییرکرده است 

های را بدون هدایت ماشین(متر 188در والیز سوئیسی : دریک نیروگاهآمده ارتفاع ریزش تاکنونی بدست متری وبیشتر)حداکثر

متالشی را ها پاروفشارآب محاسبه شده  تنها درصورت کمترین انحراف ازمقدار زیرا، کرد اصال تولید شدنمی روی فوالد کاربر

 مراحلء وگاه، که درآن ارتباط چندین هزار جزهای بزرگ ساختمان نیروپروژه1970های دهه عالوه برآن تازه درسال .کرد می

 ری هندسی ریاضی(. باصطالحهدایت گردید )روندی براساس تئوی وریزضروری بود، توسط فن برنامه شبکه طرح کاری

بهمان شکل باقی مانده است. فقط ، . این تا بامروز بودقطعی  کاری بعدی مراحلل اتصازآن برای امنتج شده «  راه حساس» یک

-شده تغدیه میهای سوراخ)و بخشا هنوز با کارتهای بزرگ درمقایسه با امروز هنوز ساده بودنداینکه درگذشته ماشین حساب

شدند(.
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  زیمنس دیجیتالکارخانه  -3قسمت  -بخش دّوم

 

-و تولیدات و فرآوردهمشغول کرده  دیجیتالی کردنوند صنعت رکه خودرا با است زیمنس ی درقسمتنام زیمنس  دیجیتالکارخانه  

های رآوردهمشتریان لیست خوبی ازتولیدات و ف مختصاتازطریق هدایت گسترده  فروشد.را به دیگر سرمایه داران میخودهای 

   (.انجام نپذیرد  کارهائی)وچه انجام پذیرد دیجیتالی کردنواقعا درصنعت باید  یکارهائکه چه  ،گذاردرا بنمایش می دخو

 

ه بارآوری دخول فنی اطالعات زنجیر اهمیت » : کندشرکت خود را بدینسان تشریح می بستهاین زیمنس  قسمت کارخانه دیجیتال

/تولید کننده تبدیل خواهد یافته های تکاملط  دوام زندگی برای شرکتبه یک شروافزایش خواهد یافت اردرآینده بسی صنعت در

نرم افزار فراهم آورد، که یک ارتباط فنی  -ازتولیدات سخت و این است که یک بسته دیجیتالهدف قسمت کارخانه  گردید.

زنجیره دیجیتال  ت را ممکن گرداند. به نمایش گذاشتن کاملمابین تکامل، تولید وارسال کنندگان قطعا انقطاعاطالعات بدون 

نامیم. تحت این مفهوم بسته تولید قسمت می ’یدیجیتال کاربرد ‚ما حل طرح برنامه برای آنرا  ، هدف آجل ماست.بارآوری مادی

نرم  کمک قدرت تولید با  ه وآورد خود حصاردرقسمت گردش زندگی تولیدی را  -حتی امروز مهمترین تولید و کارخانه دیجیتال

 د. وی تکامل داده و بهتر نممعنوکامال  را تولید جدیدیتقریبا د شومی (PLM) عمر تولید همدیریت چرخ -افزار

 

 
 

 Totally)کامل م وکاستبی کشدن  خودکار مورد آزمایش قرارگرفته ازطرح  پیش سال 0 حدودتولیدی واقعی از دنیای  در

Integrated Automation) کامل ند. بسته خودکارشدن بی کم وکاستککارشدن را ممکن میسودمندی تمامی اجزاء خود تأثیر 

(TIA)  ند. مشترکا با شرکاء درکنسرن کقیمت را ممکن می -زمان و بیشتر درصرفه جوئی دربطورمثال بدینسان مهندسی

 دیجیتالکارخانه  تمسق ،Drives Division Process Industries and (PD) صنایعو جلوبردن مرحلهبسته هرچیززیمنس، قبل از

جلوبردن،  -آوری صنعت خودکارشدن وو فن (PLM)عمرتولید همدیریت چرخ - نرم افزارابزار گسترده نظیر وبرای بسته ای بی

ط صنعتی نسبت به قواره آنها ریخته شده محتا اقتصادی گوناگون هایاخهشتریان درآوری که برمبنای احتیاجات فردی مشفن

سیستم »  : گرددفوق ارائه می« دیجیتال ای حل کارخانه »مختلف عالوه برهمه اخه هایدی برای شدرموار «.قرار دارد ،است

 خودکارمتکی بررایانه  نرم افزارصنعتی، ارتباطات صنعتی، آوردن صنعت،فن به حرکت در ،یخدمات صنعت شدن، خودکار

 .«تحت نظرداشتن -بکارگیری -سیستم تقویت روی خط  ،کنترل برق رسانی، ،بودن

 

درمورد « سازندسه بعدی این خانه را میـ قالب ریزروبات و» یک مقاله تحت عنواناز اقتصاد ساختمانی،  یک مثال دیگر اینبار
پیشرفت فنی  که باوجود تمامی رای آنبدهد، زوریخ، ارائه می (ETHواحد)های مدرسه عالی فنی یک پروژه پیشقراوالنه طرح

 ’روبات معمار‚» .کم گرفتموانع سرمایه دارانه بکارگیری آنرا دستکرده و قلمداد آمیزاسرا نباید ن را ازانگیز روباتی شداعج
‚In situ Fabricator’ اریب  دهد. روبات یک شمعکار خود را قدم بقدم درامتداد یک میله فوالدی افقی بطرف باال انجام می

 ستونیک همزمان تشکیل م  استحکی و انگهداربرای فوالدی  نردههردو دهد... برد و جوش میکند، آنرا متناسب میجاسازی می
وسط در اگرکه ستون ریخته شود : بدین جهت ازباال شوند،های فوالدی درپشت بتن ناپدید مینرده ابتدادهند...را میحامل ی نبت

 (ETHواحد)های مدرسه عالی فنی ، که محققان طرحآن بود آوریل برای تکامل این فنکمش یک شود،یبتن ریخته م هردو نرده
، اّما حفره فضا در بتن ایجاد نگشتههیچ بوده و باندازه کافی مایع : که کردندمصالح را پیدا میبایستی مخلوط درستی از می

درجواب سئوال مرکز  (Hack)آقای هاک .ریزده و به اطراف ندج نشها خار، که او از وسط نردهباشد آنقدر غلیظ درعین حال
که پر نمائیم، طوری توانیم مستقیما دوباره ازباال کند، اّما ما میبتن به بیرون نشت پیدا می % از5تقریبا  ‚: دهدخبری جواب می

تشکیل را ها که بعد نرده وشش عمودی،کآوری به کاردست انسانهای زیادی محتاج است : ... هنوز فن’درون ازبین عمال چیزی
حتی پر عبور داده شود.  زمین در پیازقبل آماده شده سوراخ ازمحل نگاه دارنده روبات و دست  بایستی بامیدهد، هنوز می

 خش ازهای ساختمانی... نه... آن بکامال بدون انسانها امکان ندارد... در محلکردن، پاشیدن و ماله کشیدن هنوز دستی است... 
آوری دیگر خود آوری تا فنماند، ازیک فنکاری را که روبات می تواند درنهایت انجام دهد و آن بخشی  که برای انسانها باقی می

اند، دربعضی ازآنها انسانها دست بیشتری درکار دارند... توجه ازآنها برای خودکارشدن بسیار مناسب کنند... بعضیرا متمایز می
دو قدرت خود را به  گرداند، که درآن هرر، یک همکاری مشترک مابین ماشین آالت و انسانها را امکانپذیر میپروژه حتی بیشت
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-ها خودش را دقیقا درمحل قرار میبا شاخک آن گذارند. انسان خالقیت و تجربیات خود را، روبات دقت خود را، زیرانمایش می
 ه اقتصادی، که ازاخها دراین ش، مانند تمامی شغلاوجود این شغل کارگر ساختمانیترل کند... بتواند کارخود را مدام کنمی دهد و
ساختمان درمورد  ...« ل) است(پیشگوئی آینده بسیارمشک .تغییر دهد بشدتخود را تواند می، اندنبوده راماند شدن دیجیتال تبدیل
صندوق ملی سوئیس برای کمک اقتصادی تحقیقات  «»ساله 1تا اولین مرحله یک برنامه تحقیقاتی  » به آن است مربوط خانهاین 

های مدرسه عالی فنی از)باوجود خوش بینی شغلی(طرح . درجائی دیگر، درابطه با پروژه مشابه،پذیرد انجام «علمی
خواهد آوری دو تا سه دهه بطول فن  کند، که تا موقع فروش تجاری این یا آنزوریخ این عقیده را نمایندگی می (ETHواحد)
که آنها را برمبنای  کسی پیدا شود، اگر باشد،آوری امروزی رسیده تر شده و این حتی فقط اگر آنها تا آن موقع ازلحاظ فن انجامید

ایم، که هزینه تکاملی صحبت کرده -یقاتی وتحق هایهپروژ زیرا تاکنون ما فقط از تأمین هزینه کند.بکارگرفته واساس تجاری 
% 10های ذینفع آینده فقط کمتراز ، احتماال شرکتگشت خواهد % ازجانب دولت تأمین90تا بیش از «(دوق ملیصن» آنها) درمورد

تمامی مشکالت آن برطرف  تجاری کردن پرمنفعت این پروژه، حتی اگر یکباره گرفت. ازهزینه مخارج آن را بعهده خواهند 
 طوالنی ایفاصلهها هنوز ریسک شرکتبا های غیرقابل عبور آور، مدت زمان ساخت و راه به قیمت سرسامبا توجه  -گردد
آوری و فن انرژی مشکل است، -درحوزه ساختمانی و:» نویسد  به درستی می« کنترل وسایل  -تحقیقات و پیمانبنیاد هم»است. 

به  باعث یرگات دست و پاگذاری طوالنی و خیلی ازمقررتولید جدید را سریع به بازار آورد. قیمت پائین انرژی، زمان سرمایه 
 شود،آوری که فقط ازطرف دولت تأمین مالی می)توضیح انقالب پرولتری : هزینه سرسامگرددمی هاشرکت مخاطره انداختن

و  کند،عمل میها، که در آزمایشگاه آوریشود(. امروزه اغلب یک فاصله زیاد مابین فنخجوالنه به فراموشی سپرده می
 (NEST) آوری دوام ساختمانجهش بعدی درفن وجود دارد. رسیده تر را خواهان است، -مطمئن و که تولید دربازار،

Technologies Building Next Evolution in Sustainable   ائیطرح برنامه  وقتی که،بخشدمینوآوری را سرعت روند 
 .«اند درعمل نشان داده شودبتو و بهتر، ی واقعی آزمایشهاموقعیتآن نوآوری دردر که ،دهدمیارائه 

 (29753561سازندسه بعدی این خانه را می ـ  قالب ریزـ و ـ روبات سوئیس/ زوریخ/داستان  .http://www.20min )منبع : 

 
و خودکارشدن  کردن هزینهکمبر متکیبلکه خود را خیلی مشخص  نیست، «مجازی» تراوشات مغز توان خواند،آنچه دراینجا می

را برهسته  است. او خود کرده و روندها دیجیتالیازطریق بکارکیری ابواب جمعی های صنعتی دراکثر کارخانه دنرککامل روند 

جهانی خیلی هیجان مرتبط ماشین آالت  و تنظیمفرمان  «پیشگامان» کند. بدین خاطر برایتنظیم می(روندها «جسمانی»مادی)

 )و برسر تولید استدر دیجیتالی کردن  مسئله بر سر چه چیزی یه داران برای سرما بطورمشخص هد،دنیست، اما نشان میانگیز

-زیادی جهت غلّو کردن آن چیزی دارد، که تولیداتش می تمایلکه زیمنس  دراین رابطه نباید فراموش کرد، .چه چیزی نیست(

 توانند انجام دهند، باالخره او خواهان فروش آنهاست.

 نرم افزای هدایت کننده سیماتیک اش،«دیجیتالکارخانه » ر زیمنس اغلب تولیدات مورد تقاضا، چطوگذشته ازاین اینکهقابل توجه 

(Simatic)، ،در آمبرگ شهمتایبیدیجیتال  در کارخانه  را خودش(Amberg)  تولید جدید  وطبرروی خط: »  ردببکارمی

 درآنجا مدام غلیناتر تولید شود. ش ودمندس دیجیتالی کردنگذارد حتی تعداد کوچکتری ازطریق می گردد، چگونهمشخص می

کنند، درجائی ( را لحیم میChipجائی یک صفحه نازک حاوی اطالعات) هستند. در رفت وآمدهای مختلف درحال مابین مکان

 100د. تا گذارنمیدرجعبه بسته بندی  طرز کارروش استفاده کنند یا اینکه سرآخرسیستم هدایت کننده را با دیگرچند پیچ را سفت می

کنند. ها دست در دست یکدیگر کار میها، ماشین آالت، روباتانسان جزیره مونتاژ جدید تولید گردند.توانند درمی تولید گوناگون

 Schwarzbach س باختشورا«)د.کنرا فراهم می همکاران اطالعات ضروریبرای  صفحات تلویزیونهای جداگانه... مکان در

روباتی  -وماشین آالت  فرمان و تنظیم اعجاز انگیز مجازی ـ و جهاندن نامی زیادی به شباهت (15 ، صکامال مجذوب، همانجا، 

  ندارد.خالی از انسان مرتبط 

 از .مجهزگردیده است «هوشیار » کامل دیجیتالی تولیدیک به ی بنوع روبات دوزنده،به جدیدا  ثالبطورم (Adidas)آدی داس 
 )درآتالنتا “Speedfactories“ «پدیاس کارخانه »دودر 018، ازسال پیش برود خوبه چیزهمبایستی، اگراینطریق می

(Atlanta) باخزایاالت متحده آمریکا و آندر(Ansbach) )میلیون از درمجموع   1)ورزشییک میلیون جفت کفش  درآلمان60 

کارخانه  ». اما تکامل اینازاینطریق کامال کوتاه گردندبایستی با آن سرمایه ثابت میمدت زمان تولید وتولید گردد.  میلیون جفت!(
، که 015بلعد، و مورد استفاده قراردادن آن به تعویق انداخته شده است، از اعالن این ایده درسال مبالغ زیادی را می« دیاسپ

زیرا روبات نادان است، تا  اصله گرفته شده است،ها تکمیل کردن را پیش برد، دوباره فتوان بدون کارانساندرواقع درآن می
ماه بطول  18چیزی که تاکنون با افتخار اعالم گردید، 015درسال »  «.کفش را به شکل درست دربیآورد ماده رویه باالئی» بتواند

اما  ،«فقط چندساعتی طول خواهد کشید بعدازاین ها برای فروش(،احی یک کفش تا رسیدن آن به مغازه)از طر انجامیده استمی
 دیجیتالی کردن بخصوص ازطریققابل استفاده  نمایان نموده است. یک رویاخود را بعنوان آشکار که  است، مدت زمانیحاال این 

های مد روز خواسته بتوان پذیرتر عطافانتا سریعتر و» زیبائی(، موزون ازنقطه نظرمنفرد موزون)های کوچک برای مجموعه
های انفرادی . خواستهکنداین نه برای تولید عمده، که کثرت برگشت سرمایه را تعیین میبنابر -«پوشاند عملان را جامه مشتری

60 گویا منجرگردیده استای بسیار نتیجه به ای، و آن هممیلیون جفت کفش برای مشتریان؟ این برآورد برای آدی داس به نتیجه، 

توانست برای چندسالی حاصل  د بود، زیرا کنسرن خواهدکه حداقل مخارج تکامل تنها ازطریق سود مافوق قابل تأمین خواه
 او چندین میلیون سرمایه را ازدست داده است و بجای یک مزیت یک ضرر در درغیراینصورت، ،هایش را برداشت نمایدکوشش
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دی داس آ میلیون جفت کفش 6% از 97درحال حاضر آوری واقعی امروزه به چه شکلی است؟ مقابل رقبا کسب نموده است. فن

 واقعیتشود. ظاهر و با ابتدائی ترین ابزار دوخته میوبا کارمزد ارزان در ابتدائی ترین شکل با دست  درکشورهای آسیائی
-منتظراست، تا فن» و  است دورنگاه داشته دیجیتالی کردن پروژه خود را ازچنین( Puma)ابهرحال دوچیز گوناگون هستند. پوم

برای بخشی از روند)بطورمثال  ترای تعدیل یافتهای، اما پروژهخود بر روی پروژه(Nikeه)یکنشوند. « ترها رسیدهآوری
 جهت رنگ آمیزی و«روبات هوشیار»  گیری، بکاربرای دویدنها باکمک رایانه، یک برآورد پاشنه کفش بهترکردن مدل کفش
 :منبع .کندمیکار ، وسط پاشنه کفش...(

de/wirtscaft/article156184963/Der-Todesstich-des-Naeh-Roboters.html  https://www.welt.  

 
 

  « شده دتولید عمده منفر»  مسئله بارهدر -ت چهارمقسم -بخش دّوم
 

  ،گرانکار «پذیرکردن عطافان»درکنار ـبعلت افزایش بارآوری اغلب تولید دیجیتالی کردن  تر کردناقتصادی واقعیهدف بعنوان 

به  «د شدهتولید عمده منفر» بعنوانکه  ،شود ه میدرشمبر زنی یپذیرکردن روند تولیدعطاف ان -، شدّت کارزمان کار، شرایط کار

 سازیجداکردن بی بروبرگرد زنجیره کامل منظوردراینجا  .کندحمل میدرخود را واقع یک تضاد  . این درشودمینمایش گذاشته 

شده  بایستی دوباره برنامه ریزی جدیدمی برای هرسری جدید کهزیرا  ،می کند ایجابرا شدن ترباصرفه  ،ی تولیدباال نسبتا)تعداد 

حول این  .ستا مرتبط بایکدیگر ،قابل انعطاف درروند کامل سازی ولی شده، داده اجزاءتغییراجزاء وبخش در د(گرد و آماده

 .زندشد بسیاری از موهومات دور میبا« واست مشتریان درزمان کار واقعیپذیرفتن درخ» همربوط بهمه، اگربیش از ،مسئله

 کنسرن » به ،«تولید عمده منفرد شده» برای به این موهومات باور دارد، که ،(Schwarzbach)شوراتس باخبعنوان مثال 

بندی سرهمدهد تا خودروی خود را برطبق سلیقه خود به مشتریان خود آنرا ارایه میودروسازی، بخاطراینکه درحال حاضرخ

اگرهمسایه خودروی هم مدل »  :کند اشاره می همین مسئلهدرمورد( Arnsburg)آرنسبورگ .کندل دهند(،اشاره می)شک «کنند

 اجزاء دادهرتغییبخش  سازیکند، این نه با استفاده از کارکرد کامل را با سقف کشوئی و بدون زیرسیگاری دریافت میجدید خود 

را رد کرده است، درحالیکه ماشینی که سوراخ  د،جاسازی می کنرا سیگاری جا کهنقاله نوارروی این قسمت کار از بلکه  ،شده

 لی او درباره( بطورک9ص )آرنسبورگ، همانجا، «دراین قسمت انجام داده است.این کار را دهد، برای سقف کشوئی جوش می

-در مقدار صدمثل تولید عمده و ،پائین باصرفه بودن قیمت ارتباط هرچقدراین » نویسد :  می« تولید عمده منفرد شده»  مسئله

ازیک تولید چیزی بیشتر ست.اندازه رویائی ا باشد، بهمان با ارزشسای کنسرن ؤدرنظر آقایان ر، درآمد بدست آورده شده صدی

برابر ازچندین  باشد، که فراهم نمودن تأمین هزینه آنها درحال حاضرها میپذیری ماشین عطافتغییرمادی یافته خواهان یک ان

 گردد. صرفنظر از قیمت آنها،تجاوز خواهد نمود. به آن هرلحظه راههای بدست آوردن هرنوعی ازمواد خام مورد نیاز اضافه می

همانجا( درمثال «)است.به این مقیاس فراهم کردن در راههای بدست آوری آنهادستگاههای تولیدی و یک فاجعه محیط زیستی،

مدت زمان بیشتر ارسال را  «خواست مشتریان»طبق« منفرد شدن »بطور واضح دید، که  توانصنعت خودروسازی بهرحال می

 درتولید نیست.«  کارواقعیزمان »دیگرسخنی ازتأثیردهد ومعنی می

 

 انقالب صنعتی جدید؟ ینچهارمیک  -«دیجیتالیانقالب »  -بخش سّوم
 

این مقیاس  .باشد شده انجام گرفتهوغیره «اولین انقالب صنعتی »که حتی باید کند،تداعی میرا این  « یصنعتانقالب چهارمین » 

چهارمین آن کردن  دیجیتالی که ،د وبدین معنا استریگمی  درنظررا  باصطالح سه انقالب صنعتی تاکنونی درتاریخ از توضیح

طبقاتی، بلکه فقط  -یدی وروابط تول زیروروشدن یعنیالبته دراینجا بهرحال صحبت نه از انقالب بمفهوم تاریخی آن،  است.

 است. برمبنای جهش تکامل فنآوریتکامل نیروی مولده انسانی  تازجهش کیفی

 

بوقوع  1860تا  1760 هایسالدرفواصل تقریبا  اینتوان بعنوان اّولین انقالب صنعتی واقعی نامید. که میچیزی بود، آن  اّولی،

با زیروروشدن نیروهای مولده همزمان شرایط  دراصلاما . د آوردپیشروی عظیم درتکامل نیروهای مولده بوجو پیوست ویک

ماشین با اختراع ماشین بخار و نیمه آخرقرن گذشته،درتاریخ طبقه کارگر درانگلستان  ».شتی برای سرمایه داری فراهم گبنیاد

بود، انقالبی که همزمان همه ین قدم برای یک انقالب صنعتی دانیم اولآغاز گردید. این اختراعات همانطورکه می پنبه ریسی

قه کارگر طبوضعیت » انگلس،)«د.شومی هبرسمیت شناخت آن اهمیت تاریخی جهانیحاال تازه و تغییردادجامعه بورژوائی را 

وشروع  19قرن  دراواخر دّومین انقالب صنعتی (1845نوشته شده درسال  ،7ص  ،جلد  آثار مارکس و انگلس، ،«رانگلستاند

 اتومبیل، ،الکتریسته آنمشخصات بوقوع پیوست.  امپریالیسم، ن مرحله جدیدش،داری به آخریعبور سرمایهزمان باهم ،0قرن 

آوری نیمه هدایت یا مورد استفاده قراردادن تجاری فن 1970تولیدعمده بود. سّومین انقالب صنعتی ازدهه  نوارنقاله، تیلوریسم،

 شد. شروعرایانه، شبکه جهانی نقل و انتقال اطالعات و غیره عناصربکارگیری اطالعات در رایانه، شده، 
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یسم و پیشروی سرمایه دالبرنابودی فئو بلکه مهری جربه انقالب درنیروهای مولده شد،نه فقط من صنعتی واقعی،اّولی، انقالب 

نیروهای  وارمل جهشدریک تکاکامل سیاسی را بدست آورد. دّومی، روندی که براساس آن بورژوازی حتی تسلط  داری زد،

 1970ه دهزا دیجیتالی کردنتولیدی انجام گرفت. سّومی، که با پیش تمامی روند درشدن فنون جدید تقریبا  رو ازطریق زیرو مولده

)البته به بر روند تولیدی،  یا با کمی تأثیر ، اما درابتدا بدونرا باخود به همراه داشت آورییک پیشروی فنشد، همینطور شروع

را  اجتماعی منجر به آن شد، که دیجیتالی شدن مناسباتدر ادامه  مدرن دیجیتالی کردن .ارتباطات( -رصنعت اطالعات وجز د

بدین معنا یا به «  انقالبات» بخشد. کلیه این را بدرجه ای سرعت و شدت دیجیتالی بیش ازهمه اما حتی روند تولیدی ،یابدشدت ب

. بارآوری کار، که درخود البته بیان پیشرفت در نیروهای مولده است، افزایش ده هستندمعنای یک تکامل جهش وار نیروهای مول

 یابد. هرپیشرفتی درتکامل نیروهای مولده دریا از این طریق درمواقعی جهش وار و درمواقعی کمی قابل رویت افزایش می

جرخواهد گشت، باوجود این حتی بالقوه جهت بنای من استثمارشدیدتر و سرکوب طبقه کارگر سرمایه داری باالجبار حتی به ابزار

نظم سوسیالیستی را بنا خواهد تم سرمایه داری را واژگون کرده ونظم سیس زمانی -طبقاتی  جامعهبندهای یک جامعه آزاد از 

 نمود.

 

 «قالب واقعی صنعتیان» یک تنها اّولیآنرا با حروف درشت نوشت بهمین دلیل ، که حتی علم بورژوائی « انقالب» از این چهار

دادن  هلآوری جهش وار یا فنمان ه ، کم و بیشهمدیگر«  انقالبات» منجرگردید.  اجتماع اییشهبه یک زیرو رو کردن رکه بود 

سرمایه داری مدرن را  اّولین انقالب صنعتی، باستثنای اینکه ، همینطور با نتایج بی اندازه اقتصادی و اجتماعی، بودند.بجلو فنون

روند ارزش افزائی  -براساس فنون گوناگون -بعدازآن فقط مراحل تکاملی پی درپی آن بودند. آنها همگی« انقالبات » ،دآوردبوجو

صحبت « انقالب »خواهیم ازاگر می بودند. انباشت سرمایهسرمایه داری تابع و نتیجه قانون  مطمئنا آنها همگی سرمایه بودند،

 «(ماشین آالت بزرگ» )بویژه توسط سرمایه تولیدی متداوم، انقالبی کردن روند »مارکس،که حتی مفهومی درتنها پس  کنیم،

  .توان صحبت کرد، میخواند

 
(5- و زیرو ر درآنجاها اما منظور می خوانیم ،ومشابه آن « تولیدی مناسبات تداوم دائمی انقالبی کردن»  ازیک اینجا و آنجا « سرمایه» در

ی ارزش اضاف» درتوضیح ،ص انگاس جلد جلد اّول، آثار مارکس و« سرمایه »در . بطورمثالاستی کردن کارکرد و روش تولید

 -است. اما این چیز دیگری ازمفهوم تاریخی« ط تولیدی کار، یعنی مناسبات تولیدی و ازاینجا در روند کاریانقالب درشرا» صحبت از« نسبی
نها انسا» : است دهمولنای وجود تاریخی نیروهای تناسب طبقاتی معین مناسبات تولیدی برمبجهت نشان دادن « مناسیات تولیدی» ماتریالیستی

از  با مرحله معینی ،تولیدی که روابط ،خود پای می گذارند اراده از مستقل، ، ضرودیمعین به روابط خودزندگی  تولید اجتماعی طولرد

 ( (8، ص 1انگلس جلد ، آثار مارکس و«نقد اقتصاد سیاسیمقدمه بر »مارکس : .«)خود همخوانی دارد مادی مولده نیروهای رشد

 

 
 

ه، کند، که تکامل تاریخی را تغییرشکل دادبرعکس فقط به این خدمت می«چهارمین انقالب صنعتی» شایعات بی ربط دربارهاتفاقا 

 دیجیتالی کردنموده و مخفی نتنظیم ماشین آالت مرتبط فرمان و -غلیظی اش را درپشت مهسرمایه داری و قوانین اقتصادی

بنابراین چهارمین انقالب  دیجیتالی کردنما نگذاریم تا خود را خیره آن گردانیم، که اگرامروزی را به یک غول تبدیل نماید. 

و ادامه فاز جدیدی از انقالب سّوم و . ابرهمان اساس فنی انقالب سّوم قرار دارد« انقالب»  بینیم، که اینمی ؛استبوده صنعتی 

 کردن هیچ هسته منطقی ندارد.« دیجیتالیانقالب » کردن است. صحبت از مرحله بعدی خودکار

 

دریکی دو دهه برروند تولیدی معین به مرحله بعدی، ش او احتماال با تأثیر که درجریان است،حاال مدتهاست،  دیجیتالی کردن

کیفیت » یکاقتصادی یک پیشرفت درتکامل بارآوری کار ایجاد خواهد کرد، اما  هایعضی ازشاخهبلکه درب ه نه فقط سرعت،آیند

، یعنی و رو کردن مگراینکه، او بتواند درجائی دست دردست با یک زیر -را بوجود نخواهد آورد« جدید تکامل نیروهای مولده

 روند تولیدی را بوجود آورد.«(یجسم» یک پیشرفت تکاملی مادی)

 

 



0

 

 
 

 ؟بسوی یک روش تولیدی جدید دیجیتالی کردنازطریق  -4بخش

 
 بگشاید. جدید چشم به جهان« روش تولیدی» یک دتوانمی دیجیتالی کردنشود، که با هرازگاهی شنیده می

 

که ساختمانی بزرگ تر  ای،امعهروئی جنزدیکی زیرو ما در »کند : تراوش می( Percht)بنام پرشت« فیلسوف» این از مغز یک

و امروز؟ آیا  -فئودالیسم به سرمایه داری انجام پذیرفت روبزوال( به مفهوم درآنموقع عبور از)حتی .«دارد، هستیم سال 50از 

طبقاتی  -آیا مناسبات تولیدی وخواهند کرد؟  انقالبی تغییرنسبتا  عقدرمقایسه با آنموحتی  اقتصاد و جامعه دیجیتالی کردنازطریق 

-می تولیدبورژوازی  های فکریاطاق که دائما درفواصل منظم از است، هائیزمزمهاین دوباره ازآن خواهند کرد؟  انقالبیتغییر

 «.دیگرهیچ چیز مثل قبل نیست» باشد ومی« تغییر» یک و «کیفیتی جدید» همه چیز که دوباره ،«ثابت کند» بتواند تا ،شود

 

(6- « سرمایه درقرن1» تییکسرتیتر کتاب فردی به اسم پ(Piketty) دو یا سه سال بعد کامال «یکتاب قرن» یک چنین حتی - است ،

 (.دیگری مشغول کرده است زمزمهخود را دوباره باعالقه وافر به  مه کنندگانزمز  امروز جامعهازآنجائیکه  بفراموشی سپرده خواهد شد،
 

 نیست و سرمایه داری که سرمایه داری دیگر ،اندبنا شده جدید«یدالیل»بر نند همیشههمواره ما زمزمه هاهدف تمامی این محتوا و

ها چیز تازه ای نباشد. شاید کلیه این حرف حرکت سرمایه داری ازسوی مارکس دیگر اعتباری نخواهند داشت.کشف شده قوانین 

شایع بحران گشته است، این افسانه  از ایه داری مبّراشد، که سرمقرن بیستم، چنین تصّور می 60و اوائل دهه  50دهه که در وقتی

 70و  60های در دهه دیگر سرمایه داری نیست.« اصال» و است شدهاز دوران فواصل جنگ  «دیگریکیفیتا طور »شد، که جامعه

-غیره تولید میی ودسته جمعبیرون راندن  -فرار و بیکاری، فقر، سرمایه داری همچنان بحران، ،دیبومی مدعیاگر  ،قرن بیستم

 خود را«دولت رفاه» کاهش یافت،باره د دودرجه نرخ سو آن دوباره با آغاز رکود و بحران،مدتی بعداز. ماندیمنفرد می ،کند

فشار می توانست تازه بدین خاطر  .نشان داد ،، که درمحتوا همچنان همان باقی مانده بود«دولت غارتگر» هرچه بیشتر بعنوان

کسب و کار ایدئولوژی  اّما -باشد شدهرمایه داری نیست، کمترسداری دیگرسرمایه دکه مدعی بودنآنهائیانع کردن درق ایدئولوژی،

 حاال درمقاطعی هراز .شتگمیترمشگل ازاینطریق ،اشجلوگیری ازقوانین تکاملیسرمایه داری و یتوجودمبورژوازی، نگاه در

 پایان رسیدن تا فرا -بامیل وحتی کسانی غالبا درلباس مارکسیسم -ندرگذامی جدیدی قدم به صحنه«هایتئوریسین »سالی چند

و باز هرازچندسالی دوباره  -« کیفیتا جدید »هرازچندسالی دوباره یک چیز مبهم مارکسیسم را بنوعی ثابت کنند.« تئوری»

، که ما های گوناگون قانع کنندهمیشه بصورتما را خواستند بود. بدینصورت می گویا سرچشمه اصلی این بیماریچیزدیگری، 

. درآخرین بحران کنیممیزندگی  وغیره،« جهانی شدن»، پس درعصر«سیستم جهانی» بلکه درعصردرعصرامپریالیسم، نه دیگر

010/011 ،درمقابل وسرمایه پولی کامال مستقل شده که گویا  صحبت ازآن بود،، )تاکنون( بزرگترین آن بعدازجنگ جهانی دّوم 

 .شده میخواند« سرمایه مالی» )که به غلطاست رسیده  «کیفیتا جدیدی »به رشد« د واقعا موجوداقتصا»

 

 (7-  به تشکیل الیگارشی  کهاست  بلکه درهم آمیزی سرمایه صنعتی و سرمایه پولی پولی نیست،سرمایه مالی درمفهوم مارکسیستی سرمایه

  (د. شومالی منجر می
 

رژیم انباشت » صحبت ازیکاّما  وحتی استواری است، سیستم سرمایه داری دراصل چیزخوب،گویا  جلوه دهند : مقصرتا آنرا 

داری استوار کامال سرمایه صندوقهای قرضی درواقع بد طینت اش، بابانکها و( (Bischoff)جدید)بطورمثال بیشوف« سرمایه

کیفیتا تغییری جزاینکه توانسته بود  د،ادمعنی نمی چیزدیگریتوانست مفهومی داشته باشد، اگر میکه ، بود«... حریص»غریب 

امروز، که گویا دوباره بحران ازسر گذرانده شده است، این نوع سرپوش گذاشتن  درقانون روند انباشت سرمایه داده باشد.

باب عظیم حکه خود را با رکورد جدید در بازار بورس، تا بحران مالی بعدی) -تضادهای واقعی سرمایه داری  -برطبیعت و

امروز با  شوند.دوباره به پشت صحنه رانده می -دارد(های جدید دربازار مشتقات تولیدات مالی اعالم می، حبابمعامالت امالک

 انباناز آن«جدید» نآورد وبیرون« قدیم» سرمایه داری محواز  جدید دیگری، بافتبا  فرصتی بدست آمده تا دیجیتالی کردن

 حتی بخشا درگیرد وآوری را بکارمیتکامل فن ،تاکنونی کیفی «چیزهای نوظهور» از یدیگر ورط آن. صبحت کردری جادوگ
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) درمباحث امروزه -بودن چیزواقعی هیچتولید چیز ود. درگذشته سرمایه پولی همهکنگیری میسمت« اقتصاد واقعی» جهت

فقط تاحدودی،  بلکه ،چیزهیچدیگرنه  قیقت شایددرح« جسمانی »چیز وهمه«  دیجیتال» تئوریک، نه درخود مالحظات صنعتی(

 است.صحنه عملکرد را فراهم نماید، « دیجیتال ها »تا اینکه برای
 

(8- پرولتری و طبقاتی آشکار میمبارزات نگاهی به پشت صحنه دنیای جریان و تنظیم ماشین آالت و روبات ها بیندازیم، واقعیات  اگر-

، را مورد بررسی قراردهیم و مبارزه آنها و با آنهائی به بحث بپردازیم و امکانات مقاومت ل ماشین آالت رفتهمحبه باید ما دوباره » گردند : 
 و دیگر Foxconnهزاری، که در چین نزد  از صدها -دارندکنند و آنها را درحرکت نگاه میید میها تولکه هر روزه درپشت این ماشین

رفع کردن احتیاجات و  راهها، طریقکنند، میلیونها کارگر زنی، که ارتباطات جهانی را ازا تولید میاسباب بازیهای ما ر جدیدترین هاشرکت
کنند، که می کار ایرایانه برنامه ریزی کردن و تنظیم فرمان درمشاغل ناپایدار اغلب دارند،درجریان نگاه می ایهای بافت شیشهکابل

با مزد کارغیراخالقی  با  facebookکاران فیلیپینی، که برای فیس بوک نیم میلیون برسد، خدمت حتی باالتر ازبه تعدادشان در اروپا باید 
 آفریقا( -)گاناای از اسقاط الکترونیکی سوزان آگبوگ بولشییها و جوانانی، که بر روی تپه، تا بچهآورندفراهم می ی درآمدنمیر و بخور

Agbogbloshie(Ghana)  در ادامه می درباره خصلت مجازی شبکه جهانی ارتباطات و اطالعات.  جاتا این« بند.های ما را می رواشغال-
اجتماعی شده و آگاهانه نیروهای ، ...)مربوط به مبارزه طبقاتی(... تا سلب مالکیت دوباره مارکس را جدی بگیریم هاگر ما نقد بت وار» آید : 
ای خود ای ... بنا شده است ... برعکس )چنین( مبارزهبر همکاری گوناگون و تودهده، که همیشه حتی برخصلت اجتماعی کار، بنابراین مول

مجموعه  ندگی  و ضربه پذیری تقسیم کار ... ارتباطن، که درآن شکآوردبدست می آوری و ارتباط اجتماعی شده کاردرمحدودیت فن را دوباره
قطع کردن و دستبرد و دهد...)را انتقال می مبارز بعنوان تولیدکننده()توضیح : منظور قدرت کارگران  قدرت تولیدی کارگران زن ومرد

 «مافوق اطالعات» دهد، که ما را باید با را نشان می« دیجیتالیماشین آالت » بر ضربه پذیری و شکندگی  خرابکاری در برنامه رایانه(
لیونها کارگر زن و مرد درحرکت توسط می ، زیرا آنها هرروزرویائی اش به ترس و واهمه دچار کند. حتی این ماشین آالت فقط درحرکت اند

در ظاهر   نده است. عامل بالقوه موجود درآن برای مبارزه جمعی امروزهنشکدانند، که اوچقدر ضربه پذیر وو دقیقا می شوند.داشته مینگه
 «کند.بعنوان آغاز مبارزه جمعی نمایان می اما بنحوی خود را -شودتبهکارانه و مختل کردن فن ظاهر میشکل روند کنترل فقط در

 186شماره  PROKLAدر  ،«آالت ماشین محل یک فریاد از ،مشکل چپ با تکنیک»  :(Christian Fring))کریستیان فیرینگ

ردی ه درکلیه نکات برخوردی درست ندارد، ولی  برخوچهمانجا. اگر 91، ص «(و اطالعات اقتصاد سیاسی شبکه جهانی ارتباطات)»  

 وادارنده است.( بفکر جالب و
 

جدید «سرمایه داری -پسا» اسبات تولیدیپس زمان زیادی تا ادعای من است، آغاز گردیده «دیجیتالی کردن عصر» اگرحاال فرضا

مفهوم  خصلت یک مناسبات تولیدی در کند؟باقی نمانده است. یا اینکه چه چیزی عالئم یک مناسبات تولیدی را مشخص می

، های مولده خود را دریک شرایط موجود ارتقاء داده استکه نیروی یسم تاریخی ازطریق شیوه تولیدی وروابط طبقاتی،ماتریال

 گذارند، می مستقل از اراده خود پای ، ضروری،روابط معین به خود اجتماعیزندگی انسانها درطول تولید .» شودمشخص می

روهای مولده مادی خود همخوانی دارد. مجموعه این روابط تولیدی ساخت اقتصادی روابط تولیدی که، با مرحله معینی از رشد نی

 آن قراردارد،متناسب با  که خود را برپایه یک روبنای حقوقی و سیاسی بنا کرده و با شعور اجتماعی معین ، شالوده واقعی،جامعه

آن عمل  با مناسبات تولیدی موجود که تا کنون در اجتماعی درمرحله معینی از رشد خود نیروهای مولده مادی دهد...تشکیل می

اشکال پای  این مناسبات بر. گیرندکرده اند یا با مناسبات مالکیتی درچارچوب آن، که بیان حقوقی برای آن است، درتضاد قرارمی

ید آسیائی، باستانی، رسد... بطورکلی شیوه تول. سپس یک دوران انقالب اجتماعی فرا میبنددتکامل نیروهای مولده زنجیر می

باشند. شیوه که مؤید پیشرفت درتوسعه اقتصادی جامعه می هائی بشمار آورد،توان بعنوان دورانفئودالی و بورژوائی جدید را می

 ،فردیآشتی ناپذیری نه به مفهوم  آشتی ناپذیر مناسبات تولیدی اجتماعی است، تولیدی بورژوائی آخرین شکل تضاد آشتی ناپذیر

نیروهای مولده در دامان جامعه رشد اما  گیرد،جتماعی وجود افراد نشأت میبه مفهوم آشتی ناپذیری که از شرایط ابلکه 

دوران  ،. با این مناسبات اجتماعیکنندمیهمزمان موجبات ایجاد شرایط مادی حل این آشتی ناپذیری را نیز فراهم بورژوائی 

 (19، ص 1جلد  ، آثار مارکس و انگلس«نقد اقتصاد سیاسیمقدمه » )مارکس  «رسد.ماقبل تاریخ جامعه بشری به پایان می

 

م، بلکه در روی کنیمشخص است، زندگی نمیجامعه ای، که ازطریق شیوه تولیدی برده داری یا فئودالیسم  بدون شک ما دیگر در

وابسته  ها و رعایایاری غالب است. جای بردهداری، شیوه تولید سرمایه دبقایای ماقبل شیوه تولید سرمایه ازکره زمین، صرفنظر

ولید ازطریق تضاد هرچه بیشترشدن اجتماعی یا اجتماعی شدن تیر گرفته اند. خصائل سرمایه داری گبه زمین را کارگران مزدب

ازطریق تمامی بدینسان تاکنون این  مشخص است. سرمایه، مابین پرولتاریا و بورژوازیو مالکیت خصوصی مابین کار و

، تا وقتی که شیوه تولیدی سرمایه داری غالب دیجیتالی کردنهمچنان باقی مانده است، وهمچنان ازطریق کلیه «صنعتی انقالبات»

ات موجود نیروهای مولده قرار بنابراین یک شیوه تولیدی برمالحظات روابط تولیدی براساس مالحظ، باقی خواهد ماند. است

و عناصر متضاد یک  به برشمردن صفت مشخصهآنطور بی اهمیت گردد، که « لیدیمناسبات تو» د. اگر برعکس مفهومدار

مت آن است، تا واقعیات ها، و فقط درخدکه هدف کلیه این یاوه گوئی آوری تولیدی محدود گردد،روش فنآن  جامعه جهت این یا

.رفتازدست خواهد  سپس هرگونه زمینه برای برخوردعلمی -سرکوب سرمایه داری را کتمان نمایداستثمار و
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 «یلسوفانف»و کاربرهای دنیای مجازی کنترل وفرمان که اکثرباوجودی  ط با این مجموعه اتفاقا این است،ارتبامهمترین سئوال در

روند بر: کوتاه ... انباشت سرمایه -سود، -استثمار،درجه نرخ ارزش اضافی،ارزش، بر دیجیتالی کردن اتتأثربر اصال عالقه ای،

 . ازآنجائیکه حاال خود سرمایه دراست دن تولیدای از خودکارشمرحلهادامه  دیجیتالی کردن. ندارند ارزش افزائی سرمایه داری

زطریق کار های مصرفی و ارزش تنها اآنجائیکه کلیه ارزش از ولی مولد نیست، شود،روند تولید درواقع بعنوان مولد ظاهر می

های تاکنونی بارآوری کار، این حاال مثل کلیه افزایش. شودانسانی می کار بارآوریبه یک افزایش گردید، مربوط میانسانی تولید 

 ازکارانسانی ازطریق هرچه بزرگترشدن کاراجتماعی،  وریآافزایش بار نتیجه ای دارد.دوجانبهازاینطریق مضاعف ونتایج 

گیرد وازطریق بهترشدن کار پیچیده انجام می آن )مارکس(، که با «مولدهکارمجموعه » ک بخش ازطریق باالئی تخصص ی

این مسیر مکانیکی شدن ودرادامه آن  ... استمدیریت  -، سیستم کنترل وانتقالمه د، یعنی ابزارکار، ماشین آالت، تستولیابزار

 اما این خواستار آنست، که سرمایه دار در ی شدن گردیده است.و روبات دیجیتالی کردنشدن است، که امروزه منجربه  خودکار

از  -آورد در روند تولید بدسترا ابزارتولید سرمایه گذاری باالتری را انجام دهد، که درمقابل کار زنده وزنه هرچه بزرگتری 

 نیروی کار(«)سرمایه متغییر» ابلدرمق )ابزارتولید(«سرمایه ثابت» تعدیل پیدا می کند. یعنی کارگر، کار زنده، رمدامطرف دیگ

می نامد. اما ازآنجائیکه ارزش و « ترکیب ارگانیک سرمایه»باالرفتنرا مارکس کند. این رشد می درمقیاس ارزشهم  هم مادی

 (، درگرددمیمنتقل گردد) درحین اینکه ارزش سرمایه ثابت در روند کار فقط به تولید ارزش اضافی فقط از کار زنده تولید می

متغییر( تمایل به  -مجموعه سرمایه بکار انداخته شده، بنابراین سرمایه ثابت وسود ) رابطه مابین ارزش اضافی و نتیجه نرخ

)رابطه  نرخ ارزش اضافی را -، بدین شکل که او استثمار یااستآن در برابر  سرمایه دار مقابلهسعی  کاهش پیداخواهد کرد.

افزایش دهد : ازطریق کاهش دستمزد، شدت کار،  ،ر، هردو را ازطریق کار زنده تولید کند(مابین ارزش اضافی و سرمایه متغیی

 . او همینطور سعی دارد، زمان تبدیل را کوتاه کند : اگرکه سرمایه سریعتر تبدیل شود، می تواند بارهاطوالنی کردن کار روزانه

و گردش، اما  -باال برود. این ازطریق شدت یابی روند تولیداینطریق نرخ سود ساالنه  )بطورمثال درهرسال( تبدیل گردد و از

کارآخرهفته(، انجام پذیراست. باالخره سرمایه دار سعی کرده و  -شب و -ابزارتولید )شیفت حتی ازطریق بکارگیری باالتری از

سرمایه ینصورت که او اقتصادی افزایش دهد، بد هایاخهش بررویمی بایستی دائما مجددا سعی نماید، بارآوری را بیشترو 

هرچه بیشتر جایگزین کار زنده گردد و غیره)از استثمار کشورهای نومستعمره در ابزارتولیدی نماید، که  یهرچه بیشترگذاری 

 .کنیم(و وابسته چشم پوشی می

 

رشد مافوق به یه داری به این شدت یابی، که تمایل ذاتی مناسبات سرما -و خودکار کردن کردن کامال مثل ماشینی -دیجیتالی کردن

دقیقا مثل هرماشینی  ،سه بعدی - ریزقالبروبات یا یک  منجر خواهد شد. است،سرمایه ثابت درمقایسه با سرمایه متغییر نسبی

کاری از روند تولیدی پیشین، که درآن این نه کار زنده، بلکه فقط کار روان ومرده، هستند) و سرمایه ثابت، ،دیگر یا تسمه انتقال

جنس اضافه خواهد شد، اما ازآنها خود هیچ ارزشی بیرون نخواهد آمد. همیشه کار زنده (. ارزش آن برندادهشد تولید خو اءشیا

یابی حالت تمایلی نرخ سود منجر کند. این باالجبار بسمت یک شدتبیشتری ترکیب مینسبی کارمرده با خود را  یکمترنسبی 

 .خواهد گشت

 

 
 

سپس یک ، افکنیم نظر ،المللیهم بینیاس ملّی هم درمقنه فقط  بریک سرمایه دار منفرد، بلکه برکل طبقه سرمایه داران،  اگرما

خود را ازطریق رقابت بسمت نرخ سودهای حدمتوسط متعادل کنند.  تمایل دارند، هاسود نرخشود. عنصردیگر بآن اضافه می

 ارزش اضافی مولد زیرحدمتوسطباید کشانده و میرا بطرف خود  فوق حدمتوسط ارزش اضافی مولدر مادراین رابطه سرمایه دا

را مافوق مقیاس حدمتوسط باال ببرد « خود» بایست باالجبار کوشش نماید، بارآوریسرمایه داری می هر خاطررا بپردازد. بدین 

 بهر کند،صحبت می دیجیتالی کردنازی ازآن در رابطه با ، که بورژو«شانسی »یق یک سود اضافی را ممکن گرداند.و ازاینطر

کشد، بطرف خود بیرون میکه در روند تولیدی خود  ارزش اضافی از،سود بیشتری باصرفه ازطریق یک رقابت حال این است :

 شد.گورکن خود خواهند  ، باوجودیکه بعنوان طبقه تنهاکنندرا تعقیب می بکشاند. و بدینسان تمامی سرمایه داران افزایش بارآوری

 

 تمایل، ندکمی خود را زمانی عمومی  د وندازامیجا خود را درطول و عمق روند تولید که ، به تناسبیبدین خاطر  دیجیتالی کردن

تر استثمار طبقه کارگر را هرچه بیش تا برد،اجبار را برای سرمایه باال میاین می بخشد. او بدین خاطر  سود را شدتنرخ به افت

ماشین تقسیم کننده به نفع خود بکارگیرد، غارت کشورهای نومستعمره و وابسته را افزایش دهد، دولت را هرچه بیشتر بعنوان 

بزرگتر نماید. این باالجبار حتی منجر به تضاد مابین گروههای سرمایه داری امپریالستی مختلف گشته وخطر جنگ را شدت 





 

دهد، وحشیانه برگرده طبقه کارگر حمل خواهد نوید می دیجیتالی کردنس و دعای خیری که بسیار دورتر ازآن شان خواهد بخشید.

 تاکنونی پیش رفته است. کردن های باصرفهدرتمامی امواج گردید. دراینجا نیز آنطور پیش خواهد رفت، که 

 

بندی عام، یک تولید بدون کارگر)یا فقط با یا، با فرمول« کارخانه بدون انسان»یک « رویای» ماند، که خود را باتنها این باقی می

-نیم قرن است، که افسانه سرائی می باره این توهم حتیکار روبات( یا به سخنی دیگر: یک سرمایه بدون کار مشغول گردانیم. در

د گذشته بوجود چنان مانن هم بخش وسیعی از پرولتاریای کشورهای امپریالیستی، هان آنبیدر شود. توده عظیم پرولتاریای جهان،

بدون کارنه هیچ ارزش ونه هیچ کنند. کار میدراین میان  -برای خوشبختی بورژوازی -آورنده ارزش اضافی در روند تولید 

فقط )البته منظور «کارخانه بدون کارگر» خواهد داشت. این یا آننوجود  ی،اراین بدین خاطر حتی هیچ سرمایهبناب اضافی،ارزش

-تواند قابل تصّور باشد، سرمایهیسطه، بطورمثال مسیرتکمیل، نه کارکنان دربخش کنترل و تعمیرات است( مدرروند تولید بالوا

تصاحب  رابه متعادل کننده ارزش اضافی خارجی، تولید شده ازسوی دیگر سرمایه داران سپس نرخ سودبایستی دار مربوطه می

که چیزی نیست، سلطان حق خود جائی »تواند باشد، زیرا طبقه نمیبرای مجموعه سرمایه و کل  ئیدورنمامسلما خود درآورد. 

 «.را ازدست داده است

 

آوری اطالعات یک حباب عظیم درحوزه صنعت فن مجاز نیست غایب باشد :دیجیتالی کردن در اقتصاد سیاسی  جنبهحتی یک 

رزش سهام این شرکتها امروزه حتی یک آینده ا .استخود را بنا کرده  ،000 سال “Dotcom„حباب لعنتی  شبیه،  قماربازانه

بارزآن درلحظه کنونی اند. مثال ارزیابی شده واقعیاندازه ش ازها همگی بیمورد قبول بدون تنزل گشته است. سهام درخشان

که درآمد و افزایش پیدا نمود. ازآنجا  1%/4( تا 017تا پایان  014پایان است. ارزش سهام درسه سال آخر)( Amazon)نوزآما

بار  55یعنی ارزش سهام  ،55 تقریبا به سهام -درآمد -سودها، باوجود رشد پرقدرت، درمقابل آن ناامیدانه عقب ماندند، تناسب

یک چنین برای یک قرن آینده ، ارزش سهام امروزه یعنی .ندازدرآمد ساالنه، افزایش یافت باالتر)به ارزش یک سهام حساب شده(

 -درآمد -برابر گرداند، تناسب 5سود خود را امسال  (Amazon)نوزاد آمبدون تنزل نموده است. اگر خو را ایدرآمد ساالنه

یک  0سهام باالی  -درآمد -که حتی تناسب ،شودمی ازاین حرکتدربازاربورس  قرار دارد ، 50باالتر از معمول سهام هنوزهم 

هراس  بازان بازاربورس(ان درمیان قماربدبین«)هاخرس» خیلی از ن خاطر. بدیگذارداندازه واقعی را بنمایش میاز ارزیابی بیش

درگردش است.  درفضا 010سال  «Dotcom -بحران » شبح یک ورشکستگی جدید همانند پائین آمدن بزودی سهام را دارند.

سود خود شرایط  درحالیکه بودند،بورس  سهامدرآنموقع فقط است، لی نیست، هیچ مشک درمیان آنان( بینان)خوش«هاسگ» جواب

توانست سود خود  (Amazon)ن وزاوجودیکه آم ، بااست«سالم» یکوتاهازمدت زمان تازه  آناست. اما « مسال»  امروزه ثابت و

 111با یک ضرر همراه  014اما سال  برساند، است( 015این دوبرابر ونیم درمقابل سال میلیارد دالر) /9به  016درسال را 

نه بالواسطه به صنعت  دیجیتالی کردنخواهد آمد. درحقیقت حاال سرنوشت  الری بود. ورشکستگی بعدی مطمئناد میلیون

کل صنعت صنعت یا فقط یکی ازاین شرکتها براز اخهتواند حتی یک ورشکستگی این شاما می ،(Amazon)زونسرنوشت آما

ایجاد یک بحران بورس و  تأثیر بیش اندازه بر بازارته ازگذش -دیجیتالی کردنآن غیرمستقیم در روند  ارتباطات و بااطالعات و

 .باشدداشته  -بازاربورس برکل عملکرد سرمایه داری در

 

 ؟ رکود و بحران فائق آمدن برجهت  ابزاری -دیجیتالی کردن -6بخش 

 

را  دیجیتالی کردنن شرایط ایاو در. کنددرتبلیغاتش خالف آنرا منعکس می باوجودیکه، است رنجات درجهازبعضی  بورژوازی

تولید چه انتظار و امیدواری دیجیتالی کردن  از -فرضا -خود را ازاین مخمصه خالص کند. اوآورد، تا ی درمیراابزصورت ب

مرهمی برای نرخ  آن،منتج ازوری هره کمک ب که با بسته است، گذاری کمک سرمایه بهاو امید خود را تواند داشته باشد؟ می

یا  هسالبحران مزمن دهفائق آمدن برجهت کمکی و باالخره ، که بیشترازیک شعله افروخته کوتاه مدت تازه شکوفائی و یکسود 

چنین امیدهائی بسته شده بود، که اما خیلی  “Dotcom„ -بابیا ح« سومین انقالب صنعتی » به  .دشو رجمن ،دباش پایان رکود

درجریان پیش که بهرحال از دو دهه تاکنونی،  دیجیتالی کردنحتی ها را واریچنین انتظارات یا امیدیا ترکید،  شد سریع آب

 د؟شوبه نتیجه دیگری منتج  دیجیتالی کردندیگری و بویژه  کردن باصرفهتواند برآورده ننموده است. آیا می ،است

 است؟ درددوای آیا رشد بارآوری  -1-6بخش 

وری را )نسبت تولید درمقیاس با سرمایه بکارگرفته شده( افزایش دهد. این  رههبایستی برای سرمایه داران بمی دیجیتالی کردن

اما  نماید.مافوق از پیشی داشتن بهره وری کمک می آوردن سودبهترشدن شرایط رقابت و بدستبه  زیرااست،  آنان اولین نیاز

)بهره وری کل اقتصاد 2017او درسال  دارد. حاال بدینسان است، که بهره وری درمجموع افزایش نیافته، بلکه تمایل به کاهش

ورشکستگی  ماقبل)سال 007درسال  حتیاو قرار داشت،  (010=100شاخص برمبنای سال)/101دراتریش ( AMECOبرطبق 

8/10 5، یعنی تا/% تا درجدید و دردست بگیرد،چگونه امکان دارد؟ اوال سرمایه دار باید پول را  این. بود باالتر از امروز 

 خالص انجام گرفته هایبویژه برسرمایه گذاری تر کردن سرمایه ثابت سرمایه گذاری کند. نگاهی به سرمایه گذاری،مدرن

دهد، که اینها شان مین ،سرمایه فرسوده یا جایگزین سرمایه فرسوده(های ناخالص منهای سرمایه کسرشده، یعنی )سرمایه گذاری

 تمایل به عقبگرد را دارا هستند.
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(9- کسرکردن  ازیر گیریم؟ناخالص را درنظرمی هایو نه سرمایه گذاری -خالصه انجام گرفت هایایه گذاریبرای چه ما دراینجا سرم

خود بخود با  نشین موجود هستند،های جاناخالص بعنوان سرمایه گذاری انجام گرفتههای سرمایه مستقرثابت موجود، که در سرمایه گذاری
شود. کسر می هم د، بهمان نسبتباشبزرگ تر )بر سرمایه مستقر ثابت( مقدارسرمایه  یابند. هرچهه ثابت افزایش میمقدار بزرگی سرمای

)به  سرمایهمقدار  نبزرگ تر شد آنهاد. نخالص هست انجام گرفتههای تر سرمایه گذاریی واقعیدرمقابل خیل« سرمایه گذاری تمایل به» برای

 ( گذارند و بدین خاطر بهمین جهت بیشتر گویا هستند.یش میسرمایه ثابت مستقر( را بنما

 

( و 010)سال 1/1مدام مابین  016تا  009رو قرار داشتند، بدینسان ازسال ویمیلیارد 0/1حتی درحد  007رسال اگر آنها د

اما این همچنان هنوز  کرده است،افزایش پیدا  (0/18)به د مقداریرسبه نظرمی 017و تازه درسال در نوسان بوده ( 016)سال 0/16

 .است 007تر ازسال پائین %4/10تا 

(0- بانک اطالعات  منبع :AMECO  / سرمایه /سومین شکل -  ))شکل  سرمایه ثابت خالص )به نرخ پایدار 

یابد و آنهم به نسبت تولید ناخالص ملی(کاهش می های خالصخالص)سرمایه گذاری انجام گرفتههای حتی مقدار سرمایه گذاری 

آوری وحتی بدون سرمایه گذاری هیچگونه ادامه تکامل فناما . 017درسال  %5/5به  000درسال  %4/9برجسته : از بطور

دارند، که  کنند؟ برای اینکه آنها هراسپس چرا سرمایه داران سرمایه گذاری نمی وجود نخواهد داشت. دیجیتالی کردنهیچگونه 

پائین  تمایل طوالنی مدت درجهت تمایل بخاطردرکنار یا بهتر -نیست؟ علت اصلی برای آنچرا به صرفه اما . باشدبه صرفه ن

   اینکه باشد. ثانیا افزون برآن،است، میکه تقریبا ده سالی تداوم یافته  ، یعنی رکود متزلزل،نبود رشد اقتصادی -نرخ سود آمدن 

رو وی 5/0رو سرمایه گذاری فقط  تقریبا بیشتراز وی 1سرمایه گذاری دارد : دراین فاصله تمایل به کاهش « یبهره وری مرز »

افزایش سودی، یک چنین  کردن باصرفه در بعنوان بدیل افزاید.میاوضاع بیشتر وخامت . این برشدتآوردرشد بیشتر بهمراه نمی

دستمزد پائین  شدت کاربیشتر، تر،کار طوالنیزایش نیروی کار ازطریق زمانتنها اف د،کنکفایت  ضافیکه بدون سرمایه گذاری ا

اقتصادی، قبل ازهمه  هایاخهمدرن کردن ابزارتولید دراغلب شباوجوداین بدون  نیست وومرز انجام پذیربیحد این  ،ماندباقی می

ی سرمایه درمقابل یک سردرگمی قرارگرفته شانسی ندارند. ارزش افزائ همیشهکنند، برای آنهائی که جهت صادرات تولید می

جهت عکس  و همینطور در - گذاری و بدون سرمایه گذاری هیچ افزایش بهره وریاست : بدون رشد اقتصادی کافی هیچ سرمایه

آن وسیله معجزه آفرینی، که از دیجیتالی کردن ایجاد کند.تغییری هیچگونه درآن تواند نمی دیجیتالی کردنی. مقدور نیست آن

  کنند، نیست.حرکت می

 

 است؟ دیجیتالی کردنتقاضا بعلت ایش برآیا افز -2 -6

 

خود را به اندازه کافی بالقوه  دیجیتالاگر آلمان  -حساب کرده است (Karel Dorner)مک کینزی، کارل دورنر -شریک پیر» 

موع این تقریبا درمج -فزایش دهدا تا یک درصد 05ناخالص ملی را تا سال تولید ساالنه رشد تواند  مورد استفاده قراردهد، می

 .«دهدبیلیون یورو را بدست می /5بالغ بر بالقوه اضافی است. برای تمام اروپا یک میلیارد یورو برآورد شده  500

 (htttps://www.mckinsey.de/digitalisierung-deutschland-verschenkt-500-milliarden-euro-potenzial) و 

بایست چگونه یا ازچه طریقی می شود،این سئوال طرح می« ایدهندهتکان»  مشکوک چنین احتماالتنه؟ صرفنظر ازچگو اما

دیجیتالی بیشتر ازتاکنون در  انکه سرمایه دار شود،گرداند. یا تصّور میخود را انجام پذیررشد بیشتر  دیجیتالی کردنسرانجام 

مصرف  »آورند یا اینکه  بوجودرای این حوزه تقاضای بیشتری برای ابزارتولید طریق باین د و ازنکنسرمایه گذاری کردن 

سخت افزار  -ازاینطریق تقاضای بیشتری برای کاالهای مصرفی)نرم وکنند و  به دیجیتال مجهزخود را بیشترازگذشته « کنندگان

افزایش  زیرا -ی تاکنونیهایگرسرمایه گذاریدترکردن فیبه ضرر ضعبهرحال  اما می شودآورند. اوال ( بوجود دیجیتالشخصی 
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درحال نزول  ادائم باین اندازه پائین و آنعوامل ذکرشده غیرواقعی است، چرا به  ا توجهبدرمجموع گذاریها مقدار سرمایه دادن 

د مردم افزایش درآم دیجیتالی کردنازطریق  ، زیرا کهمی شودثانیا به ضرر دیگر مصرف کنندگان  (1 -6شود به است.)مراجعه 

ارزش  -ه داران سهم بازار وماند، یعنی، که سرمایدوباره بهرحال فقط امید به صادرات باقی می همچنینیابد. بنابراین نمی

 افزایش دهند.دیگر  یکشورها شان را ازطریق افزایش بهره وری به ضرر سرمایه داراناضافی

 

 شود؟تولید برطرف میدر هرج و مرجآیا  -3 -6

 

6- 3- 1-„predictive Analytics“  «پیشگویانه های تحلیل» 

 

تاکنونی آنرا اغلب  یتبشر د.شومی« پیشگویانه هایتحلیل» به آلمانی معنی آن این یکی ازکلمات معجزه آمیز مربوط به آن است. 

آن  بهمربوط  گیرد. دراصلمیدرعمل انجام ، هانامید و این حداقل درکلیه کنسرنهای بزرگ از دههیا طرح ریزی می -برنامه 

ساخته  برای آینده(آورالتزام)یعنی بنوعی آزمایشی  مدلیک  دررا  یهای احتمالطرحگذشته اطالعاتی  ه هایاددبربنیان که  ،است

 در .ند(باش ناپذیرتأثیرو  مبهماغلب پارامترها توان صحبت نمود، اگرریزی به مفهوم واقعی نمیاز برنامهدرهرحال  )شود

تنها بدین ) برپایه آنهامعموال و  هستند آوری بی اندازه اطالعاتجمعمشغول  پی درپی کنترل -برنامه و مدیراننسرنهای بزرگ ک

یک برنامه ریزی  ،کاستراتژیطوالنی مدت(برنامه ریزی) باصطالح خواهد شد( یک درخواست «بازارها» ازطرف که خاطر

باضافه  ساالنه ساله(، یک برنامه ریزی خیلی جامع -1طورمثال ب)امه ریزی مؤثریک برن ،سال( 5)بطورمثال باالی  میان مدت

فقط خیلی چیزها همیشه  .ندزریمی کشورها -شرکاء شرکت و تمامی برایسال جاری، وبرای هرفصل یک دورنمای محاسبه شده 

پی درپی درمورد و یا سه گزارش . کافی است، درود، پیش میآنچه که در برنامه ریزی پیش بینی شده است، ازطوردیگری

شرکت را سال به سال  -اوضاع شرکت یک کنسرن را مطالعه نمود، تا دید، چگونه سرمایه داران غالبا اوضاع بازار و

پیشگوئی  اوضاع رقبا، ،تواند تکامل بازارها، بلکه هیچ کس نمیآنها نیستبودن  نادان علت بهاند. این غیرواقعی ارزیابی کرده

 فاکتورهائی مثل اعتصاب،از توانگذشته ازاین نمی ،ندبینی کپبشقمارگونه را یهاترکیدن حبابگیری وشکل مطمئن، شکوفائی

ازقبل  فجایع محیط زیست وغیرهختالل یا قطع مسیر نقل و انتقال، خام، اشدن مواد کمیاب جویانه،های تالفیتوقیفتحریم و جنگ،

برنامه » ترین هوشمندانهحتی  است،جداناپذیر ازسرمایه داری ولید حاکم است، و این تهرج و مرج برکه  یزمانتا  د.شخبربا

-عریض های حساب و حتیترین ماشین، حتی سریعهای احتمالیدقیق ترین مدل حتی با بزرگترین حجم اطالعات،« ها ریزی

 مجبورآنها رازیرا  ،است رقبا -و هاشرکت تحلیل اوضاع برایاستفاده یک تجربه مورد درحقیقت« تیمدیرهای بخش» ترینوطویل

 د.نده را نمی یک پیش بینی مطمئناجازه اما  د،نمشغول نمایخیلی  هارا با آن انخودش کندمی

 

 
 

 «(موعد از پیش تعمیرات«)» دورنمای نگهداری)و تعمیر(»  -2 -3 -6

 

 گویانه است.های پیشتحلیل» گویاتر از«موعدازپیش ت تعمیرا» رحالاین یکی دیگر ازکلمات اعجازانگیز است. به

 

(1- به مثال بطور، می تواند باشدمی درک قابل یزیچه چ «موعدتعمیرات پیش از» هرکس که عالقه دارد بداند، تحت عنوان

/454169-a-40-industrie-von-zeitalter-im-wartung-things.de/vorausschauende-of-https://www.industry مراجعه کند) 
 

تعمیرات » درصنعت انرژی و باصطالح )مصرف برق(پیشگوئی نهائی» خیلی خوب پیش رفته است، کهبعنوان مثال نزد آنهائی 

حتی از  انرژی گانتأمین کنندکدام ازها گردد. اوال هرماشین -شود، تا مانع ازخرابی ابزار ودرصنعت ذکر می« عدموپیش از

د، ننمایپیش بینی یک زمان  مصرف درتاریخ از آمارمصرف درآینده را بتوانند که و این حتی بصورت آماری ساده است،  هادهه

تعمیرات پیش » شود. ثانیا،بزرگی را موجب نمیغیرقابل توجه و معموال چیز مربوط بآن کمتر فّرار است زیرا بازارمصرفی

نیست. بورژوازی ازآن )حداقل  تر،گرانهخیلی حیلهفقط طبیعتا اتومبیل،  بموقع سرویس مثل، دراصل چیزدیگری، «موعداز

بدون هیچگونه  و زیرحد گنجایش، جایشازمافوق گن تولید،تولید و زیرحد گیری ازمافوقدرتبلیغات( انتظار زیادی دارد : جلو

„stranded investments“ (یسرمایه گذار )چابک در انطباققابل وپذیر عطافان «تولید تعدیل یافته» یک بیشتر، ناکارآمد 

، اما درسرمایه داری غیرممکن است. «هاش خوبداشتن» “nice to have„تمامی اینها  - تکامل فعلی بازارآیندهاز گیریسبقت

بینی کنند، چه برسد به تکامل یورو/ دالر یا قیمت نفت خام فردا را پیش -تبدیل زرگدرسطح اقتصادی بحتی توانند ها نمیآن

https://www.industry-of-things.de/vorausschauende-wartung-im-zeitalter-von-industrie-40-a-454169/
https://www.industry-of-things.de/vorausschauende-wartung-im-zeitalter-von-industrie-40-a-454169/
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های اخیر هیچکدام از بحرانهای دهه های بانکها وورشکستگیآنها هیچکدام از شکوفائی یا تمایل سرمایه گذاری سرمایه داران. 

عظیم نه گودرمقابل ترکیدن حباب قمار 008/009لهای که درسا اند،ایستاده جائیدر بارها امروز دوبودند. آنه بینی ننمودهرا پیش

، اما حتی پیشگوئی اما کی؟ تقریبا هر که این بزودی خواهد ترکید،کنند، درک می شانترینعاقلو دربین آنان  ندبود ایستاده

، تازه آنهم همیشه بطرف نظر کرد بایستی درآن تجدیدزآب درآمده و میاشتباه ایک فصل بعد ازشکوفائی سالهای اخیر  پیشکوئی

بطورمثال فروش اتومبیل دراین یا آن بازار یا  بینی کنند،توانند پیشتر میلککارکرد شرکتها آنها حتی خیلی مش پائین. درسطح

 .دست خالی باقی خواهد ماندو چه کسی  کشدیا صنعتی بزرگی بسمت کشورخود می -اینکه چه کسی سفارشات ساختمانی

 

(-  مثال بارز آن : کنسرن زیمنس در دسامبر سال017  را عمدتا در حوزه گاز  و دیگر  دیگر «موقعیت شغلی»  6900اعالم نمود  است، که

ازبین رفته  -)!(016سال درآخر« برنامه ریزی» برخالف -017های گاز درسال توربین خواهد داد، زیرا بازارنیروگاههای انرژی کاهش 

خیلی ساده ازقبل قابل  تغییرات، بلکه یک ردیف ازکنسرن زیمنس نادان بود مدیریتکه  است. برنامه ریزی غلط بدین خاطر اتفاق نیفتاد،
تولید...  العادهحجم فوقها بخاطر بزرگ، ملغی کردن تعدادی از سفارشات، کاهش قیمتهای پاشی بازار در توربینبینی نبودند : ازهمپیش

 ص «)زیمنس در نبرد جهانی رقابت: »  74د مراجعه کنید به انقالب پرولتری شماره دراین مور«.  بازار آزاداقتصاد » در بهرحال

 (همانجا(
  

همه بتواند که  د،نریزی کنای راطرح رایانه برنامهد نخواهمیآنها رود. و حاال باین سادگی پیش نمیشان بهرحال بازار ،اقتصاددر

را  (“behavioural targeting„)«رفتاربشری» ازه اگر بتوانـ ت استرویا  درمرز یعنی اینکه -بینی کند؟پبش را ازقبلچیزها 

 بینی شود، مورد سئوال قرارنگرفته است، کهکه باید رفتارش ازقبل پیش« بشری» زیرا بود،اهمیت میبی -بینی کرد ازقبل پیش

ش حداکثرچارچوب بازی محدودی دارد. تعقیب «رفتار» ، بنابراینرقابت و بازارها موافق استآیا او با قوانین اجباری 

ن بیماهای سرسختانه کنسرنها با رقابت ،هایشپاشیدگی بازار و بحرانروابط تولیدی با ازهم هرج و مرجحداکثرسود دریک 

ها را بصورت رویای خواباین  (تمامی قدیمی هارفتن  رکنا -ومدیران جدید  آمدنرارروی کمثال ب)بطور ، تکامل نامنظمدیگرهم

 درخواهد آورد. محض

 

  “On demand„« تقاضا برطبق » ساختن  3 -3 -6

 

وسعت درمحدوده ابزارتولید و ازاینجا سرمایه بکارانداخته شده درآن را  ،هرسرمایه داری کوشش دارد باهدف افزایش نرخ سود

موادخام وتولیدات نیمه  -تولیدی، ابزارآالت و دیگر وسائل کار، اما حتی موجودی در انبار و هایانمکان کاهش دهد : مکاالحتی

برای تحویل دادن  “just in time„« فقط در زمان بخصوص »ش... این پرنسیبخود در تولیدرا چنین چیزهائی  مثلپرورده 

 ازطریق باصطالح - درمسیر بازارفروش کاال، رسردیگر زنجیره تکمیل کردند -مقرراتی دراین جهت است، به تازگی باید

 با تکمیل کردن شناخته شده قدیمی برمبنای سفارشهیچ ربطی درپشت آن فکر بآن اضافه گردد. «تقاضاطبق بر» ساختن

های صنعت تولیدات حوزهایع وسایل تولیدی وحتی دربعضی ازبطورمعمول دراکثر صن)بطورمثال درصنعت اتومبیل، اما 

تولیدات نیمه پرورده تا  -از موادخام و کامال دیجیتالی شدهیک زنجیره ارزش افزائی مجازی رویای  رد. خیلی بیشترندا مصرفی(

زمان » تریان بالفاصله) درهای مشبازار و درخواست که تزلزالتدهد، این گویا اجازه می شود.دیده می نهائی کنندگانمصرف

 .دع گردمؤثر واقروند تکمیل کردن کاال در («خالص

 

(- را «بهترین دنیاها» بورژوازی انتظاردرآنزمان دید و اسمیت رویای آنرا می ، که آدماست «دست نامرئی بازار» دآوراین بنحوی یا 

کمال رسانده  شان را  بحد « سازماندهی جامعه خود» خواهندمی که ازاینطریق مثال معاصرین،بعضی از «یرویا»یادآور اماهمچنین ،اشتد
 و گذشته ازاین -«دست نامرئی بازار» چیزی نیست جز «سازماندهی خود ». این خیالاست «سرمایه داری را ازسر بگذرانند»  نوعیو ب
وجود ندارد. مثال بارز برای  بیش از یک قرن است که دیگر« رقابت آزاد» درعصرسرمایه انحصاری، یعنی درشرایطی که، تحت آن  آنهم
، فیس (Google)مهرخورده گوگل ازدحام وارکاربرد موریانه متصل به آن ازطریق «تعیین سرنوشت خویش »و« آزادی» بدست آوردنآن، 
و تجسمی از  انحصارات امپریالیستی ترینمشخص، که خود درهرحالتی جزئی ازاست کاءو شر (Amazon)، آمازون(Facebook)بوک

  ( اند.ل ازهمه ایجاد وحشت در کارگران شاغل را متکامل کرده، فوق استثمار وقبدرآوردن دبه زیرنفوذ خو کنترل و جاسوسی،
 

-بدین شکل برتصمیمات سرمایهکند ومی« تنظیم» را شکل امکانات فروش کاالی شناخته شده قدیمنه فقط بازار دراین جهان خیالی

ینکه کاری انجام دهد یا نیازی به هدایت تولید دخالت کرده، بدون ا«واقعیدر زمان » بالواسطهبلکه او  گذارد،میداران تأثیر

از فوق « استفاده» صحبتی درمیان باشد و حتی مجموع « واقعیزمان » توان از)درغیراینصورت نمیدخالت سرمایه داران باشد

 یابر برنامه ریزی ـ دخالت مستقیم « واقعیزمان » بر مشتریانهرکدام ازآیا  خواهد رفت!(.سرعت ازبین  -پذیری وعطاف ان

صرفنظر ازاینکه، ـ دارند؟ است  Yیا  Xدخالت بر روند تولیدی سرمایه  جائی که امکان حتی حداعالء آن،درتولید رساندن  هاینک

دنیای » ، در چنینخواهد بودخود چنین چیزی را اجازه نخواهد داد و حتی ازنظر تکنیک تولیدی دیوانگی محض  Yیا  X سرمایه

 -استراتژی بازار بعالوه سیاست تولیدی و در توان کرد)بطورمثالی کسب و کاری را نمیگیری سیاسهیچگونه تصمیم« جدید زیبا

-قیمت، حدس اینکه، آیا یک تزلزل بازار فقط ازنوع کوتاه مدت و اتفاقی است یا یک ساختار استراتژی طوالنی مدت را بیان می

 کند...(.ایجاد می آوری تغییرسبک و سنگین کردن فنبینی درتصمیمات سرمایه گذاریها، پیش -بر روند اوضاع بازار ودارد، 
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ای خواهد گردد و بدست مشتریان موریانهشان خارج میازدست کنترلآن  است و با که به عملکرد سرمایه داران مربوطچیزهائی 

و بدینسان متضرر  هندکشا به راه غلطرا کنند و سرمایه داران ما که خود را بعنوان مشتری معرفی می ،افتاد. )حتی رقبای دشمن

غیرقابل و بدین خاطر مرجوهرج رقابتی، و کلیه اینها برمبنای اقتصاد.(نیستآور گویا دیگردراین دنیای جدید زیبا هراس کنند،می

  دهد...ای روی میآمد جدید و اغلب تازهپیش که درآن هرروز ،است بینیپیش -برنامه ریزی و
 

های درانتهای زنجیرهدر  بنابراینبسیارساده و بافت  بااصوال فقط دربعضی انبوه کاالهای مصرفی توانند اگرچنین رویاهائی می

 باشد.تکمیلی تولید ممکن 

 
(4- ،مانر -مثال قطعات شیرنیی دریک کاالی بسیار ابتدائی(Manner-Schnitten) ،است،   ایکه همزمان تولید نهائی برای مصرف توده

دار باید اتحاذ  ، که سرمایهباید تصمیمات تجاری و مالیاما حتی فقط ازنقطه نظر تکنیکی، زیرا تازه دراینجا نیز ، دتواند قابل تصور باشمی
ای چون قطعات تواند درچنین تولیدات سادهتواند بعهده بگیرد. تزلزالت تقاضا مینمی ایموریانه -که آنرا مصرف کنندهد گرفته شوکند، 
دند، اما در ریسک تجاری مانند تزلزل قیمت و دراختیار داشتن عطاف پذیر مناسب برطرف گرئی یک تکنیک انمانر ازطریق برپا -شیرنی

دستگاههای  )تعمیر( بازاریابی چه، ازنقطه نظر نگهداری -تصمیمات درمورد راههای نقل و انتقال و موادخام و نیمه پرورده و غیره چه،
 تولیدی و توسعه آنها چه؟(

 

یا « واقعیزمان »  -کمیت( تولید درمقابل یاوگوئی«)کش آمدگی» باالی تولید)کیفیت( و« پذیری عطافان» دیگر جاهای درتمامی

 دخالت»  شود به صنعت اتومبیل. درحقیقت بطورمثال مراجعه -باال نگاه داشتن مقدارتولید یا ارسال طوالنی مدت تر همراه است

 پیچیدهاندازه ش ازبیمشکالت نوعی مقابل را درتکمیل کردن تدارکاتی ی حتی هرج و مرجدریک اقتصاد برتولید  «واقعیزمان  -

 .دهدقرارمیتجاری تکنیکی وحلی غیرقابل و
 

(5-  وسعیتر خیلی تالکتواند مشریزی سازماندهی شده، میفقط دریک جامعه سوسیالیستی، یعنی تحت شرایط تولید اجتماعی و برنامه 

  (اهش یابد.ک ازجهت تکنیکی
 

 .است  گوئی بیش ازاندازهیاوه «تقاضابرطبق » ساختنبدین خاطر
 
(6-  پدیاویکی»این را حتی »„wikipedia“ که  شود، ازآنجابخشا تورم گونه بکارگرفته می «برطبق تقاضا »ضمیمه » است :  متوجه شده

است، که  شناخته شده های مجرب. این ازطرف بازاریابگیردمیپذیر وغیره صورت  عطافطوری سریعتر، بالفاصله، ان -بارمثبت دارد
ضمیمه را حتی برای سیستم یا روندهائی بکارگیرند، که درآنها قابل شناخت نیست، چیزی که بخصوص درآنجا مستقیم , برطبق نیاز, اتفاق 

, برطبق تقاضا, رافروش بلیط، بلیط  کاربدیهی بوده است. بطورمثال یک دستگاه خودافتد یا درآنجائی که برطبق تقاضا اکثرا همیشه می

  (بود...مثل یک دستگاه فروش بلیط می چنین ساده کلیه روند تولید ، اگربله« دهد، چیزی که بدیهی است.بیرون می
  

 ،رفته استکه هنوزامید به آینده درخشان سرمایه داری ازدست ن اعالن نمود ،توانمی« برطبق تقاضا» ازطریق تکمیل ـ 

که اقتصادی خودبرنامه  ،برای یک لحظه تصّور کنیم .اجتناب کند اش انباشت سرمایه -تولید و یک مافوقاز مایه داریسراگر

ارزش افزائی سرمایه  تمایل بهپذیر است)یعنی، که هیچ دهی شده بدون ازبین بردن سرمایه داری امکانسازمان -هدایت و ریزی،

به اوج خود خواهد  و مناسبات تولیدی سرمایه داری هرج و مرجبدینسان تازه خصلت و نرخ سود و هیچ رقابتی وجود ندارد(. 

ی است و برنامه پذیر نیست، پس ما بدین هرج ومرجاگر تقاضا  که ،است این سحرآمیزبجای اینکه بآن کمک کند. فرمول  ،رسید

برد، بلکه فقط بدین معنی است، که این بین نمیبازار را از هرج و مرجاما این عمل  - کنیممی« پذیر عطافان» خاطر تولید را

انباشت سرمایه  -تواند مانع از مافوق تولید وایم. این نمیوارد کرده در روند تولید« واقعیدر زمان » را بالواسطه و هرج و مرج

که دیگرهیچ ، کندیازاین نقطه نظر حرکت م(«که خریداری شده است شود،تنها آنقدر تولید می)» گردد، زیرا چنین تصّوری 

ی تمایلهیچ  بازار،ا، هیچ کوششی برای وسعت دادن سهمهرقابتی مابین سرمایه بدین جهت هیچ شود،اکثری تعقیب نمیحدسود

ی گسترش گذارسرمایه که مقدار تولید را ازطریق  ،جهت چاره جوئی ازقبل ی،هیچ دلیلو کار رقبا،آوردن کسب و درتعقیب بدست

 )با وجود دارد صنعت اتومبیلچنین حجم مافوق عظیمی ازچرا پس  سرمایه داری وجود ندارد.دیگر اینکه  خالصه ،غیره ه وداد

؟ برای اینکه همه آنها گوش به زنگ های زیادی انتظار کشید(که باید برای یک ماشین سفارش داده شده همزمان ماه وجودی

سپس  انجام گیرد،« تقاضابرطبق » مبنایکلیه تولید و سرمایه گذاری فقط برربایند. اگر که سهم بازار را ازدست دیگری ب هستند،

ساختمان یک کارخانه اتومبیل سازی با زمان  -ترکردن یابرد، زیرا برای مدرنکلیه سرمایه گذاری طوالنی مدت را ازبین می

 - گونههیچ البته حتی فقط یک مدل جدید( برای آن و یارمثال اتومبیل برقی یا بدیل بهتر ساخت الزم، برای مخارج تکاملی)بطو

تولیدی سرمایه داری درحقیقت  ی محرکه وخصلت مناسباتها. کلیه نیرونیست درپیش رو «تقاضا طبق بر » - امکان فروش

 واقعیت امر مسلما باز خواهد کرد. ناپدید خواهد گشت، اما راه خود را  در« رویا»در

 
، بلکه «رویا» نه درقشنگی  نهفته است. او مسلما کردن خرجکمیک نوع هسته  «تقاضا برطبق تکمیل» صرفنظرازاینکه در ایده

حاال  -سرمایه بسته  حدود رساندنبه حداقل و شده  باصرفه بحداعالءثابت متغییرو از سرمایهبکارگیری در درهدف دنیوی،بیشتر

 هائی برتضادهایدرچنین کوشش درهرصورتسرمایه  احیانا شانس بازار را ازدست بدهد.، بدون اینکه اما، حرف دلش را میزند
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در زمان »  اگرهمه چیز تازه دارند. رغیرقابل انتظاطرف دوم یا  -نامطلوب وذاتی برخورد خواهد کرد یا آنها اغلب یکطرف 

لی بیشتر خیرساند، یک شرکت را ببه حداقل دتر ارسال گردد، تا موجودی انبارزویک روز)وحتی یک ساعت( اینکه و نه« معین

 .کندمی پذیرضربه اختالل بیشترهرنوع  برابردر

 
(7-  خیلی کوتاه قبل یا بعد از که با زحمت زیاد در پروسه تولید پیچیده ظاهرا خوب سازماندهی شده باشدهر جا:»یک مثال خوب برای آن ،

 ’مصنعت اتومبیل انقالب چهار ‚ترین بازیگر از مدهبعنوان ع(VW). نزد فولکس واگنماندآن دوباره دریک چیز جزئی نسبتا برابر عاجز می
یک قطعه نتوانستند بعلت  یچندین میلیونبا ارزش تولید  اتومبیل 1100زانه کم آمد. رو (Passat)پورت مدل پاسادناگهان در داش 017ه در فوری

را  پورتشاد 1100 ودحد،که خیلی سریع در ه بعدی مناسبس -گیرقالب( 3D-Drucker) یکارسال ارزش ارسال گردند.  کاچوئی نسبتا بی

بایستی برای چندین میلیون یورو محل پارک و سالن های خالی اجاره گردد. دراینجا نبود و بدینسان می ، گویا موجودروزانه جا اندازد
انقالب چهارمین  )»  .«شوند پورتاشهای تکمیل شده تولید گشته برای مدتی انبار گردیدند، تا منتظر تکمیل شدن نهائی شان به در داتومبیل
 .((umsturz-ohne-revolution-0-4-online.de/artikel/industrie-http://kaz، «وقفهانقالب بدون  -صنعتی 

 

، یعنی نیروی کار و دیجیتالی متناسب با دستگاه تولیدو  باصرفهین تولید حتی دریک چن« برطبق تقاضا »تکمیلازطرف دیگر 

اگر گسترش تولید  یا محدود یا گسترش داد. -تولید را درصورت لزوم تغییرساختمان وبتوان تا محتاج به آن است  تولید،وسائل 

بود، درحقیقت این و هدایت کننده می محتاج یک برنامه پیچیده، کارآمد و یک ماشین حساب و دارای گنجایش یک سخت افزار

توان است. طبیعتا می«جسمانی» ، بلکه مقدار زیادی«مجازی» بود. اما این فقط نه تنهاشد، اما مشکل قابل حلی نمیگران تمام می

تولید  سمانیجماند، که می جسمانیوغیره کرد، اما سرآخر یک تولید   را بهتر، روند را مرتبط تولیدخط سیردیجیتالی کردن با 

، یعنی زمان کار را «کردعطاف پذیران »رگیری نیروی کار را بی اندازهحتی بکاتوان . میدپذیرانجام باید ( یاتخدمشده یا)بعنوان 

تجربه  . هستند جسمانیهای خیلی همگی بهرحال روش توان عالوه برآن یک شیفت دیگر اضافه نمود و غیره،طوالنی کرد، می

یا  -و باید نیروی کاراضافه تر وماشین آالت بیشتر  ی آنماورا ممکن است، تاحدودیفقط بهرحال این دهد، که عملی اما نشان می

-، برق آسا به نیازهای بازار)غیرقابل پیش«ریپذ عطافان خیلی»،«قابل هضم »بازار فراهم کردد. اگراصوال خواستارتری مدرن

-که ازآن زیاد خواب دیده می ،تمایل گنجایش تولید بسمت باال رایم وحتی هستهای مشتریان خواستهالعمل درمقابل وعکسبینی!(

چیزی که دوباره  داشته باشیم، سپرظرفیتیک  -پذیری تزلزل بازارنابخاطر اجتناب -ی خودراببایست می پس  ،داریم ،شود

غیرقابل بینی وغیرقابل پیشرمایه داری خصلت تولید س، هرج و مرج. خالصه : کندمیبیشتری مخارج بهملزم و  بستهسرمایه را 

واقعیت هرج . یک رجعت می دهد ها به سرزمین افسانه ،راکامل  یپذیرعطاف ان با« برطبق تقاضا »تکمیلامه ریزی برن

و هرآنچه که سرمایه دار  قابل برنامه ریزی نیست دیجیتالی کردناین حتی خیلی بیشتر ازبا غیرقابل کنترل و جهش وار ومرجی،

خواهد  فرتوت ده یا احتماالنمو، که استفاده مورد انتظار را دوباره کمتر شتهگباعث مخارج بیشتری   دهد،این مسیر انجام میدر

 .کرد

 

 ؟چیستمبارزات طبقاتی برای طبقه کارگر و  دیجیتالی کردنی معنا -7بخش 

 

 ،واقعیدیجیتالی کردن کند. طبیعتا ما از میامتأثرقه کارگر وشرایط مبارزات طبقاتی رو معیشت طب -شرایط کار دیجیتالی کردن

و  -بینی پیشقابل پهیچ ربطی به تغییرات که کنیم. و هراس افکنی انتزاعی، صحبت می« رویاها» های تبلیغاتی،ئیگویاوهازو نه 

لی اقتصادی خی اخه هایبت شبه نسدرنهایت که شود، میتغییراتی ومربوط  به  ندارد. -درمدت زمان طوالنی انجام پذیر بهرحال 

اقتصادی همسان و هم سرعت  اخهروند تولیدی درون یک شنه حتی همگی های تولیدی و شاخهنه  گیهم آنها گوناگون هستند؛

 زیاد، در حتی خیلیدیجیتالی کردن  هادربعضی ازشاخه .ندباش ،شانمادیگوناگون ، تنها بدلیل محتوای توانندمینحتی و هستند

به تغییرات کم و بیش تعیین منجر تواند حتی درآینده نزدیک . دربعضی دیگر میکارآمد بوده استخیلی بندرت، بعضی دیگر

ه اقتصادی گردد. هر شاخ وجه یا خیلی کم،آینده نزدیگ بهیچنه باین سرعت، و دربعضی دیگردر ای، دربعضی دیگرکننده

. اینکه خواهد داشترا درآن ی گوناگونتاثیر دیجیتالی کردنبت های خاص روند تولیدی خودش را دارد و به همان نسویژگی

دیجیتالی  معنی دار دعمال دراختیار و کاربرفن آوری مؤثر  - برای روند خاص -سئوال فقط یک نه  -چگونه تاثیر خواهد کرد

 با رشد صنعت انطورکه دیدیم،هم که آیا بکارگیریش باصرفه است یا نه)که دوباره، ساده، سئوالاین ، بلکه همچنین درمورد کردن

 اقصی و کشورها دردیگر استثمارشرایط سرمایه، وضعیت رقابت، تکامل نرخ سود « گذاریتمایل به سرمایه» ه اقتصادی،اخش -

 حتی سرعت و شدیدتر خیلی با فعال دیجیتالی کردنبهرحال همچنان قابل توجه است، که  باشد.ط است(میمرتبجهان و غیره  نقاط

دیجیتالی در  که سرمایه گذاری قابل رویت نیست یسرمایه دارهیچ درچنین قصدی اغلب وپیش نخواهد رفت های گذشته ازسال

 د.بخشازدیاد درآینده نزدیک بیش ازاندازه را کردن 

 

یجیتالی دبخاطره شود، برطبل کوبیده می دائما. گشت خواهد تبدیلبه چماقی علیه طبقه کارگر دیجیتالی کردن  کهناینظرازصرف

 سال دیگر هیچ چیز مثل امروز نخواهد بود، و 0یا  10، در بند نخواهد مانددیگر روی آجری  ی برآجردرآینده نزدیک  کردن

داده ای یک شبح بیکاری تودههشدار ... قبل ازهمه هرچیز بوقوع خواهد پیوست وغیره و وهمه دریک تغییرات کلی گذشته ازاین 

نیست. « حذف مشاغل» و دیجیتالی کردنبین  ای ماارتباط بالواسطهاصال شده ازعوامل برشمرده  صرفنظر درکنارآن،. می شود

فقط  دیجیتالی کردنارتباطی ندارد، خواهد انجامید.  دیجیتالی کردنبه علل اصال هائی، که « حذف» به چنینحال هربیشتربهر

http://kaz-online.de/artikel/industrie-4-0-revolution-ohne-umsturz)
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 باصرفهنیست جز یک موج دیگر تداوم  چیزی جیتالی کردندی. خدمت می کندروابط سرمایه داری بودن  سپربالبه  بیشترهرچه

 تادرآن هم  ،هاکردن خرجکمخودکار است. مثل تمامی  دستگاهشکل جدیدی از و روباتی کردن فقط  ؛گردش -کردن روند تولید و

، ههای خودکاردستگا ،های، رونددیجیتالد مشخص ازطریق ابواب جمعی درمورد، گردیحدودی ماشین جایگزین انسانها خواهد 

کارمندان را نیز دراین روند جزء ما ) کارگران در روند تولیدی «بیشتر عرق ریختن» این بدون شک بهغیره.  ها وروبات

بنا  .دیگرد خواهد ترمزهمزمان این تکامل بهرحال  .شدخواهد منجر ازدیاد ذخیره ارتش بیکاران  بهو  آوریم(کارگران بحساب می

 .خواهند بودنارس  مدامها آوریمخارج کالنی را دربر خواهد داشت و فندیجیتالی کردن  مایه گذاری دراین واقعیت، که سربر

 ، بلکه درمکانی دیگرائدکارگران نه فقط درمکانی ز کردنی، خرجکمی ازی هرنوعبرا، همانطوریکه دیجیتالی بعالوه برای روند

توان های دیگر وغیره باشد. حاال میدرعملکردهای دیگر، با مهارت دیگر،خواهد درپروسه تولید ضروری خواهند شد، چه می

 بوقوعمجموعه نیروی کار درجابجائی  چگونهکند یا نه و باندازه کافی درباره آن بحث نمود، که آیا یکی دیگری را متوازن می

اقتصادی  خه هایادرشردن دیجیتالی کوجود ندارد، که دقیقا چه چیزی در که یک تصویر روشن تا موقعی - پیوست خواهد

تواند ن تصویر روشنی ندارد و هیچکس نمیامروز درباره آهیچکس  گوناگون درانتظار ما است، این یک بحث بیهوده است.

در نرخ سود، بعنوان تنها قوه  درخود ارزش افزائی سرمایه، دیجیتالی کردن محدودیتمهمترین  چنین تصویری را داشته باشد.

را باال و آنهم نرخ سود است. برای اینکه آن برای سرمایه فقط یک چیز مهم، نهایت یه داری، نهفته است. درمحرکه سیستم سرما

وجود  مختلفیوجود راههای حتی از سرمایه متغییر کاسته شود. بااین ،ازمخارجنیازبه آن است که ، رددگ یا مانع از نزولش برد

بطورمثال ) اندازه پائین باشدهمراه با مزد بیوپائین  اندازهبی یکیفیتدارای وری آ اگریک فن. را کاهش داداین مخارج دارد تا 

، آنها راهی ه باشدداشت همراه راتولید  دیجیتالی ترینو ترین قشنگ، تا دارد برای آنها سود بیشتریبنگالدش( تولید منسوجات در

تر بعالوه سطح باالئی از مجرب، کارشدیدتر و ارزش آفرین)همراه با نیروی کاردیجیتالی کردنو که خودکارکردن  -دنرورا می

 شان بورژواها برخالف خیلی از مامورین اجرائی .سود باالتری را تضمین نماید نیروی کار و مزدکار نسبتا باال( -ارزش و

د) یا احتماال درآنجا حتی یابتولید به کشورهای کمترپیشرفته کاهش  انتقالتواند چنین باشد، که می ،ندستین دیجیتالی کردن مجذوب

فقط یک پیشگوئی  ،حال های حتی بیشتر دربیست سال آینده بهرمکاننابودی نیمی ازتمامی مشاغل امروزی و کاسته شود(.

اساس استثمارسرمایه  ،و تولید ارزش اضافی -ارزش اندفق( چنین اتفاقی بیافتد، بدینسان بعلت ازیرا اگر)فرض - است یناکرست

  و ارزش اضافی وجود نخواهد داشت وگونه ارزش هیچانی کار نکند، دیگرکس، یعنی انسهیچ اگر هد پاشید.اخوفرو ازهمداری 

 «.داده است ، سلطان حق خود را ازدست جائی که هیچ چیز وجود ندارد» 

 

 ؟دیجیتالی کردنکاری توده ای ازطریق بی 1 -7

 

 ،درآینده نزدیک دیجیتالی کردنکه گردد مطرح می«  ضطربانهم» یگری تهدید کننده، و ازطرف دولعپیوسته ازیکطرف با 

خدمات فرای کاال و ازحوزه تولید  های اقتصادی،درتمامی حوزه -میلیون شغلو چندین میلیونها د. خواهد کرای تولید توده بیکاری

-لق میطبقه کارگر و خ خواهد رفت.ازدست « دیجیتالی کردن» آینده بعلت« ده تا بیست سال» در -حوزه گردش تا حوزه مالی

به این  روزنامه نگاران، سیاستمداران وغیره« متخصصین» چگونه گروهی ازاینکه اما  .گیرندبایست درترس و اظطراب قرار

 .ن آن، بیفایده نیستدنبال کرد رسند؟نتیجه می

 

 (8-Quellen: https//www.oxfordmartin.ox.ac.uk/ publications/view/1314; http://bruegel.org/2014/07/the-

computeristion-of-european-jobs/; 

 jobs/-european-of-computerisation;-fo-risk-at-jobs-eu-of-54-week-the-of-http://bruegel.org/2014/07/chart; 

deutschland/-auf-2013-freyosborne-von-studie-der-http://www.zew.de/publikationen/uebertragung.) 

 

 0درعرض » دیجیتالی کردن بعلت پیشگوئی نمود، که  A.T. Kearney salopp شرکت مشاورتی ایاالت متحده 016رسال د

 آقایان 015زیرا درسال  چگونه آنها به این نتیجه رسیدند؟ های کاری درآلمان ازدست خواهند رفت.کاننیمی از تمامی م «سال

ک بررسی تحقیقاتی برای دولت آلمان تخمین زدند، که درآلمان دری (Zierahn)سیرآنو  (Gregory)وریگرگ ،(Bonin)بونین

   انگیز ندانسته و آنرا بهاین رقم را زیاد هیجان A.T. Kearneyمشاغل ازبین خواهند رفت)گویا % 4ه آیند«ا بیست سالده ت»در 

فردی بنام  014سال رسیده اند؟ در و چگونه آقایان بونین و شرکاء به این نتیجه ازتمامی مشاغل سرراست نموده است(.« نیمی »

% ازمشاغل در اتحادیه 00،54 که تا اواسط سال از مدرسه اقتصاد لندن محاسبه کرده بود، (Jeremy Bowles)جرمی بوولز

گرگوری و سیرآن)بخصوص برای  عضو آن(و هم بونین،کشور 8ز) برای اتحادیه اروپا و هم  بوول اروپا ازبین خواهند رفت.

و  (Frey)های فریو استاد دانشگاه آکسفورد به نامد 01سال « آکسفورد -بررسی تحقیقاتی» اساس خود را بر استنادآلمان( 

با این نتیجه،  -برای ایاالت متحده آمریکا درنظر گرفته شده بود که درآن همان طرح سئوال گذاشته بودند،(Osborne)اوسبورنه

)زبان  «د رفتازبین خواهن» دیجیتالی کردنیق % تمامی مشاغل ازطر47 ت متحده آمریکاآینده در ایاال« در ده تا بیست سال »که

دربهترین حالت(آنرا نویسی بکنند یا) که ازهمدیگر رواینگونه به نظر برسد، « های علمیبررسی» جدید سرمایه داری!(.اگر در

 باشند. داشته ابواب جمعی و سرتیترها ه شکلیکرد، چ توان بسادگی تصّورمیقراردهند، « استفادهمورد » برای جای دیگر

 

http://bruegel.org/2014/07/chart-of-the-week-54-of-eu-jobs-at-risk-of-computerisation;-of-european-jobs/
http://www.zew.de/publikationen/uebertragung-der-studie-von-freyosborne-2013-auf-deutschland/
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ها بعضی اش،«تکان دهندگی» ازدیدگاه، هم بودـ فری/اوسبورنه  ـ01ناک بررسی سال هولهای جد مادری تمامی این داستان

 منشعب «انهقالخ» درنهایت فقط کم و بیشازآن دیگران شیوه اش.  از نقطه نظر،و هم اش«آمیزتحریک « » پیغام»  گویندمی

ی جبرمحاسبات »و« فرمولبندی جدید» بافتند؟ آنها چگونه ایندو به این پیشگوئی دست یا نظر شیوه.نقطه د، قبل ازهرچیز ازانشده

همه و -بعهده گرفته شود ضوفرمتوسط رایانه  فرضاتواند آینده می«ده تا بیست سال» درچه مشاغلی زدند شان تخمین می« پیچیده

آینده  علم صنعتبررا  خودبتواند  و آوردبدست  عمق راسطح وکثرامکان نظری درحدا دیجیتالی کردنکه ، شرطآن با این پیش

اگر حاال این  که امروزه اصال وجود ندارند، متکی کند. ریزی شده وغیره،طرح های برنامه ها،روبات دستگاههای خودکار،

ساختار امروزی نیروی کار در ایاالت متحده آمریکا برمبنای بررا  ردندیجیتالی کآینده  ازنقطه نظر امروزیفقط بالقوه و  برآورد

% مشاغل در ایاالت 47اوسبورنه فری/  نظرات ، پس درنتیجه طبققرار دهیم(ILO-Statistik)سازمان بین المللی کار -آمار

گذارد)که اروپا قدم بجلو می یهبا تخمین اش درمورد اتحاد( Bowles)بوولز 014. سپس درسال متحده آمریکا ازبین خواهند رفت

 % مشاغل ازبین خواهند رفت(54حتی )اتریش(  اینجا در

 

(9- زبوول (Bowles) 1ا کسری دو درصدی برای آلمان دقیق طبق محاسبه/51 % شاغل را محاسبه ازبین رفتن م% 10/54و برای اتریش

 را قرار دارند. اما او محاسبه اش 9/61%و رومانی با % 94/58تر پرتقال با ، ازهمه بد%14/47انگلستان با  ،در اروپا ازهمه بهتر .کرده است

کارمزدی  -% کلیه مشاغل85: در ده تا بیست سال آینده می تواند بطورمثال در اتیوپی  گسترش داده است حتی به خیلی از کشورهای دیگر

 -آشکار است نادانیاین  .% و غیره77در بنگالدش و چین هرکدام %، 78%، در کامبوج 80د، در نپال نشوازبین برده  دیجیتالی کردنتوسط 

از چهارسال پیش با اولین روبات  (Adidas)، اگرکه فکرکنیم بطورمثال آدی داساستاینطوربه نظر می رسد  نادانی  تر از این ناداناما 
تولید عمده را شامل شود. اما آدی داس  آیندهدرچندسال  عادی دوزد و ازاین حرکت نمی کند، که روال روباتی کردنمی ندگی دو کفش

هرحال درآلمان و )بو تکاملی و از افراد مجرب متخصص الزمه برخوردار است - منابع تحقیقاتی آوری، ابزارمالی، بهرحال از اساس فن
 دانش» رتأثی جلوه دادنمهم از فنظر)صرستچیدلیل این نادانی راین اما آیا در اتیوپی و بنگالدش نیز همینطور؟ بناب -(ایاالت متحده آمریکا

حتی اگر شغل آنها بی اندازه مورد  -؟ شاید او باید به کارگران کشورهای امپریایستی القاء کند، کهو ابواب جمعی خوب تهیج کننده( «مندانه
، که طبق ب آور حتی آن استو وابسته هستند. تعج نواستعماریهنوز بهتر ازآنهائی است که درکشورهای وضع آنها احتماال -باشدخطر می
بررسی » در)می باشد دست دادن مشاغلاز % از47با مواجه «فقط» بهتر ایاالت متحده آمریکا نسبتاموقعیت  ـ فری/اوسبورنهـ برآورد 

یتالی کردن دیج زیرا اقتصاد ایاالت متحده آمریکا امروزه نیز بیشتر ازهمه در ؟ممکن استچطور ن ای%(. 40دیگری حتی فقط با « تحقیقاتی

و بویژه صنعت را درنظرگرفت. یا  مجموعه اقتصاد اگرکهیک قیل و قال بی ربط،  -آوری پبشرفته تر است پبشرفت کرده است و ازلحاظ فن

 (باشد!« قابل توجه» تواند یک فرضاین می - دیجیتالی شده است که نیستآوری اطالعات مدت زیادی  فن -بزرگاتفاقا دراین کشور زیرا

 

غیبی وسیع بی الهام های شان برآلمان. کلیه اینها، صرفنظراز%(4)«دادن انتقال» شرکاء باو (Bonin)بونین 015 درسال وسپس

الیق آن بوده  دیجیتالی کردن، آنطورکه حتی درمورد مسئله «کنترل و هدایت» درست نه) مکانیکی پیشگوئیاساس و شیوه نازل و

محاسبات برشی فاحش  فقط مقداری «ی پیچیدهجبرمحاسبات »و حدسیات بی اساس و بسیارمتعصبانه ،«فرضی» کامالباشد!(، 

 شود.یک شناخت قرن به میان کشیده می ای درابواب جمعی بورژوازی بعنوان بندی شدهتعدیل شده. وچنین کار سرهم

 

آورد، بهرحال نکته ذیل راهم میبرای تبلیغات بورژوازی ف زیادی برجسته که مهمات هرچند ـ بونین/ گرگوری/سیرآن ـ بررسی
به احتمال زیاد در  ـ ورنهبسفری و ا ـ % کلیه شاغلین درمشاغلی مشغول بکار هستند، که طبق بررسی4درآلمان » گوید: را می

 ده تا بیست سال آینده خودکار خواهند شد. اگر دقت کنیم عملکردها و نه مشاغل بصورت خودکار درخواهند آمد. اگر این را مد
تعیین  ـ فری و اسبورنه ـ گردد... که ازطرف% شاغلین توسط خودکارشدن را شامل می1نظر قراردهیم، بدینسان در آلمان تنها 

بیش ازاندازه آوری خودکارشدن  ابتدا نتیجه فن ...کندداده شده را طلب می بسطمان لآه و دربیان فوق احتمال خودکارشدن بگردیده 
آوری منجر  متخصصان بنا شده است، که به همان نتایج حدس بیش ازاندازه عامل بالقوه فن زنیگمانهرزیرا ب ،شوده میدزحدس 
آوری جدید درنظرگرفته نخواهند  آوری اجتماعی، حقوقی و اخالقی موانع ابداع فن درتعیین عامل بالقوه فنگردد، و زیرا می

برمبنای  آوری، که پرنسیب خودکارکردن امکانات کار دکارشدن فنخو شود...به یک عامل بالقوهاما مربوط می شد... درحقیقت
اقتصادی پروسه خود با مجاز نیست اما  ،و نظرسنجی متخصصین را دربربگیردهای فنی محدودیتساختار کارکردهای شغلی، 

یری کرد... عامل گجهان تأثیر مجموعه اشتغال را نتیاز احتمال خودکارشدن نمی تو واقعی درجه خودکارشدن همسان قرارگیرد.
ریوی هولناک بطورخالصه : اینکه آیا سنا« برد.میپیش آن  باها نه اجباری و نه بالواسطه شرکتبالقوه فنی خود را در پراتیک 

 راآن کند و پولاینطور آرزو می« علم» کشیم، زیرا دولت واما ما آنرا پیش می مکان نامعلوم است،حتی االواقعا خواهد آمد، 
از شود و %( نقل قول می4بطورسیستماتیک فقط اولین جمله پاراگراف اول)با  کند. در ابواب جمعی بورژوازیت میپرداخ

 گردد.می ه جوئیصرف %(1)با  دومی

 
مل بالقوه دیجیتالی کردن ازیک عا بهرحال، ما)و حتی آنها(تلقی کنیمتازه اگر ما احتماالت غیرواقعی آقایان پروفسورها را جدی 

 که ازلحاظ فنی اصال موجود نیست یا در وغیره، روباتخودکار،  دستگاهط برای رایانه)کامپیوتر(، ایال شراوکنیم. بت میصح

استفاده مکان اهائی ازلحاظ فنی موجود باشند، چنین چیز ثانیا، اگرحتی .وجود دارد ،باشدهای نارس میبهترین حالت بعنوان مدل
نه الزمه اش ثالثا  آوری قابل اعتماد، حجم قابل دسترس...(. است)مخارج تولید، فننامعلوم آینده «ده تا بیست سال» در آن تجاری
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بیشتر نیمی)!( ازکل اقتصاد یا سرمایه گذاری  دیجیتالی کردنازطریق که است.   واقعیسرمایه گذاریهای  نیت خوب، بلکهفقط 

. را نیاز داردیلیاردی بسرمایه ثابت خالص درسطح در
 


 

وجود نداشته  بایستی سرمایه گذاری عظیمی که تاکنون باین مقیاس و درهیچ تناسبی به ارزش تولیدی ناخالصسرمایه داران می

ود، با درنظرداشت نرخ س برای آنها ازنظرتجاری،آیا   توانند؟بایستی اینکار را بکنند؟ آیا اصال آنها میبکنند. چرا آنها می است،

 «اقتصاد واقعی»گذاری در% سرمایههرمیلیون یا هرجائیکه سرمایه  امروزه،سرمایه گذاری مقدار ناچیز  کامال قابل هضم است؟

 . دردیابچندین برابرافزایش تا باید ورد،به سختی بدست آ می بایستی کافی یمندسود فقداننجایش وماورای گوجود توجه به  با

 دین جهت مربوط به رویائی بیمعنی است.ببا واقعیت این داستان  قیاس

 

این ردد. اوال گدیگراجتماعی و سیاسی اضافه می« تردید »  - ماورای منطق انتزاعی سرمایه داری پروسه گردش سرمایه ـ آنه ب

نیمی  خواهد داشت. آیا با حذف برای مبارزه طبقاتی مابین بورژوازی و طبقه کارگر مفهومیکه یک چنین تکاملی چه  سئوال،

    ، حتیشورش به د،کنجایگزینی ایجاد شغل برای بخشی بتواند داری حتی اگر درجاهای دیگرچرخه سرمایه ازکلیه مشاغل)!(،

شاید حتی به مبارزه طبقاتی اما منجر نخواهد گشت، سرمایه داری  دیجیتالی کردن علیهاختالل و« داغان کردن ماشین آالت »

گردد، اگرچنین اتفاقی بیافتد، اگرکه نه، چه بربریتی ایجاد خواهد شد؟ ثانیا این سئوال مطرح می ؟ امدبیانج انقالبی علیه این سیستم

این ناکافی نخواهد بود، اگر تولید ارزش اضافی محلی ازدست برود؟ آیا پس ازکجا، سود درآینده بدست خواهد آمد، اگرنیمی از

ین چیزی ناگرکه چ از رقابت امپریالیستی باشد؟ورای اقیانوس، چه ازما خواهدازتصاحب ارزش اضافی خارجی، چه می  فقط

مسلما نه  -اند، درواقع هیچ سنگی برروی سنگ دیگری باقی نخواهد ماندپیشگوئی کرده ـ اسبورنه فری/ ـ پیش آید آنطورکه

 «. ازبین خواهد رفت »آنطورکه آنها گفته اند. نه فقط مشاغل، حتی ارزش افزائی سرمایه 

های اساطیری و داستانهای وحشتناک، اما افسانه تا دراینجا آماده هستند، دیجیتالی کردنجمعی بورژوازی درمورد مسئله  ابواب

درمالء عام بورژوازی تقریبا بصورت اسم « دیجیتالی کردن» مضمون را اشاعه دهند.« انقالب  نچهارمیترس و غش » حتی 

تولید به کشورهای  هل چرخترس انتقاکه تاکنون کند خدمت می ن هدفیاین بهما درآمده است.کردن اخراج  -رمز برای بیکار و

این تهدید اما حتی باالی سر مزد،  جائی که نیروی کار)و سرمایه ثابت( ارزان است. کرد.، خدمت میحتی نه چندان دوردور و

های سرمایه داری برآمد، انجمن« دیجیتالی انقالب ازپس»  اینکه برایچرخد. تنظیم زمان ساعات کار، و اصوال شرایط کار می

دراین  بمناسبت آخرین انتخابات پارلمانی(اتریش )اتحاد صنایعVÖIیا )انجمن فدرال صنعتی آلمان(BDIمثال کلیه کشورها، بطور

ساعات  شدنترعطاف پذیرچه ان شدند : هر را خواستارمجازی غیرکامال  های خود چیزهای بسیارپیش پا افتاده وکشورها از دولت

، بلکه خیلی بیشتر گسترش شرایط هیچگونه محدودیتیبدون مکان کار یا تهی وملغی کردن ساعات کارقانونی فعلی؛ و حتی اال

در قراردادهای ظاهرا مستقل؛ گسترش و  محدودیتیهیچگونه بدون بویژه زمان معین؛ شل کردن قانون اخراج،  سخت کاری،

)شیوه پیشنهادی “Hartz IV„بکارگیری نوعی فشار برمزد با تمامی ابزار، ای،اجارهرگکاریا  نامنظم کردن بیشتر زمان کار

-مهارتیغیردستمزد  نازلترین با که دارد با هرگونه مهارتیبایست می فردیهرگردد،  آقای هارتس که اگر زمان بیکاری طوالنی

به آید. ازمخارج کاستن واالآخر. این به نظر آشنا می یره وو غ شوداجرا نمیکه هنوز  هائیمکانترین مشاغل را قبول کند(، در

    .دیجیتالی کردنای، حاال به بهانه باربه یک بهانههر تر آورده شود،پائینمزد باور قدیمی سرمایه، آنطورکه دائم  -سود افزودن

، کردنی باصرفههرگونه  بلکه،تالی کردندیجیوجود نه فقط درست است، بااین« دارد.اسارت نگاه میدرمزد را  دیجیتالی کردن» 

اگر بورژوازی اتریش  وجود باشد.پریشانی م شکل بیکاری و در اگر همزمان ارتش ذخیزه صنعتی بزرگو قبل ازهمه 

استفاده کند،  سریع خواهد ازتغییردولت برای آنمی جهت افزایش استثمار صادرنماید و دیگرییک حمله جدید  است،مجبورامروز

 یابد.تری با نرخ سود میکه او خود را درنبرد هرچه سخت ،لی مربوط است، بلکه به مشکدیجیتالی کردن بهه نپس این 

 





 

 

 
 

کرد؟ نمیهای تاکنونی این کار را کردنخودکارها وکردن باصرفهکند. آیا ، میلیونها شغل را تهدید میدیجیتالی کردنشود، گفته می

میلیون تن فوالد خام  /48کارگر)و کارمند( 88 000، 1980درسال ره بعنوان مثال صنعت فوالدسازی آلمان را درنظر بگیریم. دوبا

 7/4کارگر  015 ،000 86تن. درسال  76میلیون تن یا هرنفر  5/79یعنی درمجموع  ،کردندمی تولید  میلیون تن میله فوالدی 5/8و 

تن. این یک  966میلیون تن یا هرنفر 1/8کردند، یعنی درمجموع میمیلیون تن میله فوالدی تولید  4/40میلیون تن فوالد خام و 

از کارگران صنعت فوالد، را  -% 70با حذف تا  -)تا سه برابر(هرنفربرای % 50اما یک افزایش تولید  ،%4/4افزایش تولید 

توان شود. مشابه آن را میا اگرهم داشته باشد فقط درحاشیه مربوط میربطی ندارد ی دیجیتالی کردناین پروسه به  دهد.نشان می

  های تولیدی یافت.درکلیه پروسه

 

 
 

قابت ر دنبال نمودن سود حداکثر، درنتیجهداری، عنصراصلی گردش سرمایه سرمایهمداوم کارگران)و کارمندان( « آزاد سازی »

ترکیب ارگانیک سرمایه همینطور  باال بردن دائمیدنبال کردن بارآوری باالتر، رجباباالطریق  ازاین داران مابین یکدیگر،سرمایه

آن تا  یادیجیتالی کردن نه از خیزد، تهدید گویا ازخود سرمایه برمی است.خمودگی  و رکود فازهای سرمایه داری، هایبحران از

 سودبری است.سرمایه داری اش بعنوان « شکل» ، ازاز دیجیتالی کردن حد

 

میلیون شغل درعرض پنج  /4کند. تنها بیشتر بسیاری از امکانات شغلی را نابود میهرچه  دیجیتالی کردنطبق یک بررسی درآلمان » -40)

طبق یک  ،سیتونگکفورت آلگمینه گیرند، آنطورکه فرانی این کار را بعهده میجبر سال آینده ازبین خواهد رفت، زیرا روبات یا محاسبات
 دیجیتالی کردننموده است. ازهرچهارشرکت توسط گزارش  ،رکت انجام دادهش 500ربین دکه  BitComآوری اطالعات  فننظرسنجی انجمن 

، بعد وجود دارد مکان شغلی 0 000مکاتبات آوری  فعال در فن BitComانگارد. برطبق نظر میحتی مورد تهدید یکی هستی خود را منبعد 

ما  ‚گوید : به روزنامه می BitComرئیس  ( Achim Berg)خیم برگآ. داشت قرن بیستم وجود 90دهه اواسط  که در مکان شغلی 00 000از 

)منبع : «  ’ایم ازدست داده - دیجیتالی کردنتوسط  – مکانهای شغلی را دراین حوزه % از90سال عرض فقط پانزده  در

APA,02.02.2018-derstandard.at/2000073501/Studie-Digitalisierung-bedroht-millionnen-jobs-in Deutschland) 
درمفهوم مدرن از بیست سال پیش انجام پذیرفته است و برای  دیجیتالی کردنحوزه شغلی اش گوید، که در آقای برگ ازاینطریق بما می

از % 70 حذف ت، اماالئی اسرقم بادیجیتالی کردن  توسط« حذف مکانهای شغلی% »90 است.« رسیده شده» امکانات امروزی تقریبا 

سپس آقای برگ به حوزه های هم  رقم باالئی است.  دیجیتالی کردن محسوس و شدید دخالت یک چنین نعت فوالد بدوندرصمکانهای شغلی 
. دکنهای شیمیائی و داروسازی را تهدید میهای بیمه، اما حتی شرکتها و شرکتبانکبعدا  یک چنین تکاملی» پردازد.اقتصادی دیگری می
و باید بعلت  استحرفه ای  نندهدیجیتالی ک یک گویا آقای برگ « شد.خواهند ناپدید  غلاشمآموزش دهندگان نیمی ازکلیه  دربیست سال آینده

دیجیتالی دلیل حتی مدام ازطرف متخصصین بینند، آنها بدینطوردیگری می راآن حوزه های مربوطهدیگر  -ترس و وحشت بپراکند حرفه اش
گویا آقای برگ درآنجا  .ه انداز تکامل عقب ماند آنها ، زیراصنعت داروسازی خیلی شدید گیرند، بطورمثالد سرزنش قرار میمورکردن 

. انحصارات داروسازی اما باحتمال زیاد عقب نخواهند ماند، بلکه فقط یک برآورد تجاری کنداحساس میدرآمد خوبی برای رشته شغلی خود 





 

رشوه سرمایه گذاری  پرداخت ، البی گرها وعرضه کنندگان داروسود بیشتری بهمراه دارد، و خیلی راغب تر در  دهند، چیزی کهانجام می
 ( کنند.می

 

انسانی توسط دستگاههای خودکار و نیروی کار جانشین کردنو دیجیتالی کردندنیای اعجاب انگیز  درباره که چه چیزهائی

بدون آنکه کسی از نزدیک خودش بطور واقعی پروسه تولیدی مربوطه را مشاهده  گردد،یابد و نشخوار نمیروبات اشاعه نمی

او این را «(صنعت فوالد تبدیل شودAmazonعالقمند است به آمازون)( Klöckner)نرکولوگ» بعنوان مثال :  فقطکرده باشد. 

 صنعت فوالد آلمان دیجیتالی کردن هایرأس کوششکه عالقمند است خود را در بگوید،ازاینطریق احتماال  خواهدمیخود نوشته و

دراین و بعنوان پیشقراول درخشد میدیجیتالی حاال چرا بطورمشخص آمازون؟ زیرا آمازون بعنوان ستاره درآسمان  قراردهد.

های خودکار ، همه چیزها خودکار، نیروی کارانسانی بطورکامل توسط ماشیندیجیتالیشود : همه چیزها محسوب می زمینه

 یبایست نیروهای مولده هویت آمازمونهای کاری میفازدرکلیه »  ؟استشکلی چه به  در آمازون حقیقتدراما اند. دهگزین شجای

(Amazon-ID) میآنها  نیستند)!(، فرستندهخود شاخکمجهزبه  که واحدهاازآنجا .نمایند معرفیرایانه کوچکی درخودشان را-

سیستم  ها دوباره درها یا کارتونطبقات گنجه ها،جعبه شده کلیه کاالها،معیّن ه دقیق ه نگابایستی آنرا برای هربخشی از کار بوسیل

و تصمیم  نندتوانند فکر کمی‚ها جریان اطالعات را فعال نگاه دارند... به شعور کارگر خطور کرده است، که ماشین قراردهند، تا

، کاالها را مرتب کرده و هدطرف  دویباین طرف و آن ‚انسانها  حین اینکهدر، ’بگیرند، که کدام تولید چه زمانی و کجا آورده شود

باوجودیکه آنها  شان کاهش داده خواهند شد، یانائوت وتورم شاخک ـانسانها بدینسان بخاطر  ...’بر روی تسمه نقاله قراردهند

 «برترهستند...نسبت به روبات ها بزرگ و سنگین گوناگون صدها کاالی درجابجائی همچنان مثل قبل 

 

ـ  . بادیجیتالی  طبقه بندی واقعی و سرپیچی درعصر ماشینی کردن» : (Rottenbach)باخو روتن (Georg Barthel)بارتل جرج -41)

 سرمایه داری  کار و ارزش افزائی در)» 187ه شمار (PROKLA)پروکال ، درنشریه« اعتصاب کنندگان آمازون در لیپزیک بررسی

 ( همانجا. 49، ص «(دیجیتالی 

 

 تحت نظر داشتن، آزار دادن، به وحشت انداختن 2 -7

 

تا تحت فشارقراردادن روحی اندازه، آزار دادن،،اجبار بیرذیالنهازجاسوسی  آن همراه باظواهرو دیجیتالی کردن کنترلیعملکرد 

امتیازی  صالکه ا ،نمایدبرحق می جائیدرخود  دیجیتالی کردن هدفاین  حتیاتفاقا غیرقابل کتمانی هستند. و روانی چیزهای 

 تری بدهیم.توضیحات مفصل بینیمرا موظف نمیوده آن باندازه کافی نوشته شده است ما خد. ازآنجائیکه درباریآبحساب نمی

 

 به حداکثر رساندن ارزش اضافی مطلق و نسبی 3 -7

 

زمان کار روزانه و بطورعام زمان کار  ارزش اضافی مطلق دراصطالح مارکسیستی ارزش اضافی است، که از وسعت دادن

که  یک جنبه ارزش اضافی مطلق است، وقتیتر...(یهای کاری وسعیابد. حتی شدت کار)سرعت باالتر کار، حوزهرشد می

، بویژه با درنظرگرفتن زمان  دیجیتالی کردنگردد. برای همه این چیزها  رت کاری درهمان واحد زمانی طلبکاربیشتری از قد

کنند، که این اهرم نه حتی ، یا اینطور القاء میها فکرتنها اینطور نیست، که بعضیاست.  یک اهرم پرقدرت «عطافقابل ان» کار 

ساعت  8شود، تا محدودیت کاری را دور زد. شده است. ازمدتها قبل سعی می، بکارگرفته میدیجیتالی کردنتابحال، با یا بدون 

میزی وسعت داده آ ضاحبه نوع افت ه، آماده بکار بودن درهرزمان و لحظهشدبرچیده هفته کامال ساعت در 8/5یا  40کار روزانه و 

و همینطور کارشیفتی، قابل دسترسی بودن درهروقت و  یابددائما افزایش می همینطورکاردرآخرهفته -، شبشده است، عصر

فعال یک خواست طبیعی  ،زمان استراحت و غیره آمیختن زمان کار و، حتی درهمهان حتی در زمان استراحت برای خیلیزما

-از زمان زندگی را برای سرمایهمکان زمان زیادتری االدهد. حتی این سرمایه افزائی واقعی را معنی می .سرمایه دار شده است

ابر نیروی دوبر استهالک)این برای کارگران به معنی  زمان کاری بدون دریافت مزد.ه زمان کار تبدیل کردن وآنهم دردار ب

و تجدید قوای  -ازطریق ازدست رفتن بالواسطه نیروکاری است : اوال ازطریق صرف نیروی کاری بالواسطه باالتر و ثانیا 

 تا اینجا درمورد ارزش اضافی مطلق. کاری در باصطالح وقت آزاد.(

 

ءکار بزرگی هردو جز تناسبطابق متغییرمتناسب و از کوتاه کردن زمان کارالزم» که ارزش اضافی نسبی ارزش اضافی است،

است،  که مطابق ارزش نیروی کار یا مزدبخش ایجاد شده تولید ارزش اضافه ازطرف کارگر،  مارکس(. یعنی،«)باشد روزانه

تولید ارزش اضافی نسبی، وقتی که  افزایش یابد. کند،نمایندگی می ارزش اضافی را که هنگامیکه یک بخش دیگر، -کاهش یابد

 .گیردشود، انجام میاال برده میشدت کار ب

 

(4- هم عامل بوجود آورنده تولید ارزش اضافی مطلق و هم تولید ارزش اضافی  شدت کار افزایش بزرگ شدن ارزش اضافی ازطریق

 وانت، میحتی بیشتر -رسدافزایش شدت کار موجب ازدیاد ارزش اضافی بعنوان ارزش اضافی مطلق به نظر می نسبی است. درنظر اول
کند، منجر خواهد گشت. شود، و به همان نتیجه ای ، که طوالنی کردن کار روزانه میری صرف میتهمزمان کاربیش کار با تراکم گفت،

مافوق مقیاس حدمتوسط برسد و سرمایه دار بتواند توسط آن سود  به اقتصادی هشاخدریک  زایش شدت کارتاحدی که افازطرف دیگر: 
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مربوط به ارزش اضافی نسبی است، زیرا در همان کار روزانه فقط بخش نسبی، که)نه یا بهرحال نه درمقیاس  اضافه تری بدست آورد،
تاحدی یا بمحض اینکه مقدار  اما گردد.یابد، درحالیکه به بخش ارزش اضافی افزوده می ، کاهش میتعلق استمافزایش یافته(به مزدکار 

یک  داشتنو مقدار شدت کارجدید)مثل وجود  اضافه ارزش اضافی ازبین خواهد رفتعمومیت یابد، این  هاهشاخشدت کار درهمه 
ازطریق  تولید ارزش اضافی نسبت بهخود  شعملکرد بنابراین دراینجا مقداربارآوری تولید(حدمتوسط اجتماعی و مقیاس اجتماعی خواهد شد.

 کاربرای را  کار روزانه ی ازگیرد، بدین خاطر بخش بزرگتررمیولیدی بهتری را بکات سرمایه دار، که روابط» افزایش بارآوری است : 
عمومیت یافتن  بمحضخود اما ازطرف دیگر این سود اضافه، کند... ه اقتصادی تصاحب میشاخاضافی از بقیه سرمایه داران درهمان 

جلد اول، آثار «سرمایه»مارکس،«)رود.می آن، ازبین کاالی کم خرج و ارزش اجتماعی اوت بین ارزش فردیتفآن  و باروابط تولیدی جدید 
  کندو مارکس درجای دیگری اشاره می آمیزندمی ق و نسبی درپروسه اجتماعی درهم( ارزش اضافی مطل7، ص مارکس و انگلس جلد 

از  ن ارزش اضافی مطلق و نسبیتفاوت مابی» ج نماید، بلکه تا این درهم آمیختن دریکدیگر را به نمایش گذارد(: بخواهد ما را گی اینکه ) نه
بستگی مطلق به طوالنی کردن کار روزانه اصال خبط بصری است. ارزش اضافی نسبی ارزش اضافی مطلق است، زیرا او  نقطه نظری

ازه که اج دارد، رتکامل بارآوری کا زیرا او بستگی به  مافوق زمان کارالزم جهت هستی خود کارگر دارد. ارزش اضافی مطلق نسبی است،
بدینسان این ظاهر  اما اگر حرکت ارزش اضافی را مدنظر بگیریم، زمان کارالزم را بریک بخش از کار روزانه محدود نمود. دهد،می

رود. بمجرد اینکه روابط تولیدی سرمایه داری یکبار غالب شود و شیوه تولیدی عمومی گردد، تفاوت مابین ارزش اضافی یکنواخت ازبین می
یابد، الزمه اش این است، که  می  افزایشصوال. بمحض اینکه چنین اتفاقی بیافتد، نرخ ارزش اضافی اکندخود را قابل لمس میمطلق و نسبی 

مزد نیروی کار به تناسب ارزش اش پرداخت گردد، ما دوباره درمقابل این بدیل قرار خواهیم گرفت : نیروی بارآوری کار و درجه معمولی 
، درصورت وجود کار روزانه است؛ ازطرف دیگر ازطریق طوالنی کردن مطلق قابل باالبردن زش اضافی فقطشدت کار موجود، نرخ ار

خود ، نباید اینکهکار روزانه، نرخ ارزش اضافی فقط قابل باالبردن ازطریق تبدیل بزرگی اجزاء اش، کارالزم و کاراضافی، است، چه  رزم
د. ارزش اضافی مطلق نسبی است، زیرا انگردمقدار کار را الزم   -بارآوری وجب تبدیل مو یابد، کهمزد در زیر ارزش نیروی کار کاهش 

 ((54همانجا، ص «)دهد، زمان کارالزم بر بخشی از کار روزانه محدود گردد.او بستگی به تکامل بارآوری کار دارد، که اجازه می

 

مصرفی ارزان...( یا همینطور  )ابزار شودپائین آورده میآنوقت ارزش نیروی کار  شود،وقتی که بارآوری کار باال برده می

 ،ندارد ،حتی تاکنون وجود داشته استکه ، دیجیتالی کردنبستگی به  اینها کلیه وقتی که مزد کار در زیر ارزش کار کشیده شود.

-می بخود یل شدیدترشک و بزرگتری مقررات سرمایه جهت افزایش ارزش اضافی نسبی باردیگر مقدار دیجیتالی کردناما با 

 ادتر ازبیشتر، فشار زی «اعصاب و مغز» ذکر شده، طلب کردن باالدر« تعدیل نمودن » عطاف پذیری سازماندهی کار،گیرد : ان

 در «طبق تقاضا» ساختن باصطالح اندازهبیپذیری عطاف ان غیره.ترکردن حوزه کاری وگبزر طریق مراحل کاری یکنواخت،

 ازدیادگر ازطریق کار گردهبه همگی  -و کاهش دادن سرمایه بسته  بخش بازاریابی قابل انتقال سرمایهکنار وسعت دادن درآمد و

  کند.فشار و شدت کار، خدمت می ازدیاد پیدا نمودن ،«ترعصبی» یک حوزه کاری ،تولید تحویل زمان فشار

 

ارزش اضافی مطلق و نسبی گره خورده است.  غیرقابل اجتناب با حمله شدید جدید سرمایه جهت بزرگترکردن دیجیتالی کردن

به عوامل تاکنون ذکرشده چندین  پذیرد.همزمان با پائین آوردن دستمزد انجام می -چندگانه نیروی کاریک سیستم مرتبط  بزرگتر

فشارمداوم آماده  )عامل ترس ازدست دادن شغل، برای یک درآمد منظم شده وغیره(، “management by job„برابرحتی 

-. با اینشوداضافه می تر،ازجمله همچنین چندین برابر کارپیچیده تغییرات مداوم، -، نظارت ودسترس قرارداشتنکاربودن و درب

مربوط به)نه دراشکال  دراصلسودبری قرار دارد.  -و بلکه درسیستم استثمار آوری، نه درمجموعه فنوجود تمامی اینها این 

فقط یک بهانه جدید و یک نقطه اتصال است. اما مسلم  دیجیتالی کردنباشد. استثمارمیافزایش «کالسیک»هایشیوه بخصوص(

 که وغیره وجود دارند،« چپ» دراحزاب بورژوائی ،اتحادیه کارگریدر ،سیحتی در سوسیال دمکرایا اتفاقا افراد زیادی، است 

مبارزه » درپشترا طبقاتی  -و تولیدی ن روابطبنابرای ،دیجیتالی کردنت شبح درپشرا روابط سرمایه  تمایل زیادی دارند،

 گردانند. محو آوری، فن« قمار» و« شانس»  ،«طلبی

 

 غیرمهارتی -کارمهارتی و -7-4

 

 -مهارتی یاکار ازمسئله دور وبیشکم که  ای مورد تهدید قرارخواهد گرفت، موضوعی است،بیکاری توده، با کدام ابزار

-آموزش »شود، که مقدار زیادی مشاغل وازیکطرف گفته می تناقض غریبی وجود دارد،فتارمگبرای آن  نیست. غیرمهارتی

 دیجیتالی کردنکه  شود،دیگرگفته میاند. ازطرفها ایستادهغیرمهارتیصف اول واقع دردر ازبین خواهند رفت و آن «دهنده

ساعت آموزش داد و درکنار دستگاههای  5تا  4، جمع آوری کرد از خیابان» ر راهادهد، کارگران غیرمدرآینده اجازه می

حتی همزمان  دهد وهمه کارها را مستقال انجام می دستگاه خودکارکه  ، باوجودیکه معروف است،«ها قرار دادخودکار یا روبات

 «هادیدهوزش آم »های آینده دردردهه تاربط هستند. طبیعچکار باید بکند. هردوی این گفتارها بی گوید،ه مییافتبه کارگرآموزش 

فت. اما اوال این پذیرغیرمهارتی کردن انجام خواهد  -روندهای مهارتی و انجام خواهد گرفت.جابجائی مولده  ساختارنیروی و

کمک به آوری بزرگتری  هرموجبات فنوتازه اصال با اقتصاد کردن باصرفهباره ا هر، یدیجیتالی کردن تاکنون همیشه، با یا بدون

سرمایه داری است. ثانیا موضوع قانون طبیعی روند گردش سرمایه دراد متصل بوده و خواهد بود. این یک اقتص کردن باصرفه

اقتصادی  هشاخدرهر دیجیتالی کردنثانیا موضوع  گذارد.اقتصادی بطورخاصی بنمایش می هشاخخود را درهر دیجیتالی کردن

دیجیتالی  »تحت عنوان های اقتصادیهشاخها و انتشارات بررسیکند. تنها الزم است مهمترین مطرح می ایویژه خود را بطور

درتأمین انرژی  صنعت فوالد طوری دیگری تا درصنعت داروسازی، که این مسئله خود را در ،ببینیمرا مطالعه کنیم و  «کردن 

تاری وغیره مطرح پرس -های بیمارستان وهشاخطوردیگری تا درصنعت ساختمان، درحوزه تجارت کامال بشکل دیگری تا در
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-تقریبا کلیه سرمایهاما تمام جاها بطورگوناگون مطرح خواهد شد.  های شغلی درفرصتحتی مسئله تأثیرآن بر . بدین خاطرکندمی

ه آنها را بطور روشن شاخهنوز دیجیتالی کردنگذارند، که شمای مشخص فرض را براین می هماهنگی های اقتصادهشاخداران 

       دربارهتوان سپس می تغییر خواهد کرد، چطور، درچه زمان و تا چه حدودی،اما اگر اصال ندانیم، که چه چیزدربر نگرفته است. 

یک ابزار  هازنیاینگونه گمانه .ردزنی و وراجی کگمانهآینده، حدود مهارت وغیره فقط حدس و« یشغل تمکانااحذف »

دیجیتالی شود، که آنها از روند به ماهرترها اغلب القاء می .هستندو یک شکاف دیگری درطبقه  ایدئولوژیک مبارزه طبقاتی

به  از یاد برود.نباید با روبات و دستگاههای خودکار  دیگر تهدیدطرف ازحتی اما  - گرفتخواهند قراردرجایگاه بهتری  کرددن

ت، اما شاید این یا آن روبات یا دستگاه گان قرارخواهند گرفآنها درطرف اصلی زیان دیده گوشزد خواهد شد، ماهرکارگران نیمه

 گردد، به گمانهدراین رابطه آنچه که فقط به مهارت  برمی کمکی احتیاج داشته باشند. خودکار یک یا دوتای ازآنها را بعنوان افراد

 دهد و بطورمیانجام دیجیتالی  شود. یک مثال : کارگری، که کاراغلب به چیزهای واهی بی سروته مربوط میواساس  زنی بی

زیرا روبات خیلی سریعتر و ، ( نیستیشود محتاج مهارتی بخصوصی)بیشترمثال با یک روبات سروکار دارد، که گفته می

بلکه خیلی  روبات،« هوشمندی» ) اغلب دراین ارتباط بهرحال نه بهکندمی کند،عمل عمل که بتواندازهرانسان ، بهترو پیچیده تر

 اما انسان، باصطالح رفیق روبات، باید روبات را در گردد(.اشاره می عات و سرعت بکارگیری آنهامبتذل به بزرگی حجم اطال

انسان العمل نشان دهد، غیرمترقبه، خراب شدن درروند فنی واشتباه روبات وغیره تحت نظر داشته باشد و عکستغییرصورت 

)زیرا روبات  میرنماید، روی بهترکردن پروسه فنی کار نمایداو را برنامه ریزی کند، او را تع« خودکاری» باید باوجود تمامی

ازخیابان آورده شده » تواند، اگرکه او دراین زمینه برنامه ریزی شده باشد(. حاال یک انسان، کهتواند یا فقط خیلی محدود مینمی

، باید کسی باشد، که روند نیاز استمورد قادر به همه این کارها نیست. انسانی که دراینجا « ساعت آموزش دیده است 5تا  4و 

درمورد دستگاههای سب کرده باشد. این چیزی دیگری جزآوری را بفهمد، برروند فن تسلط داشته باشد و با آن تجربه کفن

و  کاتهکسا. تا زمانی که همه چیز بدون سازی( نیستیک ماشین کاغذ )مثال «آالت بزرگماشین » یا اصال تاکنونی خودکار

شود)این یک روش مورد عالقه نویسنده تازه کار گر بود، که آیا المپ قرمز یا سبز روشن مینظارهباید فقط یش برود و لی پشکم

اما اگر المپ  مسلما نیازی به مهارت ندارد. آالت را ازنزدیک ندیده است(بورژوا است، که تاکنون یک کارخانه یا یک ماشین

و باید کاری انجام داد، بالفاصله مسئله طوردیگری خواهد شد. حتی درحالت روند  قرمز روشن شود یا مشگل دیگری پیش آید

یک تناقضی خود را عیان می کند : دراینجا تقریبا همیشه درجاهای مشخصی دخالت انسان مورد نیاز است.  استهکاکبدون 

اما چگونه باید اینکار انجام  - را برطرف نماید لکفنی ازعهده برنیآمدن، اشتباه، مش، تا ازروندهای ماندانسان مورد نیاز باقی می

صالحیت اسبی درمورد آن کسب نکرده باشد وهیچ تجربه منو شناسد و برآن تسلط نداشته باشدگیرد، اگرهمان انسان این روند را ن

 هاردذگدندان برروی جگر رگریبان بشنوند،رود، که سرمایه داران با این تضاد درآینده سرداینکار را نداشته باشد؟ این انتظار می

 . با آن درگیر نمایند خود رااغلب و 

 

خدمات )کارخانگی(  ازطریق شبکه جهانی ارتباطات ی کهپالتفرم) (crowd word)متنوعمدرن و کار « کارخانگی» -5 -7

  موسسه یا شرکتی باشد( آن کارمندکند، بدون اینکه انجام دهنده خود را عرضه می

 

 این است.«کارخانگی» اندازهایجاد بی پذیرگشته امکانشبکه جهانی ارتباطات اطالعات که بادیگر توجهیک تظاهر قابل

این شکل ویژه  اصوال تا دهنداجازه میشبکه ارتباطی و دیجیتالی . ابواب جمعیدآیمی نظربه  متنوعاصطالح کاره ب بخصوص

وبستن آن به چرخه روند دستگاههای  کارتخصصی(نیروی غیرتخصصی)بعضی مواقع هموبیش ناچیز اساسا کمبا کارمزدبردگی 

« زدائینظم  »، کارپائین آوردن مزدهمخوانی دارد : «با روح زمان» کارمتنوع بطورکاملبهرحال  .پذیر گرددامکان خودکار

و ازبین بردن  تهی کردن زمان زندگی به زمان کار برای سرمایه،مکان تبدیل کردن حتی اال ،شرایط کاری و تغییرشکل سخت آن

  کارمتنوعجانبه نمودن آن... تقریبا چیزی مثل  و یک یبیشتر روند کار تاکنون خدمات اجتماعی، قطعه قطعه نمودن سیستم

(crowd work)  کندامروزی را منعکس می «دنیای کار »نفوذ مجموعه تکامل. 

(4- ریدلتنس آتنوع درسرمایه داری امروزی از مورینمایش جامع از نقش کارمت یک(Moritz Altenried)  : پالتفرم بعنوان » است

 (187شماره  PROKLAهمانجا، در  175، ص «و کارمتنوع دیجیتالیسم تیلوری« کارخانه

 

   سرمایهوارگی  بتـ  و یئش -6 -7

 

 معتبرمثل گذشته صنعتی شدن سرمایه داری به ضمیمه ماشین آالت تبدیل خواهد شد، همچنان  طیکه انسان در مارکسی، ارزیابی

خواهد بیشتری شدت  دیجیتالی کردن یروند صنعتبا  -وغیره کار «خودسازماندهی» برعکس افسانه سرائی درمورد -است و این

درحین اینکه کار » نویسد : کند و میمی« تحلیل رفتن عضالت انسانی، اعصاب و مغز» کس صحبت از کار بعنوانمار گرفت.

کردهای بدنی و رده و کلیه عملک وارد او برعضالت فشارهمه جانبه ،انگیزاندبرمیاندازه ب را بیاعصا لسلهماشین آالت س با

را از  بدین سان که ماشین آالت نه کارگر شود،ابزاری جهت عذاب جسمی می ،. حتی ساده شدن کارداردفکری را مشغول می

، بلکه همزمان روند ارزش کارنه فقط روند  جائیکه اوتا دارانه، تولید سرمایهکلیه سازند. آزاد می بلکه کار را ازمحتوا کار،

کارگر را  است که شرایط کاری این برعکسبلکه  شرایط کاری، که است کارگر این نه که است، دیگر، باهمافزائی سرمایه
ازطریق تبدیلش به بزارکار اآورد. میبدست را  واقعی باالی ی فنی دستسازواژگون گیرد، اما تازه با ماشین آالت اینمیبکار

زنده تسلط دارد و برنیروی کار مرده، که سرمایه، بعنوان کاربعنوان کارگر خود درمقابل خودکار درهنگام روند کار  دستگاههای
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 کار خود بررویکاردستی وتبدیل آن درقدرت سرمایه  توانائی فکری روند تولید از شدنجدا گیرد.قرارمی کند،از او تغذیه می

خرده کارماشینی تهی شده بعنوان یک  مهارت مجزای فردی، .بخشدتحقق می بزرگ.. بربنیان ساختارماشینی کردن صنعت را.

آن  هستند و باسیستم ماشینی  شمایلکه در اجتماعی، انبوهطبیعی عظیم و کارنیروی زیرا  ،بین می رود از درمقابل علم جانبیچیز

  .«است جدائی ناپذیر رشد کردهبرآن انحصارش ماشین آالت و  درمغزشکه ...،ندهدمیرا تشکیل (master) ’استادی‚قدرت 

 ازماست.( متندر یبارخطوط  همانجا، 445ص ،آثار مارکس و انگلس جلد  ،1د جل« سرمایه)» 

 

که ، ییارازگر»مارکس !اعتبار داردروباتی شدن  -و رصنعت خودکااز«کارمرده برروی کارزنده تسلط قبلی،» بیشتر تاچه اندازه

 اتیمقدمکاریک  ،«نتایج بالواسطه مراحل تولید» یا حتی در« سرمایه» به تفصیل در سه جلد را «استدررابطه سرمایه 

بارآوری کاراجتماعی...خود را بعنوان بارآوری سرمایه، و نه بعنوان بارآوری کار به :»  توصیف کرده است« سرمایه»بر

دررابطه سرمایه اصوال قراردارد، اینجا)توضیح : با زیر مجموعه واقعی قرارگرفتن کار به ی، که ایگذارد... رازگرنمایش می

  همانجا.( 104، ص «نتایج...«)» سرمایه، یعنی به زیرتسلط کامل سرمایه رفتن کارگر(خیلی بیشتر تکامل خواهد یافت.

 

 19منتشرشده درسال  ،1جلد « سرمایه» ششم فصل رایدرنظرگرفته شده ب در اصل ،«نتایج بالواسطه مراحل تولید» مارکس :  -44)

سسه انتشاراتی ؤط متوس 009توسط موسسه انتشاراتی نقدنوین فرانکفورت، تجدیدچاپ مجدد درسال  1996درسال  درمسکو، تجدیدچاپ

تنظیم شده ازطرف  سرمایه 1یک جمعبندی از جلد -1 -1: سرمایهکارل مارکس »  تحت عنوان تیتر بی معنی و سردرگم کننده( Dietz)دیتس

 (کنیم.موسسه انتشاراتی دیتس نقل قول می 009از چاپ سال  جاهای دیگر ما دراینجا و در«. نویسنده

 

-)ماشین تولید بعنوان ابزار ودرشکل ضمیمه شدن، درمقابل کارگربعنوان بارآوری سرمایه  -یایکل رازگردرش -بارآوری کار

 غیر» اجتنابغیرقابل ی ومادآالت با ماشین .شودظاهرمی...(پالتفرم شبکه جهانی اطالعات ،جیتالیدیآالت،رایانه،شبکه ارتباطی 

شود، ظاهرمی که بعنوان شئیگیرد، ها... چیزی درمقابل انسان قرارمیپالتفرم ی،جبرمحاسبات  ، بانکهای اطالعات،«یماد

رابطه طبقاتی درپس آن ید کند و درجریان نگاه دارد، به همان شکل قرار دارد، تا این چیز را تولدرحالیکه درپس آن کارانسانی 

اما تهدید نه ازجانب  ، رابطه طبقاتی مابین استثمارگر و استثمارشونده، مابین ارباب و بنده غیرقابل مشهود است.استگرفته  قرار

آفرینی سرمایه کار، که همزمان روند ارزش روند)» ، بلکه شکل سرمایه دارانه و بکارگیری آن دیجیتالی کردنآالت ونه ازماشین

-آوری، نه تنها بکارگیری آن(، یک فنحتی برجسته کردن خود فنآفرینی)و برجسته کردن آن بعنوان تنها وسیله سود «(است

چه شته و آنگاساس منحرف بی تکامل بارآوری کارانسانی خم، فلج، گمراه، ترمز و درمسیر آوری، که باوجود پیشرفت بالقوه

 شود.میباید باشد، علیه حاملین اصلی این پیشرفت، یعنی طبقه کارگر، بکارگرفته بعنوان پیشرفت جهت استفاده تکامل اجتماع می

 

: چه زمانی، چگونه و چرا آن ای خواند برند استفاده هچ معین آوریازیک فن  سرمایه داران ،می شود آن مربوط به ،ر اولدرنظ -45)

خود مهرسرمایه  -ن تکامل یافته استدرشکل مشخص، که خود درآ -آوری اما هرفن ؟گرفت دخواه قرارده استفا مورده واجراء، بکارگرفت
کم و بیش بزرگی خصلت استثمارگرانه به آن چسبیده است. بدین خاطر او خود را بدینسان و نه طوردیگری درمقیاس  و داری خورده است

خواهد شد،  مربوطبآن دهد. آوری نیز خود را طوردیگری ازجامع سرمایه داری تکامل میی حتی فندریک جامعه سوسیالیست دهد.تکامل می
 شدنش درمقابل تولید کنندگان، یعنی کارگران، وجدائی کاردستی از کارفکری را یئبرطرف نموده، شابزارتولید را  که خصلت سرمایه دارنه

ازسر بر روی » آوریبرد، بدین طریق که باتغییر خصلت طبقاتی جامعه حتی فنبرا باال و عامل بالقوه تکامل نیروهای مولده  نموده برطرف
بآن یک مهرنوین  را برطرف نموده و -آوریفن -فقط ظاهرا مهرسرمایه داری خنثی طبقاتی -انقالب بدین خاطر «.قرارخواهد گرفت هااپ

شبکه های سوسیالیستی و . دستگاههای خودکار و روباتزدگر خواهد بجای بندگی طبقه کار بخش رهائیخودازنوع، سوسیالیستی، برمبنای 
  (خواهند رسید.یگری از سرمایه دارانه آن به نظر سوسیالیستی چندین برابر طورد جهانی ارتباطات

 

 ت.فقط یک طرف آن اس« مجازی»درهیبتی ازجهان مه آلود سرمایهرابطه شدن در یئش تقویت سرمایه، رازگرانه تقویتا این ام

، تکه تکه شده، کاریکنواخت، دریک نوع بد تیلوریسم شدهد سفااندازه خیلی زیاد و دنیوی بی «جسمانی »باالیاو با استثمار زیرا

طریق حتی بیگانگی کار شکل افزایش یافته زیرا ازاین ،همراه است حقوقی کامل،، با دستمزد بخورونمیر و درشرایط بیدیجیتالی

شکستن ، یعنی بالقوه، درهماست، این تکامل حتی عنصر ضد خودشازآنجائیکه همه چیز بدینسان  -وردآدرمجموع بدست می تری

، اما درآن حداعالء رسانده خواهد گشت عالءبیگانگی به تفسیرمارکس، به حداقهرآمیز رازآمیزگری، را باخود همراه دارد. 

مناسبات سرمایه دارانه، طرف اصلی باشد، که از  انهگرراز طرفیکد توانگردد. درمدت زمان طوالنی میبرضد خودش برمی

طریق زا آنشکند و دیگر درهم میحدت بخشد، طرف زمانی، تضاد خود را به اندازه کافی اگر اما  -نگاه کارگر دور مانده باشد

روابط سرمایه  ادیکال با ر به قله رسانده شده کارگران از روند کار اصوال تازه برش انقالب پرولتری حل خواهد گردید. بیگانگی

را  تسلط کامل روابط بورژوازی،سازماندهی روند کاری سرمایه دارانه و  ابزارتولید،لیه مالکیت خصوصی بر یعنی با ک، دارانه

 (Montezuma)ومازناسبات تولیدی است. انتقام مونتهکردن م رادیکال اساس نیروی محرکه زیروروبیگانگی  گرداند.ممکن می

د جلوی پیشروی اسپانیا بطرف کریمبیهوده کوشش  ،1466حدود سال ، (Aztek)آخرین فرمانروای قلمروی آستکوما، ز)مونته

، یا به بیان هگل، میرد.(در زندان می 150د و درسال شواسیر می (Cortés)مرکز مکزیک را بگیرد. او درمالقات با کورتس

 بند زدهانقالب  پایو بهرحال به دست ،می چربدبرآن تمایل وجود دارد ون نفی درنفی. تا زمانیکه برعکس چیزی جهت دفاع کرد
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با و در روند بعدی کند میدریک عمل انقالبی قدرت را تصاحب بیگانه شده کار  روندبا و شده  غصبکار ابزار کارگر شده است.

 .آوردخود درمی ب تصاحبه کار را  رو کردن مناسبات تولیدی شرایط کاری و کنترل خود بر روند و زیر

 
گیرند. این کار زنده نیست، که خود را که ابزارتولید را، بلکه این ابزارتولید هستند، که کارگر را بکار میاین کارگر نیست،» ]

بخشد، بلکه این کار شیئیت یافته است، که خود را ازطریق مکیدن کار در شیئیت یافتگی بعنوان ارگان عینی اش حقانیت می
کند. ابزارتولید بدین شکل عمل می ، سرمایه بهتبدیل  ارزش افزائی ارزش،جهت  ازاینطریق ؛دهده داشته و افزایش میزنده نگا

آفرینی یله ارزشحاال بعنوان وسفقط . کار زنده شودظاهر می کار زنده بزرگ یک مقدارمکان االحتی مکندهحاال بعنوان فقط 
 بدین جهت دوباره ابزارتولید) تا درجه باالئی( درست )بدینسان(ایه شدنش را... بدین خاطر سرموشود میارزش موجود ظاهر

. درست شودمرده بر کارزنده ظاهر میذشته کارگقت اکنون بعنوان سلطه ودرحقی سرمایه درمقابل کار زنده بعنوان هستی
بعنوان تلف شدن  بعنوان تالش، کار. دشومیزنده دائما در روند ارزش افزائی شیئیت یافته شده جذب کار ارزش آفریندهبعنوان 

 اشدر روند شیئیت یافتگیبعنوان اینکه  ،ارزش آفریندهبعنوان  ، کار کارگر،نیروی زندگی، عمل شخصی کارگر است. اما
 نیروی ینا د.شوآن میجذب نده ارزش سرمایه، ده خود یک هستی ،دوشمی ، بمحض اینکه در روند تولید وارد باشدمی
و خیلی ارزش آفرینی خود و آن روند بعنوان روند  ؛است بدین خاطر نیروی سرمایهارزش و خالق ارزش جدید،  رندههدانگ

بربنیان تولید  .استارزش بیگانه  خالقبعنوان  او دخوباهمزمان  است،که ارزش خلق شده ازطرف او بیشتر فقیرکردن کارگر،
 بعنوان اینکه بهرحال به آنان محول شده ...،سرمایهبه ظاهر شدن در تبدیل د انائی شیئیت یافتگی کار،خوسرمایه دارانه این تو

 به ، بعنوان ارزش مصرفی، بعنوان ابزارتولیداشیاءبعنوان  خصوصیت، که آنان...، جداناپذیر از آنان، بدین خاطر بعنوان 
بدین خاطر، که مناسبات تولیدی معینی را شوند، و سرمایه ظاهر می سرمایه . اینها بدین خاطر بهرحال بعنوان، استنظرآیند
جلو  یئشاجتماعی معین، که در درون تولید صاحب شرایط تولیدی بسمت ثروت کار زنده بعنوان یک  هابطدارد، یک ربیان می

، شودظاهر می اشبعنوان کاال، بعنوان کیفیت شیئیت یئشصادی تمقررات اقو یئیک ش آید، کامال مثل ارزش بعنوان خاصیتمی
حقیقت تسلط در گذارد.به نمایش می یئخاصیت یک شآورد، خود را بعنوان شکل اجتماعی که کار درپول بدست می کامال مثل

ان مستقل شده)...( برروی خود کارگر شرایط کاردرمقابل ان فقط تسلط مستقل شده، کارگر انبرروی کارگر انسرمایه دار
روی انسانها، کارمرده برروی کارزنده، تولید برروی تولید بر یئن خاطر تسلط شبدیاست... تسلط سرمایه داران بر کارگران 

 است، که خود را یزندگی اجتماعی است، زیرا این روند تولید همان رابطه در تولید مادی، درواقع روند درکل این کننده است...
برعکس. در نگاه تاریخی این واژگونی بعنوان گذارد، واژگونی ذهنییت درعینیت و حوزه ایدئولوژی درمذهب به نمایش میبر

چون وچرای کاراجتماعی، ، یعنی نیروهای مولده بیعنوان چنین به شود، تا خلق شدن ثروتنقطه عبورضروری ظاهر می
بایست به ضرر اکثریت اجبار نمایند. می را تشکیل دهند، توانند تنها اساس مادی یک جامعه انسانی آزادای که مینیروهای مولده

 ی مستقل درمقابل مذهبنیرو اش را ابتدا بعنوانفکری یونیر کامال آنطوریکه انسان باید ،عبور کرد ازمیان این شکل متضاد
باالتر از سرمایه دار قرار دارد، از آخری که  اینجادر است. تا این اندازه کارگر ازکارش خود روند بیگانگیشکل دهد. این 

برعکس دریک یابد، درحین اینکه کارگر بعنوان قربانی اش رضایت مطلق خود را می آنرد و دردرآن روند بیگانگی ریشه دا
، انتشارات «نتایج بالواسطه روند تولید» ) کارل مارکس،  «کند.گری قراردارد و آنرا بعنوان روند بندگی حس میرابطه طغیان
 [همانجا.( 67، ص 009دیتس سال 

 
 یرالاسو روبات  کنترل ـ هدایت افسانه سرائی درباره جهان -8

 

یک مکانیک اتریشی 1769ا کند. درسال دوباره امروزه طرفدار پید« ترک شطرنج باز» داستان قدیمی اگر تعجب آمیز نیست،

 ماشین شطرنج مکانیکی، را ساخت. حرکات برروی صفحه شطرنج بعنوان حرکات ماشین ، درواقع یک«رایانه شطرنج»  اولین

. این کردجابجا میبرروی صفحه شطرنج را این حرکات مکانیکی  با لباس ترکی رسیدند و یک عروسکنظر میبه « هوشمند» 

 د(.نمودوی آنان را مغلوب  هرو بازی کرد) آنموقع توجه زیادی را بخود جلب نمود. او حتی درمقابل فردریش کبیر و ناپلئون در

درواقع  - نامگذاری شده است« باز شطرنج -ترک »سبب به این (Amazon)آمازون “Mecanical Turk“کارمتنوع - پالتفرم

 کارانسانی و بدین خاطر، نیزفقطدرپشت آن حتی و می کند  وانمودفقط چیزی را نیز ، که او شود گفتب، که گویا آمیز کنایهبنوعی 

 است.  رازگرانهاما بشکل  ،درشرایط امروزی استثمار اجتماعی،نزد آمازون 
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که با یک ماشین شطرنج بازی کردند، توانستند پشت صحنه ماشین را ببینند، تصور میمان، درحین اینکه انسانها نمیدرآن ز» 

 اطالعات ای بر روی شبکه جهانی ارتباطات، که هرگونهصفحه)(Google)گوگل که امروزه براین تصور باطل هستند، کنند،می

زبان را کامال و مثل یک خودش به تنهائی و روبات  ،رفته است، تصاویر را بشناسدبه تنهائی یاد گجستجو کرد( توان درآنرا می

 خود» ،«خود انجام دهنده» نسبت به یقدم به قدم خرافات (.6، ص )آنسبورگ«فرا گرفته است ،بطوردرک مستقیم کودک،

مکان االحتیو -گذارددم بجلو میق« بیرون دادن  تنخویشاز» خود، حتی «هوشمند» ،«درک مستقیم» ،«خویشسازماندهی کردن 

هر  یک حقه بازی است، زیرا هرقدم،همه اینها اما  .آیدپدید میدستگاههای خودکار و روبات تکامل یافته  نسبت به توانائی بشر

Chip صفحه نازکی که برروی آن ترانسیستورهای زیادی قرار دارد(، هر(  Sensor(  الکترونیکی حساس برای اندازه شاخک

مربوط  خاطرریزی یا ساخته شده است و بدین العمل وغیره ازطرف انسان برنامهنور(، هرعکس ی درجه حرارت، فشار یا گیر

یا تنها یک تنها یک برنامه ریزی اشتباه  .گرددمی - «هوشمند»نادانتقریبا تا اغلب  -هوشمندی انسانو مطالبه درجهبه  هستب -

درماشین  العمل ازطرف آنها(های حساس و بالطبع بدون عکسشده یا ناشناخته برای شاخکبرنامه ریزی نحادثه پیش بینی نشده) 

بایست این مفهوم، همینطور سازد) البته نمیدست و پا بسته برمال میخود را بعنوان یک نادان « هوشمند» و روبات -یا حوزه آن

، تکاملالعاده تطابق وتواند توانائی فوقینی نمیروبات بکار برد(. هیچ ماشرا بصورت معقول برای یک « هوشمند»مفهوم

بنابراین تنها هوشمندی واقعی انسانی) منظوردراینجا ضربان درک، ضربان فعال حساس، ضربان احساسات و... قدرت تجربه و 

 .باشدعمل انسانی است( را داشته 

 

بطورمثال باید » شود: استدالل می تعمقاوقات بدون چگونه بعضی دهد، نشان می Fraunhofer IAO« آینده منظر» از یک مثال -46)

 معیّناطالعات  -آوری، که برای آن هنوز هیچ فندهد انجام کار ،تاکنون بکارگرفته نشده مواد جدید برروی یک ماشین برش لیزری امروزه
 را وزه یا دستی توسط فردی که ماشین، بدینسان این اطالعات امرنیست دمورد نیاز برروی ماشین موجو برش لیزری روندبرای  ای شده

بیآورد، یا اینکه ماشین  مناسبی را همراه ه شدهآوری پروراند. آینده شاید موادخام فنشودیا دستی هدایت می گیردانجام می ،اندازدبکار می
: محصول کار  Fraunhofer- IAO) «بتواند خود اطالعات را خودکار ازسیستم ذخیره شده یا حتی از ماشین دیگری بخود انتقال دهد.

ه برایش برنامه نک، آنچه را که کمبود دارد، بخاطراینطور! ماشین خودش بطور خودکاره ای( ک58 ، صانقالب صنعتی  ینچهارم -ندهیدرآ

ی و جبراسبات چه کسی مح کند. آورد؟ از موادخام یا از ماشینی دیگر بخود منتقل می. ازکجا برای خودش میکنداهم میریزی نشده است، فر
 به واسطه واسطه نی دیگر ضبط نموده است؟ گویا دراینجا فقط مربوط به جریان انتقال ساده یکاطالعات موجود را برروی موادخام یا ماشی

مه برنا ی ضبط نموده باشد و ماشین های ما را آنطوریچیزی را برنامه ریزی کرده باشد و درجائ ی باید یک انساننامک دیگر است، اما در
   فراهم گرداند.( برای خود ازآنجا ریزی کرده باشد، که او آنها را

 

، شودمیوانمود دراینجا دوباره اینطور  .سرمایه است -و رابطه کاال گرایییک شکل مدرن راز لی کردنادیجیتخرافات نسبت به 

یافتگی بجای یئاشیاء و رابطه شاهند داشت. خوتر : اشیاء با ما سروکارنه با انسانها یا واضحکه ما با اشیاء سروکار داریم و

برند می پیشرا  کارمتنوعدیجیتالی ها کار تسمه نقاله و پالتفرم  ماشین ظاهراآید. میماعی مابین انسانها و طبقات بنظررابطه اجت

، کردهسرکوب  ا را استثمار،که منیستند،  یعنی طبقه سرمایه داران سرمایه، این گویا -ندهستنیروی کارانسانی نیاز ازبی هربار و

باید بمبارزه طلبیده و  که - د و غیرهنکنبه خیابان پرتاب می ما را ما را تکه تکه وخم و درصورت لزومد، کارندهآزار می

 آوری باصطالح خنثی طبقاتی است، خرافاتی که بی اختیار دری مطابق خرافات نسبت به یک فنایراین رازگ سرنگون شود.

، بندگی و «دیکتاتوری بزرگ)» یا جهنم «..(آزادی کار» دمکراسی، خود ازآن آسمان)ترقی،و ایستاده الی کردندیجیتمقابل 

 همه چیز به تسلط روابط طبقاتی وابسته و یک مسئله مبارزه طبقاتی است.  ای( را انتظار دارد. درحقیقتبیکاری توده

 

بیشتر نقطه شروعی برای  ندازهاباشد، به همان  یش ازهمه با هرفرد،ب ،گرانه ترحیلهو یافته تر گسترش خطوط ارتباطیهرچه 

    پذیرتر خواهد گردید. خطوط ارتباطی تاکنونیزیرا ازاینطریق هرچه بیشتر قابل تهاجم و ضربه شود،مبارزه طبقاتی ایجاد می

اگر کل زنجیره تولید صادق خواهد بود،شتر این هرچه بی -فعال چنین توانائی را دارا هستندهای تحویل دهنده( زنجیره«)جسمانی» 

کلیه چیزهائی را که بتوان درجهان اطالعات و  خطوط ارتباطی تنگ تری باشند.در در رأس« های ارزش افزائیزنجیره» و

ه نمود، آنطوریکداغان نمود و برنامه ریزی کرد، می توان همینطور برآن تهاجم و  ضبطبدست آورد،  دیجیتالی شدهارتباطات 

-درسیستم رایانه - های فیزیگیخرابکاری»توان حتی همه بتوان یک مؤسسه را اشغال نمود و مدیران آنرا به گروگان گرفت، می

ی، اما حتی دستکاری درعملکردهای معمولی و ازکار اگرفت. خرابکاری تبهکارانه درسیستم رایانه را بعنوان گروگان« یا

حتی یک فعالیت سندیکائی یا سیاسی   تواندنمیچرا  -ها درصدر برنامه روزانه هستندها و پالتفرمانداختن سیستم رایانه

  ؟باشد ضعیف و فرسوده کردن دشمن طبقاطیتدر ی یک حرکت سودمنداخرابکاری درسیستم رایانه

 

 (Walter Benjamin)نامییوالتر بندهد.حتی اجازه یک تفسیر انقالبی تسلی دهنده را می شطرنج باز -داستان ترکعالوه براین  

که طوری ساخته شده است،  خودکاری وجود داشته باشد،مشهور است، که باید دستگاه» دنبال کرد : 1940 این داستان را درسال

کند. یک عروسک تضمین می دوخبرای را که برد دربازی  دهد،بپاسخ  را با یک ضد حرکت دیگری نج بازهرحرکت شطر که

آئینه لب، درمقابل صفحه شطرنجی نشسته، که برروی میز وسیعی گذاشته شده است. ازطریق یک سیستم درلباس ترکی، قلیان بر

که استاد  بود، درحقیقت یک کوتوله خمیده درآن نشسته که این میز ازتمامی جهات قابل رویت است. رسد،نما اینطوربه نظر می

دهد، که اگر این را برفلسفه و امین اینطور ادامه مییبن «ست.کرده ادر بازی شطرنج بوده و دست عروسک را با نخ هدایت می
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کند همینطور یک ما حرکت میتاریخ منتقل کنیم، سپس به تصویری برخواهیم خورد، که درپشت این داستان، که جلوی چشم 

       - گذاردش میرا به نمایقوانین تاریخی  شضرورت ازمیان بردن اعه طبقاتی وجام از کند، عروسکی کهعمل می« عروسک»

با  -حتی ،شدخواهد  (1، تز«درباره مفهوم تاریخ)»  «نامیمکه آنرا ماتریالیسم تاریخی می عروسک باشدباید همیشه برنده » و

 !یموقت یها یوجود همه سخت

 

 سرمایه داریخودکار یا روبات درماشین کارگی درباره خصلت بت وار -«سازدآمستردام خود را میپل در» 
 

ال فع.» کندمهیج ساختمان پل خودنمائی می پروژهک ی 015/17/6درتاریخ4(N 24)س این خبرغریب فرستنده تلویزیونی اخباردرپ

کنند، که ولی محققان ساختمان پلی را برنامه ریزی می نیروی انسانی زیادی را الزم دارد.ریزی وساختمان یک پل، برنامه

»  پرطمطراق تر بعدی اینگونه بود : حداقل یک تیترخبری «.’ ریزدمیقالب  ‚خود ،ی تا کرانه دیگراخودش را از کرانه

اجراء  دردست 015. پروژه ذکرشده دراواسط اکتبر سال «ندزریمیقالب ل آمستردام اها پل فلزی را برروی کانروبات

 ی از آن درابواب جمعی منتشرنمود.سساخت آن تا حدی پیش رفت کرده بود، که بتوان اولین عک 017درپایان سال قرارگرفت. 

-http://www.google.fr/search?q=3D Br%Ce%BCcke+Amsterdam&client=firefox       عکس انتشاریافته برروی -1)

b&dce=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjsu9rMzdTYAhWqLMKHRv3Bm8Q7Aki

Mg&biw=1384&bih=788) 

، آیا ساخت پل طبق زمان پیش ختانگیاین سئوال را برمیکه  -ه بودرسید به اتمام زمان، اینتاپل زساخت ا/بعدازدوسال،گویا 

به آن ببینیم که آیا ؟ است و دوام و درخاتمه بدون هیچگونه خطر احتمالی قابل استفاده به اتمام خواهد رسید 018بینی شده تا سال 

 تبدیل خواهد شد. آورحیرت یک خرابهبه  شده یا فقط آوری اعالنانقالبی درفن یک پروژه موفق و

آخری بدین خاطر درنظراول خیلی اعجاب برانگیز و  -شودیک پل می« قالب ریز» تا وردیگریتصّ  قالب ریزازیک درواقع 

نکه بترسانند(. خواهند انسانها را به تعجب واداشته و یا ایرسد)این شاید بکلی یک هدف موردنظر است، زیرا میغریب به نظرمی

ارتباط  زیادی برای پروژه پل بکارگرفته شده روبات  معمولی قالب ریزبا این  کند؟چکارمی یاچیست و« قالب ریز» یکاصوال 

را صنعتی  هایروبات ،MX3D نویسد،این شرکت درباره خود می» د. اردهقر مصرف جزاینکه مصالح را بیآورد و مورد -ندارد

 MX3D-روبات فلزبخشد...افزار برای کنترل آنرا تکامل میکند و نرمسه بعدی مجهزمی -ابزارهای با بازوی چندمحوری با 

. درهنگام عملیات ریزدبقالب   ’درهوا‚و مس را  مثل فوالد، آلومینیوم، برنزفلزی  موادمختلف های دگمهفشارتواند با کمک می

سفت  تواندمیه زیرالیکه  ،کندمیطوری تنظیم سرعت را و شودمی هریخت الیهه به الیمقدارکمی از فلزذوب شده توسط روبات 

کامال آهسته تر از  ’قالب ریزیعمل ‚ شدن آهسته. ازطریق روند سردخته شودیر روی آنبردیگری ه الی اینکهاز قبلبشود 

ن بریده، تراشیده، که باآ یک چنین دستگاهی بهرحال، ،صنعتیچیزی نیست جزیک روبات « قالب ریز« » مصالح دیگر است.

سوراخ، پیچ، جوش، متصل، رنگ و غیره نخواهد شد، بلکه برای یک روند تولیدی درنظرگرفته شده است، که درآن مصالح از 

 ریخته خواهد شد.  دیجیتالید فلز داغ شده، الیه به الیه برطبق یک نمونه اگرسانتیدرجه  1500موادخام معین، دراین مورد تا 

 

(- آزاد و یا  اههای حرکت کننده با چندین محور جامع قابل کاربردی هستند، که حرکات آنها باتوجه به نتایج حرکاتتگتی دسروبات صنع

درصورت لزوم  مجهز به شاخک هستند. آنها با چنگ  بخاطر درجات آزاد)یعنی بدون دخالت مکانیکی یا انسانی( قابل برنامه ریزی و
انجمن مهندسان «) ای را انجام دهند. توانند کار یا کارهای تکمیل کنندهل کننده قابل مجهز شدن هستند و میانداختن، ابزارکار یا وسائل تکمی

 (انجمن مهندسان آلمانی 860 خطوط اساسی -VDIآلمانی 
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-اتقبل که روب نیست، بلکه فقط یک روبات صنعتی است. برای اولین بار ازچند دهه« هوشمندی مصنوعی» بنابراین صحبتی از

هائی ازپل را جوش دادند، مطمئنا بعنوان خیلی کمترغیرمترقبه دهنده بجای جوشکاران برروی پل قرارگرفتند و قسمتهای جوش

مورد پل آمستردام جالب است، خود را با یک ی درتولیدفن  آوری بود. ازنظرعلمی وبه نظر نرسید و این حتی یک پیشرفت درفن

جدید دراین پروژه همچنین خود روش  مشغول نمود. زرگ درنظرگرفته شدهب ساختمان فلزی وشسه بعدی برای این ر -قالب ریز

« قالب ریختهدرهوا » ، بلکه“square box„« محفظه» سه بعدی معمول دریک  -قالب ریزاست، زیرا نه مانند  قالب ریختن

پل با کشد، تا یک . تقریبا سه سال طول میندک   ی نهایتب یدر رونداست و بسیارباال قیمت برای این نوآوری مخارج  خواهد شد.

یک  برروی آن با نتایج مثبت همراه باشد. اتآزمایشواقعا به پایان برسد و  018 ژوئیهتازه اگر تا  -متر به پایان برسد 8طول 

در مدت زمان  تواندمی(های جوش دهنده...، روباتدیجیتالی شدهآالت چنین پلی باین نوع وطول با وسائل مرسوم) جرثقیل، ماشین

نه فقط به یک :  شته استگذاد. اما پل آمستردام فعال قدم به یک ناکجاآباد وخیلی کوتاه تر و مخارج خیلی کمتری ساخته ش

 -باال بسیار مخارجبا آوری با این فنفقط  ناکجاآباد روش تولیدی، مشکل قبل ازهرچیزاین است، که فلز) برعکس موادشیمیائی(

 برتاکنون  - طول عمر آن ناروشن است. درنهایت حتی استحکام وقابل استعمال استخیلی سخت  -بنای باین بزرگیبرای یک 

، که حتی خیلی هم سروصدا کرد، بعداز اسلحهبطورمثال نتایج خیلی بدی همراه بوده است) با« ختهقالب ری» یفلز ءشیااروی 

 ا هم ترکیدند(.د، بعضی ازآنهشپرتاب چند گلوله غیرقابل استفاده 

 

ری را باصرفه آوکه بتوان این فنازاین ،صحبتیو تکاملی نیست. هیچ  درحال حاضر پل آمستردام چیزی جز یک پروژه تحقیقاتی 

 کندی بسیار مخارج بسیارباال،بتواند اگر زمانی که این روش تولیدی، ارد،درآینده طبیعتا بورژوازی درنظرد. یستگرفت، نبکار

قابل مالحظه بیشتری ازاینطریق بدست آورد. اما تا آن زمان هنوز  ازمیان برود، بارآوریآوری نااستوار این فن فعلی باالی

سه دهه  -در دو« رویاها» و«کامیاب » هایآوریمثل خیلی از فن -بخوردبن بست آوری به فاصله زیادی است و شاید این فن

فراهم نبودند،  اما شرایط تکنیکی)هنوز( فکرهای بکری بودند، هااید بسیاری ازآنش .دیجیتالی می شود که سریعاگذشته، از زمانی 

ابزارآالت ساختمانی(. پل آمستردام  -نه ماشین و) شودمربوط می ،های و پروسهدیجیتالابواب جمعی ، دیجیتالی بخش آنچه به اتفاقا

و  -یاماتاستحک ستون فلز بدونقالب ریختن آیا ذارد : گهم ازجهت روباتی شدن وهم ازجهت مصالح کاری قدم به ناکجاآباد می

این روش درمدت زمان تواند می هرچیزازقبل  ،آوردچقدر دوام می ،خوب پیش خواهد رفتباال،  امنیتی ریسکبدین خاطر با 

 سازد.همه اینها را آینده مشخص میرسد و مورد استفاده قرارگیرد؟ بی تجاری گرسیدمناسب به آن حد از 

 ه دریک کارخانهالعادفوق وخیال وهم پایهبر شود، درسطح وسیعی بکارگرفتهزمانی عملی باشد و تولیدیاین روش حتی اگر اما

-یک پل می «مستقل»  تیک روبا»گیرد:بحث بدین شکل انجام می یا تولید بدون کارگران پیش نخواهد رفت. «خالی از انسان»

-بآن احتیاجی نیست. روبات جایگزین انسان خواهد د پذیرفت و بدین خاطر دیگرروبات انجام خواهسازد. کارانسانی ازطرف 

(جایگزین جوشکار)و دیگر آالتدیگرماشین و ابزار )ووبات جوشکارمورد بخصوص ابتدا راما درنظربگیریم دراین «شد.

 ماشین» تعدیلی متعدد و جایگیزینی هایامبا اقدسه بعدی جایگزین روبات جوشکار شود. بنابراین ما  -قالب ریزو سپس  کارگران(

 این چیز روباتی کردن. ـو دیجیتالی  درسانی روبروهستیم، بدین خاطر حتی ها بجای نیروی کاراندرهرکدام ازاین اقدام« آالت

 مندی موزون روند انباشت سرمایه داری است.جدیدی نیست، بلکه قانون

(- ارگانیک سرمایه ازطریق افزایش نسبی سرمایه ثابت و کاهش نسبی سرمایه متغییر افزایش ترکیب « سرمایه» این درمفهوم مارکسی

 (است.

 شبکه بی نیروی کاروجایگزینی ماشین ودستگاههای خودکار،سال گذشته تا بامروز همچنان با آزادساختن نس 00این از  

 : باید از سه جهت مورد توجه قرارگیرد طابتراه است. دراین ها... بجای نیروی کارانسانی همراه بودروبات ارتباطات،

آهن باید . سنگگرفته استقرارای ازنیروی کارانسانی به انواع گوناگون اندازهرفتن بیبربنیان ازدست اوال ساختمان این پل 

ساخته و تولید  شود. روبات باید تکامل،تهیه  سه بعدی موادخام قابل استفاده -قالب ریز برای بعالوه استخراج، حمل، نگهداری و

بآن بخش ساخت فن ذوب ؛ خام و نیمه پروده الزم است، تولید گردندکه برای مواد ، کلیه عنصرهائیازآنباید قبلگردد. بعالوه 

باید تولید  های محاسبات آن،باالخره ماشینوسایل الکتریکی و ها،کشاخمثال گازانبر، آب پخش کن...(، ورفلز، ابزارآالت)بط

)بطورمثال برای تولید آن و موادخام ساختهجائی ها باید دربطورمثال میکروشاخک هائیقسمتهمچنین ن برآن افزو شوند و

-باید نوشته شود. رایانه ،کندرا هدایت می «خودعمل کننده» ی که روباتا( تهیه گردد. برنامه(Kongo)از گنگو(Coltan)کولتان

اجزاء  تولید چندین روندبردوباره هم وحتی خود روبات  آنها. ش ابتدا تولید شودشود باید خودآن این برنامه نوشته می ی که باا

 احتماال تعمیرگرددو کارآمد بایست تحت مراقبت،روبات می .تا موادنهائی قابل تعقیب هستند موادخام، که ازاندترکیب شده گذشته
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را اینکار  روبات یا رایانه نمی تواند -ائی و حل گردندمشگالت فنی مصالح باید شناس ،«!(کندخود تعمیرمی» )کمترچیزی ازآنرا

د. باالخره باید برنامه ریزی کنتوانسته مترقبه نمیل ناشناخته یا غیراطرکه کسی آنها را درمقابل یک مشکخ، تنها بدینبکند

سازد، که نمایان میی بخوبناکامل  هایدنشمربراین  نظارت کامل امنیت فنی ودیگرمقررات قرارداشته باشد. کاربردش تحت

ملزومات دیگری، که همینطور نیروی  د یا برود، تا ابتدا روبات و سپس پل ساخته شوند.کار ازدست رفته باش نیرویباید چگونه 

 حمل ونقل، های عمومیهای تحقیقاتی، ساختاراند : بطورمثال زمینهکنند، تازه دراینجا برشمرده نشدهکاری انسان را طلب می

یا ست کامال جدیدی ا کرانهتغییر محتاج مثال پل آمستردام)بطورم مقتضیات آنزهای ویژه الاما همچنین پروژه ات وغیره،ارتباط

ی مختصر: نیرو خالصه و (.دریزفرو چیزی رویهمچنین  مبادا که د،به آزمایش گذاشته شوسکنه از بایست دریک محل خالیمی

 آن جایگزین «ماشین »تواندنمیدرمدت زمان کوتاه بهرحال اصال یا که بیده است، خوا یا پشت روبات کاری انسانی زیادی در

 «.سازدرا می پل آمستردام خود» ا درمورد موضوع. تا اینجشود

 پذیرد.این پروسه انجام میمهربایا  یشکل سرمایه دارمعینی ازتحت شرایط باالجبارتولیدی  یک پروسهدرثانیا هرتغییر فنی 

  کند، غیرضروریهای کار را های امروزی یا محلیعنی اینکه : شغل ،سازدکه روبات کارانسانی را غیرضروری  ییا تا حداگر

تأثیرات منفی برکارگران)بیکاری،  ها خواهد بود.به ماشین درگذشته این همان بد درک کردن تهاجم .قصر روبات نیستم

که منحصرا جهت  ازآن، بلکه ازشکل سرمایه داریش، ،خیزدبرنمی از تغییرات درپروسه تولیدیمقررات کاری، دستمزد و غیره(

اگرکه پل  یابد،استثمار نیروی کار افزایش نمی آید،بیکاری بوجود نمی گردد.میآفرینی سرمایه تولید اهداف سودبری و ارزش

 خته شود. آن بوجود میبعدی ساسه  -قالب ریزیک روبات جوشکار یا حتی  طرفازبجای جوشکار  ل،جرثقی با« دست» بجای

داده وبیکاری را با  سرمایه متغییر)مجموع دستمزد(را کاهش کند،دارد و دائما کوشش می زیرا سرمایه تمایل به سودحداکثر آید،

علیه طبقه  درسرمایه داری همیشهگیریش جهتاضافه کاری دیگری هماهنگ گرداند. پیشرفت درتکامل نیروی مولد کارانسانی 

  .و خواهد بودکارگر بوده 

 

 یابد.سرمایه داری میو این پروسه محدودیتش را درخود مناسبات «  انتقام مونته زوما »ثالثا دراینجا بهرحال یک نوع

آغاز و پایان،  نقطه خود را بعنوان ن است : که سرمایه و ارزش افزائیای تولید سرمایه دارانه خود سرمایه است، محدودیت واقعی»  -4)

دائمی  توسعه جهت  یاسازد؛ که تولید فقط تولید برای سرمایه است و نه برعکس ابزارتولید تنها وسیلهحرک و هدف تولید ظاهر میبعنوان م
، 5انگلس جلد  -جلد سوم، آثار مارکس« سرمایه» مارکس، «)کنندگان باشد. تولیدجامعه پروسه زندگانی  برای  در بخش سامانسروخود 

 ((60ص 

روبات خود درحقیقت (، تولیدی و اصال کل سرمایه ثابت)وسایل تولید و کاالهای تولید شده یلهوسهر ابزاری، هر ی،مثل هرماشین

، مثل کلیه سرمایه آید. روباتکند. زیرا ارزش ازنیروی کارانسانی بدست میمینتولید  یاما ارزش ،تولید می کند یک تولید مادی

انسانی است، و این ارزش را متوالیا به تولیدی که کرده  زیرا خود محصول کار یک ارزش دارد،ثابت دیگر، خود درحقیقت 

که کند. ارزش می تواند دریک پروسه تولیدی افزوده گردد، تا موقعیاما به آن ارزشی اضافه نمی -نمایداست، منتقل می

و  ارزش اضافی هم وجود نخواهد داشت کارانسانی درهمان پروسه انجام گرفته شده باشد. اما اگرارزشی افزوده نشده باشد،

انسانی پیش برود، ارزش کامال بدون کار - بفرض اینکه - شود. دریک پروسه تولیدی، درواقعازآن عاید نمی بنابراین هیچ سودی

 .رسیده استپایان و به  به اتمامافزائی سرمایه و ارزش اضافی تولید نخواهد شد.

بهرصورت ازطریق حوزه گردش سرمایه از ارزش اضافی بدست آمده درجای دیگر تأمین نماید، اما این تواند سودش را سرمایه دار می -5)

 (طبیعتا حل مشکل برای کل طبقه نیست.

. باید این تمایل را بجای نیروی کارانسانی را دارد« ماشین» جایگزینیتمایل درست مدام اکنون روند تولید سرمایه دارانه اما  

زمانی سود اضافه تولید شده(را افزایش بدهد و مدت تواند بارآوری)تعداد قطعاتمیدارفقط بدینسان سرمایه زیرا داشته باشد،



4

 

-تر میکارزنده همیشه کوچک ادخام وغیره(نسبی همیشه بزرگتر،مو ،آالتماشین)اینطریق بخش سرمایه ثابتکسب نماید. اما از

 ،بدین شکل بوده و خود را با کلیه امواج پیشرفت بارآوری شدت بخشیده است داری گردد. اما این حتی ازآغاز مناسبات سرمایه

اش به نرخ ارزش اضافی تولید شده یا روباتی کردن تولید. ـودیجیتالی همینطور حتی امروزه در کار، خود کانیکی،همینطور با م

 ریدرمقیاس کل سرمایه سرمایه گذا، دوال برده شازطریق افزایش استثمار با اتنها اگر مطلقنرخ سود، ، نسبت سرمایه گذاشته شده

آمدن نرخ سود این قانون مارکسی تمایل پائین یابد.ها(نسبی کاهش میشده )درمثال ما نسبت به مخارج تولید یا قیمت خرید روبات

ارزش نجام پذیرد، ا اتساخته شوند و اگر این بدون نگهداری و تعمیرسه بعدی  -ختن قالب ری ازطریقها اگر تمامی پل است.

 نخواهد داشت. وجوددیگر  زیسااضافی و سودی درپل 

  «.پلی که خود را ساخت» پیوست به

حتی نه آنطوری که برنامه او . است رفته شدهدیگری ازآنچه تصور میطور هاچیز یهو کلپل  -اکنون ساخت پل تمام شده است»

مقابل  شده است. و درهنگام ساختن نه دو روبات قالب ریزیتر شده بود درمحل برروی کانال، بلکه دریک سالن راحت ریزی

 019تازه درسال محل این پل به مقصد نهائی بودند...  MX3Dبا شیوه فلز  زیقالب ریبه مشغول یکدیگر، بلکه چهار روبات 

انال تا مونتاژ درعرض . اگر دیواره کدریگمیازهرجهت مورد آزمایش قرار پلاستواری شد. تا آنموقع محکمی و خواهد منتقل

 قدمسه بعدی  -فت به اولین پل درست شده با قالب ریزبازدیدکنندگان ازچهارگوشه جهان اجازه خواهند یا، دگردسال تعمیر  یک

 (ingenieur.de,64018منبع : «)بگذارند.

 : ضمیمه

  ؟هستند؟ آیا آنها متعلق به طبقه کارگر هستند مولدنویسان کارگران  آیا برنامه

 «( دیجیتالیکار » یا « دیجیتالی کردن» با یک تحلیل طبقاتی مرتبطسئواال تی )

مطرح گردیدند، که خود را بخصوص بر  همچنین سئواالتی« وند تولیدجهت دیجیتالی کردن ر» درحین بحث درباره طرح متن

 .ندهدع میورجزانه یا دراینجا کار رو دیجیتالیتحلیل طبقاتی کار 

تحت بکارگیری  پذیرفته را کارهای انجام که ،هستند یئکلیه عملکردها» اطالعات اقتصاد  GITO - المعارف بنای تعریف دایرۀبرم اینها -1)

درحوزه خود را تنها برد کارکه ، هستند انبار شده ای یعملکردها آنگونه دیگر بخصوصیکبار«. قرار می دهند ،دیجیتالیوسائل کار 

 (.اتی می یابندآوری ارتباطوفن -دیجیتالی

ما قصد داریم، خودمان را درماههای آینده با این اما این درواقع موضوع اصلی این شماره انقالب پرولتری نبوده و نیست،  

  . کنیمبسنده می چند اشارهبه این دراینجا فعال  مشغول نمائیم. باوجود موضوع ازنزدیک

چگونه کاری  مولدکند. کارکارمربوطه محدود می برمحتوای مادی روند زیرا خودرا درسئوال فوق چیزاشتباهی نهفته است، -1

 ،ی فقط تولید کاال نیست، او خیلی بیشترکند. روابط سرمایه دارمحدود می مفهوم خود را در سرمایه داری(کارمولد ) »است؟ 

اصال  او که ،تنها کافی نیستدیگرطر کند. بدین خاتولید ارزش اضافی است. کارگر نه برای خود، بلکه برای سرمایه تولید می

کند است، که ارزش اضافی برای سرمایه داران تولید می مولدازهمه ارزش اضافی تولید کند. تنها کاری . باید بیشکاال تولید کند

ایج نت» ( و در5، ص انگلس جلد  -، آثار مارکس1جلد « سرمایه» )مارکس، «کند.افزائی سرمایه خدمت مییا به ارزش

 ،ارانه تولید را برای شکل مطلق آنتعصب بورژوائی، که شکل سرمایه دصرفا » دراین مورد میخوانیم : « ه روند تولیدبالواسط

 را، سرمایه چه هستندازنقطه نظر مولدو کارگر مولدکار تواند سئوال،میگیرد درنظرمی تنها شکل طبیعی تولید،بدین خاطر

 ند،ک جواب بیمورد قانعاین  با را بدین خاطرونه کاری است وخود گمولد چ ال کارکه اصو بگیرد،با این سئواالت اشتباه اصوال 

کارباهمان محتوا » همانجا( 1)ص .«باشد ه آنجیتناصوال  ،یک کاال یا یک ارزش مصرفیکه  ،است مولدی کار هراصوال که 

 همانجا( 18، ص «واسطه روند تولیدتایج بالن» )مارکس،  «تواند مولد یا غیرمولد باشد.میبدین خاطر
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هائی، که بافرمان کتابفروش خود کتاب یای ناشریراپرولت »آوردمی «حوزه تولید غیرمادی» مارکس دراین رابطه مثالی از

نی اگر این درابتدا، یع «.خواندی، که مثل پرنده میخوانآوازه» و« کندای درباره اقتصاد سیاسی ... تولید میبطورمثال خالصه

 کارگر مشروط براین یک کارگرغیرمولد است. اما اگر آوازش را برای پول بفروشد، او»...رای خود درنظرگرفته شود،ب

 به آوازوادر  را که او کارفرما)سرمایه دار(استخدام گردد، خوان، اگر ازسوی یککاال است. اما همان آوازه یا تاجر مزدبگیر

بعنوان مثال معلم  همانجا(،18ص .«)کندمستقیم سرمایه تولید میزیرا او و یک کارگرمولد است،آورد، اتا پول در کند،خواندن 

« سرمایه» در(1ص «)ه کارخانه آموزش باشند.توانند تنها کارگرمزدبگیربرای مؤسسدرمدارس میها  معلم»  آید :بعدی می

خارج ازحوزه تولید مادی انتخاب توضیح انقالب پرولتری( -کارمولد مجاز است یک مثال)برای» دراینمورد آمده است :  1جلد 

اندوزی جهت ثروتنیزبلکه خودش را ، دهدارتقاء می ها رازیرا که او نه فقط مغزبچهبدینسان یک معلم کارگرمولد است،  کنیم،

آموزش سرمایه  هکارخاندریک کارخانه سوسیس، دریک  اینکه بجایاش را آخری سرمایهاینکه . اندرسمی بفروشمؤسسه، 

 (5، ص انگلس جلد  -، آثار مارکس1جلد « سرمایه)» «دهد.گذاری کرده است، هیچ تغییری در روابط نمی

)اقتصاد ملی یتمایل »جامعهمانجا(مارکس درانتها بطور 19ص«)تفاوت استن کارمولد کامال بیییبرای تع» محتوای مادی کار

دهد)ص گوشمالی می «نمایدمیین یمحتوای مادی آن تعازطریق  رمولد راغیکارمولد و که ،توضیح انقالب پرولتری( -بورژوائی

11فرمن آ ،اشپرستی هستیاه بتگیدروابط سرمایه دارانه مالکیتی و ناشی ازد» که این تمایل قبل ازهمه از دهد(و توضیح می 

 خصلتتعیین کننده مقوله یا  فرم بعنوان حمل کننده اینحال بهر ،را کارمولد باشد و غیرهکه، مثل ... ای تعیین کنندهاقتصادی 

 (11)ص « درنظر می گیرداضافه شده 

هرکس، که اوال کاال یا خدماتی را تولید کند، بنابراین در روند درک غلط برنامه ریز منتهی گردد. به تواند حتی می« تمایل »این

گیر دریک روند تولید انجام دهد و سرمایه را افزایش دهد، بنابراین فضائی تولید ایستاده باشد، و ثانیا آنرا بعنوان کارگرمزدب

کند، که آیا یک نفر کاالی شیئیت یافته یا . هیچ فرقی نمیبرای روند ارزش افزائی سرمایه ایجاد کند، کارمولد انجام داده است

 .دشبا« مجازی» یا« یجسمان» مربوط به تولیدآن که  کند،مراجعه شود( تولید کند و هیچ نقشی بازی نمی 6خدماتی)به مبحث 

( جهت مورد سئوال قرارداشتن این تفاوت به زیرنویس ـ .بخش اصلی مراجعه شود) 

برای روند تولیدی یا یک روند را ریزی که او کاربرنامهخواهد، چه می، معمول یک کارگرمولد استخاطر طبقبدین ریزبرنامه

 تولیدش حتی موضوع خواهد کهچه می( انجام داده باشد، جراحیتسمه نقاله صنعت فوالد یا  ارزش افزائی سرمایه)بطورمثال

 آوری اطالعات است.فن -رشته ثلماصوال تولیدی سرمایه دارانه  حتی روندباشد،  افزائی سرمایهارزش

، برای سرمایه مدارگردش )تجارت...(بطورمثال درکنند، های غیرمولدی کار میدرحوزه  هم برنامه ریزهائیچنین هموجود بااین

ی زیادی، که مشترکا ها...، حوزههائی مانند بورس امالک، دفاتراسناد رسمیها،...(یا دردستگاه دولتی تا حوزه)بانکها، بیمه پولی

 یز درهیچ ارزش اضافی تولید نخواهد شد. اگرکسی برنامه رکه درآنها هیچ ارزش و بدین خاطر ت هستند،ادارای این خصوصی

ی پرداخت ااضافی)و مزدش از ارزشمولد نیست -هادراین حوزهحتی مثل کلیه کارگران مزدبگیر  -هائی است، اوچنین حوزه

 تصاحب نموده است(.«مولد» آنرا ازدیگرسرمایه داران« ش» گردد، که سرمایه دارمی

ت، اما دریک حوزه اس بگیراو درحقیقت کارگرمزد متعلق به طبقه کارگر است. ریزمولد اصوال برنامهکارگرمزدبگیرحد تا -2

. پس او ماندباقی میوجود کارگرمزدبگیر اینبادرحقیقت کارگرمولد نیست، اما او ، بدینسان اوعاتمجایا  غیرمولد اقتصاد

 جتماعی درمجموعه بازتولید ااضافی وقه، که تمامی تولید ارزشهسته مولد طب ،آن درحقیقت به طبقه کارگر درمحتوای تنگ

درمحتوای  شود، به طبقه کارگر، متعلق نیست، اما مسلما بمراتب، ازآنجائیکه ازطرف سرمایه استثمار میاوستنهایت برگرده 

 تولید، بلکه درمدارگردش یا دردر نهدرحقیقت استثمارش  خواهد شد.ف سرمایه استثمارزیراکه او نیز ازطر ،تعلق دارد وسیع آن
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 اضافیارزشبخشی ازاضافی خارجی، ارزشدهد، که میاجازه «خود » به سرمایه داراناما  د،گیریها انجام مدیگر حوزه

 های مولد، را تصاحب کنند.حوزه

 مشاهده هستند : دربین طبقه کارگر درقابل درون طبقه  هائیبندی قشربلکه  ین مسلما طبقه کارگر یکدست نیست،عالوه برا -3

ازحد گردند)همیشه بیشترحتی بیشیا بهرحال مافوق ارزش نیروی کار پرداخت می از ، که بیشاقشارمرکزی(محتوای تنگ آن)

کم وبیش  افسران و درجه داران سرمایه،ه ایگطبقه تا به جا ممتازبخش  ،ستقیمدرزیر آن(، کم وبیش درجایگاه بهتری، بخشا م

 قرار دارند.وسیع  کارگری اشرافیت بیشو کم سخت تکامل یافته و 

نیستند،  که کارگرمزدبگیر، هدبوخیلی کم هم ن(«دیجیتال انرگکار»)و دیگر حتی برنامه ریزهامابین آنها ، بسیاری ازکارکنان -4

بنابراین شکل حقوقی ووجود باید توجه کرد، که بسیاری ازآنها فقط دربااین فروشند.نه نیروی کارشان را می وزیرا آنها کارشان 

 همراه با آنآلود مهآگاهی  هاو بظاهرمستقل -هامستقلبا فروشند. متاسفانه اقعیت نیروی کارشان را میدرواما ، را کارشان بظاهر

درمقابل « هاغیرمستقل»کنند، که شان بدترشود، بهمان اندازه بیشترتصورمییتع)هرچه وضماندیک مشکل باقی میوجود بااین

 اند(.درآورده مستقل -های نادان شکل که آنها خود را به ،کنندو بهمان اندازه کمتر درک می ،ترند آنها بامزیت

لکه انواع بسیارگوناگون، برنامه ریز )بنه  که اصالاین دراینجا دانستنو یل طبقاتی تحل هایپرسشچنین عمیقتر کردن بدون  -5

وجود ندارد.  و دارای مزیت وغیره( غیرمولد، فقیرشدهکارکنان مولد و ها، دربین آنهاطبقات و درسطوح مختلف از برنامه نویس

با محتوای مادی کارش یا و به طبقه کارگرتعلق دارد، با یک کارگرمولد است آیا برنامه ریز پرسشی که کنیم،تأکید میما  -

ریز ازنقطه نظر ارزش افزائی سرمایه یک کاال مثل تمامی کاالهای دیگر کار برنامهمحصول کارش ارتباطی ندارد. محصول

، دریک روند «واقعی» ، که خود را دریک کاالیکسی -است پرست!بت -گرانمادیاین یادآوری بعضی از  -عالوه برآن - است

  بخشد....(مادیت می Appسیستم کار،  ،لگاریتم کار شیئیت یافته جداشده ازمحصول کار)برنامه،

خدماتی چه هستند، همینطور   کاالها و کارهای ن، کهازآنجائیکه سردرگمی زیادی دراین مورد غالب است، توضیحی درباره آ -6

و تعلق طبقاتی دارد.  سئوال مطرح شده از کارمولد و کارغیرمولد ی بهاهبطاچه ردراینمورد، یا اگر جواب مثبت است ط آن ابترا

کنند، ا نفی میر «غیرمادی» ی انجام شدهمحصول کار از کارهاخصلت بارآوری آنها رود، که سردرگمی تا آنجائی پیش می

-کار چنین کارهائی بهرحال محصولمحصول .خود را دریک تولیدمادی آنسوی روندکار شیئیت نبخشیده است این کارهازیراکه 

هیچ شکل شیئیت یافته مستقل  کارکه محصول استاش درمقابل کاالهای مصرفی درآن که ویژگی کاری،کار است، فقط محصول

ای شدهد. چنین کارانجام شوبخشیده و درآن کامل میگیرد، بلکه خود را درکارانجام شده مادیت انجام شده را بخود نمی کار

گذاری سرمایه دراینجا سرمایه فزائی مناسبات سرمایه دارانه انجام گرفته باشد.اکه در روند ارزش  مشروط براین -کارمولد است

 )مراجعه شود به مارکس،شودمی استحاله «)کاال( که»ی، ابا ویژگی فقط -کندی طی میاگردش را مثل هرسرمایهشده همان روند

: اگریک . یک مثال،نقل قول بعدی نیز ازهمانجا(«استحاله سرمایه:» ، بخش اول 4انگلس جلد  -، آثار مارکسجلد « سرمایه» 

 این قیچی شود. اگریک آرایشگر می به یک کاالمربوط « مسلما»، ی فلزی یک قیچی برای کوتاه کردن مو تولید کندکارخانه کاال

از روندکار  درشکل جدانه مستقل، یعنی را برای حرفه کوتاه کردن مو استفاده کند، او کاری را انجام داده است، که خود  را

  .گردش نماید بعنوان کاال دربازار حتیتواند نمیخاطر و بدینشیئیت یافته 

(- سر معامله گردد. سپس پوست و دربازار شتهدباغی گ ءبه اقتضاسرش برداشته شود، پوستهمراه  مویشآخر زینتسر که، مشتری مگر

آرایشگر،  کارنه محصول ،سرتولید شده استآرایشگر، بلکه ازطرف دباغ پوست کاالئی، که نه ازطرف اما -خواهد بودسر یک کاال پوست
کارمولد خواهد  -آرایشگر و محصول کار -مثل قیچی -آنگاه ، اداره شود این حرفه سرمایه دارانه اگر. استسردباغ پوست کارمحصول بلکه

 (بود.

-( اما بااین1، ص «نتایج....«)» استپذیر ازعمل تولید کننده ئی ناتوضیح انقالب پرولتری( جدا -کار)کارآرایشگرمحصول» 

بکار رفته است و،  ارزش دهنده تشکیل کارکارآرایشگر، تولید کاال هستند، در هردو شاخه وجود هردو، هم قیچی وهم محصول

انجام پذیرفته شده را  اضافی سرمایه هستند و درآنجا کارمولدارزشتولید کننده ، هردو دنهردو حرفه سرمایه دارانه اداره شو اگر

یافته جدید، شیئیتکار روندتولید هیچ تولید که درآنجا محصول های صنعتی مستقلی وجود دارند...،شاخه»  گذارند.به نمایش می

 تند.هیچ کاالئی نیس
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-های زیادی چنین کاری انجام میدرمکان روند تولیدی، زیرا درون کندصحبت می« های صنعتی مستقلشاخه» مارکس دراینجا از -4 )

ان مستقال دربازار ارائه مستقل، بدینسان که)بخش(تولیدش هائی از کسب وکارشاخه پذیرد، اما بهرحال بعنوان بخشی از روند و نه بعنوان

  (د.نگردنمی

فقط صنعت  توضیح انقالب پرولتری( -ود دارندوج«صنایعی» که درگذشته بود، امروزه خیلی ازچنیننظراقتصادی )ازمهم 

شد. آ. ها، تلگراف و غیره باچه  انتقال تنها اخبار، نامه مل و نقل برای کاالها و انسانها،صنعت حخواهد چه میاصوال  ارتباطات،

 شوندمکان و زمان ظاهرمی ید و مصرف... بعنوان دو عمل مجزا ازتول ‚گوید : مورد میدراین (A.Tschuprow)چوپروف

د، بلکه فقط انسانها و چیزها را شونمی تولیدجدیدی  . درصنعت حمل و نقل، که محصول کارتوضیح انقالب پرولتری( -)معموال

 ’ گردند.باید درهمان لحظه مصرف شوند، که درآن تولید میافتند؛ خدمات}جابجا کردن{می ل برروی هماین دوعم کند،جابجا می

فروشد، خود تغییرمکان است. تغییرمکان هستی آنها... آنچه که صنعت حمل و نقل می -کاالها حمل شوند وچهنها چه انسا -نتیجه

. انسانها و کاالها با وسایل روند تولید صنعت حمل و نقل استیعنی متصل با  روند حمل ونقل، ازمنتج ازآن جداناپذیر مصرفی راث

روند تولیدی  هنگام فقط درمصرفی  ثرابهرحال متأثر از روند تولیدی است.  شان،کنند، و سفرشان، حرکت مکانینقلیه سفر می

جاری معمول باشد، کاالی ت مصرفی، که ابتدا بعداز تولیدش بعنوان شئیبعنوان یکی از روندهای مختلف آن ؛ قابل مصرف است

، مثل تمامی کاالها، ازطریق ارزشی که درآن اثرمصرفی اما ارزش مبادله این ردش باشد، موجودیت ندارد.بعنوان کاال درگ

کاراضافی که کارگران شاغل درصنعت حمل و در باضافه ارزش اضافی، تولید(ابزارکار و)نیروی تولیدی مصرف شده عناصر

دهد. اگر اش این تأثیرمصرفی خود را کامال مثل کاالهای دیگر نشان میحتی در رابطه با مصرف .، معین استندتولید کرده انقل 

گردد؛ اگر مولد مصرف شود، آنطورکه خود یک ناپدید می منحصربفرد مصرف شود، بدینسان ارزش آن با مصرف شدنش

یابد. بنابراین ارزش پیش پرداخت شده برروی کاال انتقال میبعنوان  آنباشد، بدینسان ارزش مرحله تولیدی در کاالی دیگر 

تولید جداشده  پروسهخود روند تولید، نه دریک ، ازآنجائیکه خواهد بود صنعت حمل ونقلبرای  +پ -ت)ک(ک...  -فرمول پ

درحین روند  اثرمصرفی بوجود آورده شدهدراینجا شکل تغییریافته  +پآن، پرداخت و مصرف خواهد گشت...)درحالیکه( از

 (60، ص 4انگلس جلد  -، آثار مارکسجلد « سرمایه» مارکس،(.«)است)تولید

 ؟آیدگردد، بالفاصله برنامه ریز مدنظر میبرگردیم به سرتیتر یا سئوال اصلی. چرا، به محض اینکه چنین سئوالی مطرح می  -7

خود را مشغول داشته است، نیست، بلکه فقط کار و روند دیجیتالی که با ابواب جمعی ی ازاین نوع،این بهیچوجه برای کارگر

آوری اطالعات ترسیم فن -علت اینکه دراین تصویر، از دنیای اعجاب انگیز رشتهه برای یک اقلیت ناچیز ازآنها است. شاید ب

توده عظیم برنامه . درحقیقت این با کار پرمشقت درخشدمی« مجازی» گردد، کارپرمهارت ونبوغ زیاد دریک جهان افسانه ایمی

که  لوساده پذیرد، بهرحال در نگاه افرادمی مقداری ازاین جو تأثیر مالء عامریزها هیچ ارتباطی ندارد، اما تصویر برنامه ریز در

آوری اطالعات در زیمنس اتریش فن -تیم« برنامه ریز» ونه و درچه شرایط کاری بطورمثال سه هزار، چگندارد یاصال اطالع

آنها چه گذشته است،  اند و برکار کرده(PSE = Programm and System Engineeringیزی و سیستم مهندسی())برنامه ر

ها در روشنائی هستند، و ها درتاریکی و بعضیزیرا که بعضی» در اتریش عمال درده سال پیش کنارگذاشته شد.  تیماین که وقتی

)برتولد برشت( برنامه ریزها «بیند.د، و آنهائی را که در تاریکی هستند، نمیبیند که در روشنائی هستنانسان فقط آنهائی را می

 هستند. دیجیتال فقط درصد ناچیزی از توده میلیونی کارگر

 ،کنیم، و خودمان راایم، ترک میو ما درمتن به آن پرداختهپذیرد درآنجا انجام میو دیجیتالی کردن ، که  ما حاال اصال صنعت -8

های روند دیجیتالی کردن که نکته اصلی این است، داریم.مشغول می -دیجیتالی تحلیل طبقاتی کار بطورمثال -ی درحوزه دیگر

 ، درگرفتهجا، درآن ماندهباقی  ها صنعتیاین روند دیجیتالی کردنباوجود تمامی و بهرحال د()بطورمثال درصنعت فوالصنعتی

که خود ، ئیهاکاملت جااین الیکهدرح -ه دبووجود نم «مجازی» از زندگی مستقل، هیچ رد پائی شتهداآن قرار «قوانین»  تسلط زیر

. ما از آخری مثالی را انتخاب میکنیم، یعنی قابل تفکیک هستند، صورت می پذیرد ارتباطاتوـ اطالعات صنعت تنها درحوزه 

 .طرح برنامه پشتیبانی شده شبکه جهانی ارتباطات

طرح برنامه بعنوان : » کنیم متکی می (Altenried)ریدو بعضی از مالحظاتی از آلتنبررسی تجربی خود را دراینجا برنتایج  ما -5)

 (.187ه شمار PROKLAدر : « وناگونی کارو گ دیجیتالیخانگی گوناگون، تیلوریسم  کارخانه. کار
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مجموعه  برحسبمحاسبه شده  کند، اما باوجود وسعت توسعه یابندگی اش،این حوزه بدرستی توجه زیادی را بخود جلب می 

وناگون ضروری روندتولیدی گبدالیلی، که با  همینطور و این است ، همچنان مثل گذشته یک پدیده پیرامونی مهم کارمزدیعتصن

سخت،  بیش ازاندازهشرایط کاری در که نماید،او یک نمونه از کارمزدی را مجسم می باقی خواهد ماند. واقعی سروکار دارد،

دراینجا بطورمثال  بایست درنظرگرفت.، همیشه دراین یا آن مقیاس از ارتش ذخیره صنعتی میگدائی درحد بت زیادیحتی به نس

آماده به کار  یونمیل1 ازباالترکارگرخانگی،  (Freelancer.com)سربازان آزاددر  یلیونم زبیش ابه  ،دشومیمربوط 

(Upwork.com) ، ترک مکانیکی در هزار 500تا(Mechanical Turk) آموزون(Amazon)  اینها بزرگترین درنوع خود(

وغیره بعهده  Apps، (Plattformen)های برنامهد رایانه، طرحنتوانمی« درواقع» اینها وظائفی را، که گویاتمامی   هستند(.

نیکی آمازون بود. او دراصل ی ترک مکابرنامه اچنین اولین طرح  گیرند.د، بعهده مینتواند انجام دهواقع نمی د، اما درنبگیر

با نرم افزاری را تکامل دهد، که  رایانه،ازطریق خرید  د برایکر امتحانبرای نیاز خود آمازون تکامل داده شد بود. ابتدا آمازون 

ی ود را برا. این پروژه اما خارائه دهد ،دکنشناسائی  راروی شبکه صفحه اصلی نامناسب برتولیدات مضاعف و دبتوان اطمینان

 Crowdwork)برنامه کارخانگی گوناگون جدیدیک نشان داد و بدینسان برای ترک مکانیکی، طرح  مصرفکردن بیای رایانه 

Plattform) .دیجیتالی  مطبوعاتای ان کارگران کارمزد ساعتی ودقیقهکه بعنوکارخانگی گوناگون :  تکامل داده شد

حفاظت رایانه را در داوطلبانهای نامهآنها درخواست، نندنظافت ک ناعاتدیگر امتهای هرزه و علف  ،«مجازی» مدفوعاترااز

کنند، تا بشناسد، که آیا بطورمثال برروی یک عکس دراین راه کمک می« هوشمند مصنوعی»  کنند، آنها بهسازماندهی می

 را خودتنها آنها  وع هستند یا نه)زیراتواند تشخیص دهند، که آیا دوچیز ازیک نیا نه، آنها می انسانی به تصویر کشیده شده است

رایانه وغیره کامال ترجمه زبان که آیا یک نشانه خطی، دهند  یص میآنها تشخ نمایند(،اهمیت ازیکدیگر متمایز میدریک چیز بی

نیکی، های الکتروها، تعقیب کردن آدرسبرداری، جورکردن لیست آدرس، نسخههاطبقه بندی عکس»چه دربیمعنی و...هستند، 

 دیجیتالیاقتصاد » خواهد بود.زنده نیاز  کاریبه نیرو هادرهمه جا -«هاهای کوتاه، از رمز درآوردن دستنوسنظرسنجی یا متن

نیروی  مندنیاز درواقعاما شوند، کار محتمل شمرده میدر لگاریتمبرای جاهای خالی، که درآنها  زیادی یهامملو از مثال

توضیح انقالب پرولتری(مندرجات معتدل شده،  -کننده )و این با نتایج تاکنونی تنظیمهای جستجوگرآیا ماشین .استکارانسانی 

بنابراین معتدل سازی محتوای ابواب جمعی اجتماعی و ایجاد میدان، یا اطاق جداگانه کلمات : کار زنده مرکزی برای اقتصاد 

، 187اره شم PROKLA، در (Altenried)نقل قولها از آلتن ریدکلیه .«)است شبکه جهانی ارتباطات و زیربنای دیجیتالسیاسی 

 نجا(هما 175ص 

 

ند. توده عظیمی ازآنها کن وغیره امروزه مطمئنا چندین میلیون انسان درسراسرجهان کار می آلودگوناگون، مه دراین کارخانگی

 شده، درجه بندی اندازه، وظائف کوچک بیو هرلحظه قابل دسترس«عطاف پذیران» -ازهم بدوی برمبنای قطعه کاری یک کارجدا

 سنت در کاری : مکانیکی بطورمثال جهت تشخیص درست یک دوباره  -در ترکآور) سازماندهی شده، با دستمزدهای خجالت

و تکامل یافته سرمایه  درکشورهای امپریالیستی حتی)است حقوق کاری و اجتماعیگونه تماما خارج ازهر مسلماو هرموردی(

 دالر درساعت قرار 5تا  1سرعت کار در ایاالت متحده آمریکا بین مکانیکی به نسبت وظائف و -در ترکمزدها  کار داری(.

 مکانیکی - تمام وقت در ترک «کارخانگی گوناگون» اما دهند،یا شغل جانبی انجام می« درآمد ناچیز» ها آنرا بعنواندارد. خیلی

از % 8درآمد عمده منبع مکانیکی  - ترک (ILO)سازمان جهانی کاربررسی  طبق یک دهد.یک اقلیت نسبی را تشکیل می

جائیکه تاریخ کارخانگی  است... درآلمان، وقت( تمامها )یعنی کارخانگی گوناگون % از هندی49الت متحده آمریکا و اکارگران ای

کمیل کننده درکنار درآمدهای دیگر یشه یک تگوناگون جوان است، تاکنون... بندرت کارگران تمام وقت وجود دارد، درآمد مثل هم

 (185همانجا، ص «)درماه قرار دارد.یورو  00تا  0 هحدودماغلب در است و

 

، با مزدیبرای کار« شبکه تاریک» ای یک، به گفتهه استشدخود را تکامل داده وایجاد « سیاه بازار» اینجا کم وبیش یک

دراینجا ند، هست اما بهرحال مطابق با زمان، . تمامی اینها ناگوار،باشدمی اهش مزدو کپذیری  عطافنا حقوقی،مشخصه اساسی بی

قابل استفاده است. هرکاری  بخصوصی این شکل از استثمار فقط درمورد کار آمیزی همراه است. ولی اما با عملی شدن افراط

اندازه قابل تقسیم وقابل ازعناصربیل فقط متشک) دتمام چیزها تقسیم پذیر نیستن ،شدن ازهم برای وظائف کوچک نیست قابل جدا

-، کمتر کسی میمتخصص نیاز دارد خیلی از کارها به نیروی کار ،کردازمنبع خود خارج  توانرا نمیهرچیزی  (،اتصال بهم

ن، خیلی از ترکیبی از روند کارهای گوناگو غیرمتخصص کارش را پیش ببرد، خیلی از کارها محتاج کامال تواند با نیروی کار

 هرچه بیشترتولید اجتماعی بهرحال کنند. استثمار را طلب میال شکل سازماندهی دیگری از کار وبدین خاطر کامکارها خالقیت، 

یا به نسبت شکل  افرضدرحاشیه منازعه اینجا یا آنجا دوباره غیرتولید اجتماعی، یعنی ماند، حتی اگرکه او تولید اجتماعی باقی می

انجام  هدربخش ناچیزی از کارخانگی و مه آلودخود روند تولید وبازتولید اجتماعی واقعی فقط  اصالت فردی گردد. -باو ظاهرش 

 است.پذیر

 

روزمهم تکامل ب نشانهیک  کند،را نمایندگی  ک تکامل جدیدی آنجائیکه تا که کارخانگی گوناگون، ،دهداین تغیییری درآن نمی

تیلوریسم » ه کارگر درسراسرجهان تحت سلطهکه یک بخش وسیع طبقزیرا ،است مبارزه طبقاتی خاطرمسئله سرمایه داری وبدین

 ، بازیآن قرارگرفته و این رل مهمی را دررقابت سرمایه داری پرداخت دستمزد، درپرداخت مزد زیر ارزش واقعی« دیجیتالی
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هائی برای های آغازین، شاخهای آزمایشی، پروژهوزهنیز همیشه ح لیاکاردیجیتهای مثل دیگر حوزه کارخانگی گوناگون. کندمی

 ها هستند.تهاجم اصلی علیه طبقه کارگر درتمامی زمینه

 

 درتاریخ مشهورشاید خانگی بدنام درقرن نوزدهم است)که کارگاهی  یا ازکار وناگون بنوعی یک شکل مدرنکارخانگی گ -9

این مقایسه بیدلیل انجام نگرفته است :  است(.1848قبل از انقالب ، 1844آلمان()(Schesien)ینیزهترین آن قیام نساجان شل

بیحقوقی کامل، رقابت نامحدود مابین همدیگر، اجبار  تر از ارزش واقعی نیروی کار، کارروزانه نامحدود،دستمزدهای بسیارپائین

ه معموال یک طرح برنام» اینجا و امروزهتنها اینکه درمنفرد کردن آن مثل گذشته، رکار وانشقاق دو «. کردن خود استثمار» به

بطورمثال  -(این175)همانجا، ص «کنداطالعات بعنوان زیرساختار مرتبط کردن خدمت میبرمبنای شبکه جهانی ارتباطات و

-دیگری را ایجاد می مانع ورا مشکل  و جنبشی ای کارگریهرگونه سازماندهی اتحادیه -یسه با کارگاه نساجی در بنگالدشدرمقا

فشارواقعیات یک شکل جدید ازسازماندهی و مبارزه  اما دیر یا زود این روندتکاملی تحت شرایط نماید، که باید برآن غلبه نمائیم.

-جنبشحاکمیت  و احتماال شکل خیلی قهرآمیزی بخود خواهد گرفت. )و این هم اکنون درشرف انجام است(. را خلق خواهد کرد

 -به آن توجه دارد دهد و فقط درحاشیهاهمیتی نمیاین بخش ازطبقه به بورژوائی «اشرافیت» تحت فرماندهی ای های اتحادیه

بی متراکم کردن  بایستی مثل گذشته خودمان را در استراتژی بربه مبارزه نطلبد. ما می« رقیب کثیف» اگرکه آنرا حتی بعنوان 

هراعتصاب، هراعتصاب عمومی، هرطغیان و  ه سرنوشتدربار متمرکز کنیم، زیرا درآنجا همانند گذشتهاندازه طبقه کارگر

بورژوازی بعنوان کل  فلج نمود و به را توان تمام کشور، فقط درآنجا میشدخواهد گرفته تصمیم  ذباالخره هرجنبش انقالبی اتخا

ارزات عملی، مب تحقیقاتی،)ازطریق کاربایستیهمزمان میما اما  یک انقالب واقعی سوسیالیستی.صرفنظراز اش ضربه زد،

خود  دیجیتالیکه درحوزه  ،توان به این بخش از طبقه، چگونه می«تعمق کنیم» شهای واقعی و مبارزات...(بررسی تجربه های جن

 درآنجا را مبارزه طبقاتی که شود و اشکالی،چگونه اشکال مقاومتی درآنجا یافت مینزدیک شد، را به کارمشغول داشته است، 

هائی ازسازماندهی مبارزات نشانه» بهرحال فعال نمایند.های دیگر مرتبط میخود را با حوزههستند و د، موجودکنمیشکوفا 

-های مرکزی میکارگری وجود دارد. درآنجا درمیدان شبکه جهانی ارتباطات و اطالعات و ابواب جمعی اجتماعی بعنوان مکان

 هاهایشان به تبادل نظر بپردازند، ودراینجا فعال لیست درخواستاستهخویگر آشنا شوند و درباره مشکالت ود کارگران با یکدنتوان

-آوری...است)که به کارگران اجازه میاند. یک نقطه شروع دیگرکار مداخله تاکتیکی در فنهای مبارزاتی بوجود آمدهو صحنه

ائی با مرام و اخالق پرداخت مزد هشرکتکاردرکم یا پرداخت مزدباوظائف ، بویژه درمقابل کاردهد(،خودشان را در روند

باشد... بدین می دیجیتالیهای اولیه اعتصاب درکار متقابال هشدار داده و ازآن امتناع ورزند. این حداقل شکل ،نازل درسطح

که خود  اروپا نشان دادند،تحت شدیدترین شرایط درمکانهای مختلف در  Deliverooو  UberEat, Foodoraطریق کارگران 

 (190همانجا، ص )«مبارزات کارگری را با موفقیت پیش ببرند.، داریهای سرمایهدر طرح برنامهند توامی

 

جائیکه طرح  کنند،هائی دراین حوزه سربلند میتصادمی بیشتر از کارخانکی گوناگون پدیده نآشکارا قابل رویت و بهمان نسبت آبست -6)

بعنوان رقیب  Airbnb بعنوان رقیب تاکسی Uber عملکرد دارند. بعنوان مثال« جسمانی»بعنوان محلل وظائف خدماتیدیجیتالی های برنامه
ن را بدنبال دارد. اما این داستا« یجسمان» که بدین خاطر تصادمات ها وغیره، خدمات پیکی و ارسالی وغیره و غیره و درجاهائیهتل

های )شکل ، که برای آن شبکه جهانی ارتباطات و اطالعات الزم خواهد گشتاندازه ارتباط دارد این افقط ت دیجیتالی کردنکه با دیگری است 
وسعت زیاد،  ها پیش، درخیلی ازکشورها حتی درهای شخصی وغیره حتی ازمدت، مسافرخانه«تاکسی شخصی» بطورمثال «مشابه»  اولیه

 (.ندوجود داشت

 

سرمایه دارانه  کردن باصرفهاما  آمیزی درآمده است، د افراطبه ح کار درحقیقت در کاردیجیتالیمنشعب کردن روند و منفرد -10

های دیگر برای کاهش دادن مخارج بعضی از کارها به مؤسسه سپردن همراه باآن است. زیادی دروسعتاز دو تا سه دهه 

(Outsourcingدوباره قانونی کردن و ،)ای،ار زنجیرهامثال قراردادهای ک کارنیمه وقت یاکار نیروی  دادن گسترش اجاره 

به « ظریف»  ، گسترش“start-ups„ازهمه بیشتر  (،Ich-AGsآلمانی)«من -شرکت با مسئولیت محدود » ظاهرا مستقل بودن،

تماما دراین  -غیرهوآموزی کاراجباری، اغلب بدون پرداخت مزد یا با پرداخت ناچیز تحت بهانه مدت زمان کار امتحانی، کار

طبقاتی ازاین طریق مشکل شود، انزجار برچنین فوق استثماری باوجود  اما اگر مبارزه هستند. کردندیجیتالی جهت، با یا بدون 

دت و قهرآمیزتر، متناسب با خیلی باش ،مدت زمان طوالنی انبار شده است که زیرا احتماال،روز خواهد کرد وفندها بتمامی این تر

مجموع بجلو سوق خواهد داد. واهد آورد ومبارزه طبقاتی را درسازماندهی حتی دراین حوزه سخت سربرخال تظاهراتی واشک

-می پروفسورمآبانه( -سوسیالیسیبیان  گوید، زیرا او) در یکدرست می (187شماره  PROKLA)در  (Altenried)آلتن رید

-ن را)بنمایش میبزرگترین مانع برای سازماندهی شدن وتوانائی کشمکش)؟(کارگرا»کارخانگی گوناگونشرایط ال نویسد، که مث

، در بهمراه خود داشت های بزرگ را بنوعی بطور خودکارکاردستجمعی، کار درکارخانه »که نویسد، او در ادامه می«. گذارد(

که بدیل دیگری ، زیرااین میسر است:  ( اوال دراینمورد باید گفت190همانجا، ص «.)تازه)باید( ایجاد گردد دیجیتالیتیلوریسم 

 «خودکار عیونب»را «کاردستجمعی» های بزرگ ضرورت، که کار درکارخانهنویسدنیا او دراشتباه است، اگر میوجود ندارد. ثا

بورژوازی آشنا هستیم.  یابی وتخریب آمیزمانورهای بدون جهتما همگی به خطوط انشعابات و آورد.با خود بهمراه دارد یا می

. گرددفراهم نمی« خودکار نوعیب »وبهم پیوستن درمبارزه «(دستجمعیارک» همبستگی طبقاتی)« های بزرگدر کارخانه» حتی

ال گوناگون فقط کانشعاب دراشرد کردن، جدا کردن وشوند. منف هاتحاد طبقاتی باید همیشه بدست آوردحتی درآنجا آگاهی طبقاتی و

)تهی کردن  آوردسربرمی پست کردن کاراستثمار افراط آمیز و ، آنچه که بعنوان وجود ندارد و بسیاری ازآنها دیجیتالیدرکار 
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این  ،اگرطبق تمایل بورژوازی پیش برودی است، که ئنماتمامآئینه  ...(، حقوق اجتماعی، فشارافراطی بردستمزد -ازهرگونه کار،

 .مسیر به کجا ختم خواهد شد

 

 آوری اطالعات اقدامات مقدماتی/جمع

 /آلمانصنعت فوالد  -«چهارمین انقالب صنعتی  -فوالد» 
 

وعلمی صنعت فوالد آلمان در  -آوریسازمان مشترک فن (آلمان )قبال: انجمن کارخانه ذوب آهن «Vdehمؤسسه فوالد »

 :درمتعددیهایمقاله (.:online.deHomepage-www.stahlدوسلدورف است)

 (stahl/-fuer-engagement-online.de/index.php/service/publikationen/jahresbericht-http://www.stahl )

 ص یافته است.اختصاو درباره صنعت فوالد حول  دیجیتالی کردندر رابطه 017 گزارش سالیانه 

 

 0)ص  کنندهای فوالد سازی را کارآمدتر میای شرکتهای زنجیرههمانجا(، کارخانه11در شبکه ارزش افزائی فوالد)ص دیجیتالی رتغیی -1)

 (همانجا( 8)ص درصنعت فوالد دیجیتالی کردنهمانجا(، 

 

مبتنی  «برای صنعت فوالد هارمین انقالب صنعتیچ -تفسیر از فوالد» جامع دوباره برمبنای گزارشخود را گزارش سالیانه  

صنعت فوالد  یعملکه چه  توان ازآن تصویری بدست آورد،می (.www.bv.de/dms/zbw/886145139.pdf) ه استگرداند

 به بورژوازی و خواهدمیرا خدمتی  هچ و باط درآینده مدنظر دارددراین ارترا  چه چیزی  ،دهدانجام میدیجیتالی کردن آلمان در

دیجیتالی این همیشه خوب و الزم است، که درمورد مسئله  .دولت بعهده بگیرد «ینعتصچهارمین انقالب »تبلیغات اعالن شده 

چهارمین انقالب » بارهحتی آنهائیکه در ،دیجیتالی کردن% ازتمامی آثار درباره 95زیرا  ،شفاف صحبت کردمشخص و ،کردن

که  کنند،مآبانه و ثابت میتا چرندیات فیلسوف یصنعت هایگوئیازلفاظه ،اندلفاظه گوئی تشکیل یافتهفقط از ،هستند« یصنعت

بایست از قله دانست و فهمید، می اگر بتوان چیزی دراین مورد تولید درصنعت ندارد. ای به پروسههیچگونه عالقهآنهانویسندگان 

 شده)صرفنظر ازچرندیات بی اساس، که وسیعا برهسته منطق پاشانده  این گزارش سالیانه مجازی به دنیای واقعی پائین آمد.انجه

 (است

 

 

 
 

 (-  ف اعطان» و« بهتر» بایست چسباند.همه چیز میبا عبارات توخالی برروی هم می خود را نطقهسته م دیجیتالی کردنگزارش سالیانه

 هوش» و صفت« سودمندتر کردنپذیرکردن، مؤثر وف اعطان» استراتژی بهترترشدن است، تغییرات» د، هرمقررات نازلی گرد «پذیرتر

های ما به شرکت» هستند و« ارتباط» گردد. همه باهم درهرچه بیشتر مورد عالقه می «قشنگ »آید وحتی لغتدرهردوسطری می« مند

 (های آموزش نادانان(.توجه کنید: نه به کارخانه«)دشونتبدیل می هوشمندانهای آموزشکارخانه

 

های ارتباطی سرمایه شبکه، تا زنددور میدن روند تولید کر باصرفه حول، بلکه خیلی ساده «قشنگ» و« هوشمند» منطق حولنه 

خدماتی و مشتریانشان(  کاالها و کارهای )ارسال کنندگان فوالد مابین یکدیگر و ارتباط تشان با دیگر بازیگران درمدارسرمایه

را  پروژه دیجیتالی کردن نیچندصنعت فوالد فعال » ها دور میزند، زیرابیشتربراین حوزه کردن باصرفهحول دقیقا  برقرار بماند.

 (.8ص «)خواهد عملی گرداندعملی کرده یا می

 

-تولید درشرکت ها مربوط می -یعنی پروسه ها در صنعت فوالد،های مشخص و ایدهدر جزئیات به برنامهمهمترین آن، کم وبیش 

 ، همانجا(:8، تا عملکردهای ذیل بدست آید) تماما از ص شود 

 

 منطقی یا ازطریق(فنون  پیگیری کامل موادRFID) 

(- RFID باضافه) شناسائی و ردیابی عناصر را بنماید ،باشد تا بطور خودکار و بدون لمسمی رندهگی -جهت سیستم فرستنده تکنیکی 

 ( انسانها(.

   طول درستی ها و اطالعات طبقه بندی پروسهکامل ضبط 

http://www.stahl-online.dehomepage/
http://www.stahl-online.de/index.php/service/publikationen/jahresbericht-engagement-fuer-stahl/
http://www.bv.de/dms/zbw/886145139.pdf
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و  درجه حرارت های مختلف برروی یک خط تولید)بطورمثالبه معنی این است، که ارزش قیاس« ضبط اطالعات طول درستی »  -4)

، یجیتالیفی ضبط شده خواند و از ضبط دتوان همه آنرا اطالعات کی درجه سرعت درتولید میله فوالد(اندازه گیری شود. دراصطالح می

 (افته است.یبررسی و ضبط اطالعات اندازه گیری تشکیل 

 

 بکارگیری اطالعات ازطریق تجهیزکردن(Mining) 

 

ویکی «)، ارتباط جانبی جدید و تمایالت را شناسائی کردنمندآماری منظم بر موجودی اطالعات بزرگ هدفروش بکارگیری » ه معنی ب -5)

 (پیدیا(.

 

 بندی روند تولیدیو دربرگیری جامع طبقه  زنجیره تولیدی براساس طرح بهترکردن 

 

 تکامل یک نمونه جدید بعنوان جایگزین برای هرم خودکارکردن 

 

-کامل کردن صنعتی را بنمایش می کند و درسطوح مختلفآوری خدمت میفن هدایتدن به ترتیب آرایش فنون و سیستم شهرم خودکار » -6)

گردد، درحالیکه بسته به شرایط شرکت مرزهای متحرک وجود دارد. متناسب با وظیفه ای درتولید ارجاع می. به هرسطحی یک وظیفهگذارد

های  نمونه» (Wikipediaویکیپدیا .«)است دادهتکامل  وکارروی آندیجیتالی وهم  قیاسی ای هم درانتقال اطالعاتدرهرسطح تکنیک ویژه

 (جدید هستند.« شدنکارهرم خود» جدید)و مطالبه(متناسب دیجیتالیامکان  بسیار ساده یک« جدید

 

 اطالعات کیفی...)هدف(بهترکردن تولید با توجه به... منابع و -وفق دادن جویبارهای اطالعات به مدیریت انرژی با تولید و- 

 سرموقع تعیین شده مصرف انرژی،به حداقل رساندن مخارج تولیدی، افزایش کیفیت تولیدی و همینطور ارسال 

 

 )وفق دادن و بهترکردن کل ایجاد روند تولیدی)باضافه یک تشریح مراحل 

 

 ( همراه آن هستند29ص «)دیجیتالی کردنمرکزثقل ازطریق » وسعت دادن جامع شبکه ارتباطات. 

 

 توضیح  و بهترکردن روندها و دستگاهها 

 

 تنظیم و هدایت زمان کار واقعی 

 

 کیفیت بیشتر پذیری عطافاینها امکاناتی برای ان –طالعاتی بزرگ برای روند تولید و اداره مواد های ااستفاده از بررسی ،

شده اطالعات به  بدست آورده هایدادهآوری سیستم فن -ها وشاخک طریقاز» گردانند.در تولید را فراهم می کارآمدباالتر و

های تولیدی را داده -و بهترشدن روند و واقعی انجام پذیردکارانروند تکمیل شدن  در زماالمکان حتیتا کنند، آن خدمت می

 .است “intelligent coil„« حلقه هوشمند» )تکامل یافته(پسندمورد یک عالمت  «طور پیش بینی کرد. همین

 

آمیز اینکه  شک«)حلقه هوشمند » سیم پیچی های فوالدی است. یک -یک اصطالح تخصصی درصنعت فوالدسازی برای نواروحلقه  -7)

شاخک هوشمند » یکاست،  را درگیومه قرار داده است( بطورمثال یک دستگاه غلطک« هوشمند » (stahl-onlein)برروی خط فوالد

که اجازه می دهد در زمان واقعی صفحه های نظاره گر ماشین ازطریق عکس العمل متقابل سیستم کنترل و وفق  ،احاطه شده کار زنجیره ای

مخارج تولید، افزایش کمی تولید وهمین  انرژی، به حداقل رساندن -ودن کل روند تولید با نظرداشت مصرف منابع طبیعی ودادن و بهترنم

 «فیزیکی متکامل کردن –همطرازکردن ماشین حلقه هوشمند برای سیستم نفوذ  تجزیه متحرک» «)باشدطور ارسال به موقع آن 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s2212827117302615)) 
 

که درهرلحظه ازروند  گردیده باشد، مجهز دیجیتالی با تکنیک اندازه گیری و کنترل حلقه سیمی فوالدی، آنطوری یا -یک نوار

  هرلحظه از تولید، درکنار اطالعات درمورد وضعیت فعلی، حتی» را خود فراهم گرداند:«حل تولیدبهترنمودن مرا»  امکانتولید 

مابین تولید کننده و  حتی جهت مبادله اطالعات«  دیجیتالیدوقلوی » دارد. ازاین گذشته می تواند این تاریخ تولید در دسترس قرار

نتایج پروسه تولید از حتی  بلکه ترتیب نه فقط اطالعات از تولید فوالد، مشتریان شاخه های مختلف مورد استفاده قرارگیرد. باین

 . یک مثال: ... شرکت فوالد پهن با مسئولیت محدود زالز گیترگرفت دراختیار قرارخواهدنیز برای مقررات بهترنمودن

(Salzgitter)ی نمایش یک ابزارکند. می فوالدی درپروسه لوله گرم کار ظریف پنجره ایبرروی بهترکردن نوارخیلی متمرکز

شکل پیش بینی  -حتی درحالت مراحل حرارت و ساختاردرونی نوارظریف پنجره ای فوالدی را استدهد، که قادر تکامل می

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s2212827117302615)
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مربوط به شبکه بندی  هاهای جداگانه یا حتی درشرکتتولید درمکانروند  « بهترکردن» غیرازاینثانیا  (8)همانجا، ص  «نماید.

 (غلطک، ادامه کاربرروی تولیدات فوالد و غیره -عمودی)بطورمثال کارخانه فوالد،های سرد( ومثال تمامی غلطک)بطور افقی

 ، بطورمثال :می شود های فوالدسازیدریک شبکه ارتباطی آوردن کارخانه

 شرکت هامهندسین، تولیدات، تعمیرات، حمل و نقل و زنجیره ارزش آفرینی همکاری ی اتصال عملکردها ( ص9)

 ص  -یا تجمع در انرژی مؤثر« بهترکردن » گسترش و(شبکه ارتباطی کارخانه فوالد سازی0) 


 (% این شاخه ازصنعت را دربرمی گیرند.90، که ندداروجود کارخانه ازاین نوع  7امروزه  -8)


(:11)ص  .می شود گان قطعاتو ارسال کنند مربوط به شبکه ارتباط با مشتریانا نیثاشبکه ارتباطی شاخه صنعت ماورای و 

 دشدرگیر خواهند  در روند تکاملی کار برروی تولیداتحتی شدیدتر   شرکت های فوالد.


 عمودی شبکه ارتباط -ازطریق افقی و دایره تولید -بهترکردن پروسه ارزش آفرینی و کوتاه کردن روند تولید و.


 نمایند تسریعرا توانند با آن بخشا روندبهترکردن خودمیان فوالد مشتریو انعکاس روند صنعت فوالد  دیجیتالیازطریق تولید.


 تا  .توانند تولیدات مجازی تکامل داده شوند، بدون اینکه آنها را ازقبل تولید کردق وانمود سازی کل زنجیره روند میازطری

آرزوهائی برای آینده هستند، اما برروی اینجا اهداف، برنامه ها و آرزوها برای تحقیقات و درعمل. خیلی از اینها فعال هنوز 

     رامتحقق سازد. دیجیتالی کردنیابنده بکارگیری تا امکانات رشد کند،فوالد ازمدتها پیش تحقیق میبسیاری سرمایه صنعت 

پروسه بهترکردن درصنعت فوالد سازی ازمدتها قبل وجود دارد. از خودکارشدن دستگاهها آغاز و حاال بشدت زیادی فن » 

سال اخیر توانسته است ازطریق بسیاری از باب  5ارتباطات تلفنی به آن افزوده می گردد. بویژه در  -آوری اطالعات و

باالتر، بهترکردن مداوم کیفیت و تکامل تولید نوین بدست  پذیری مخارج مناسب تر، انعطاف کردن فنی تکامل یک تولید با

این مراحل تولید  دیجیتالی کردنمنابع حفاظت گردد. ازطریق  حتیرآمدترازطریق اداره دستگاههای کاآید. و سرانجام 

«شود.به مرتبه باالتری ارتقاء داده میتکاملی 
     ( http://www.stahl-blog.de/index.php/industrie-4-0stahl-vernetzt) 

  

مدام پروسه  کردن باصرفهده است، یعنی بنابراین آنچه که دنبال می شود، آن چیزی است، که همیشه سرمایه داری بدنبال آن بو

    گردش سرمایه با هدف افزایش ارزش آفرینی، و درحقیقت ازطریق : -تولید و

 بعدی، بویژه خودکارکردن روند تولید کردن باصرفه 

 ارتباط شبکه ای سرمایه صنعت فوالد مابین همدیگر 

 امکانات  کلیهقطعات و کلیه اینها با مورد استفاده قراردادن تدارکاتی با مشتریان و ارسال کنندگان  -ای فنی وط شبکهارتبا

 .دیجیتالیامروزی)و شاید فردای(

قول می کنیم. درآنجا تحت نقل 017/18/8ریخ به تا (Handelsblatt)برای قابل درک کردن بهترمسئله، ما از روزنامه تجارت

درباره اقدامات «  دیجیتالی کردن پیشران والدصنعت ف :  “Thyssen-Krupp&Co„ گروپ و شرکاء -تیسن» عنوان تیتر

 مشخص تاکنونی یا تحرکات افزایش یابنده گزارش می دهد :

 ورقه فوالدی -ایجاد یک پالتفرم بازرگانی برروی خط برای حامل و 

  « ظریفتعمیرات  »„Smart Services“ 


 (.دیجیتالی کردنبا خدمات برمبنای «( انی جسم» معنی دیگری ندارد جز ترکیبی از خدمات کالسیک) ظریفتعمیرات  -9)

 

 .دستگاهها« قابل رویت  دوراندیشانهتعمیرات » برای مشتریان، بطورمثال  


 التآین ها، بطورمثال صنعت اتومبیل، ماششاخه دراکثرکه ی ئ)مثل تمام چیزها با مشتریان ی آمدنتحقیق درشبکه ارتباط ،

...، مدتهاست وجود دارد(، بطورمثال اطالع بموقع تولیدات ویژه و امتحان آن برای و های فوالد سازیها و کارخانهنیروگاه

.مشتریان و انجام آزمایشات )برروی شبکه ارتباطات(موازی


که ازقبل بدین معنی » می شود. « بهترکردن خطوط راه، کاهش دادن مخارج  صرفه جوئی در ابزار،» داستان مربوط به کل 

رقابت پذیری خود را درمقابل رقبا در آسیا گسترش دهد و همزمان مشتریان را بیشتر به  ر آن است، کهکنسرن فوالد، خواستا

اینها اعمال کالسیکی هستند،  کلیه« تکامل ودایره تولید می بایستی بشدت کوتاه ترگردد.طول زمانی سیر گرداند. وابستهخویش 
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 دراین فاصله بهتراستفاده  اتامکانفقط تحت عنوان امروزه ، ه دومین()اگر ن“Industrie 3.0„« سومین انقالب صنعتی»بنابراین

 .ستهاسازماندهی و پروسه از ازتولید دیجیتالیب

 

 مثالی زهرآلمان اصنعت فوالد  Hommepageهای اخیر بر روی صفحه مجازی می توان درماهقابل رویت تری را چه چیزی 

 دید؟ دیجیتالی کردندرمورد مطلب دیگری 

 

آن است، که از مشتریان گرفته تا ارسال کنندگان قطعات دریک  خواستار ،«تیسن گروپ» تعمیروسایل خدمات خه تجارت وشا» 

ه ددرآمد کسب کر دیجیتالی کردنمیلیارد یورو ازطریق  1شبکه ارتباطی با یکدیگر قرارگیرند. شاخه تعمیرات کنسرن تاکنون 

 مرتبط می کند. ازبا یکدیگرها یل را درشبکه ارتباطی در پارکینگهزاران اتومب “toii„بنام تکامل یافته است. حاال یک پالتفرم 

  (017/11/7رونامه تجارت «)ماشین آالت بهتربکارگرفته شوند و سفارشات کاری بهتر انجام گیرند.این طریق می بایستی 

 

( ISSTفن آوری) -ی سیستم نرم افزار وبرا (Fraunhofer)و انستیتوی فرائن هوفر (Salzgitter AG)گیترشرکت زالس » 

بسرانجام رسانیده اند، که مربوط به انتقال اطالعات موجود درانبار بین مشتریان و سیستم ارسال کنندگان می شود. ی را پروژه ا

 Smart Data)برش ماشینی تحت بکارگیری از برنامه اطالعات ظریف رد وبدل اطالعات خودکار، مطمئن و با رمزبرروی

App) موجود  ن شده درانباریموقع تعیعالقه سرنوع فوالد مورد  که آیا ،توانند بدین طریق بفهمند. مشتریان میانجام می پذیرد

با فضای اطالعات می گوید :  گیتر(، مدیرعامل شرکت زالسHeinz Jorg Fuhrmann)بدینسان هنس یورگ فورمن است یا نه.

 MBIو  7/0/017هوفر دراعالن خبر مطبوعاتی فرائن .«) رود ست ازبین میمقایسه اطالعات پرزحمت ازطریق د صنعتی

Stahl  در9/0/017) 

 

دیجیتالی بطورمثال خودکارکردن و  کار می کند. دیجیتالیبرروی یک پروژه جامع جهت حل ( Arcelormittal)آلسرول میتال» 

درمسیریک  . او فعال یک قدم تعیین کنندهآنهاموعه تعقیب مجدربرگیری انجام سفارشات ازشروع ارائه به مشتریان تا  کردن

یک زنجیره ارسال کننده شبکه جهانی ارتباطات کارآمد درباره معرفی : عالوه برداشته است. بدیجیتالی شده زنجیره ارسال کننده 

ریان؛ زنظرکیفی با مشتدل کردن اطالعات ارد وبسفارشات تا اداره انبار، ارسال و صورت حساب؛  پیگیری -کاال و ورود و

فوالد به نام مشاور Appیک برنامه  موجودی کل انباروحجم موجودی ذخیره؛ ،(Drohnen)پهپاداداره موجودی انبار با

(SteelAdvisor)و ردیاب  پیگیریآماده نگاهداشتن دائم اطالعات کاالهای موجود برای مشتریان و یک برنامه  جهت

(Track&Trace App)و نقل.وبهترکردن حملسالت پیگیری مراهت ج(»7/11کوتاه شده آلسرول میتال در اعالن خبر/017) 

 

( marketSTEEL) فوالد(دربرابر بازارOerlikon))مدیرعامل شورای اداری اورلیکون(Michael Süß)سوسآقای میکائل

 دیجیتالی کردن:» خالصه کرد  را درصنعت فوالد سازی چنین دیجیتالی کردنمسئله ()یک برنامه اطالعاتی برای حرفه فوالد

های زیاد و اطالعات، که تعداد پارامتر از، که به آن استاین مربوط بازی خواهد کرد.  نقشی نیزدرصنعت فوالد  حتیکارخانه 

درست می شود مدل هائی ساخت و  یلگاریتم با محاسبات در مقیاس جهانی قابل دسترس نیست، اطالعات را جمع آوری کرد.

 در انجامد. این درصنعت فوالد به همان طریق پیش خواهد رفت، کهبه پروسه بهترکردن بی انتقال داد، که درنهایت اطالعات را

 «دراین صنعت مناسب گردد.کسب و کار دیگر صنایع، ولی این چند سالی بیشتر طول می کشد تا 

 

 

 
، دیجیتالی کردنه نظر نمی رسد. خود کار کردن، زیاد جنجال آفرین ب« پلی که درآمستردام خود را می سازد » درمقایسه با

بیشتر به پیش ت یابی ارزش آفرینی هرچه بیشتر وجهت شد یمتداوم روند تولید کردن باصرفهباتی کردن، خالصه : یک ور
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، ربهت ،یپروسه تولید .هاو پروسه دیجیتالیهرچه بیشتر ابواب جمعی  هم چنین بر اساس کارآمدترکردن –رانده خواهد شد 

درگردش را سریعتر خواهد گردید، زمان بازدهی سرمایه سرمایه ، حتی روند گردش یدردارزش آفرین تر خواهد گ وسریعتر

باالتر، جایگاه مناسب تر دربین رقبا و ارزش اضافی بیشتر منجرمی  بارآوری هد و کلیه اینها بنمودورانی خود کوتاه تر خواهد 

ن بطورمثال درصنعت فوالد  . ایزیرورو نخواهد شد دیجیتالی کردنازطریق را تولید اما هسته واقعی فن آوری روند گردد.

سه بعدی بهرحال یک روش  ـ «قالب ریز» ی کیفی نوینی درروش تولیدی نیست)بطورمثال ساختن یک پل ازطریقدورنما

می برد، جوش می  باندازهی سازد، ، که قسمت هائی از پل را متولیدی نوین کیفی است، حتی درمقایسه با ساختن ازطریق روبات

 دهد، سوراخ می کند، پیچ کاری  و غیره می کند.(.

 

 
 

های ذوب سنگین مرسوم، یعنی با روش همچنان در کوره برای اینکه گویاتر نشان دهیم : فوالد امروزه و حتی درآینده نزدیک

( Corex-, Midrex- und Finex-Technologieآوری تحّول مستقیم)فن(Linz-Donauwitz verfahren)دونا ویتس –لینس

 جهشیبنابراین  ،درفن آوری«انقالب » از یممکان می توانحتی اال خواسته باشیم . اگریا با کوره پیچ الکتریکی تولید می گردد

 (Simens-Martin-Ofen)زیمنس –کوره مارتین جایگزین  LDروش  که است، یآن زماناین ، نیمدرروش تولیدی صحبت ک

روش باعث تکامل  در لینس 1990یا درسالهای   یک سیر پیروزی جهانیموجب گردید و این خیلی سریع  1940 سالهایایان پ در

Corex und Finex های تولیدی نوینی بودند. ینها در حقیقت هرکدام کیفیتا روشا .دگردی در بازار پذیری بیشتر رقابت جهت

 همان باقی خواهند ماند.روند دهد، که این روند تولید بتواند بهتر گردد، اما نمایش اطالعات به ارقام و اعداد اجازه می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، اما پربها داده می شود بی اندازه زیاد« انقالب درصنعت » درباره ازطرف وراج ها « بطورعام» دیجیتالی کردنعالوه براین 

ل، شاید کم بها داده شده است. اغلب چیزی را بعنوان یعنی مشخص و درعم ،«دریک حالت » یا«  بطورخاص » دیجیتالی کردن

را بتوان ازطریق  Aاین یک روش مؤثر نخواهد بود، اگر یک کوره بلند درمکان آیا نیست. روش مؤثر جشن گرفتن چیزجدیدی 

 نها درهدایت کرد و ت -کنترل و Bهدایت به مکان  -ها و خطوط اطالعاتی مکان بصورت مجازی ازطریق مرکزکنترل وشاخک

روش مؤثر خیلی قبل تر در دو دهه گذشته بوقوع پیوسته انجام داد؟ بله، اما یک دستی حاالت اضطراری درمکان این کار را 

که کوره بلند را طراحی و ساخته بودند  ،هائی نشسته بودندلینس است. در لینس تکنیسین B، مکان است دوناویتس Aاست. مکان 

 ری کوره بلند می کردند.وآرا مشغول بهترکردن فن خودو 

 

 

 

  



5

 

 
 

 


