توضیح:
همانطوری که درسرمقاله این شماره ازنشریه " انقالب پرولتری" (ژوئیه  )008آمده است ،دیجیتالی کردن روند تولید مورد
بحث این مقاله است که ترجمه آن دراختیارفارسی زبانان قرار میگیرد.
جهت سهل درک مطلب ،زیرنویس مربوط به هر پاراگراف در ادامه به همان ترتیب شمارهگذاری شده درمتن اصلی باخط اریب
داخل پرانتز آورده شده است .عالوه برآن دیگر متون توضیحی دراین مقاله داخل کادر و با خط اریب اضافه گردیده است.
نظربه حساسیت این بحث وبه روز بودن آن ،بخصوص درشرایط بحرانهای عدیده سرمایهداری و امروزه شیوع همه گیرجهانی
ویروس تاجدار(کرونا) و رقابتهای سرمایه داری درسراسرجهان ،و اینکه امپریالیسم دیجیتالی کردن درکلیه شاخههای صنعتی
را به اسم رمزی جهت تعدیل اقتصادی هرچه بیشتری درتمامی کشورها تبدیل نموده است ،اهمیت این مقاله دوچندان میگردد.
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سرمقاله
برای دولت ائتالفی سیاه -آبی و وزیر اقتصادش ،خانم شرام بوک  « Schramböckتقویت دیجیتالی کردن یکی از اهداف مهم»
است .بدین خاطر« هرساله  0میلیون یورو پول تازه برای دیجیتالی کردن اختصاص داده خواهد شد» ،گویا بیش ازهر چیز
برای «مساعدت به شرکتهای کوچک و متوسط جهت به اجراء درآوردن دیجتیالی کردن» و« دراین زمینه آماده کردن کلیه
گروهها درهرسن و سالی ( »...دبیرمطبوعاتی مجلس )018/04/1 ،درمقابل اپوزیسیون مجلس ازانتقال « مساعدت از شرکتهای
کوچک و متوسط به شرکتهای بزرگ» انتقاد کرد(»...همانجا)همزمان در شهر وین بخش شهرداری  1به نام« وین دیجیتال»
تأسیس شد .این نهاد از ژوئن  018با « تقریبا  1100کارمند  -فن آوری اطالعات ،بر حدودا  86 000کاربر فن آوری اطالعات»
نظارت می کند ( .روزنامه وین )018/7/4


تقریبا هرروزه ابواب جمعی از نوآوری در حوزه دیجیتالی کردن خبر می دهند .با این وجود معموال همه چیز برمحور« تعدیل
اداری» «،کاهش بورکراسی»«،خدمات  -الکترونیکی دولتی» و امثال اینها دور می زند.
ما برعکس در ماههای اخیر خودمان را خیلی با این پرسش مشغول نمودیم ،که چه چیزی واقعا خود را در تولید تغییرمیدهد،
در کارخانهها ،جائیکه درحقیقت کاالها تولید خواهند گشت .ما بر این عقیده هستیم ،که پرسش تأثیر دیجیتالی کردن درتولید یکی
ازمهمترین مطالبی است ،که درمباحثات روزمره غالبا با صرفهجوئی کردن در ادارات ،هم در کارخانهها وهم در نهادهای
دولتی ،مخلوط و اشتباه گرفته می شود .اما درحالیکه مناسبات تولیدی بنیان« موجودیت سرمایه داری واقعی» است وتمام
کسانی که خود را با امکان ازسرگذراندن آن درگیر میکنند ،می بایستی خود را نه فقط با تکامل جهت سیاسی ،بلکه با جهت
اقتصادی آن نیز مشغول گردانند.
متن انتشار یافته ذیل (باضافه توضیحات و پیوستها)حاصل یک بحث جامع در دایره طرفداران انقالب پرولتری از ژانویه 018
بوده و دراین فاصله زمانی تکمیل وتغییراتی درآن انجام پذیرفته است .ما اکنون آنرا جهت بحث (وسیعتری) انتشار میدهیم؛ اما
برای ما نقد و برخورد نظری به آن بهیچ وجه به پایان نرسیده است .حتی یکی از رفقا درنظر دارد یک نقد جامع را برای ماه
آگوست آماده نماید ،که ما بی صبرانه منتظر آن هستیم ،اما نمی خواهیم انتشار انقالب پرولتری شماره  75را به تعویق بیاندازیم.
درخواست ما از کلیه خوانندگان مان اظهارنظر ارزشمندشان است ،چه اینکه ما هم از اظهارنظر کوتاه در این باره و هم اگر
درمقاله ای طوالنی باشد ،خوشحال خواهیم گشت.
انقالب پرولتری  -دستجمعی



مقدمه
دراین شماره ویژه انقالب پرولتری ،شماره  ،75مسئله اهمیت وتأثیر دیجیتالی کردن روند تولید مورد بررسی قرار میگیرد .این
روزها خیلی زیاد درباره تغییرات اساسی کلی توسط دیجیتالی کردن ،خودکارشدن و گویا اولین شکل باصطالح« هوشمندی
مصنوعی » نوشته میشود .اگر توچنین متنهائی را بطورمثال دریک روزنامه بخوانی ،مشخص می شود ،که اغلب اشارات
مربوط به چیزدیگری ،جزاینکه قدمی دیگر در راه باصرفه کردن باشد ،نیست  -ولی کال در مقاله به صورت یک « تکامل کامال
نوین» مهم جلوه داده میشود و درباره آن افسانه سرائی میگردد .ساختمان کارگاههای خالی از انسان ،که درآنجا فقط ماشین
آالت پرارزش چندین میلیونی ،که گویا مستقال خودشان کارمیکنند...،آیا تابحال یکبار ازیک نیروگاه انرژی آب دیدن کردهای!؟
این مدتهاست که وجود دارد ،حتی بدون دیجیتالی کردن!
اغلب دیجیتالی کردن درارتباط با صرفه کردن بیشتر درحوزه ادارات ،هم دولتی («کارت دولتی » “ ،„e-gonermentکارت
الکترونیکی  )...،e-cartوهم اقتصادی “ ،„e-payment“ ،„e-bankingبخصوص حتی « محل پرداخت پول » کامال خودکار
شده در مغازه های بزرگ زنجیرهای )... ،با هیجان جروبحث میشود .بسیاری ازآنها بهرحال جدید(!) هستند و درچندین سال
آینده عادی خواهند شد .کاربری دادهها توسط رایانه(کامپیوتر) در دفاتر شرکتها در دهههای قبل نیز زمانی یک چیز« کامال
جدید» بود ،وقتیکه درآنزمان بجای ماشین تحریر مکانیکی و سپس برقی « ناگهان» رایانه جایگزین آنها شد ،همینطور بعدا
مثل تلفن همراه ،تابلت وغیره .شدّت و سرعت اختراعات جدیدی ،که از اواسط قرن بیستم جایگزین فنآوری قدیم گشته غیرقابل
چشم پوشی است .درحوزه خصوصی فرق چندانی نمیکرد ،که تو درسال  1990هنوزبا ماشین تحریربرقی یا با یک رایانه
شخصی درخانه مینوشتی .این اما در رقابت اقتصادی در مقابل رقیب مز ّیت درقیمت و سود بیشترمعنی میدهد .غیرقابل کتمان
است ،که درسالهای آینده در«حوزههای خدماتی» گوناگون تغییرات زیادی بوقوع نپیوندد یا مقررات کمخرج کردن زیادتری
درمورد« صرفه جوئی کارکنان» پیشبرده نشود .این قبل ازهمه شامل کارمندان دفتری ،حوزه ای ،که در 50تا  60سال اخیربی-
اندازه متورم گشته بود و احتماال دوباره بشدت کوچک خواهد گردید ،میگردد .او کوچک میشود ،زیرا درآنجا کارغیرمولد
زیاد(طبق مفهوم مارکسی ،بنابراین بدون بارآوری) مزدکار باالئی را موجب میگردد.
ما دراینجا نمیخواهیم ازنزدیک به بررسی علل و اهمیت متورم شدن درحوزه کارمندان دفتری دردهه  1960وکوشش درجهت
مسدود ساختن این تکامل ازتقریبا  0سال پیش بپردازیم .این مسئله ،که چگونه میتوان از کاهش یافتن نرخ سود جلوگیری کرد،
با پیدا نمودن راهکارهای سرمایه داران ازبحران تنگاتنگ همراه است و این خود موضوع یک شماره ویژه خواهد بود.
مسلم است ،که « دیجیتالی کردن کاردفتری » ازیکطرف میتواند کارشاغلین را بی اندازه سهلتر گرداند -زیرا که درسرمایه-
داری واقعا موجود -دائما تمایالت بیشتری درخواست میگردد که تنها با مبارزات اتحادیهای میتوانند مقابله گردند .ازطرف -
دیگرتهدید واقعی -وخیلی سخت مقابلهپذیر -تغییرات اخراج دستجمی درحالت بکارگیری فنون جدید کار ،انتقال کاردفتری به
کشورهای با مزد ارزان (بطورمثال حسابداری به هندوستان) ،فشاردائمی کار  4ساعت در روزهستند ،زیرا تو دائم با شرکت
ازطریق مدارشبکه ای مرتبط هستی و «کارتمامی ندارد» و امثالهم.
همانطوری که درابتدا متذکر شدیم ،ما مرکزثقل بررسی خود را دراین شماره ویژه انقالب پرولتری شماره  75برخود دیجیتالی
کردن روند تولید(ونه با مسئله توزیع یا فشارکار درمناسبات سرمایهداری) قرار می دهیم .ما خواهان دنبال کردن این مسئله
هستیم ،زیرا برای ما ازاهمیت زیادی برخوردار است ،که درپس باصطالح « انقالب دیجیتالی » چه چیزی نهفته است ،که
درباره آن اینقدر زیاد نوشته وصحبت میگردد .باالخره خیلی ها ،که هنوز زندگی طوالنی کاری(بیکاری؟)را پیشروی دارند،
عالقمند آینده خود هستند.
دراواخرآوریل درحین تنظیم این شماره ویژه ،فوست آلپینه()Voestalpineتصمیم به بنای یک کارخانه جدید ذوب فوالد در
کاپفنبرگ /اشتیرمارک()Kapfenberg/Steiermarkگرفت .بنای این کارخانه میبایست باهزینهای بالغ بر  50میلیون یورو در
سال  01به اتمام برسد -و بعنوان« کارخانهای کامال دیجیتالی شده »« مدرنترین کارگاه ذوب فوالد درجهان» باشد « .در کارگاه
جدید میبایستی مستقیم برمبنای درجه باالی دیجیتالی آن درآینده  00نفر مشغول بکار گردند»( روزنامه وین .)018/04/5 WZ
اینکه فوست آلپینه چرا این کارخانه را درمکان بنیانگذاری آن کاپفنبرگ بنا میکند(ونه در ایاالت متحده آمریکا ،پاکستان یا جائی
دیگر) ،دالئل متعددی را ،که درمقابل یک« برونافکنی » ارجیعت دارند ،برمیشمارد  :کارکنان با تجربه عملی ،Know-how
مرکزتحقیقاتی دانشگاه ذغال سنگ و آهن لهاوبن( ،)Leobenوجود زیرساخت الزمه و نزدیکی به مشتریان مهم ،ازجمله آنان
بودند .برطبق اظهارنظرفوست آلپینه ازطریق کارخانه جدید« بیش از 000شغل درمنطقه بصورت طوالنی مدّت تأمین خواهد شد.
اگر این اظهارنظر صحت داشته باشد ،مجموعا تقریبا همان تعدادی خواهند بود ،که امروزه در کارخانه ذوب فوالد قدیم (بدون
ارسال کنندگان مواد نیمه پرورده و خام) مشغول بکارند .دیجیتالی کردن جامهعمل میپوشد...
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جهت دیجیتالی کردن روند تولید
« دیجیتالی کردن» -این جدیدا یکی ازپراستفاده ترین تکیه کالمها است.
(1ـ این مفهوم ،آنچیزی را که اتفاق میافتد ،بدرستی به تصویر نمی کشاند .ازیکطرف اقتصاد و جامعه نه فعال ،بلکه از سالهای متمادی
دیجیتالی شده است ،یعنی از ابواب جمعی مشابه به دیجیتالی تبدیل گشته است .ازطرف دیگر این مفهوم رویت جبر خودکارشدن بیشتر و
دستگاه خودکاری که جای کارانسانی را میگیرد بدرستی بیان نمیدارد ،زیراکه او فقط یا بیشتر سطح « مجازی» را هدف گرفته است ـ
باوجودیکه فقط با وسائل« مجازی » ،بدون تغییرات درروند تولیدی مادی(جسمانی) ،افزایش بارآوری تولید ،امکانپذیر نمیباشد .مابهرحال
این مفهوم کشدار را -بخاطر مصطلح بودن آن ،اما با اکراه بکار میبریم).

هیچ سندی ازیک نهاد سرمایه داری،هیچ برنامه دولتی،هیچ اظهارنظر سیاستمداری ،بدون وراجی درباره « انقالب دیجیتالی » یا
« عصر دیجیتالی کردن »نیست  -این امروزه ازیکطرف یک هشدار بورژوازی به خودش ،که هرچه بیشتر پیشران درکمخرج
و -خودکار کردن تولید باشد ،تا ازطریق آن بارآوری را به حرکت اندازد ،ازطرف دیگرمهم جلوه دادن سیاست بورژوازی،
درارتباط با این مقصود است ،که میلیاردها کمک دولتی را برای خودش تأمین نماید .بیش ازهمه ا ّما میبایستی به طبقه کارگر و
خلق چماقی (یک چماق دیگر!) را ،که درانتظارشان هست ،نشان دهد .این مفهوم چند وقتی است ،که به یک اسم رمز برای
استثمار بیشتر تبدیل شده است.

اول« دیجیتالی کردن » نور امید وشعارمبارزاتی سرمایه
بخش ّ
دیجیتالی کردن نه یک چیزجدید ،بلکه روندی است ،که حتی از چندین دهه درجریان است و نمیبایستی تا این اندازه علتی برای
قیل وقال ،که امروزه درباره آن انجام میگیرد ،گردد .آنچه که مربوط به فن آوری اطالعاتی ،ارتباطی درحوزه اطالعات
مخابراتی ،ابواب جمعی وغیره میگردد ،یعنی انتقال از ابوابجمعی مشابه به ابوابجمعی دیجیتالی (بطورمثال ازصفحه
گرامافون به صفحه بهم فشرده( )CDیا از تلفن قدیمی به تلفن همراه و غیره)است ،که ازمدتها قبل یک پدیده قابل رویت میباشد.
دراینجا برای سرمایه ،بویژه درشاخه های پردرآمد ،مهم است تا تمامی حوزه های زندگی را تحت نظم دیجیتالی درآورد ،ترغیب
به بدست آوری سود بیشتر(ازطریق ارزش افزائی حجم دادههای بزرگتر) ،کوشش جهت مز ّیت رقابت و -سهم بیشتردر بازار،
بهرهورشدن از« انسانهای شفاف مثل شیشه» و در زیرکنترل دولتی قراردادن آنها ،می باشد.
اگر امروزه صحبت از« انقالب دیجیتالی » میرود ،اما نه مربوط به این چیزها ،بلکه به یک دیجیتالی کردنی است ،که بتواند
اطالعات دیجیتالی وفن ارتباطات با روند تولید مادی(تولیدات کاالهای جنسی و خدماتی) و روند گردش(تجارت و ترابری)
همینطور حتی دیگرحوزه های اجتماعی را به یکدیگرمتصل گرداند.
( -برای آن واژه مبهم « شبکه جهانی نقل وانتقال اطالعات چیزها »“ „Internet der Dingeاختراع شده است .شبکه جهانی نقل وانتقال
اطالعات « مجازی » « ،چیزها » « مادی » و مرتبط ساختن هردو بیکدیگر « رویا » است .تنها چیز« مجازی » ،که دراینجا ازآن صحبت
میشود  -طوردیگری از بهشت موعود مسیحی  -همینطور مادی(و با این محتوا یک « چیز») و فرق مابین مجازی و مادی چیزی مهمل
است .چرا برنامه های بر روی ابواب جمعی دیجیتالی ،محاسبات جبری ،صفحات برنامه ریزی شده وامواج و برروی بسیاری از چیزهای
دیگر ضبط شده ، ،مادی نیستند؟ (گذشته ازاینکه بهرحال بسیاری از سخت افزارهای مادی ،مدارهای نقل و انتقال اطالعات ،دستگاههای
هدایت ومحاسبه کننده بی اندازه کوچک یک ماشین حساب ،که درآن مجموعه واحد مرکزی رایانه برروی صفحات نازک کوچک سلیسیم
( )Chips und Sensorenبنا شده اند .چرا یک ارتباط سیمی« مادی » و ارتباط موجی « مجازی » است؟ چرا الکتریسیته ،امواج رادیوئی
تصور کند ،اما چرا بعضی از
و بطورکلی امواج مغناطیسی الکتریکی ،حوزه ها و  ...مادی نیستند؟ بورژوای ایده آئالیست میتواند اینگونه
ّ
مارکسیست ها؟ آنها چگونه ماتریالیستی هستند؟)
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حتی چنین دیجیتالی کردن از« اقتصاد واقعا موجود» و زیرساختاراجتماعی ،نه اکنون ،بلکه از چندین دهه با حجمی بزرگ و
کوچک در شاخههای اقتصادی زیادی انجام پذیرفته است .ا ّما آن با پیشرفت روند  -و تکامل ابواب جمعی دیجیتالی در سالهای
اخیر بی اندازه سرعت گرفته است.

ما دراینجا خود را بردیجیتالی کردن تولیدات کاالهای جنسی  -باگریزهرازگاهی به تولیدات خدماتی  -متمرکز میکنیم.
( -احتماال دیجیتالی کردن ( بیشتری ) در باصطالح بعضی ازحوزههای خدماتی حتی خیلی سریعتر بوقوع خواهد پیوست ( ازآنجائیکه
ازنظرفنی چندین بار ساده تر و ارزانتر انجام پذیر خواهد بود) و حتی تأثیرات شدیدتری را بر روی طبقه کارگر از حوزه تولید کاالی
جنسی دارند  ،ا ّما کاالهای جنسی  -و بخصوص تولید صنعتی بنیان بازتولید اقتصادی جامعه بوده وباقی خواهند ماند).

این روندی است ،که دردهه هفتاد قرن بیستم ،بمحض اینکه ابواب جمعی دیجیتالی و کاربرد آن در روند صنعت فراهم بود،
درنقاطی ،ابتدا برای به اتمام رساندن جاده ها در صنعت خودروسازی شروع شد.
( 4ـ اینکه صنعت خودروسازی ّاولین حوزه مورد استفاده درسطحی وسیع بود ،اتفاقی نیست .این صنعت تولیدات کامال متداولی را دریک
سطح کامال تعیین شده تولید میکند .کامال برعکس بطورمثال دراقتصاد ساختمانی ،که در حوزه اش(تهیه زمین ساختمانی ،فاکتورهای
محیطی،آب و هوا «)...فقط بالینی » نیستند ،بدین خاطر دیجیتالی کردن دراینجا ،باوجود تمامی سرتیترهای اعجاب انگیز(« روبات» این یا
آن چیز را«...میسازد») -تازه در نقطه شروع خود قرار دارد .حتی کامال برعکس بطورمثال درفن جراحی پزشکی ،که اتفاقا با« کاالی
مواد ضد قارچ » (ارگانها واعضای بدن تعیین شده وقابل تعویض چندین باره انسان)سروکار ندارد .بر روی هزاران بدنه فلزی خودروی
معین ،دائما عملیات یکسان ،و کامالهمانندی انجام میپذیرد  -درحالیکه با یک روبات پزشکی جهت هدف جراحی عمل بسختی بر روی دو
مجرای تنفس و روده بزرگ همسان انجام پذیرخواهد بود .درحالت ّاول بدین خاطرمیتواند روبات یکبار طراحی ،ساخته و برنامه ریزی
دوم جراح محتاج است ،که عمل را انجام دهد و از ابزار هدایت کننده یک روبات استفاده نماید
شود و کار را « مستقل» انجام دهد ،درحالت ّ
(که بهرحال میتواند مراحل جراحی های معینی را ،بسته به نوع جراحی ،با دقت کاربیشتری ازدست جراح پیش ببرد)).

همانطورمثل ماشین های ابزارآالت هدایت شده دیجیتالی(نیمکتهای چرخشی ،مته و)...وبرای کار زیرساخت فنی درخیلی از
شاخهها ،بطورمثال درساختارماشینها و -دستگاهها.
( CAD=Computer aided design-5طرح کمک رایانه؛  CAM=Computer aided manufactringصنعت کمک رایانه،
 CIM=Computer intergratedmanufacturingصنعت کامل رایانه).

به محض اینکه (Mikrochipsصفحات نازک بسیارکوچک حامل اطالعات)اختراع شد ،اطالعات بر روی کارتهای سوراخ
شده و -نوارهای قابل خواندن از دور خارج شدند و باالخره ماشین حسابهائی با توانائی باالتری دردسترس قرارگرفتند ،و به یک
پیشرفت دیجتیالی شدن ازگذشته منجر شد .سپس بعد از اوائل دهه 1990اینترنت(شبکه جهانی نقل و انتقال اطالعات)به آن اضافه
شد.
( -6دستگاه قبل ازاینترنت به اسم ارپانت  Arpanetدرسال  1969بعنوان پروژه وزارت جنگ ایاالت متحده متولد شد ،تقریبا از  1990مورد
استفاده قرارگرفتن مصرف اینترنت آغاز گردید).

« اقتصاد نوین» دیگر تولد یافته بود .همینطورمثل امروز « دیجیتالی کردن» ،درآنموقع لغت برسرزبانها و حوزههای مدرن بود.
بعداز سالهای کمی التهاب درسال  000حباب “( „Dotcomقلب « اقتصاد نوین »)با یک صدای مهیب ترکید و باعث یک بحران
بازاربورس جهانی و -شکوفائی اقتصادی شد .کلمه سرزبانها بدون سروصدا ازمحاورات ناپدید شد ـ خرافات مرتبط با آن
وخوشحالی تبلیغی ذهنی گرایانه امروزی با اسم رمز« دیجیتالی کردن» یک رستاخیز است .آنچه که در آنموقع اساس فن اقتصاد
نوین (فن هدایت نیمه ،میکروالکترونیک ،فن اطالعات و -ارتباطات )...را تشکیل میداد ،حتی فن زیربنای آنچیزی است ،که
امروزه دیجیتالی کردن نامیده میشود .اختالفات ازآنجا ناشی می شود ،که امروزه اوال نسبتا پیشرفت توانائی باالتر فنآوری و
شاخک های قابل اعتمادتر ،درچندین سطح تعیینشده برنامه ها و ضبط اطالعات و -ارتباطات ،توانائی باالتر ماشین حسابها،
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محفظههای ثبت بی اندازه بزرگ ومدارهای ارتباطی بی ندازه وسیع ،و( )last not leastنه تنها بهتر ،حتی همچنین سخت افزار
خیلی ارزانتر موجود است .واینکه ثانیا امروزه نسبتا بیشتر از آنزمان حتی دیجیتالی کردن تولید توصیه میشود .اما پایه فنون
واقعی مثل گذشته همان است  -حتی اگر امروزه با تبلیغات بزرگ ،که حول دیجیتالی کردن پیش برده میشود ،میبایستی
طوردیگری وانمود گردد.
در« پالتفرم چهارمین انقالب صنعتی»

 7(ـ تکیه کالم « چهارمین انقالب صنعتی»( یا پروژه های مربوط به « چهارمین انقالب صنعتی»(https://www.plattform-
 )i40.de/i40/Navigation/DE/Home/home.htmlابداع کلمه ای است ،که می بایستی « چهارمین انقالب صنعتی» را القاء نماید.
دراتریش این بیان بهمان شکل ،اگرچه نه چنین برجسته ،بکاربرده میشود ،در مناطق انگلیسی و فرانسوی زبان بندرت .بخصوص درآنجا
هیچکس از «چهارمین انقالب صنعتی» صحبت نمی کند ،بلکه ،آنچه که از دیجیتالی کردن پدید میآید ،به مقیاس زیادی بعنوان ادامه
سومین انقالب صنعتی» ،بنابراین بکارگیری ماشین هدایت و  -حساب بی اندازه کوچک برروی صفحات بسیارنازک و کوچک حامل
« ّ
اطالعات در مرکز یک رایانه( ،)Mikroprozessorenشبکه جهانی نقل و انتقال اطالعات( )Internetوغیره است .گذشته ازاین درمناطق
انگلیسی زبان اغلب“ « „computerizationرایانه ای کردن» و در فرانسوی زبان “ «„numerisationسیستم رقمی » نامیده میشود).

ازسال  011پروژه امروزی « دیجیتالی کردن» خود را چنین بیان میدارد  « :در انقالب صنعتی چهارم تولید خود را با اطالعات
و فنآوری ارتباطی مدرن چفت میکند ...بعدازماشین بخار ،نوارنقاله ،الکترونیک و فنآوری اطالعات حاال کارخانههای هوشمند
(باصطالح ’ ‚Smart Factoriesکارخانههای زیرک) تعیین کننده درانقالب صنعتی چهارم هستند .اساس تکنیک برای آن سیستم
ارتباطات دیجیتالی هوشمند هستند ،که با کمک آن یک تولید خود سازماندهی کننده وسیع امکانپذیر میگردد  :انسانها ،ماشین
آالت ،دستگاهها ،حمل ونقل وتولید درانقالب صنعتی چهارم مستقیم بایکدیگرمکاتبه و همکاری میکنند .روند تولید و -حمل و نقل
مابین شرکتها درهمان روند تولید بایکدیگر هوشمندانه چفت خواهد گشت »...اینها همگی خیلی غلوآمیز بیان شدهاند ،بگوئیم« ،
رویا آمیز» ،بیش ازهمه « خود سازماندهی کننده بیش از اندازه »(!) و اغلب درکنار هرکدام کلمه « هوشمند» را قراردادهاند.
تصور میگردد .دیجیتالی
درمقایسه با صنعت واقعی امروزی ،دراینجا ،بگوئیم ،دربهترین حالت یک آینده تخیل آمیز دوردست
ّ
کردن مجموعه روند تولیدی یک وظیفه کامل بزرگتری ،یعنی بسیار پیچیدهتر از دیجیتالی کردن بطورمثال یک کتابخانه ،پرونده
های کنترل کننده پلیسی یا رفتارمصرف کنندههای یک گروه بزرگ انسانی باهدف تبلیغاتی و بازاریابی است.
« انقالب صنعتی چهارم» یک برنامه تبلیغی ،تحقیقی و – کمک دولتی متولد شده بورژوازی انحصاری آلمان و دولت اش درسال
 011است .بورژوازی انحصاری و دولت اش کوشش میکنند حتی باالتر از ظاهرسرمایه آلمانی یک بارآوری با اهمیت و از
طریق آن یک سبقت قابل رقابت را ایجاد نماید و بوسیله آن «سرآمد بودن تکنولوژی خود» را درسراسرجهان گسترش دهند .بدین
خاطر طرح آلمانی « انقالب صنعتی چهارم» حتی در خارج با شکاکی نگریسته میگردد ،زیرا او با توضیحاتی بر دستیابی به
چنین سرآمد بودن « فنآوری» حداقل درحیطه خویش رقابت یا مقابله با بدیل های مشابه ،مثل بورژوازی ایاالت متحده آمریکا،
فرانسه یا چین ،را هدف قرارداده است.

جالب است ،زیرا مغایر با تعریف « انقالب صنعتی چهارم» لغتنامه اقتصادی گابلر( ،)Gablerبعنوان یک اثرمعتبر اقتصاد
بورژوازی است .ابتدا تعریف رسمی نشخوار میشود  « :باصطالح انقالب صنعتی چهارم ،که این شماره به آن اشاره میکند،
خود را درمنفرد کردن(حتی درتولید تسلسلی)یا پیوند زدن تولید(پیوند تولید وخدمات)و در دخیل دادن مشتریان وشرکاء در روند
کسب و کار و -ارزش افزائی ،متمایز میکند .اجزاء اصلی تشکیل دهنده درون سیستم همانند ماشین آالت(بخشا)خودکار...
برقراری ارتباط فن آوری با( )Chipsچیزهای منتج شده برروی صفحات نازک و کوچک آورده شدهای ازمجموعه ای بسیار
پیچیده یک سیستم ساختاری و -مادی جنگ رایانهای()CPSیا دادههائی درشبکه جهانی نقل و انتقال اطالعات( Internet der
 )Dingeهستند ».ا ّما سپس تبلیغات امروزی همزمان با حدّت زیادی نسبی میگردند ‚ « :انقالب صنعتی چهارم’ یک مفهوم
بازاریابی است ،که حتی در محاورات اقتصادی بکاربرده میشود ،و برای یک ‚ پروژه آینده ’ دولت آلمان درنظرگرفته شده
است ،...بعنوان مفهوم بازاریابی ‚انقالب صنعتی چهارم’ خودرا یک قدم دورتر از د ّقت علمی میکند .در ادامه با وجود این ولی
برروی حیطه بکارگیری و مزیت آن با احتیاط تأمل میگردد « :اینکه کل ساختارهای انقالب صنعتی چهارم به درجات باالئی
ازمقررات نا مناسبی
ضربه پذیر هستند ،زیان آور است .سیستم های مستقل میتوانند اتخاذ تصمیم غلط بکنند ،زیرا یا آنها
ّ
فرمانبرداری میکنند یا شرایط و مراحل کار را اشتباه تشخیص میدهند .آنها میتواند انسانها را مجروح و باعث بوجودآمدن
حوادث گردند ...تصمیمات خودکار ازنظراخالقی ...مسائل فنی ماشین آالت هستند .فن اطالعات خودرا به آن مشغول میکند ،که
سیستم را دست کاری و اجزاء آنرا بشناسد ،تا اینکه او بتواند دادههای غلطی را مورد استفاده قرارداده و اطالعات غلطی را ارائه
دهد و بطور دشمنانهای تصاحب کند .ما در خودروهای بدون راننده و درمنازل برروی شبکه ارتباطات ( )Smart Livingبه
شهروندهای شیشهای ،و با توجه به دستگاههای خودکار پزشکی و پرونده الکترونیکی به بیماران شیشهای ،تبدیل خواهیم گشت.
فن کار به آن اضافه میشود ،اگربه جایگزینی نیروهای کار و مهارت توسط ماشین آالت(بخشا) خودکار مربوط شود ».گذشته از
« اخالق» زیادی ،که از سرمایه انتظار میرود ،بهرحال دراینجا مرتب بر آن تأکید میگردد « ،شبکه جهانی نقل و انتقال
اطالعات دادهها» چقدر نارس ،شکننده وغیر قابل اعتماد است (و دربسیاری از موارد باقی خواهد ماند).
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« اتحادیه کارخانهداران»“ “Idustriellenvereinigungاتریش طبق معمول چنین بلندپروازانه برخورد نمیکند و درنهایت
انتظار معجزه خارقالعادهای را ندارد .تحت کلمه اختصاری« انقالب صنعتی چهارم» میخوانیم  « :تحقیقات ،فنآوری و نوآوری
(“ )FTI( )„Forschung, Technologie und Innovationستونهای حامل جهت موفقیت شرکتهای اتریشی در بازارهای
بینالمللی هستند .درآن به شرکتهای هادی بعنوان شرکتهای نوآور نقش مهمی واگذار میگردد .حوزههای تحقیقات ،فنآوری و
نوآوری طرحهائی درامتداد کل زنجیره نوآوری ـ ازتولید ایده جدید تا رهبری بازاریابی را -پوشش میدهند .بآن تأمین هزینه
تحقیقات ،فنآوری و نوآوری و -نسل آینده نوآوران ،ترغیب ادامه تکامل فن و دیجیتالی کردن درتولید ،بعنوان شانس و همین-
طوربنگاههای نمونه نوآور اضافه میگردند ...نمونه یک زنجیره مرتبط صنعتی تولیدی و -تدارکاتی کامال خودکار است ،که
ساختار شرکت ،روند تولید -،کسب و -کار آینده را ازبنیان تغییردهد .انقالب صنعتی چهارم زمینه را برای یک تولید
بسیارباصرفه و قابل انعطاف ،که خواستههای مشتریان را در ساعت زمان واقعی آورده و نمونه های جدید تعمیراتی و -کسب و
کار را امکانپذیر کند ،بوجود میآورد».
بنابراین ،این آن« انقالب دیجیتالی » ادعا شده است .چرا« انقالب» ؟ (به جز اینکه امروزه همه چیز و هرچیز مساوی یک
«انقالب» قلمداد میشود)
( -8یک گستاخی واقعی فرمولبندی انجمن فنآوری اطالعات آلمانی Bitcoدر ذیل است  « :حتی بخاطر اثر بسیارگسترده این تغییر بر
روی فنآوری ،بارآوری ،علم و سازماندهی کار میتوان از چهارمین انقالب صنعتی صحبت شود ...انقالب صنعتی چهارم یک تغییر
ساختاری گسترده ،که فقط میتواند در یک انقالب اتفاق بیفتد ،است «( ».رویای انقالب صنعتی چهارم»
(( )http://www.bitkom.org/Themen/Digitale-Transformation-Branchen/Industrie-40-2.htmlاریب کردن خط توسط

ما انجام گرفته است)).

« آیا باتوجه به انقالب صنعتی چهارم تکامل نوین کیفیای ،که ضمانت کرده باشد ،تا بتوان از یک انقالب درمناسبات تولیدی
صحبت نمود ،وجود دارد؟ هسته اصلی دیجیتالی کردن سیستم فرمان وتنظیم ماشین آالت مرتبط فیزیکی (مادی)هستند .بنابراین
اینها ماشینهای برنامه ریزی شدهای خوانده میشوند ،که میتوانند مستقل یا بعنوان تکمیل نیروی کارانسانی بکارگرفته شوند.
آنها ازطریق شبکه نقل وانتقال اطالعات مدام با یکدیگر مرتبط و درموقعیتی هستند ،که به میزانی بایکدیگر درارتباط بوده و به
مقتضیات شرایط تغییرات بیرونی با انعطاف ازخود عکسالعمل نشان دهند .هم طرح وهم فنآوری ،که وابسته به تکامل هستند،
خودرا ازانقالبات تاکنونی متمایز نمیکنند .گذشته ازاینکه مکانیک کوانتومی(()Quantenmechanikتوضیح دهنده رابطه ذرات
عناصر ،اتم ،ملکول و کریستال)را میتوانند با اطمینان مورد استفاده خود قراردهند ،رایانههای امروزی همچنان براساس کار-
آمدی هرچه بیشتر(()Mikroprozessorenماشینهای محاسبه فوقالعاده کوچک هدایت و -ماشین حساب ،که کلیه واحد مرکزی
رایانه را برروی صفحات سلیسیم)و(( )Chipsچیزهای منتج برروی صفحات نازک وکوچک آورده شده ای ازمجموعهای بسیار
پیچیده یک سیستم ساختاری و -مادی) ،بنا شدهاند .طرح صنعتی شدن کامل رایانه ()computer-integratedmanufacturing
( )CIMبه سال  197برمیگردد،
( « -9اصوال میتوان گفت ،ایده(انقالب صنعتی چهارم)خیلی قدیمی است ،درگذشته همیشه از صنعتی شدن کامل رایانه صحبت میشد،
یعنی ،کوشش میشد سیستم بازاریابی را با فنآوری به یک سیستم اطالعاتی دردرون آن مرتبط ساخت .این بسط صنعتی شدن کامل رایانه ا ّما
حداقل  0سال زود بود ،زیرا فنآوری ازجانب فنآوری اطالعات هنوز دراختیار قرارگذاشته نشده بود .این درآن موقع حتی بدلیل کمبود فن
قابل اجراء درآوردن آن عملی نگردید(».توماس فلد( ،)Thomas Feldگروه شر با مسئولیت محدود( )Scheer Group GmbHدر :
انقالب صنعتی چهارم  -کارتولیدی درآینده( بررسی تحقیقاتی انستیتوی فران هوفر برای اقتصاد کار و سازماندهی (Studie des ()IAO
)www.Produktionsarbeit.de,2013 ،)Fraunhofer Instituts für Arbeitswirschaft und Organisation

بخشهائی ازآن حتی به سالهای  1960برمیگردند ...یک تفاوت (تفاوتی ،را که امروزه بعنوان دیجیتالی کردن تولید به چشم می-
خورد) با صنعتی شدن کامل رایانه ()CIMبه نسبت آنموقع ،دراین است که برعکس حل جزیرهای آن برای واحدهای تولیدی ،در
انقالب صنعتی چهارم همه چیز درشبکه جهانی نقل وانتقال اطالعات بایکدیگر مرتبط هستند .بااین وجود این خود قدمهای
پیروزمندانه اش را از دو دهه قبل برداشته شده است .فن ارتباطات ( ،)RFIDبنابراین تعیین هویت براساس امواج مغناطیسی
برقی ،از دهه ها پیش بکارگرفته میشوند( ».رنه آرنسبورگ ( « : )Renè Arnsburgماشین های بدون انسان»
( -10رنه آرنسبورگ( « : )René Arnsburgماشین های بدون انسان؟ انقالب صنعتی چهارم  :از انقالب صوری و بحران سرمایه داری»،
انتشارات مانیفست -017 ،یکی از کمتر کتاب های درباره این موضوع ،که واقعا به خواندنش میارزد،).ص  9همانجا).


چرا این موضوع جدیدا بزرگ جلوه داده میشود؟ دراینجا ابتدا یکبار منافع شاخههای سرمایه ،که دیجیتالی کردن را بفروش می-
رساند (سخت افزار ،نرم افزار ،کارهای خدماتی) ،میباشد .بعضی از انحصارهای غول پیکر بربازار تسلط دارند و میلیاردها
سود پارو میکنند ،ا ّما آنها دربین خود نبرد رقابتی شدیدی را پیش میبرند ،حتی بعضی از کوچکترها کامال یا دربخشی از
شاخههای اقتصادی نابود شده اند ،دیگران ،حتی بزرگترها به این سرنوشت دچار خواهند شد .میزان و -درآمد باال وسهم بازار
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باید تأمین گردد ،زیرا رقابت شدیدتر ،اضمحالل سود ،فروپاشی بازاربورس و بلعیده شدن از طرف دیگران تهدید میکند ،و
بایستی صندوق جنگ برای بلعیدن دشمنانه (یا کم وبیش« دوستانه ») چنین رقبائی یا دفع آنها پرشود ...تنها کسی ،درحقیقت
پرقدرت رشد میکند که جان سالم بدر برد .اتفاقا رشد دراین شاخه اقتصادی باال و پائین رفتن است ،بدون اینکه بازار بورس و با
آن ارزش بورس ازهم بپاشد و یک حباب قمار با ریسک بزرگ ،که این کسب و کار را آموزش داده بود ،مثل مدل قبلیاش
فرارمیکند و تا حدودی شاخه
“ „Dotcom- Blaseازهم بپاشد .این آنرا ،درزمانهای نبود رشد یا رشد کم مجموعه اقتصادّ ،
های اقتصادی با ریسک باال را ،زیرا « ارزش شرکت » (ارزش بورس)شان بطوراساسی ،ازیک آینده مبهم نقدکردن تنزیل پیش
ازموعد سررسید ،تشکیل یافته است .اگر رشدی وجود نداشته باشد -همچون یک بازی مخروطی -نابودی تهدید میکند.
قبلازهرچیز درپشت بزرگنمائی -دیجیتالی کردن ،و -جلوه دادن نوآوری ،سعی درجذب سرمایه خود را ...مخفی کرده است.
خود شاخه های اقتصادی دیجیتالی با کلیه تکامل سخت و -نرم افزارها و بنگاههای بازاریابی شان براین اساس بنیان گذاشته شده-
اند ،که حتیالمکان ازطریق به نمایش گذاشتن مبالغه آمیزتوانائی و امکاناتشان معامالت قماری سرمایه را جذب کنند ...مفهوم
انقالب صنعتی چهارم قبل ازهرچیز آن است ،که بایستی نظرسرمایه داران را بدست آورد ،تا با میل سرمایه گذاری کنند».
(آرنسبورگ،ص  )5

برای شاخههای اقتصادی دیگر چگونه است؟ آنها چه انتظاری از دیجیتالی کردن دارند؟ انتظار آنها افزایش بارآوری ،درنتیجه
داشتن مزیّت رقابت ،که نتیجه آن مقداربیشتری رشد اقتصادی و قبل ازهرچیز سود مافوق است ،می باشد  -تمام چیزهائی که آنها
بیاندازه به آن محتاج هستند .-فقط دراین رابطه یک مشکل وجود دارد ،که نه با دیجیتالی کردن و نه با وسایل معجزه کننده
دیگرقابل حل است .بدین علت ،که حتی دیجیتالی کردن بیشتر مشکل واقعی ارزش آفرینی سرمایه را برطرف نمیکند  :تولید
مافوق ،انباشت مافوق ،بحران و رکود ،آنارشی بازارها ،اندوختههای مازاد سرمایه پولی ،توانائی سرمایه گذاری در« اقتصاد
واقعی» را فلج میکنند ،درمقابل تشکیل حبابهای معامالت قماری هرچه بیشتر ،تشدید رقابتهای بینالمللی ،حیطههای نامطمئن
هرچه بیشتر ،ودیجیتالی کردن ،که باید با زور انجام پذیرشود ،به آن اضافه میگردد و در واقعیت امر صنعتی شدن به کندی پیش
میرود .طبق یک بررسی ازطرف مک کنزی( « )McKinseyدرجه دیجیتالی » درآلمان تنها به  %10میرسد.
( -11از طرف مک کنزی « مقایسه »(یا اینکه « تخمین ») درجه دیجیتالی مبنی برقرائن مختلف تکامل کم و بیش دست و پادار ،دربین
آنها« شاخص دیجیتالی کردن صنعت » زده می شود ( دیجیتالی کردن همراه با وجه التزامی هدیه  500میلیارد یوروئی آلما ن).
())https://www.mckinsey.de/digitalisierung-deutschland-verschenkt-500-milliarden-euer - potenzial

ازتبلیغات آلمانی« انقالب صنعتی چهارم» ،که درسال  011ازطرف بورژازی انحصاری و دولت با سروصدای زیاد اعالم شد،
تنها بیشتریک اعالن تبلیغاتی و -بازاریابی ،باهدف جانبی ،فراهم نمودن کمک دولتی ،باقی مانده است .خود دیجیتالی کردن روند
تولید ،بامجموعه ارتباط بخشهای جداگانه اش ،حتی دربعضی حیطه ها ،در رأس « زنجیره بهره وری»(یعنی مرتبط شدن
باتحویل دهندگان و مشتریان) مسلما ،و این حتی ازمدتها قبل ،ا ّما بی اندازه کمتر وآهسته تراز مدعی بودن درسرعت و شدّتی
نامنظم اتفاق می افتد و ،تا آنجا که به تولید واقعی مربوط میشود ،بطورکلی دربخشهای جداگانه ،بندرت مجموعه زنجیره تولید
را دربرمیگیرد .بنابراین تاکنون از یک« تهاجم -دیجیتالی کردن» ،آنطوریکه با سروصدا تبلیغ میگردد ،خبری نیست.
اظهارات  ،BitComانجمن فنآوری اطالعات صنعتی آلمان(کلیه نقل قولها در اینجا و درادامه ازصفحه رایانهای /BitCom
مباحث/استحاله دیجیتالی کردن/شعبات اقتصادی) آموزنده است  BitCom :برطبل هیجان ودیجیتالی کردن درخشان آینده می-
کوبد،ا ّما همزمان ناراضی است ،که« بنگاهها در سرمایه گذاری در نوآوری فنآوری دیجیتالی کردن برای مرتبط کردن تولید و
خود تولید هنوز محتاط(هستند)»؛ که «،بعداز یک همه پرسی از  559بنگاه صنعتی باالی 100کارمند درسال  » ...006تقریبا تمامی
بنگاهها ،ا ّما فقط با ارزش متوسط  %4از درآمد کل شان ،بودجه ای برای انقالب صنعتی چهارم درنظر(گرفته اند).

( -1این -درمقایسه -با یک مقدار سرمایه گذاری ( %0سهم سرمایه گذاری ناخالص در تولید ناخالص ملی) ،است)
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( BitComاین ارزش مایوس کننده را بهانه قرارداده ،تا خواستار کمک دولتی بیشتری شود)؛ که « همکاری مابین بنگاههای
صنعتی وشاخههای اقتصادی دیجیتالی شده درحال حاضر باندازه کافی» نیست؛ که %54« ،ازبنگاهها مفهوم طرح برنامهـ
اقتصادی را(نمی شناسند) و ازهرسه تا ،که آنرا درک کرده باشند ،طرح برنامه برای بنگاه خود را نامناسب تشخیص(میدهد)» و
غیره وغیره « .بویژه بنگاههائی با نگاه مشکوک ،بگوئیم  /ازآنها( ،)%67که موضوع (طرح برنامه -اقتصادی) برای آنها بی
اهمیت میباشد ».دربعضی ازجاها درنزد  BitComناتوانی مستقیم دراین باره بدین طریق به نمایش گذاشته میشود ،که دیجیتالی
کردن بصورت آهسته ،و بویژه در روند واقعی تولید ،آهسته پیش میرود( ،چه امکانات کسبوکاری اینجا دراین شاخه اقتصادی
ازدست میرود!) ا ّما بالفاصله(کسبوکار ،کسبوکاراست!)« کمبود» دیجیتالی کردن درتولیدهمزمان دوباره«جبران» و(توجیه)
منطقی مییابد « :همانطوریکه واقعیت امروزی(!) نشان میدهد ،انقالب واقعی درانقالب صنعتی چهارم نه درتولید ،بلکه
درمدل کسبوکار انجام میپذیرد .درآن طرح برنامه دیجیتالی ازاهمیت باالئی برخوردار است .با دادههای اطالعاتی بنیانی
خدمات ارزش اضافی شان (؟) خودشان را بین بنگاههای تولیدکننده و مشتریان قرارمیدهند »...به زبان واضح بدین معنی است :
دیجیتالی کردن تولید آنچنان هم جذاب به نظرنمیرسد ،ما با آن نمیتوانیم درشاخههای اقتصادی فنآوری اطالعات باندازه کافی
سود ببریم ،بنابراین بهتراست خودمان را بر روی خرید -وفروش طرح برنامه ،بازاریابی و تبلیغات و غیره متمرکز نمائیم،
خودمان را ،اغلب بطورانگلی بعنوان تاجردالل ،میانجی وغیره  -درحوزه گردش ،جلو بیاندازیم .و آیا منظوراز «انقالب
دیجیتالی» چنین طرح رقت انگیز و ناقصالعضو شده ای است؟
چرا« تهاجم -دیجیتالی» ،بویژه (ا ّما نه فقط) درتولید ،باوجود سروصدای زیادی ،که حول آن میشود ،فلج شده است؟ آیا خود
سرمایه داران آنطورکه باید وشاید به تبلیغات خود باور ندارند؟ شاید بررسی -باصرفه  -قیمت چندین برابر دیجیتالی کردن دیگر
درعصری ،که درآن نیروی کار زنده درکشورهای امپریالیستی هرچه بیشتر ارزانتر و« انعطاف پذیرتر» میشود وهمچنان مثل
گذشته حوزه وسیعی از نیروی کار ارزان درکشورهای مستعمره و وابسته را دراختیار قراردارد (اگرچه حتی بعداز مبارزه
سخت طبقاتی از رومانی گرفته تا بنگالدش وچین دیگر مثل چندین سال گذشته ،آنچنان ارزان نیست) ،باصرفه نمیباشد؟ حتی
قول مزیّتهای دولتی درنظرگرفته شده و کمکها(کمکهای دولتی مستقیم ،مزایای مالیاتی ،تأمین هزینه دولتی تحقیقات پایهای،
تأسیس دانشگاهها برمبنای مجانی -یا تقریبا -مجانی کارکردن برای سرمایه)...
( -1بطورمثال تمامی یا تقریبا تمامی طرحهای « پیشتازانه» دستگاههای خودکار سوئیسی طرحهای مدرسه عالی فنی واحد ETH
( )Eidgenösische Technische Hochschuleزوریخ هستند یا بر روی آنها مدرسه عالی فنی واحد بهرحال کارکرده است ).

ویک نزول قابل رویت قیمت اجزاء ترکیب یافته سرمایه گذاری در دیجیتالی کردن را آنچنان که انتظارمیرفت ،ترغیب نمیکند.
با تمامی مجذوبیت دیجیتالی کردن بهرحال هنوزفقط یک ،وحتی تازه مهمترین جایگاه ،درشکارسود و دراین رابطه درمحاسبات
نیست.
( «-14بطورمثال گروه مشاوره بستون()Bostonمحاسبه کرده است ،که درحدود زمانی سال  005تا  014قیمت متوسط خریداری کردن یک
روبات جوشکاری نقطهای از  18هزار به  1هزار دالر نزول کرده اند(».آنسبورگ ،ص ) )

یک ردیف از دالیل وجود دارند ،که با پیشرفت فنی و تاحدودی حتی دیجیتالی کردن (تاحدودی یا تا آنجا که یک پیشرفت فنی را
بیان میدارد) ضدیت دارند .این ازیکطرف تمایل درونی خود سرمایه داری ،بخصوص در باالترین مرحله انحصاری و
امپریالیستی امروزی اش ،است ،که پیشرفت فنی را نه فقط سرمایه دارانه خم و بزانو درمیآورد ،بلکه حتی متوقف میکند.
دراینجا یک تضاد مؤثر عمل میکند .ازیکطرف هرسرمایه داری عالقه دارد از رقبای دیگرش بارآوری تولیدی باالتری را
بدست آورد ،زیرا سود مافوق را ضمانت میکند .ازطرفدیگرسرمایه گذاری باصرفه شده ،قبل ازهرچیز در دیجیتالی کردن
بنیانی و روباتی کردن ،یک هزینه پولی بی اندازه را میطلبد واغلب احتمال خطرباالی غیرقابل تخمینی را برای شرکت به
همراه دارد (بیش ازهمه درمواقعی که فنآوری هنوز نارس است) -پولی که ،میتواند پس انداز شود ،اگرطبقه درکل ،حتی
درمقیاس بینالمللی ،در رابطه با پیشرفت فنی بر روی رکاب ترمز بایستد .هرچه این شاخه اقتصادی انحصاری ترباشد ،همانقدر
این مورد پر قدرت تر پیش خواهد آمد .صنعت خودروسازی مثال خوبی برای آن است .مثالهای متعددی وجود دارند .اگر با فن-
آوری کمتر پیشرفته یا حتی قدیمی ،از دورخارج شده و بدنام ،ا ّما درعوض با مزد پائین تر ،ساعت زمانی کاربیشتر ،فشارکار
بیشترهمچنان یا حتیالمکان سود هرچه بیشتری بدست آورد -سپس عالقه به پیشرفت فنآوری فلج یا خاموش میگردد.
حتی اوضاع رکود کنونی نیزتأثیرشدید میگذارد .درواقع فعال( ازپایان سال  ،)016درمقایسه با ترس درحال گذر سال ،011
دوباره مقداری رشد وجود دارد ،ا ّما بر روی پاهای لرزان قرارداشته و به نظرمیرسد دوباره خاموش گردد .اوضاع برای
سرمایه مخاطرهآمیز باقی میماند .سرمایه حاال حتی بعداز دهه ها سال واقعا ازبحران یا رکود خارج نشده است .این بر نرخ سود
و بر« تمایل به سرمایه گذاری» فشارمیآورد .دیجیتالی کردن تولید البته مزیّت رقابت و سود مافوق را ضمانت میکند ،ا ّما در
نهایت با مبلغ باالی سرمایه گذاری همراه خواهد بود ،حتی اگر بخشی ازآن ازکمک دولتی تأمین گردد .شاخه های اقتصادی ،که
سخت افزار و -نرم افزار برای دیجیتالی کردن ارسال میدارند ،البته با حدّت هرچه بیشتری عالقه مند به دیجیتالی کردن هستند،
ا ّما دیگر بورژواها اغلب عالقمند به نقد(در کوتاه مدّت) ،تا نسیه(در دارازمدّت) هستند .تشدید استثمار طبقه کارگر ،توزیع مجدّد
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ازطریق دولت ،غارت کشورهای نومستعمره و وابسته سود چندین برابربزرگ و -سریعتری را ضمانت میکند .بهرحال ازدید
کوتاه ومتوسط -وآنچه که به درازمدّت مربوط میشود،حتی جی .ام.کنزی( )J.M.Keynesبه این نوع دید بورژوائی ،که« ما
همه در درازمدّت مرده(ایم)» اشاره دارد.
باهرکمخرج کردنی همیشه حتی اجبارتشدید استثمار باهم پیش میرود(بطورمثال اجبار درکارشیفت ،شب وآخرهفته باهدف
اقتصادی کردن کاربرد ابزارتولید گران قیمت ،باالبردن شدّت کار ،غیرمهارتی کردن بخشی ازنیروی کار وغیره) .حتی در
برنامه دولت ائتالفی سیاه  -آبی« هجوم دیجیتالی » دست دردست هم ازیک استثمار و -غارت تهاجمی (البته درواقع با خالص
شدن از شر آن ،ا ّما بانفسی لرزان درمورد این مسئله) حرکت میکند.
( « -15دیجیتالی کردن ادارات و تنظیم ظریف کردن آنها برای  ...تأثیرمتقابل با شهروندان و شرکت ها» و « دیجیتالی کردن آموزش ،اقتصاد
و حوزه های امنیتی» درکنار« کل استراتژی تحقیقاتی با یک سبد تحقیقاتی ،فنآوری و نوآوری» (و کمک دولتی به سرمایه فراموش نشود)
که بهرحال دراین موارد سرتیتر های اصلی دربرنامه دولت ائتالفی سیاه -آبی (ص  )75 -8هستند .بهرحال نمیتوان این برنامه دولتی
دروسعت و کوشش اش را با تبلیغات آلمانی« انقالب صنعتی چهارم» مقایسه کرد).

دیجیتالی کردن باید حتی دراتریش درسالهای آینده نیز یک قدم بجلو بردارد ،وگرنه درسطح رقابتی حتیالمکان بسمت نزولی پیش
خواهد رفت .ثانیا میباید طبقه کارگر و خلق با آن تهدید و دچارترس شود و خود را برای دستمزد کمتروبیکاری زیادتری آماده
نماید (درحواشی اتحادیههای کارگری آلمان برآن مهر« ترس وضعف چهارمین انقالب » خورده شده است) .ثالثا میباید کنترل
دولتی و موانع درتمامی سطوح زندگانی ،آنچه ازطریق حدّت یابی دیجیتالی کردن وبیش ازهمه آنهائی که میبایست در
بوروکراسی ودستگاه قهرصورت گیرد ،ازمراجعه شهروندان به بورکراسی دولتی تا مسائل مربوط به سالمتی ،ازمسائل مربوط
به مدارس تا دستگاه قهردولتی(« حوزه امنیتی ») ،شدّت یابد .رابعا دیجیتالی کردن یک ضمانت جانبی ایدئولوژیکی است ،تا
تضادهای واقعی جامعه ما وبحران و بیآیندگی سرمایه داری را بتواند ناپدید نماید .بدین خاطر سروصدای بی اندازه حول و
حوش« دیجیتالی کردن».

دوم ـ دیجیتالی کردن تولید :
بخش ّ
« تخیالت » ،خیاالت و مثالهائی از دنیای واقعی
ازطرف بورژوازی و ایدئولوگ های آن این گمان تقویت میشود ،که دیجیتالی کردن تولید مربوط به یک تغییر رادیکال درتولید
است ،تا یک« کیفیت جدید تکاملی نیروهای مولده » ،تا یک زیرورو کردن فنآوری کیفی(و زیرورو کردن جامعه!) ،بهرحال تا
« انقالب دیجیتالی » انجام پذیرد .ما خود را دردنیای « تخیالت » مییابیم .درنزد یک مدافع سرسخت دیجیتالی کردن میخوانیم،
که بحث برسر« عبورازنوع صاحب امتیاز -مرکزی به تکامل سخت افزار -شبکه خودسازماندهی شده»(و اصوال هر تکاملی)
است .تمامی چیزها خود را مستقل سازماندهی میکند ،بر روی شبکه ارتباطاتی میآورد ،و خود تکامل و مستقال تصمیم می-
گیرد «،تولید ’هوشمند’(توضیح  :اصال گیومه برای چه هست؟) گذر (توضیح:ازصاحب امتیازمرکزفرماندهی سرمایه) به گره-
های زده شده کارگزارهای تقسیم شده ماشینآالت یا انسان میکند ،-که حاال بدلیل دراختیار داشتن اطالعات محلی...تصمیم می-
گیرد ،چه کار باید انجام پذیرد .تولید یک خصلت خودسازماندهنده پیدا میکند».
( -16مرتس( « ،)Meretzاندیشه انقالب وانقالب صنعتی چهارم » “ ، „ Care-Revolution und Industrie 4.0ص  7همانجا،
 Janke/Leibigerیانکل/لیبیگر “ in: „digitalerevolution&soziale verhältnisse im 21.Jahrhundertدر «:انقالب دیجیتالی و
روابط اجتماعی درقرن بیست و یکم »)017 ،VSA ،

بنابراین«گرههای زده شده» «مستقل» و« خودمختار»تصمیم میگیرند...خودمختار درچه رابطه وازچه کسی وچه چیزی؟ تصمیم
گیری متکی برکدام پارامترها؟ این دستورات( )inputsازکجا میآیند؟ چه کسی این «خود» را ،چگونه و برمبنای چه منافع و-
هدفی ،برنامه ریزی کرده است؟ چه کسی این محاسبات جبری(ریاضی)«خود»را معیّن میکند(زیرا «خود» مطمئنا خود نمی-
تواند)؟ کوتاه و مختصر :برمبنای کدام اهداف مشخص و -منافع طبقاتی دراینجا اتخاذ تصمیم ،برنامه ریزی و عمل میشود.
« صاحب امتیاز» یعنی مالکیت یا متعلق به مالک و «خودسازماندهی»درآغاز یک طرح جهت توصیف خودسازماندهی یک
ساختمان موریانه ودراینجا یک«طرح جهت توصیف یک شکل بخصوص همکاری از اشتراک دریک سیستم سازماندهی شده
تصورمیشود ،که سرمایه دار ازکنترل برروی روند تولید (برپایه
غیرمتمرکز»معنی میدهد(وکی پیدیا  .)Wikipediaآیا واقعا
ّ
مالکیتاش بر ابزارتولید) صرفنظرمیکند؟ آیا سرمایه دار ،کارگر وماشین آالت دست در دست یکدیگرخود را به نوعی خود
سازماندهی کرده وهرسه خود -سازماندهی و -تصمیم گرفته ،جهت«گرههای زده شده» دریک شبکه مرتبط گردند؟
اگر فردی تحت دیجیتالی کردن فقط صفحه شبکه جهانی نقل وانتقال اطالعات و -طرح برنامه ،بازیهای رایانهای یا امواجی
تصورکند و یا اگر او فکر میکند ،تولید از« کپی کردن و چسباندن» تشکیل مییابد ،سپس این آدم
کردن( )cloudsرا میتواند
ّ
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مفلوک میتواند حق به جانب به نظرآید و کامال نادیده بگیرد ،که کل« خودسازماندهی» محکم دردست یک یا دیگرانحصارات
امپریالیستی ماشین سود دهی قرارگرفته است ،که کارموریانهای را مجانی به تصاحب خود درآورده و برای اهداف تجاری بهره
برداری نموده و همان را حتی برای زیرنفوذ و -کنترل درآوردن «خودسازماندهی کننده»به نفع خود بکارمیبرند .اتفاقا سرمایه
داران کنسرنهائی که فنآوری اطالعات ،ابواب جمعی دیجیتالی ،نرم افزار ،صفحات طرح برنامه و غیره را تولید میکنند؛
بنابراین « خودسازماندهی ترین» دربین همه شان ،اتفاقا خالف آنرا ثابت میکند .آیا بسیاری از انسانهای موریانه  -کاربر می-
توانند حتی تکامل فنآوری ،تصمیمات تجارتی وبطورکل سیاست کسب و کار این انحصارها را حتی فقط بطورخفیف تحت تأثیر
قراردهند؟
یکباربا کتمان واقعیت ویکبار با حذف سرمایه داری ،سپس میتوان از دیجیتالی کردن کامل ،از روبات خود -سازماندهی شده،
فوق العاده انعطاف پذیر و -هوشیار و « شبکههای کاری -تنفس کننده» خواب دید -وحتی از آن خواب دید ،که اینان حتی می-
توانند اوضاع بازارهای آینده ،نیازمشتریان آینده وبا آن تقاضا وغیره ،حتی همچنین انتظار« وجود» انسانها(حتی بعنوان
مصرف کننده) را پیش بینی نمایند  -تا بدینسان از آنارشی تولید سرمایه دارانه ،تولید مافوق ،بحران وغیره اجتناب گردد .دریک
سازمان اجتماعی« خودسازماندهی شده » « انسانها » خواهند توانست حتی بیشترتعیین سرنوشت ،آزادی ،عدالت وغیره خود را
فراهم کنند.
( -17خالف رویا ،شبکه جهانی نقل و انتقال اطالعات امکان نوعی « آزادی» آنارشی -لیبرالی و« دمکراسی» را فراهم میگرداند .باید بآن
اشاره رود ،که هیچ حوزه اقتصادی وجود ندارد ،که چنین زیاد ،مثل شاخه های دیجیتالی ،انحصاری گردیده شده باشد .سهم گوگل()Google
درسال  017درسراسرجهان ازتمامی پرسشگران سئوال%9/1بود .فیس بوک با سهم  %75/1ازتمامی کاربرهای مراجعه کننده برصفحاتش
درسراسرجهان بر بازار « شبکه اجتماعی » تسلط دارد .از درآمد تبلیغاتی شبکه جهانی نقل و انتقال اطالعات( )Internetدرسراسرجهان
سهم گوگل و فیس بوک هرکدام  ، %49/دربازار تبلیغاتی سیار حتی  %57/7میباشد .باصطالح نوعی« شبکه های بدون مرکزیت »و«
دمکراسی خود تعیین کرده » تحت کنترل و -دیکته شده توسط انحصارات .منبع  :ویکی پیدیا )Wikipedia

 مانند ساختمان النه موریانه ،اینجا هم عملی است! و اگر این کار صورت نگیرد  ،میتوان حتی امتحان کرد ،تا ازاین محرابتوسّط عمل بشردوستانه خالصی یافت .این به هیچوجه شوخی نیست ،همه امکانات تابحال درنظرگرفته شده است .و مسلما همه
محرک
اش برای تداوم مالکیت خصوصی سرمایه داری ،آنارشی تولید ،بنابراین  « :اقتصاد بازارآزاد» ،رقابت ،سود ،بعنوان تنها ّ
تولید ،قانون سرمایه داری انباشت سرمایه و غیره است .اگرازدنیای هوا و هوس بعضی از افراد یا بهتراست بگوئیم  :تئوری
پردازان یک طبقه پائین بیآیم ،به تولید سرمایه داری واقعی با تمامی ستمگری و استثمارش نزول خواهیم کرد .درآنجا خواهیم
تصور میکند .سپس می بینیم ،که دیجیتالی
دید ،بورژوازی تحت عنوان دیجیتالی کردن چه چیزی را مدنظردارد و یا درآینده
ّ
کردن ،تا آنجا که برای سرمایه درحال حاضر قابل معامله است ،نه کمتر و نه بیشترچیزی جزیک موج باصرفه کردن
بیشترودرشکل ویژه ،خودکارکردن نیست .ازاین نقطه نظر او ادامه تاکنونی تکامل است.
( -18مثالهای زیادی برای آن وجود دارد ،که هرچیزی که جدید بدرخشد ،فوقالعاده جدید نیست ،مارکوس شوارتس باخ Marcus
 Schwarbachناخواسته در« کار درطول ساعات؟ چهارمین انقالب ،آینده کار و اتحادیه های کارگری» ارائه میدهد
“،2016 ،PapyRossa ، “Work around he clock? Industrie 4.0, die zukunft der Arbeit und die Gewerkschaften

ص  -15باوجودی که او بهرحال سروصدای بورژوازی را درمورد« چهارمین انقالب » باور دارد و تازه یک اتحادیه کارگری -اصالح
طلب آشتی دهنده طبقاتی مفلوک به آن آویزان میکند ( اصالح طلب خواندن نامناسب است) ،ا ّما همزمان ،آنطورکه اغلب چنین افرادی انجام
میدهند ،بیشتر خود را بانتایج بد تا خوب قابل انتظار برای کارگران و کارمندان ،مشغول میکنند .درهمانجا درصفحه  4مثال های خوبی
برای« چهارمین انقالب » از یک بررسی ازطرف بنیاد خیریه  -هانس -بوکلر( )Hans-Böckler-Stiftungرده بندی شده است .بسیاری از
آنها چیزهای خیلی پیش پا افتاده ای هستند ،بعضی ازآنها از دههها پیش بکارگرفته می شوند ،بطورمثال « خودروهای حمل ونقل بدون
راننده» یا « تصاویر ویدئوئی بر روی صفحه برای کنترل وضعیت ماشین آالت ،بدون اینکه کارگرتولیدکننده مستقیم درکنارماشین ایستاده
اینطورتصور
باشد » یا « سفارش قطعات بکاربرده شده از راه الکترونیکی( بر روی صفحه)» در داخل خود کارگاه ،یا کنترل کیفیت ،که
ّ
میشود ،که کارگر کیفیت را کنترل میکند و با« دادن عالمت اجازه می دهد تا روبات نقل و انتقال آنرا به مرحله بعدی کار منتقل کند»
وغیره .یا مثالی از کنسرن بوش « : Boschچهارمین انقالب حتی به داالن کارخانه ها راه یافته است  :مثال درکنسرن بوش درهامبورگ
تدارکات درشبکه ارتباط الکترونیکی انجام میپذیرد .مخازنی که دراینجا باسیستم تزریق -دیزل تکمیل میگردند مجهز به اطالعات بر روی
صفحات بسیارنازل ( ، )RFID-Chipsکه عالئم میفرستند ،هستند .بمحض اینکه کارکنی قطعه ای را از روی قفسه بردارد ،او به یک
دستگاه لیزی  RFIDبطورخودکار سفارش میدهد .تلف شدن زمان و اشتباهات سفارشات کاغذی ازبین میرود .عالمت بطورخودکار در
زمان واقعی ازطریق سیستم ،ازجانب تولیدکننده خودرو ،که پمپ را مورد استفاده قرار داده  ،تا ارسال کننده این قطعه به بوش درحرکت
است ».عالوه براتصال بر روی شبکه درآخر ذکر شده ،زنجیره ارزش افزائی عمودی ماورای روند تولیدی واقعی چیز جدیدی(با کلیه
بداندیشی درمورد کارکرد بدون اصطکاک)نیست).

عمل تولیدی(بطورعام) و روش تولیدی(بطورخاص) ،بعنوان اصول فنی روابط تولید سرمایه دارانه و محبوس درشکل سرمایه
داری ،میبایستی ازطریق دیجیتالی کردن خیلی سریع ،ا ّما حتی بیشترازآن شکل سازماندهی«زنجیره ارزش افزائی» («مدل
کسب و کار»)« برفراز آن» تکامل داده شود « ،بنابراین دراصل مکاتبات مابین هماهنگ کردن مراحل مختلف یک روند تولیدی
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و روندهای قبلی و بعدی ( اتصال به شبکه ،حتی با ارسال کنندگان قطعات ،مشتریان و شرکاء) بهتر گردند .به نظر میرسد ،که
درهر بررسی تخمینی ،درهر« دورنمای اقتصادی» سازمان همکاری کشورهای غیرمتعهد( ، )OECDهربررسی رقبای بین-
المللی وغیره ،بنابراین درهر بررسی اقتصادی اوضاع و دورنمای اقتصاد سرمایه داری درواقع احتماال درجائی دیجیتالی کردن
ذکرخواهد گردید ،ا ّما بطورمشخص نقشی بخصوصی را بازی نمیکند .آن فقط برجسته گشته ،ا ّما مشخص نه بعنوان حامل رشد،
نه بعنوان پیشبرنده افزایش بارآوری تولیدی ،نه بعنوان ستون فقرات کلیه عقالنی کردنها .آن به هیچوجه بعنوان اهرم اصلی به
حداکثر رساندن سود نیست .بدین اندازه اصوال نمی توان دیجیتالی کرد ،که با آن سود بیشتری را امکانپذیر گرداند ،این تنها
ازطریق پائین آوردن مزد کارواقعی و گسترش کارشیفتی و شبکاری و اصوال زمانکار امکانپذیر میگردد .دردو دهه گذشته
چنین بوده وهمینطورباقی خواهد ماند .آرنسبورگ بسیارواضح ،بعد از اینکه تشدید رقابت امپریالیستی و بویژه نقش چین را در
« پروژه -راه ابریشم جدید» بررسی میکند ،مینویسد  « :نقش روبات و خودروهای بدونراننده دراین نمایش درکجا است؟ خیلی
ساده  :آنها دراین پروسه مشخص اقتصادی نقشی جانبی بازی میکنند .یک تأثیر مناظره روشن حول آینده  -روبات این است ،که
اندیشه واقعی ازجهت مسیرتکاملی منحرف گشته ،چیزی که با کامیابی زیادی انجام میگیرد .البته مسئله افزایش کارآمدی
ازطریق خودکارکردن حتی درپروژههای بزرگ یادشده نقشی بازی میکند و تکنیک محاسبه جدید خیلی بکارگرفته میشود.
باوجود این خیلی چیزها ازطریق انسانها درکثافات زیرو رو میشوند ،کرانهها با دینامیت منفجر ،ودرختان با ارههای برقی بریده
میشوند .ازیکطرف بسیارمشکل است تا ماشین آالت بدون کمک انسانها درمکانهای ساختمانی چنین باز و سرزمینهای ناهموار
کارخود را انجام دهند.ازطرف دیگر ضرورتی ندارد ،این مخارج تکامل نامطمئن صرف شوند ،اگرکه کارگران چینی میتوانند
خیلی باصرفه تربه سبک تاکنونی تحت اوضاع زندگی خطرناک و -برده وار بکارگرفته شوند( ».آرنسبورگ ،همانجا ،ص )16

اول -مثال صنعت فوالد
دوم -قسمت ّ
بخش ّ
صنعت فوالد صنعتی کلیدی ،با باالترین حد فنآوری ،تحت فشار رقابت دائمی و -ترغیب نوآوری ،بوده و باقی خواهد ماند.
بدون فوالد هیچ کاری نمی توان انجام داد .حتی یک مافوق قالب ریز -سه بعدی -هم نمیتواند پل فوالدی را« قالب بریزد» ،اگر
که صنعت فوالد سازی خاکسترفوالد را ،که بدان احتیاج دارد ،برای او تولید نگرداند .ما بعنوان مثال صنعت فوالد آلمان را
انتخاب میکنیم.
( -19ما صنعت فوالد آلمان و نه اتریش را انتخاب کردیم ،زیرا آخری ،تحت تسلط بی اندازه ای ازطرف یک کنسرن بزرگ ،فوست آلپینه
 voestalpineقرار دارد و بدین خاطر ازطرف بنیادهای شاخه اقتصادی عمومی خوب قابل بررسی نمیباشد .این کنسرن با درآمد ساالنه
سوم است).
دوم و یا ّ
 10/میلیارد یورو ده برابر بزرگتر از کنسرنهای درمقام ّ

تا چه حد آن دیجیتالی شده است؟ اکنون درآغاز سال  « 017راه مختص خود بسمت صنعت انقالب چهارم» را در یک بررسی
مختصر« فوالد انقالب چهارم -تفسیری ازصنعت انقالب چهارم برای صنعت فوالد » پیش گذاشته است ،بنابراین  6سال(!)
بعداز اعالن« چهارمین انقالب صنعتی» .بند 1/6درآنجا تیتربا« صنعت انقالب چهارم ،همراه شویم یا ازآن بگذریم؟ » ،باالخره
باین نتیجه میرسد ،که همراه شود ،ا ّما به نوعی با شیوه خودش « .درجه دیجیتالی شدن»اش تنها به  %10میرسد (هرطوری که
اندازه گرفته شده باشد ،گویا برمبنای یک تئوری امکان حداکثر درنظر گرفته شده  -مراجعه شود به زیرنویس شماره )11طبق
یک بررسی شورای بینالمللی اقتصاد براساس سفارش انجمن اقتصادی فوالد(،مجله بازرگانی .)017/08/16 ،تااین اندازه کم؟
آنچنان هم کم نیست ،زیرا او با این مقدار -برطبق یک بررسی مک کینزی( - )McKinseyدرمجموع درصنعت درحد متوسط
و دراقتصاد دروسط قرار دارد (.تفاوت فقط بدین خاطر ،وجود ندارد ،زیرا که یکی در دیجیتالی کردن سریعتر و دیگری تنبلتر
یا یک کنسرن بزرگتر چیزی دیگری ازمثال یک سرمایه دارکوچک است  ،زیرا این بستگی زیادی به محتوای درونی پروسه
تولیدی دارد ،که تاچه اندازه دیجیتالی کردن روندها امکانپذیر ،ازنظرمادی مهم و باندازه کافی سودمند است).
دربررسی مربوط به اسناد صنعت فوالد آلمان میبینیم ،که در« انقالب چهارم فوالد» خیلی ساده مربوط به چه چیزاست،
همانطورکه درسرمایه داری معمول است ،یعنی به باصرفه کردن تولید و پروسه گردش سرمایه  -فقط حاال بیشتر استفاده از
هرکدام که قابل دسترسی و« مفید» باشد ،یعنی امکان ارزش افزائی سودمند دیجیتالی شدن « .بهترکردن روند درصنعت فوالد
ازمدتها قبل وجود دارد .درآغاز با خودکارکردن دستگاهها حاال فنآوری محاورات اطالعاتی و -ارتباطی بشدّت بآن اضافه می-
گردد .بویژه دراین  5سال اخیرتوانستند ازطریق معمول کردن تکامل فنی زیادتر یک تولید باصرفه ،انعطاف پذیردرسطح باال،
بهترکردن دائمی کیفیت وتکامل تولیدات جدید بدست آورده شوند .درنهایت ازطریق درست بکارگیری دستگاهها حتی منابع
ذخیره گردیدند .ازطریق هدایت دیجیتالی تولید این تکامل به سطح باالتری کشیده میشود».
( http://www.stahl-blog.de/index.php/mit-industrie-4-0-blickt-die-stahl
)industrie-vernetzt-in-die-zukunft/
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( -0فوست آلپینه اتریش تحت شعار دیجیتالی کردن دقیقا همان چیزی را دنبال میکند ،که آلمان دنبال میکند ،منتها نه اینطورکامل،
درحالیکه بعلت مقام انحصاری کنسرن طبیعتا یک اتصال عمودی صنعت فوالد سازی اتریش از شدّت هیاهوی بیشازحد منافع نیست و بدین
خاطر توجه بیشتری به تداوم خودکارکردن پروسه تولیدی و در اتصال افقی « زنجیره ارزش افزائی» خود دارد « :آنچه که دست در دست
دیجیتال کردن یپیش میرود و حتی برای کنسرن -فوست آلپینه بنوعی مبارزه طلبی را بنمایش میگذارد :پروسه دیجیتالی کردن مدام خود را
تغییر میدهد .ازیکطرف پروسه ازطریق فنآوری جدید و امکان کاربری اطالعات هرچه سریعترمیشود ،ازطرف دیگر دیجیتالی کردن
درسطوح بیشتری موثرتر میگردد .اتفاقا روش معمولی به تصویرکشیدن دیجیتالی کردن مجموعه زنجیره پروسه ـ از معدن تا پایان کاالی
تولید شده  -برای کنسرن فوست آلپینه از جایگاه مرکزی برخوردار است .دراینجا تعداد زیادی اهرم مانند قطعات و اتصال اطالعاتدرست،
بدست آوردن خوش بینی کامل ،نه فقط خوش بینی بیاندازه بهترکردن درجه ارزش افزائی جداگانه و باالبردن قابلیت انعطاف پذیری،
راندمان ،قابل اجراء بودن و بهترکردن کیفیت درپروسه ،حیطه کار ،ارائه کارکرد وداخل کردن مشتریان وجود دارند«(».دعوت به  :اتصال
کامل زنجیره ارزش افزائی»017/10/1
http://www.voestalpine.com/blog/de/innovation/digitalisierung-chancen-und-herausforderungen-fuer-die)voestalpine

این کامال روشن نشان میدهد  :این به تداوم بیشترپروسه باصرفه کردن تولید و -گردش انباشت سرمایه به قصد ازدیاد بارآوری
تولید مربوط میباشد .بطورمشخص به کاربرد ابواب جمعی دیجیتالی و روندها  -1مربوط به تداوم بیشترکمخرج کردن درپروسه
تولید ،بیش ازهمه ازطریق روباتی کردن ،اتصال عمودی بخشهای مختلف تولیدی درشبکه وغیره - .جهت اتصال افقی
سرمایههای فوالد سازی درشبکه مابین یکدیگر ،بنابراین تشکیل کارتلها ،دستهجات و متأثرکردن ازطریق نمایندگان مجلس ،در
جاهائی که موردعالقه است - .جهت فنآوری دیجیتال و خدمات تدارکاتی متصل باهم درشبکه با مشتریان و ارسال کنندگان
قطعات ،بنابراین جهت امکان هرچه بیشتر اتصال درشبکه کل « زنجیره ارزش افزائی» .ا ّما بنیان همگی آنها ،یعنی محتوای
مادی خود روند تولید واقعی ،بی توجه به تمامی دیجیتالی کردنها ،باقی خواهد ماند .سنگ آهن باید بدست آورده شود ،باید ذوب
شود و ازآن فوالد ساخته شود ،فوالد باید استوانه ای شود ،از شمش و غیره باید ورقه ،دسته ،لوله ،ریل ،حاملها ،سیم و غیره
ساخته شوند ،و روی اینها باید دوباره کار شود و غیره .درکلیه این پروسهها خودکارشدن دستگاهها وحتی دیجیتالی کردن انجام
میپذیرد .آخری پروسه ها و اتصال عمودی و افقی آنها را درشبکه بهترکرده و جهت ازدیاد بارآوری کمک مینماید  -ا ّما ازاین
طریق هسته فنی این پروسه خود را تغییر نمیدهد.

میتواند پروسه دیجیتالی کردن هرچه بیشتری انجامپذیرد ،بااین وجود سنگ آهن باید بدست آید ،استوانه ای وغیره گردد .این،
اگر خواسته باشیم ،مربوط میشود به شیوه تولید جدید ،ا ّما به مفهوم واقعی حتی مربوط به فنآوری ازمنظرمراحل تولیدی ،گذشته
ازیک شیوه تولیدی جدید (دریک مفهوم پیش پا افتاده فنی و نه دریک مفهوم اجتماعی) نیست ،و اگر حتی فقط یک چنین تولید
فوالدی باشد .هسته فنی تولید فوالد خود را فقط و فقط آن موقعی تغییرمیدهد ،که اگرکیفیتا یک شیوه تولیدی جدیدی پیدا یا
درعمل بکارگرفته شود .این درمورد روش کالسیک کوره ذوب -تبدیل -خط سیر
( -1کوره ذوب -تبدیل -خط سیر از تبدیل سنگ آهن به آهن خام در کوره ذوب با کمک ذغال سنگ همینطور درادامه کاربعدی بر روی آن
درتبدیل به آهن خام تشکیل یافته است).

آخرین بار دردهه 1950ازطریق عبور ازکوره -مارتین -زیمنس به شیوه لینس –دوناویتس( ،)LDصادق بود .درکنار این روش
کالسیک ازدهه  1990که کامال منابع را ذخیره میکند(استفاده کمترانرژی) وکم خطرتر برای محیط زیست( تولید گازکربنیک
 CO2خیلی کمتر)روش تبدیل مستقیم(… )Corex, Midrex, Finex
( -روند  Corexروشی است ،که درآن آهن خام دراثر ذغال شدن ذغال سنگ و سنگ آهن تولید نخواهد شد .هدف روش تبدیل ذوب،
ازطریق پیوندی از روند ذوب،جذب ذغال سنگ و تبدیل مستقیم تولید آهن مایع ،است .روند در مجموعه ای از ماشینهای جدا ازهم
دوم تولید نهائی و به ذوب شدن آهن خام منتج میگردد).
دومرحله ای انجام میپذیرد .ابتدا سنگ آهن تبدیل به آهن شناور ،و درمرحله ّ
و کوره قوس نور یا -الکتریکی وجود دارد.
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( -در روش فوالد الکتریکی درجه گرمای موردنیاز برای ذوب ازطریق قوس نور انجام میشود) .
دراصل اینها امروزه انواع روش های مختلف هستند.
( -4یک مثال دیگر برای آن ،که بناید همه چیزها را باهمدیگر قاطی کرد ،ایجاد« کارخانه -هیدروژن» درآینده درشهر لینس()Linz
(اتریش) ازطرف فوست ،شبکه برق رسانی و زیمنس است .مربوط به آزمایش  -یا دستگاه راهنما برای دستگاه -تجزیه -هیدروژن درآینده
برای تولید هیدروژن است .هیدروژن جهت تولیدکردن فوالد بوسیله روش تبدیل مستقیم الزم است .در سنگ آهن ،همانطورکه از زمین
استخراج میگردد ،آهن بشکل ترکیبی با اکسیژن وجود دارد .این اکسیژن باید ازآن جدا شود .در کوره بلند -تبدیل -سیر کالسیک این عمل با
کمک ذغال انجام میپذیرد ،تا دمای الزمه جهت ذوب شدن را تولید کند -و همزمان درحین سوختن گازکربنیک تولید میشود ،که اکسیژن
درسنگ آهن را بخود جذب میکند و سپس بعنوان گازکربنیک درهوا پخش میشود .اگر برعکس دمیده شود -درحالت تبدیل مستقیم -بدینسان
هیدروژن خالص درسنگ آهن مایع ،خود را با اکسیژن گازآهن ترکیب میکند و به آب تبدیل میشود .تاکنون هیدروژن بطورکلی از گاز
بدست میآمد(« اصالح نمودن گاز») ،درآینده آن باید بهرحال ازآب بدست آید(مثل برق ازطریق نیروگاه آبی) ،درتقریبا  0سال آینده باید
چنین دستگاهی ،اگر درست شود ،درکارخانه مورد استفاده قرارگیرد .این میتواند یک قدم خیلی بزرگی ازنقطه نظر فنآوری ،سرآخر
ازنقطه نظرمحیط زیست باشد  :مورد استفاده قراردادن الکتریسته بجای ذغال یا گاز و بجای جحم بسیار زیاد گازکربنیک بجا گذاشته فقط آب
تولید شده بیشتر .برروی روش تبدیل مستقیم ازچنین طریقی تغییری حاصل نمیشود .ازآنجا که الکتریسته ازنیروگاه آبی تولید شده است،
هیدروژن تولید شده ازآن مارک «هیدروژن سبز» و پروژه« آینده  هیدروژن» “ „H2Futureغسل تمهید خواهد خورد .مشکل اصلی
تصور ازمصرف برق .فوست برای آن با فنآوری
ازطریق این روش از دیدگاه امروزی امکانات فنآوری موجود است  :یک حجم غیرقابل
ّ
امروزی جهت تولیدکردن هیدروژن به  %50بیشترازتمامی مصرف برق سالیانه در اتریش 75040 ،گیگا وات درساعت (سال  )017احتیاج
دارد ،این  750گیگا وات درساعت خواهد شد ـ کلیه نیروگاههای دانوب با همدیگر فقط  100گیگا وات درساعت تولید میکنند(!) .یک
کمک اقتصادی بیاندازه بزرگ دولتی همینطور یک« طبقه بندی قیمت برقی» رادیکال اجتناب ناپذیر خواهد گردید و ازهم اکنون« تدابیر»
پیشگیرانه اتخاذ میگردد .ا ّما درحال حاضر مربوط به یک دستگاه راهنما میشود و  0سال طول زمان طوالنی است( مثل پلی ،که «خودش
خود را میسازد») مهم در رابطه با بحث ما  :شاید با آن « انقالبی» درتولید هیدروژن شود ،اما نه در تولید فوالد ،و نه حتی درتولید
الکتریسته انقالبی خواهد شد).

دیجیتالی کردن خود را بر روی این روش قرارمیدهد ،ا ّما هسته فنی اش کیفیتا تغییری نمیکند .درمقابل ازنقطه نظر فنآوری
جدید یک روش تولید فوالد  -چه دیجیتالی کردن باشد یا نباشد -مدنظرنیست.



دوم -قسمت  -2فنآوری نیروگاه(آب)
بخش ّ
مثالی دیگرجهت روشن نمودن« کیفیتا جدید» طرح مسئله ازنقطه نظرپروسه تولید ساختمان نیروگاه آب است .بدونشک این یک
پیشرفت فنآوری بود ،هنگامیکه توربینهای فرانسیس( ،)1849()Francisتوربینهای پلتن(( )Peltonبرای مخازن دستگاه پمپ)
( )1879وتوربینهای کاپالن(( )Kaplanبرای نیروگاه روان)( )1910ژنراتور توربینهای لوله ای(برای پائین ریختن از فاصله کم،
بنابراین برای جویبارهای با ارتفاع کم )1974 ،و توربینهای ماتریکس(( )Matrixجهت استفاده انرژی سطح آب متغییر،
بطورمثال دریچه سد برای باال و پائین بردن کشتی ،دردهه )1990اختراع شدند .ا ّما آنها فقط مدلهای توربین جدید بودند ،بنابراین
تولیدات جدید ،فنآوری جدید درمفهومی ،که آنها براساس یک فن و روند قرارگرفته باشند ،نبودند .درپرنسیب فنی تغییر انرژی
جنبشی از نیروگاه آبی به انرژی برقی وفنآوری مربوط به توربین و ژنراتورها تغییری ازاینطریق پدید نمیآید .مسلما-
درکنارتکامل مدل توربینهای جدید -بهترشدن فنی توربین و ژنراتورها وجود دارد .وحتی روشهای تولید توربینی ،یعنی درآنجا
ازطریق دهها سال دیجیتالی کردن متداوم ،درواقع نه مجموع روند تولیدی ،ولی بخشی ازآن(مثال طرح کمک رایانه
/CADصنعت کمک رایانه  ،)CAMتغییرکرده است .پاروهای یک توربین پلتنی برای انتقال لوله فشاربا ارتفاع ریزش 1000
متری وبیشتر(حداکثرارتفاع ریزش تاکنونی بدست آمده  :دریک نیروگاه سوئیسی در والیز 188متر)را بدون هدایت ماشینهای
کاربر روی فوالد نمیشد اصال تولید کرد ،زیرا تنها درصورت کمترین انحراف ازمقدار محاسبه شده فشارآب پاروها را متالشی
می کرد .عالوه برآن تازه درسالهای دهه 1970پروژههای بزرگ ساختمان نیروگاه ،که درآن ارتباط چندین هزار جزء ومراحل
کاری ضروری بود ،توسط فن برنامه شبکه طرحریزی وهدایت گردید (روندی براساس تئوری هندسی ریاضی) .باصطالح
یک« راه حساس » منتج شده ازآن برای اتصال مراحل بعدی کاری قطعی بود .این تا بامروز بهمان شکل باقی مانده است .فقط ،
اینکه درگذشته ماشین حسابهای بزرگ درمقایسه با امروز هنوز ساده بودند(و بخشا هنوز با کارتهای سوراخشده تغدیه می-
شدند) .
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دوم -قسمت  -3کارخانه دیجیتال زیمنس
بخش ّ
کارخانه دیجیتال زیمنس نام قسمتی در زیمنس است که خودرا باروند صنعت دیجیتالی کردن مشغول کرده و تولیدات و فرآورده-
های خودرا به دیگر سرمایه داران میفروشد .ازطریق هدایت گسترده مختصات مشتریان لیست خوبی ازتولیدات و فرآوردههای
خود را بنمایش میگذارد ،که چه کارهائی باید واقعا درصنعت دیجیتالی کردن انجام پذیرد(وچه کارهائی انجام نپذیرد ).
قسمت کارخانه دیجیتال زیمنس این بسته شرکت خود را بدینسان تشریح میکند  « :اهمیت دخول فنی اطالعات زنجیره بارآوری
در صنعت درآینده بسیارافزایش خواهد یافت وبه یک شرط دوام زندگی برای شرکتهای تکامل یافته/تولید کننده تبدیل خواهد
گردید .هدف قسمت کارخانه دیجیتال این است که یک بسته ازتولیدات سخت و -نرم افزار فراهم آورد ،که یک ارتباط فنی
اطالعات بدون انقطاع مابین تکامل ،تولید وارسال کنندگان قطعات را ممکن گرداند .به نمایش گذاشتن کامل دیجیتال زنجیره
بارآوری مادی ،هدف آجل ماست .ما حل طرح برنامه برای آنرا ‚ کاربرد دیجیتالی’ مینامیم .تحت این مفهوم بسته تولید قسمت
کارخانه دیجیتال حتی امروز مهمترین تولید و -قسمت گردش زندگی تولیدی را درحصار خود آورده و با کمک قدرت تولید نرم
افزار -مدیریت چرخه عمر تولید ( )PLMمیشود تقریبا تولید جدیدی را کامال معنوی تکامل داده و بهتر نمود.

در دنیای تولیدی واقعی از حدود  0سال پیش طرح مورد آزمایش قرارگرفته از خودکار شدن بی کم وکاست کامل( Totally
 )Integrated Automationتأثیر سودمندی تمامی اجزاء خودکارشدن را ممکن میکند .بسته خودکارشدن بی کم وکاست کامل
( )TIAبطورمثال بدینسان مهندسی درصرفه جوئی بیشتر در زمان و -قیمت را ممکن میکند .مشترکا با شرکاء درکنسرن
زیمنس ،قبل ازهرچیزبسته مرحله جلوبردن وصنایع ( ،Division Process Industries and Drives )PDقسمت کارخانه دیجیتال
برای بسته ای بینظیر وگسترده ابزار نرم افزار  -مدیریت چرخه عمرتولید( )PLMو فنآوری صنعت خودکارشدن و -جلوبردن،

فنآوری که برمبنای احتیاجات فردی مشتریان درشاخههای اقتصادی گوناگون محتاط صنعتی نسبت به قواره آنها ریخته شده
است ،قرار دارد ».درمواردی برای شاخه های مختلف عالوه برهمه« حل کارخانه ای دیجیتال» فوق ارائه میگردد  « :سیستم
خودکار شدن ،خدمات صنعتی ،فن به حرکت درآوردن صنعت ،نرم افزارصنعتی ،ارتباطات صنعتی ،رایانه متکی برخودکار
بودن ،برق رسانی ،کنترل ،سیستم تقویت روی خط  -بکارگیری -تحت نظرداشتن».

یک مثال دیگر اینبار از اقتصاد ساختمانی ،یک مقاله تحت عنوان« روبات وقالب ریزـ سه بعدی این خانه را میسازند» درمورد
یک پروژه پیشقراوالنه طرحهای مدرسه عالی فنی واحد( )ETHزوریخ ،ارائه میدهد ،برای آن که باوجود تمامی پیشرفت فنی
اعجازانگیز روباتی شدن را نباید اسرا آمیز قلمداد کرده وموانع سرمایه دارانه بکارگیری آنرا دستکم گرفت‚« .روبات معمار’
’ ‚In situ Fabricatorکار خود را قدم بقدم درامتداد یک میله فوالدی افقی بطرف باال انجام میدهد .روبات یک شمع اریب
جاسازی میکند ،آنرا متناسب میبرد و جوش میدهد ...هردو نرده فوالدی برای نگهداری و استحکام همزمان تشکیل یک ستون
بتنی حامل را میدهند...ابتدا نردههای فوالدی درپشت بتن ناپدید میشوند ،اگرکه ستون ریخته شود  :بدین جهت ازباال دروسط
هردو نرده بتن ریخته میشود ،یک مشکل برای تکامل این فنآوری آن بود ،که محققان طرحهای مدرسه عالی فنی واحد()ETH
میبایستی مخلوط درستی از مصالح را پیدا میکردند که  :باندازه کافی مایع بوده وهیچ حفره فضا در بتن ایجاد نگشته ،ا ّما
درعین حال آنقدر غلیظ باشد ،که او از وسط نردهها خارج نشده و به اطراف نریزد .آقای هاک( )Hackدرجواب سئوال مرکز
خبری جواب میدهد  ‚:تقریبا  %5از بتن به بیرون نشت پیدا میکند ،ا ّما ما میتوانیم مستقیما دوباره ازباال طوری پر نمائیم ،که
عمال چیزی ازبین نرود’ ...هنوز فنآوری به کاردست انسانهای زیادی محتاج است  :کوشش عمودی ،که بعد نردهها را تشکیل
میدهد ،هنوز میبایستی با دست ازمحل نگاه دارنده روبات و سوراخ ازقبل آماده شده در پی زمین عبور داده شود .حتی پر
کردن ،پاشیدن و ماله کشیدن هنوز دستی است ...کامال بدون انسانها امکان ندارد ...در محلهای ساختمانی ...نه ...آن بخش از
کاری را که روبات می تواند درنهایت انجام دهد و آن بخشی که برای انسانها باقی میماند ،ازیک فنآوری تا فنآوری دیگر خود
را متمایز میکنند ...بعضی ازآنها برای خودکارشدن بسیار مناسباند ،دربعضی ازآنها انسانها دست بیشتری درکار دارند ...توجه
پروژه حتی بیشتر ،یک همکاری مشترک مابین ماشین آالت و انسانها را امکانپذیر میگرداند ،که درآن هر دو قدرت خود را به
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نمایش میگذارند .انسان خالقیت و تجربیات خود را ،روبات دقت خود را ،زیرا آن با شاخکها خودش را دقیقا درمحل قرار می-
دهد و میتواند کارخود را مدام کنترل کند ...باوجود این شغل کارگر ساختمانی ،مانند تمامی شغلها دراین شاخه اقتصادی ،که از
تبدیل دیجیتال شدن درامان نبودهاند ،میتواند خود را بشدت تغییر دهد .پیشگوئی آینده بسیارمشکل( است)  »...درمورد ساختمان
این خانه مربوط به آن است « تا اولین مرحله یک برنامه تحقیقاتی  1ساله»« صندوق ملی سوئیس برای کمک اقتصادی تحقیقات
علمی» انجام پذیرد .درجائی دیگر ،درابطه با پروژه مشابه ،از(باوجود خوش بینی شغلی)طرحهای مدرسه عالی فنی
واحد( )ETHزوریخ این عقیده را نمایندگی میکند ،که تا موقع فروش تجاری این یا آن فنآوری دو تا سه دهه بطول خواهد
انجامید و این حتی فقط اگر آنها تا آن موقع ازلحاظ فنآوری امروزی رسیده تر شده باشد ،اگر کسی پیدا شود ،که آنها را برمبنای
اساس تجاری بکارگرفته وتأمین هزینه کند .زیرا تاکنون ما فقط از پروژههای تحقیقاتی و -تکاملی صحبت کردهایم ،که هزینه
آنها( درمورد «صندوق ملی»)تا بیش از  %90ازجانب دولت تأمین خواهد گشت ،احتماال شرکتهای ذینفع آینده فقط کمتراز %10
هزینه مخارج آن را بعهده خواهند گرفت .از تجاری کردن پرمنفعت این پروژه ،حتی اگر یکباره تمامی مشکالت آن برطرف
گردد -با توجه به قیمت سرسامآور ،مدت زمان ساخت و راه های غیرقابل عبور با ریسک شرکتها هنوز فاصلهای طوالنی
است« .بنیاد همپیمان تحقیقات و -کنترل وسایل » به درستی می نویسد  «:درحوزه ساختمانی و -انرژی مشکل است ،فنآوری و
تولید جدید را سریع به بازار آورد .قیمت پائین انرژی ،زمان سرمایه گذاری طوالنی و خیلی ازمقررات دست و پاگیر باعث به
مخاطره انداختن شرکتها میگردد(توضیح انقالب پرولتری  :هزینه سرسامآوری که فقط ازطرف دولت تأمین مالی میشود،
خجوالنه به فراموشی سپرده میشود) .امروزه اغلب یک فاصله زیاد مابین فنآوریها ،که در آزمایشگاه عمل میکند ،و
دربازار ،که تولید مطمئن و -رسیده تر را خواهان است ،وجود دارد .جهش بعدی درفنآوری دوام ساختمان( )NEST
 Next Evolution in Sustainable Building Technologiesروند نوآوری را سرعت میبخشد،وقتی که طرح برنامهائی
ارائه میدهد ،که درآن نوآوری درموقعیتهای واقعی آزمایش ،بهتر و بتواند درعمل نشان داده شود».
(منبع  http://www.20min.:سوئیس /زوریخ/داستان روبات ـ وـ قالب ریز ـ سه بعدی این خانه را میسازند)29753561
آنچه دراینجا میتوان خواند ،تراوشات مغز« مجازی» نیست ،بلکه خود را خیلی مشخص متکی برکمهزینه کردن و خودکارشدن
روند کامل کردن دراکثر کارخانههای صنعتی ازطریق بکارکیری ابواب جمعی دیجیتالی و روندها کرده است .او خود را برهسته
مادی(«جسمانی»)روندها تنظیم میکند .بدین خاطر برای« پیشگامان» فرمان و تنظیم ماشین آالت مرتبط جهانی خیلی هیجان
انگیزنیست ،اما نشان میدهد ،بطورمشخص برای سرمایه داران مسئله بر سر چه چیزی در دیجیتالی کردن تولید است (و برسر
چه چیزی نیست) .دراین رابطه نباید فراموش کرد ،که زیمنس تمایل زیادی جهت غلّو کردن آن چیزی دارد ،که تولیداتش می-
توانند انجام دهند ،باالخره او خواهان فروش آنهاست.
قابل توجه اینکه گذشته ازاین ،چطور زیمنس اغلب تولیدات مورد تقاضا« کارخانه دیجیتال»اش ،نرم افزای هدایت کننده سیماتیک
( ،)Simaticرا خودش ،در کارخانه دیجیتال بیهمتایش در آمبرگ( )Ambergبکارمی برد  « :برروی خطوط تولید جدید
مشخص میگردد ،چگونه میگذارد حتی تعداد کوچکتری ازطریق دیجیتالی کردن سودمند تر تولید شود .شاغلین درآنجا مدام
مابین مکانهای مختلف درحال رفت وآمد هستند .در جائی یک صفحه نازک حاوی اطالعات( )Chipرا لحیم میکنند ،درجائی
دیگرچند پیچ را سفت میکنند یا اینکه سرآخرسیستم هدایت کننده را با استفاده روش طرز کار درجعبه بسته بندی میگذارند .تا 100
تولید گوناگون میتوانند درجزیره مونتاژ جدید تولید گردند .انسانها ،ماشین آالت ،روباتها دست در دست یکدیگر کار میکنند.
در مکانهای جداگانه ...صفحات تلویزیون برای همکاران اطالعات ضروری را فراهم میکند(».شوراتس باخ Schwarzbach
 ،کامال مجذوب ،همانجا ،ص  )15شباهت زیادی به نامیدن جهان مجازی ـ و اعجاز انگیز فرمان و تنظیم ماشین آالت و -روباتی
مرتبط خالی از انسان ندارد.

آدی داس( )Adidasبطورمثال جدیدا به روبات دوزنده ،بنوعی به یک تولید دیجیتالی کامل« هوشیار » مجهزگردیده است .از
اینطریق میبایستی ،اگرهمه چیزخوب پیش برود ،ازسال  018دردو« کارخانه اسیپد» “( “Speedfactoriesدرآتالنتا
( )Atlantaدرایاالت متحده آمریکا و آنزباخ( )Ansbachدرآلمان) یک میلیون جفت کفش ورزشی( 1میلیون از درمجموع 60
میلیون جفت!) تولید گردد .مدت زمان تولید وبا آن سرمایه ثابت میبایستی ازاینطریق کامال کوتاه گردند .اما تکامل این« کارخانه
اسپید» مبالغ زیادی را می بلعد ،و مورد استفاده قراردادن آن به تعویق انداخته شده است ،از اعالن این ایده درسال  ،015که
درواقع درآن میتوان بدون کارانسانها تکمیل کردن را پیش برد ،دوباره فاصله گرفته شده است ،زیرا روبات نادان است ،تا
بتواند« ماده رویه باالئی کفش را به شکل درست دربیآورد» « .درسال  015با افتخار اعالم گردید،چیزی که تاکنون  18ماه بطول
میانجامیده است (از طراحی یک کفش تا رسیدن آن به مغازهها برای فروش) ،بعدازاین فقط چندساعتی طول خواهد کشید» ،اما
این حاال مدت زمانی است ،که آشکار خود را بعنوان یک رویا نمایان نموده است .قابل استفاده بخصوص ازطریق دیجیتالی کردن
برای مجموعههای کوچک منفرد موزون(موزون ازنقطه نظر زیبائی) «،تا سریعتر وانعطاف پذیرتر بتوان خواستههای مد روز
مشتریان را جامه عمل پوشاند» -بنابراین نه برای تولید عمده ،که کثرت برگشت سرمایه را تعیین میکند .خواستههای انفرادی
 60میلیون جفت کفش برای مشتریان؟ این برآورد برای آدی داس به نتیجهای ،و آن هم به نتیجهای بسیار گویا منجرگردیده است،
که حداقل مخارج تکامل تنها ازطریق سود مافوق قابل تأمین خواهد بود ،زیرا کنسرن خواهد توانست برای چندسالی حاصل
کوششهایش را برداشت نماید ،درغیراینصورت ،او چندین میلیون سرمایه را ازدست داده است و بجای یک مزیت یک ضرر در
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مقابل رقبا کسب نموده است .فنآوری واقعی امروزه به چه شکلی است؟ درحال حاضر  %97از  6میلیون جفت کفش آدی داس
درکشورهای آسیائی با کارمزد ارزان در ابتدائی ترین شکل با دست وبا ابتدائی ترین ابزار دوخته میشود .ظاهر و واقعیت
بهرحال دوچیز گوناگون هستند .پوما( )Pumaخود را ازچنین پروژه دیجیتالی کردن دورنگاه داشته است و « منتظراست ،تا فن-
آوریها رسیدهتر» شوند .نیکه()Nikeخود بر روی پروژهای ،اما پروژهای تعدیل یافتهتر برای بخشی از روند(بطورمثال
بهترکردن مدل کفشها باکمک رایانه ،یک برآورد پاشنه کفش برای دویدن ،بکارگیری « روبات هوشیار»جهت رنگ آمیزی و
وسط پاشنه کفش ،)...کار میکند .منبع:
https://www.welt. de/wirtscaft/article156184963/Der-Todesstich-des-Naeh-Roboters.html

دوم -قسمت چهارم -درباره مسئله « تولید عمده منفرد شده »
بخش ّ
بعنوان هدف واقعی اقتصادیتر کردن دیجیتالی کردن تولید اغلب بعلت افزایش بارآوری ـ درکنار«انعطاف پذیرکردن» کارگران،
زمان کار ،شرایط کار ،شدّت کار -انعطاف پذیرکردن روند تولیدی نیز برشمرده می شود ،که بعنوان« تولید عمده منفرد شده» به
نمایش گذاشته میشود .این در واقع یک تضاد را درخود حمل میکند .دراینجا منظورجداکردن بی بروبرگرد زنجیره کامل سازی
(تعداد نسبتا باالی تولید ،باصرفه ترشدن را ایجاب می کند ،زیرا که برای هرسری جدید میبایستی دوباره برنامه ریزی جدید شده
و آماده گردد) دربخش اجزاء وتغییراجزاء داده شده ،ولی درروند کامل سازی قابل انعطاف ،مرتبط بایکدیگر است .حول این
مسئله ،بیش ازهمه ،اگرمربوط به« پذیرفتن درخواست مشتریان درزمان کار واقعی» باشد بسیاری از موهومات دور میزند.
بعنوان مثال شوراتس باخ( ،)Schwarzbachکه به این موهومات باور دارد ،برای« تولید عمده منفرد شده» ،به« کنسرن
خودروسازی ،بخاطراینکه درحال حاضربه مشتریان خود آنرا ارایه میدهد تا خودروی خود را برطبق سلیقه خود سرهمبندی
کنند» (شکل دهند)،اشاره میکند .آرنسبورگ( )Arnsburgدرموردهمین مسئله اشاره میکند  « :اگرهمسایه خودروی هم مدل
جدید خود را با سقف کشوئی و بدون زیرسیگاری دریافت میکند ،این نه با استفاده از کارکرد کامل سازی بخش تغییراجزاء داده
شده ،بلکه این قسمت کار از روی نوارنقاله که جاسیگاری را جاسازی می کند ،را رد کرده است ،درحالیکه ماشینی که سوراخ
برای سقف کشوئی جوش میدهد ،این کار را دراین قسمت انجام داده است(».آرنسبورگ ،همانجا ،ص  )9بطورکلی او درباره
مسئله « تولید عمده منفرد شده» می نویسد  « :هرچقدراین ارتباط باصرفه بودن قیمت پائین ،مثل تولید عمده ومقدار صد در-
صدی درآمد بدست آورده شده ،درنظر آقایان رؤسای کنسرن با ارزش باشد ،بهمان اندازه رویائی است .چیزی بیشترازیک تولید
تغییرمادی یافته خواهان یک انعطاف پذیری ماشینها میباشد ،که فراهم نمودن تأمین هزینه آنها درحال حاضر ازچندین برابر
تجاوز خواهد نمود .به آن هرلحظه راههای بدست آوردن هرنوعی ازمواد خام مورد نیاز اضافه میگردد .صرفنظر از قیمت آنها،
یک فاجعه محیط زیستی ،دستگاههای تولیدی وراههای بدست آوری آنها درفراهم کردن به این مقیاس است(».همانجا) درمثال
صنعت خودروسازی بهرحال میتوان بطور واضح دید ،که « منفرد شدن» طبق«خواست مشتریان» مدت زمان بیشتر ارسال را
معنی میدهد ودیگرسخنی ازتأثیر« زمانکارواقعی » درتولید نیست.

سوم « -انقالب دیجیتالی» -یک چهارمین انقالب صنعتی جدید؟
بخش ّ
« چهارمین انقالب صنعتی » این را تداعی میکند ،که حتی باید« اولین انقالب صنعتی»وغیره انجام گرفته شده باشد .این مقیاس
از توضیح باصطالح سه انقالب صنعتی تاکنونی درتاریخ را درنظر می گیرد وبدین معنا است ،که دیجیتالی کردن چهارمین آن
است .البته دراینجا بهرحال صحبت نه از انقالب بمفهوم تاریخی آن ،یعنی زیروروشدن روابط تولیدی و -طبقاتی ،بلکه فقط
ازجهش کیفیت تکامل نیروی مولده انسانی برمبنای جهش تکامل فنآوری است.
ّاولی ،آن چیزی بود ،که میتوان بعنوان ّاولین انقالب صنعتی واقعی نامید .این تقریبا درفواصل سالهای  1760تا  1860بوقوع
پیوست ویک پیشروی عظیم درتکامل نیروهای مولده بوجود آورد .اما دراصل با زیروروشدن نیروهای مولده همزمان شرایط
بنیادی برای سرمایه داری فراهم گشت «.تاریخ طبقه کارگر درانگلستان درنیمه آخرقرن گذشته ،با اختراع ماشین بخار وماشین
پنبه ریسی آغاز گردید .این اختراعات همانطورکه میدانیم اولین قدم برای یک انقالب صنعتی بود ،انقالبی که همزمان همه
جامعه بورژوائی را تغییرداد وتازه حاال اهمیت تاریخی جهانی آن برسمیت شناخته میشود(».انگلس «،وضعیت طبقه کارگر
دومین انقالب صنعتی دراواخر قرن  19وشروع
درانگلستان» ،آثار مارکس و انگلس ،جلد  ،ص  ،7نوشته شده درسال ّ )1845
قرن  ،0همزمان باعبور سرمایهداری به آخرین مرحله جدیدش ،امپریالیسم ،بوقوع پیوست .مشخصات آن الکتریسته ،اتومبیل،
سومین انقالب صنعتی ازدهه  1970یا مورد استفاده قراردادن تجاری فنآوری نیمه هدایت
تیلوریسم ،نوارنقاله ،تولیدعمده بودّ .
شده ،عناصربکارگیری اطالعات در رایانه ،رایانه ،شبکه جهانی نقل و انتقال اطالعات و غیره شروع شد.
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ّاولی ،انقالب صنعتی واقعی ،نه فقط منجربه انقالب درنیروهای مولده شد ،بلکه مهری برنابودی فئودالیسم و پیشروی سرمایه
دومی ،دریک تکامل جهشوار نیروهای
داری زد ،روندی که براساس آن بورژوازی حتی تسلط کامل سیاسی را بدست آوردّ .
سومی ،که با پیش دیجیتالی کردن ازدهه 1970
مولده ازطریق زیرو رو شدن فنون جدید تقریبا درتمامی روند تولیدی انجام گرفتّ .
شروع شد ،همینطوریک پیشروی فنآوری را باخود به همراه داشت ،اما درابتدا بدون یا با کمی تأثیر بر روند تولیدی( ،البته به
جز درصنعت اطالعات و -ارتباطات) .دیجیتالی کردن مدرن در ادامه منجر به آن شد ،که دیجیتالی شدن مناسبات اجتماعی را
شدت بیابد ،بیش ازهمه اما حتی روند تولیدی دیجیتالی را بدرجه ای سرعت و شدت بخشد .کلیه این« انقالبات » بدین معنا یا به
معنای یک تکامل جهش وار نیروهای مولده هستند .بارآوری کار ،که درخود البته بیان پیشرفت در نیروهای مولده است ،افزایش
یا از این طریق درمواقعی جهش وار و درمواقعی کمی قابل رویت افزایش مییابد .هرپیشرفتی درتکامل نیروهای مولده در
سرمایه داری باالجبار حتی به ابزار استثمارشدیدتر و سرکوب طبقه کارگر منجرخواهد گشت ،باوجود این حتی بالقوه جهت بنای
یک جامعه آزاد از بندهای جامعه طبقاتی  -زمانی نظم سیستم سرمایه داری را واژگون کرده ونظم سوسیالیستی را بنا خواهد
نمود.
از این چهار« انقالب » ،که حتی علم بورژوائی بهمین دلیل آنرا با حروف درشت نوشت تنها ّاولی یک« انقالب واقعی صنعتی»
بود که به یک زیرو رو کردن ریشهای اجتماع منجرگردید « .انقالبات » دیگرهم ،کم و بیش همان فنآوری جهش وار یا هل دادن
فنون بجلو ،همینطور با نتایج بی اندازه اقتصادی و اجتماعی ،بودند .باستثنای اینکه ّاولین انقالب صنعتی ،سرمایه داری مدرن را
بوجودآورد « ،انقالبات» بعدازآن فقط مراحل تکاملی پی درپی آن بودند .آنها همگی -براساس فنون گوناگون -روند ارزش افزائی
سرمایه بودند ،آنها همگی مطمئنا تابع و نتیجه قانون سرمایه داری انباشت سرمایه بودند .اگر میخواهیم از« انقالب» صحبت
کنیم ،پس تنها در مفهومی،که حتی مارکس« انقالبی کردن روند تولیدی متداوم ،توسط سرمایه (بویژه« ماشین آالت بزرگ»)
خواند ،میتوان صحبت کرد.
( -5در« سرمایه» اینجا و آنجا ازیک « تداوم دائمی انقالبی کردن مناسبات تولیدی» ومشابه آن می خوانیم  ،اما منظور درآنجاها زیرو رو
کردن کارکرد و روش تولیدی است .بطورمثال در« سرمایه» جلد ّاول ،آثار مارکس وانگاس جلد ،ص  درتوضیح« ارزش اضافی
نسبی» صحبت از« انقالب درشرایط تولیدی کار ،یعنی مناسبات تولیدی و ازاینجا در روند کار» است .اما این چیز دیگری ازمفهوم تاریخی-
ماتریالیستی« مناسیات تولیدی» جهت نشان دادن تناسب طبقاتی معین مناسبات تولیدی برمبنای وجود تاریخی نیروهای مولده است « :انسانها
درطول تولید اجتماعی زندگی خود به روابط معین ،ضرودی ،مستقل از اراده خود پای می گذارند ،روابط تولیدی که ،با مرحله معینی از
رشد نیروهای مولده مادی خود همخوانی دارد(».مارکس « :مقدمه بر نقد اقتصاد سیاسی» ،آثار مارکس وانگلس جلد  ،1ص ) )8

اتفاقا شایعات بی ربط درباره« چهارمین انقالب صنعتی»برعکس فقط به این خدمت میکند ،که تکامل تاریخی را تغییرشکل داده،
سرمایه داری و قوانین اقتصادیاش را درپشت مه غلیظی -فرمان وتنظیم ماشین آالت مرتبط مخفی نموده و دیجیتالی کردن
امروزی را به یک غول تبدیل نماید .اگرما نگذاریم تا خود را خیره آن گردانیم ،که دیجیتالی کردن بنابراین چهارمین انقالب
سوم و
سوم قرار دارد .او ادامه فاز جدیدی از انقالب ّ
صنعتی بوده است؛ میبینیم ،که این « انقالب» برهمان اساس فنی انقالب ّ
مرحله بعدی خودکار کردن است .صحبت از« انقالب دیجیتالی» کردن هیچ هسته منطقی ندارد.
دیجیتالی کردن حاال مدتهاست ،که درجریان است ،او احتماال با تأثیرش برروند تولیدی معین به مرحله بعدی ،دریکی دو دهه
آینده نه فقط سرعت ،بلکه دربعضی ازشاخههای اقتصادی یک پیشرفت درتکامل بارآوری کار ایجاد خواهد کرد ،اما یک «کیفیت
جدید تکامل نیروهای مولده» را بوجود نخواهد آورد -مگراینکه ،او بتواند درجائی دست دردست با یک زیر و رو کردن ،یعنی
یک پیشرفت تکاملی مادی(« جسمی»)روند تولیدی را بوجود آورد.
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بخش -4ازطریق دیجیتالی کردن بسوی یک روش تولیدی جدید؟
هرازگاهی شنیده میشود ،که با دیجیتالی کردن میتواند یک« روش تولیدی» جدید چشم به جهان بگشاید.
این از مغز یک« فیلسوف» بنام پرشت( )Perchtتراوش میکند  « :ما در نزدیکی زیروروئی جامعهای ،که ساختمانی بزرگ تر
از  50سال دارد ،هستیم ».درآنموقع عبور از(حتی به مفهوم روبزوال) فئودالیسم به سرمایه داری انجام پذیرفت -و امروز؟ آیا
ازطریق دیجیتالی کردن اقتصاد و جامعه حتی درمقایسه با آنموقع نسبتا تغییر انقالبی خواهند کرد؟ آیا مناسبات تولیدی و -طبقاتی
تغییرانقالبی خواهند کرد؟ این دوباره ازآن زمزمههائی است ،که دائما درفواصل منظم از اطاقهای فکری بورژوازی تولید می-
شود ،تا بتواند« ثابت کند» ،که دوباره همه چیز« کیفیتی جدید» ویک « تغییر» میباشد و« دیگرهیچ چیز مثل قبل نیست».
( «-6سرمایه درقرن  »1سرتیتر کتاب فردی به اسم پکیتی( )Pikettyاست  -حتی یک چنین« کتاب قرنی» ،دو یا سه سال بعد کامال
بفراموشی سپرده خواهد شد ،ازآنجائیکه جامعه امروز زمزمه کنندگان خود را دوباره باعالقه وافر به زمزمه دیگری مشغول کرده است).

محتوا وهدف تمامی این زمزمه ها همواره مانند همیشه بر«دالیلی»جدید بنا شدهاند ،که سرمایه داری دیگر سرمایه داری نیست و
قوانین کشف شده حرکت سرمایه داری ازسوی مارکس دیگر اعتباری نخواهند داشت .شاید کلیه این حرفها چیز تازه ای نباشد.
مبرا از بحران گشته است ،این افسانه شایع
وقتیکه در دهه  50و اوائل دهه  60قرن بیستم ،چنین
تصور میشد ،که سرمایه داری ّ
ّ
شد ،که جامعه« کیفیتا طوردیگری» از دوران فواصل جنگ شده است و« اصال» دیگر سرمایه داری نیست .در دهههای  60و 70
قرن بیستم ،اگر مدعی میبودی ،سرمایه داری همچنان بحران ،فقر ،بیکاری ،فرار و -بیرون راندن دسته جمعی وغیره تولید می-
کند ،منفرد میماندی .مدتی بعدازآن دوباره با آغاز رکود و بحران ،درجه نرخ سود دوباره کاهش یافت «،دولت رفاه»خود را
هرچه بیشتر بعنوان« دولت غارتگر»  ،که درمحتوا همچنان همان باقی مانده بود ،نشان داد .تازه بدین خاطر می توانست فشار
ایدئولوژی ،درقانع کردن آنهائیکه مدعی بودند سرمایهداری دیگرسرمایه داری نیست ،کمترشده باشد -ا ّما کسب و کار ایدئولوژی
بورژوازی ،نگاه درموجودیت سرمایه داری وجلوگیری ازقوانین تکاملیاش ،ازاینطریق مشگلترمیگشت .حاال درمقاطعی هراز
چند سالی« تئوریسینهای»جدیدی قدم به صحنه میگذارند -بامیل وحتی کسانی غالبا درلباس مارکسیسم -تا فرا رسیدن پایان
«تئوری» مبهم مارکسیسم را بنوعی ثابت کنند .هرازچندسالی دوباره یک چیز« کیفیتا جدید»  -و باز هرازچندسالی دوباره
چیزدیگری ،گویا سرچشمه اصلی این بیماری بود .بدینصورت میخواستند ما را همیشه بصورتهای گوناگون قانع کنند ،که ما
دیگرنه درعصرامپریالیسم ،بلکه درعصر« سیستم جهانی» ،پس درعصر«جهانی شدن» وغیره ،زندگی میکنیم .درآخرین بحران
دوم ،صحبت ازآن بود ،که گویا سرمایه پولی کامال مستقل شده و درمقابل
( ،011/010تاکنون) بزرگترین آن بعدازجنگ جهانی ّ
«اقتصاد واقعا موجود» به رشد« کیفیتا جدیدی» رسیده است (که به غلط« سرمایه مالی» خوانده میشد.
( -7سرمایه مالی درمفهوم مارکسیستی سرمایه پولی نیست ،بلکه درهم آمیزی سرمایه صنعتی و سرمایه پولی است که به تشکیل الیگارشی
مالی منجر میشود) .

تا آنرا مقصر جلوه دهند  :گویا سیستم سرمایه داری دراصل چیزخوب ،وحتی استواری است ،ا ّما صحبت ازیک« رژیم انباشت
سرمایه» جدید(بطورمثال بیشوف() )Bischoffبانکها وصندوقهای قرضی درواقع بد طینت اش ،با سرمایهداری استوار کامال
غریب «حریص» ...بود ،که اگر میتوانست مفهومی داشته باشد ،چیزدیگری معنی نمیداد ،جزاینکه توانسته بود کیفیتا تغییری
درقانون روند انباشت سرمایه داده باشد .امروز ،که گویا دوباره بحران ازسر گذرانده شده است ،این نوع سرپوش گذاشتن
برطبیعت و -تضادهای واقعی سرمایه داری  -تا بحران مالی بعدی(که خود را با رکورد جدید در بازار بورس ،حباب عظیم
معامالت امالک ،حبابهای جدید دربازار مشتقات تولیدات مالی اعالم میدارد) -دوباره به پشت صحنه رانده میشوند .امروز با
دیجیتالی کردن فرصتی بدست آمده تا با بافت جدید دیگری ،از محو سرمایه داری« قدیم» وبیرون آوردن« جدید»آن ازانبان
جادوگری صبحت کرد .آن طور دیگری از« چیزهای نوظهور» تاکنونی کیفی ،تکامل فنآوری را بکارمیگیرد وحتی بخشا در
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جهت «اقتصاد واقعی» سمتگیری میکند .درگذشته سرمایه پولی همهچیز و تولیدواقعی هیچچیز نبود -امروزه( درمباحث
تئوریک ،نه درخود مالحظات صنعتی)« دیجیتال » همهچیز و« جسمانی» درحقیقت شاید نه دیگرهیچچیز ،بلکه فقط تاحدودی،
تا اینکه برای« دیجیتال ها» صحنه عملکرد را فراهم نماید ،است.
( -8اگر نگاهی به پشت صحنه دنیای جریان و تنظیم ماشین آالت و روبات ها بیندازیم ،واقعیات مبارزات پرولتری و طبقاتی آشکار می-
گردند  « :ما دوباره باید به محل ماشین آالت رفته و با آنهائی به بحث بپردازیم و امکانات مقاومت و مبارزه آنها را مورد بررسی قراردهیم،
که هر روزه درپشت این ماشینها تولید میکنند و آنها را درحرکت نگاه میدارند -از صدها هزاری ،که در چین نزد  Foxconnو دیگر
شرکتها جدیدترین اسباب بازیهای ما را تولید میکنند ،میلیونها کارگر زنی ،که ارتباطات جهانی را ازطریق راهها ،رفع کردن احتیاجات و
کابلهای بافت شیشهای درجریان نگاه میدارند ،اغلب درمشاغل ناپایدار فرمان و تنظیم کردن برنامه ریزی رایانهای کار میکنند ،که
تعدادشان در اروپا باید به حتی باالتر از نیم میلیون برسد ،خدمتکاران فیلیپینی ،که برای فیس بوک  facebookبا کارغیراخالقی با مزد
بخور و نمیری درآمد فراهم میآورند ،تا بچهها و جوانانی ،که بر روی تپهای از اسقاط الکترونیکی سوزان آگبوگ بولشیی(گانا -آفریقا)
) Agbogbloshie(Ghanaاشغالهای ما را می روبند ».تا اینجا درباره خصلت مجازی شبکه جهانی ارتباطات و اطالعات .در ادامه می-
آید  « :اگر ما نقد بت واره مارکس را جدی بگیریم(... ،مربوط به مبارزه طبقاتی) ...تا سلب مالکیت دوباره اجتماعی شده و آگاهانه نیروهای
مولده ،که همیشه حتی برخصلت اجتماعی کار ،بنابراین بر همکاری گوناگون و تودهای  ...بنا شده است  ...برعکس (چنین) مبارزهای خود
را دوباره درمحدودیت فنآوری و ارتباط اجتماعی شده کار بدست میآورد ،که درآن شکنندگی و ضربه پذیری تقسیم کار  ...ارتباط مجموعه
قدرت تولیدی کارگران زن ومرد (توضیح  :منظور قدرت کارگران مبارز بعنوان تولیدکننده) را انتقال میدهد(...قطع کردن و دستبرد و
خرابکاری در برنامه رایانه) بر ضربه پذیری و شکندگی « ماشین آالت دیجیتالی» را نشان میدهد ،که ما را باید با « مافوق اطالعات»
رویائی اش به ترس و واهمه دچار کند .حتی این ماشین آالت فقط درحرکت اند ،زیرا آنها هرروز توسط میلیونها کارگر زن و مرد درحرکت
نگهداشته میشوند .و دقیقا میدانند ،که اوچقدر ضربه پذیر وشکننده است .عامل بالقوه موجود درآن برای مبارزه جمعی امروزه در ظاهر
فقط درشکل روند کنترل تبهکارانه و مختل کردن فن ظاهر میشود -اما بنحوی خود را بعنوان آغاز مبارزه جمعی نمایان میکند».
(کریستیان فیرینگ( « :)Christian Fringمشکل چپ با تکنیک ،یک فریاد از محل ماشین آالت» ،در  PROKLAشماره 186
(« اقتصاد سیاسی شبکه جهانی ارتباطات و اطالعات») ،ص  91همانجا .اگرچه درکلیه نکات برخوردی درست ندارد ،ولی برخوردی
جالب و بفکر وادارنده است).

اگرحاال فرضا« عصر دیجیتالی کردن»آغاز گردیده است ،پس زمان زیادی تا ادعای مناسبات تولیدی« پسا -سرمایه داری»جدید
باقی نمانده است .یا اینکه چه چیزی عالئم یک مناسبات تولیدی را مشخص میکند؟ خصلت یک مناسبات تولیدی در مفهوم
ماتریالیسم تاریخی ازطریق شیوه تولیدی وروابط طبقاتی ،که نیرویهای مولده خود را دریک شرایط موجود ارتقاء داده است،
مشخص میشود «.انسانها درطول تولید زندگی اجتماعی خود به روابط معین ،ضروری ،مستقل از اراده خود پای میگذارند،
روابط تولیدی که ،با مرحله معینی از رشد نیروهای مولده مادی خود همخوانی دارد .مجموعه این روابط تولیدی ساخت اقتصادی
جامعه ،شالوده واقعی ،که خود را برپایه یک روبنای حقوقی و سیاسی بنا کرده و با شعور اجتماعی معین متناسب با آن قراردارد،
تشکیل میدهد ...نیروهای مولده مادی اجتماعی درمرحله معینی از رشد خود با مناسبات تولیدی موجود که تا کنون در آن عمل
کرده اند یا با مناسبات مالکیتی درچارچوب آن ،که بیان حقوقی برای آن است ،درتضاد قرارمیگیرند .این مناسبات بر پای اشکال
تکامل نیروهای مولده زنجیر میبندد .سپس یک دوران انقالب اجتماعی فرا میرسد ...بطورکلی شیوه تولید آسیائی ،باستانی،
فئودالی و بورژوائی جدید را میتوان بعنوان دورانهائی بشمار آورد ،که مؤید پیشرفت درتوسعه اقتصادی جامعه میباشند .شیوه
تولیدی بورژوائی آخرین شکل تضاد آشتی ناپذیر مناسبات تولیدی اجتماعی است ،آشتی ناپذیر نه به مفهوم آشتی ناپذیری فردی،
بلکه به مفهوم آشتی ناپذیری که از شرایط اجتماعی وجود افراد نشأت میگیرد ،اما رشد نیروهای مولده در دامان جامعه
بورژوائی همزمان موجبات ایجاد شرایط مادی حل این آشتی ناپذیری را نیز فراهم میکنند .با این مناسبات اجتماعی ،دوران
ماقبل تاریخ جامعه بشری به پایان میرسد( ».مارکس « مقدمه نقد اقتصاد سیاسی» ،آثار مارکس و انگلس جلد  ،1ص )19
بدون شک ما دیگر در جامعه ای ،که ازطریق شیوه تولیدی برده داری یا فئودالیسم مشخص است ،زندگی نمیکنیم ،بلکه در روی
کره زمین ،صرفنظراز بقایای ماقبل شیوه تولید سرمایهداری ،شیوه تولید سرمایه داری غالب است .جای بردهها و رعایای وابسته
به زمین را کارگران مزدبگیر گرفته اند .خصائل سرمایه داری ازطریق تضاد هرچه بیشترشدن اجتماعی یا اجتماعی شدن تولید
و مالکیت خصوصی مابین کار وسرمایه ،مابین پرولتاریا و بورژوازی مشخص است .این بدینسان تاکنون ازطریق تمامی
«انقالبات صنعتی»همچنان باقی مانده است ،وهمچنان ازطریق کلیه دیجیتالی کردن ،تا وقتی که شیوه تولیدی سرمایه داری غالب
است ،باقی خواهد ماند .بنابراین یک شیوه تولیدی برمالحظات روابط تولیدی براساس مالحظات موجود نیروهای مولده قرار
دارد .اگر برعکس مفهوم« مناسبات تولیدی» آنطور بی اهمیت گردد ،که به برشمردن صفت مشخصه و عناصر متضاد یک
جامعه جهت این یا آن روش فنآوری تولیدی محدود گردد ،که هدف کلیه این یاوه گوئیها ،و فقط درخدمت آن است ،تا واقعیات
استثمار وسرکوب سرمایه داری را کتمان نماید -سپس هرگونه زمینه برای برخوردعلمی ازدست خواهد رفت .
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بخش  -5درمورد اقتصاد سیاسی دیجیتالی کردن
مهمترین سئوال درارتباط با این مجموعه اتفاقا این است ،باوجودی که اکثر کاربرهای دنیای مجازی کنترل وفرمان و«فیلسوفان»
اصال عالقه ای ،برتأثرات دیجیتالی کردن برارزش ،ارزش اضافی ،درجه نرخاستثمار -،سود -،انباشت سرمایه ...کوتاه  :برروند
ارزش افزائی سرمایه داری ندارند .دیجیتالی کردن ادامه مرحلهای از خودکارشدن تولید است .ازآنجائیکه حاال خود سرمایه در
روند تولید درواقع بعنوان مولد ظاهر میشود ،ولی مولد نیست ،از آنجائیکه کلیه ارزشهای مصرفی و ارزش تنها ازطریق کار
انسانی تولید میگردید ،مربوط به یک افزایش بارآوری کار انسانی میشود .این حاال مثل کلیه افزایشهای تاکنونی بارآوری کار،
نتایج مضاعف وازاینطریق دوجانبهای دارد .نتیجه افزایش بارآوری کارانسانی ازطریق هرچه بزرگترشدن کاراجتماعی ،از
طریق باالئی تخصص یک بخش از« مجموعه کارمولده» (مارکس) ،که با آن کار پیچیده انجام میگیرد وازطریق بهترشدن
ابزارتولید ،یعنی ابزارکار ،ماشین آالت ،تسمه انتقال ،سیستم کنترل و -مدیریت است  ...این مسیر مکانیکی شدن ودرادامه آن
خودکار شدن است ،که امروزه منجربه دیجیتالی کردن و روباتی شدن گردیده است .اما این خواستار آنست ،که سرمایه دار در
ابزارتولید سرمایه گذاری باالتری را انجام دهد ،که درمقابل کار زنده وزنه هرچه بزرگتری را در روند تولید بدست آورد -از
طرف دیگرمدام کار زنده ،یعنی کارگر ،تعدیل پیدا می کند «.سرمایه ثابت»(ابزارتولید) درمقابل« سرمایه متغییر»(نیروی کار)
هم مادی هم درمقیاس ارزش رشد میکند .این را مارکس باالرفتن«ترکیب ارگانیک سرمایه» می نامد .اما ازآنجائیکه ارزش و
ارزش اضافی فقط از کار زنده تولید میگردد( درحین اینکه ارزش سرمایه ثابت در روند کار فقط به تولید منتقل میگردد) ،در
نتیجه نرخ سود ( رابطه مابین ارزش اضافی ومجموعه سرمایه بکار انداخته شده ،بنابراین سرمایه ثابت و -متغییر) تمایل به
کاهش پیداخواهد کرد .سعی سرمایه دار مقابله در برابر آن است ،بدین شکل که او استثمار یا -نرخ ارزش اضافی را (رابطه
مابین ارزش اضافی و سرمایه متغییر ،هردو را ازطریق کار زنده تولید کند) ،افزایش دهد  :ازطریق کاهش دستمزد ،شدت کار،
طوالنی کردن کار روزانه  .او همینطور سعی دارد ،زمان تبدیل را کوتاه کند  :اگرکه سرمایه سریعتر تبدیل شود ،می تواند بارها
(بطورمثال درهرسال) تبدیل گردد و از اینطریق نرخ سود ساالنه باال برود .این ازطریق شدت یابی روند تولید -و گردش ،اما
حتی ازطریق بکارگیری باالتری از ابزارتولید (شیفت -شب و -کارآخرهفته) ،انجام پذیراست .باالخره سرمایه دار سعی کرده و
می بایستی دائما مجددا سعی نماید ،بارآوری را بیشترو برروی شاخههای اقتصادی افزایش دهد ،بدینصورت که او سرمایه
گذاری هرچه بیشتری در ابزارتولیدی نماید ،که هرچه بیشتر جایگزین کار زنده گردد و غیره(از استثمار کشورهای نومستعمره
و وابسته چشم پوشی میکنیم).
دیجیتالی کردن -کامال مثل ماشینی کردن و خودکار کردن -به این شدت یابی ،که تمایل ذاتی مناسبات سرمایه داری به رشد مافوق
نسبی سرمایه ثابت درمقایسه با سرمایه متغییراست ،منجر خواهد شد .روبات یا یک قالبریز  -سه بعدی ،دقیقا مثل هرماشینی
دیگر یا تسمه انتقال ،سرمایه ثابت ،و نه کار زنده ،بلکه فقط کار روان ومرده ،هستند(کاری از روند تولیدی پیشین ،که درآن این
اشیاء خود تولید شدهاند) .ارزش آن بر جنس اضافه خواهد شد ،اما ازآنها خود هیچ ارزشی بیرون نخواهد آمد .همیشه کار زنده
نسبی کمتری خود را با کارمرده نسبی بیشتری ترکیب میکند .این باالجبار بسمت یک شدتیابی حالت تمایلی نرخ سود منجر
خواهد گشت.

اگرما نه فقط بریک سرمایه دار منفرد ،بلکه برکل طبقه سرمایه داران ،هم درمقیاس ملّی هم بینالمللی ،نظر افکنیم ،سپس یک
عنصردیگر بآن اضافه میشود .نرخ سودها تمایل دارند ،خود را ازطریق رقابت بسمت نرخ سودهای حدمتوسط متعادل کنند.
دراین رابطه سرمایه دار مافوق حدمتوسط ارزش اضافی مولد را بطرف خود کشانده و میباید زیرحدمتوسط ارزش اضافی مولد
را بپردازد .بدین خاطر هر سرمایه داری میبایست باالجبار کوشش نماید ،بارآوری« خود» را مافوق مقیاس حدمتوسط باال ببرد
و ازاینطریق یک سود اضافی را ممکن گرداند «.شانسی» ،که بورژوازی ازآن در رابطه با دیجیتالی کردن صحبت میکند ،بهر
حال این است  :ازطریق یک رقابت باصرفه سود بیشتری،از ارزش اضافی که در روند تولیدی خود بیرون میکشد ،بطرف خود
بکشاند .و بدینسان تمامی سرمایه داران افزایش بارآوری را تعقیب میکنند ،باوجودیکه بعنوان طبقه تنها گورکن خود خواهند شد.
دیجیتالی کردن بدین خاطر به تناسبی ،که خود را درطول و عمق روند تولید جا میاندازد و خود را زمانی عمومی می کند ،تمایل
به افت نرخسود را شدت می بخشد .او بدین خاطر این اجبار را برای سرمایه باال میبرد ،تا استثمار طبقه کارگر را هرچه بیشتر
افزایش دهد ،دولت را هرچه بیشتر بعنوان ماشین تقسیم کننده به نفع خود بکارگیرد ،غارت کشورهای نومستعمره و وابسته را
بزرگتر نماید .این باالجبار حتی منجر به تضاد مابین گروههای سرمایه داری امپریالستی مختلف گشته وخطر جنگ را شدت


خواهد بخشید .بسیار دورتر ازآن شانس و دعای خیری که دیجیتالی کردن نوید میدهد ،وحشیانه برگرده طبقه کارگر حمل خواهد
گردید .دراینجا نیز آنطور پیش خواهد رفت ،که درتمامی امواج باصرفه کردن های تاکنونی پیش رفته است.
تنها این باقی میماند ،که خود را با« رویای» یک «کارخانه بدون انسان» یا ،با فرمولبندی عام ،یک تولید بدون کارگر(یا فقط با
کار روبات) یا به سخنی دیگر :یک سرمایه بدون کار مشغول گردانیم .درباره این توهم حتی نیم قرن است ،که افسانه سرائی می-
شود .توده عظیم پرولتاریای جهان ،دربین آنها بخش وسیعی از پرولتاریای کشورهای امپریالیستی ،هم چنان مانند گذشته بوجود
آورنده ارزش اضافی در روند تولید  -برای خوشبختی بورژوازی -دراین میان کار میکنند .بدون کارنه هیچ ارزش ونه هیچ
ارزشاضافی ،بنابراین بدین خاطر حتی هیچ سرمایهای ،وجود نخواهد داشت .این یا آن« کارخانه بدون کارگر» (البته منظورفقط
تصور باشد ،سرمایه-
درروند تولید بالوا سطه ،بطورمثال مسیرتکمیل ،نه کارکنان دربخش کنترل و تعمیرات است) میتواند قابل
ّ
دار مربوطه میبایستی سپس نرخ سود متعادل کننده ارزش اضافی خارجی ،تولید شده ازسوی دیگر سرمایه داران رابه تصاحب
خود درآورد .مسلما دورنمائی برای مجموعه سرمایه و کل طبقه نمیتواند باشد ،زیرا « جائیکه چیزی نیست ،سلطان حق خود
را ازدست داده است».
حتی یک جنبه در اقتصاد سیاسی دیجیتالی کردن مجاز نیست غایب باشد  :درحوزه صنعت فنآوری اطالعات یک حباب عظیم
قماربازانه  ،شبیه حباب لعنتی “ „Dotcomسال  ،000خود را بنا کرده است .ارزش سهام این شرکتها امروزه حتی یک آینده
درخشان مورد قبول بدون تنزل گشته است .سهامها همگی بیش ازاندازه واقعی ارزیابی شدهاند .مثال بارزآن درلحظه کنونی
آمازون( )Amazonاست .ارزش سهام درسه سال آخر(پایان  014تا پایان  )017تا  %1/4افزایش پیدا نمود .ازآنجا که درآمد و
سودها ،باوجود رشد پرقدرت ،درمقابل آن ناامیدانه عقب ماندند ،تناسب -درآمد -سهام تقریبا به  ،55یعنی ارزش سهام  55بار
باالتر(به ارزش یک سهام حساب شده) ازدرآمد ساالنه ،افزایش یافتند .یعنی ،ارزش سهام امروزه برای یک قرن آینده یک چنین
درآمد ساالنهای را بدون تنزل نموده است .اگر خود آمازون( )Amazonسود خود را امسال  5برابر گرداند ،تناسب -درآمد-
سهام هنوزهم باالتر از معمول  50قرار دارد  ،دربازاربورس ازاین حرکت میشود ،که حتی تناسب -درآمد -سهام باالی  0یک
ارزیابی بیش ازاندازه واقعی را بنمایش میگذارد .بدین خاطر خیلی از« خرسها»(بدبینان درمیان قماربازان بازاربورس) هراس
پائین آمدن بزودی سهام را دارند .شبح یک ورشکستگی جدید همانند « بحران »Dotcom -سال  010درفضا درگردش است.
جواب« سگها»(خوشبینان درمیان آنان) هیچ مشکلی نیست ،است ،درآنموقع فقط سهام بورس بودند ،درحالیکه شرایط خود سود
امروزه ثابت و « سالم» است .اما آن تازه ازمدت زمان کوتاهی« سالم»است ،با وجودیکه آمازون ( )Amazonتوانست سود خود
را درسال  016به  /9میلیارد دالر(این دوبرابر ونیم درمقابل سال  015است) برساند ،اما سال  014همراه با یک ضرر 111
میلیون دالری بود .ورشکستگی بعدی مطمئنا خواهد آمد .درحقیقت حاال سرنوشت دیجیتالی کردن صنعت نه بالواسطه به
سرنوشت آمازون( ،)Amazonاما میتواند حتی یک ورشکستگی این شاخه ازصنعت یا فقط یکی ازاین شرکتها برکل صنعت
اطالعات وارتباطات و با آن غیرمستقیم در روند دیجیتالی کردن -گذشته ازتأثیر بیش اندازه بر بازار بورس و ایجاد یک بحران
در بازاربورس برکل عملکرد سرمایه داری -داشته باشد.

بخش  -6دیجیتالی کردن -ابزاری جهت فائق آمدن بر رکود و بحران ؟
بورژوازی ازبعضی جهات دررنج است ،باوجودیکه درتبلیغاتش خالف آنرا منعکس میکند .او دراین شرایط دیجیتالی کردن را
بصورت ابزاری درمیآورد ،تا خود را ازاین مخمصه خالص کند .او -فرضا -از دیجیتالی کردن تولید چه انتظار و امیدواری
میتواند داشته باشد؟ او امید خود را به کمک سرمایه گذاری بسته است ،که با کمک بهره وری منتج ازآن ،مرهمی برای نرخ
سود و یک شکوفائی تازه ،که بیشترازیک شعله افروخته کوتاه مدت و باالخره کمکی جهت فائق آمدن بربحران مزمن دهساله یا
پایان رکود باشد ،منجر شود .به « سومین انقالب صنعتی » یا حباب „Dotcom“ -چنین امیدهائی بسته شده بود ،که اما خیلی
سریع آب شد یا ترکید ،چنین انتظارات یا امیدواریها را حتی دیجیتالی کردن تاکنونی ،که بهرحال از دو دهه پیش درجریان
است ،برآورده ننموده است .آیا میتواند باصرفه کردن دیگری و بویژه دیجیتالی کردن به نتیجه دیگری منتج شود؟

بخش  -1-6آیا رشد بارآوری دوای درد است؟
دیجیتالی کردن میبایستی برای سرمایه داران بهره وری را (نسبت تولید درمقیاس با سرمایه بکارگرفته شده) افزایش دهد .این
اولین نیاز آنان است ،زیرا به بهترشدن شرایط رقابت و بدستآوردن سود مافوق از پیشی داشتن بهره وری کمک مینماید .اما
حاال بدینسان است ،که بهره وری درمجموع افزایش نیافته ،بلکه تمایل به کاهش دارد .او درسال (2017بهره وری کل اقتصاد
برطبق  )AMECOدراتریش (101/شاخص برمبنای سال )100=010قرار داشت ،او حتی درسال (007سال ماقبل ورشکستگی
 ،10/8یعنی تا  %/5باالتر از امروز بود .این چگونه امکان دارد؟ اوال سرمایه دار باید پول را دردست بگیرد ،تا درجدید و
مدرنتر کردن سرمایه ثابت سرمایه گذاری کند .نگاهی به سرمایه گذاری ،بویژه برسرمایه گذاریهای انجام گرفته خالص
(سرمایه گذاریهای ناخالص منهای سرمایه کسرشده ،یعنی سرمایه فرسوده یا جایگزین سرمایه فرسوده) ،نشان میدهد ،که اینها
تمایل به عقبگرد را دارا هستند.


( -9برای چه ما دراینجا سرمایه گذاریهای انجام گرفته خالص -و نه سرمایه گذاریهای ناخالص را درنظرمیگیریم؟ زیرا کسرکردن
سرمایه مستقرثابت موجود ،که در سرمایه گذاریهای انجام گرفته ناخالص بعنوان سرمایه گذاریهای جانشین موجود هستند ،خود بخود با
مقدار بزرگی سرمایه ثابت افزایش مییابند .هرچه مقدارسرمایه (بر سرمایه مستقر ثابت) بزرگ تر باشد ،بهمان نسبت هم کسر میشود.
برای «تمایل به سرمایه گذاری» درمقابل خیلی واقعیتر سرمایه گذاریهای انجام گرفته خالص هستند .آنها بزرگ تر شدن مقدار سرمایه (به
سرمایه ثابت مستقر) را بنمایش میگذارند و بدین خاطر بهمین جهت بیشتر گویا هستند) .

اگر آنها درسال  007حتی درحد 0/1میلیارد یورو قرار داشتند ،بدینسان ازسال  009تا  016مدام مابین (1/1سال  )010و
(16/0سال  )016در نوسان بوده و تازه درسال  017به نظرمیرسد مقداری(به  )18/0افزایش پیدا کرده است ،اما این همچنان هنوز
تا  %10/4پائینتر ازسال  007است.

( -0منبع  :بانک اطالعات  / AMECOسومین شکل سرمایه   - /شکل سرمایه ثابت خالص (به نرخ پایدار))
حتی مقدار سرمایه گذاریهای انجام گرفته خالص(سرمایه گذاریهای خالص به نسبت تولید ناخالص ملی)کاهش مییابد و آنهم
بطوربرجسته  :از  %9/4درسال  000به  %5/5درسال  .017اما بدون سرمایه گذاری هیچگونه ادامه تکامل فنآوری وحتی
هیچگونه دیجیتالی کردن وجود نخواهد داشت .پس چرا سرمایه داران سرمایه گذاری نمیکنند؟ برای اینکه آنها هراس دارند ،که
به صرفه نباشد .اما چرا به صرفه نیست؟ علت اصلی برای آن -درکنار یا بهتربخاطر تمایل طوالنی مدت درجهت تمایل پائین
آمدن نرخ سود  -نبود رشد اقتصادی ،یعنی رکود متزلزل ،که تقریبا ده سالی تداوم یافته است ،میباشد .ثانیا افزون برآن ،اینکه
« بهره وری مرزی» تمایل به کاهش سرمایه گذاری دارد  :دراین فاصله  1یورو سرمایه گذاری فقط تقریبا بیشتراز  0/5یورو
رشد بیشتر بهمراه نمیآورد .این برشدت وخامت اوضاع بیشترمیافزاید .بعنوان بدیل در باصرفه کردن یک چنین افزایش سودی،
که بدون سرمایه گذاری اضافی کفایت کند ،تنها افزایش نیروی کار ازطریق زمانکار طوالنیتر ،شدت کاربیشتر ،دستمزد پائین
باقی میماند ،این بیحد ومرز انجام پذیرنیست و باوجوداین بدون مدرن کردن ابزارتولید دراغلب شاخههای اقتصادی ،قبل ازهمه
آنهائی که جهت صادرات تولید میکنند ،برای همیشه شانسی ندارند .ارزش افزائی سرمایه درمقابل یک سردرگمی قرارگرفته
است  :بدون رشد اقتصادی کافی هیچ سرمایهگذاری و بدون سرمایه گذاری هیچ افزایش بهره وری  -و همینطور در جهت عکس
آن مقدور نیست .دیجیتالی کردنی نمیتواند درآن هیچگونه تغییری ایجاد کند .دیجیتالی کردن وسیله معجزه آفرینی ،که ازآن
حرکت میکنند ،نیست.

 -2 -6آیا افزایش برتقاضا بعلت دیجیتالی کردن است؟
« شریک پیر -مک کینزی ،کارل دورنر( )Karel Dornerحساب کرده است -اگر آلمان دیجیتال بالقوه خود را به اندازه کافی
مورد استفاده قراردهد ،می تواند ساالنه رشد تولید ناخالص ملی را تا سال  05تا یک درصد افزایش دهد -این تقریبا درمجموع
 500میلیارد یورو برآورد شده است .برای تمام اروپا یک اضافی بالقوه بالغ بر  /5بیلیون یورو را بدست میدهد».
) (htttps://www.mckinsey.de/digitalisierung-deutschland-verschenkt-500-milliarden-euro-potenzialو
اما چگونه؟ صرفنظر ازچنین احتماالت مشکوک « تکاندهندهای» این سئوال طرح میشود ،چگونه یا ازچه طریقی میبایست
تصور میشود ،که سرمایه داران بیشتر ازتاکنون در دیجیتالی
سرانجام دیجیتالی کردن رشد بیشتر خود را انجام پذیرگرداند .یا
ّ
کردن سرمایه گذاری کنند و از اینطریق برای این حوزه تقاضای بیشتری برای ابزارتولید بوجود آورند یا اینکه « مصرف
کنندگان» خود را بیشترازگذشته مجهز به دیجیتال کنند و ازاینطریق تقاضای بیشتری برای کاالهای مصرفی(نرم و -سخت افزار
شخصی دیجیتال) بوجود آورند .اوال می شود اما بهرحال به ضرر ضعیفترکردن دیگرسرمایه گذاریهای تاکنونی -زیرا افزایش
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دادن مقدار سرمایه گذاریها درمجموع با توجه به عوامل ذکرشده غیرواقعی است ،چرا آن باین اندازه پائین و دائما درحال نزول
است(.مراجعه شود به  )1 -6ثانیا به ضرر دیگر مصرف کنندگان می شود ،زیرا که ازطریق دیجیتالی کردن درآمد مردم افزایش
نمییابد .بنابراین همچنین دوباره بهرحال فقط امید به صادرات باقی میماند ،یعنی ،که سرمایه داران سهم بازار و -ارزش
اضافیشان را ازطریق افزایش بهره وری به ضرر سرمایه داران کشورهای دیگر افزایش دهند.

 -3 -6آیا هرج و مرج درتولید برطرف میشود؟
 « „predictive Analytics“-1 -3 -6تحلیلهای پیشگویانه »
این یکی ازکلمات معجزه آمیز مربوط به آن است .معنی آن به آلمانی « تحلیلهای پیشگویانه» میشود .بشریت تاکنونی آنرا اغلب
برنامه  -یا طرح ریزی مینامید و این حداقل درکلیه کنسرنهای بزرگ از دههها ،درعمل انجام میگیرد .دراصل مربوط به آن
است ،که بربنیان داده های اطالعاتی گذشته طرحهای احتمالی را در یک مدل آزمایشی (یعنی بنوعی التزامآور)برای آینده ساخته
شود( درهرحال از برنامهریزی به مفهوم واقعی نمیتوان صحبت نمود ،اگراغلب پارامترها مبهم و تأثیرناپذیر باشند) .در
کنسرنهای بزرگ مدیران برنامه و -کنترل پی درپی مشغول جمعآوری بی اندازه اطالعات هستند و معموال برپایه آنها (تنها بدین
خاطر که ازطرف« بازارها» درخواست خواهد شد) یک باصطالح برنامه ریزی(طوالنی مدت)استراتژیک ،یک برنامه ریزی
میان مدت (بطورمثال باالی  5سال) ،یک برنامه ریزی مؤثر(بطورمثال  -1ساله) ،یک برنامه ریزی خیلی جامع ساالنه باضافه
یک دورنمای محاسبه شده برای هرفصل سال جاری ،وبرای تمامی شرکاء شرکت و -کشورها میریزند .فقط خیلی چیزها همیشه
طوردیگری ،ازآنچه که در برنامه ریزی پیش بینی شده است ،پیش میرود .کافی است ،دو یا سه گزارش پی درپی درمورد
اوضاع شرکت یک کنسرن را مطالعه نمود ،تا دید ،چگونه سرمایه داران غالبا اوضاع بازار و -شرکت را سال به سال
غیرواقعی ارزیابی کردهاند .این به علت نادان بودن آنها نیست ،بلکه هیچ کس نمیتواند تکامل بازارها ،اوضاع رقبا ،پیشگوئی
شکوفائی مطمئن ،شکلگیری وترکیدن حبابهای قمارگونه راپبشبینی کند ،گذشته ازاین نمیتوان ازفاکتورهائی مثل اعتصاب،
جنگ ،تحریم وتوقیفهای تالفیجویانه ،کمیاب شدن موادخام ،اختالل یا قطع مسیر نقل و انتقال ،فجایع محیط زیست وغیره ازقبل
باخبرشد .تا زمانی که هرج و مرج برتولید حاکم است ،و این جداناپذیر ازسرمایه داری است ،حتی هوشمندانه ترین« برنامه
ریزیها » با بزرگترین حجم اطالعات ،حتی دقیق ترین مدلهای احتمالی ،حتی سریعترین ماشینهای حساب و حتی عریض-
وطویلترین« بخشهای مدیریت» درحقیقت یک تجربه مورداستفاده برای تحلیل اوضاع شرکتها و -رقبا است ،زیرا آنها رامجبور
میکند خودشان را با آنها خیلی مشغول نمایند ،اما اجازه یک پیش بینی مطمئن را نمی دهند.

 « -2 -3 -6دورنمای نگهداری(و تعمیر)»(« تعمیرات پیش از موعد»)
این یکی دیگر ازکلمات اعجازانگیز است .بهرحال« تعمیرات پیش ازموعد»گویاتر از« تحلیلهای پیشگویانه است.
( -1هرکس که عالقه دارد بداند ،تحت عنوان« تعمیرات پیش ازموعد» چه چیزی قابل درک میباشد ،می تواند بطورمثال به
 https://www.industry-of-things.de/vorausschauende-wartung-im-zeitalter-von-industrie-40-a-454169/مراجعه کند)

بعنوان مثال نزد آنهائیکه خیلی خوب پیش رفته است «،پیشگوئی نهائی(مصرف برق) درصنعت انرژی و باصطالح« تعمیرات
پیش ازموعد» درصنعت ذکر میشود ،تا مانع ازخرابی ابزار و -ماشینها گردد .اوال هرکدام ازتأمین کنندگان انرژی حتی از
دههها و این حتی بصورت آماری ساده است ،که بتوانند مصرف درآینده را از آمار مصرف درتاریخ یک زمان پیش بینی نمایند،
فرار است و معموال چیزغیرقابل توجه بزرگی را موجب نمیشود .ثانیا «،تعمیرات پیش
زیرا بازارمصرفی مربوط بآن کمتر ّ
ازموعد» ،دراصل چیزدیگری ،مثل سرویس بموقع اتومبیل ،طبیعتا فقط خیلی حیلهگرانهتر ،نیست .بورژوازی ازآن (حداقل
درتبلیغات) انتظار زیادی دارد  :جلوگیری ازمافوقتولید و زیرحد تولید ،ازمافوق گنجایش و زیرحد گنجایش ،بدون هیچگونه
“( „stranded investmentsسرمایه گذاری ناکارآمد) بیشتر ،یک« تولید تعدیل یافته» انعطاف پذیروقابل انطباق چابک در
سبقتگیری ازتکامل فعلی بازارآینده  -تمامی اینها “ «„nice to haveداشتناش خوبه» ،اما درسرمایه داری غیرممکن است.
آنها نمیتوانند حتی درسطح اقتصادی بزرگ تبدیل -یورو /دالر یا قیمت نفت خام فردا را پیشبینی کنند ،چه برسد به تکامل
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شکوفائی یا تمایل سرمایه گذاری سرمایه داران .آنها هیچکدام از ورشکستگیهای بانکها و هیچکدام از بحرانهای دهههای اخیر
را پیشبینی ننموده بودند .آنها امروز دوباره درجائی ایستادهاند ،که درسالهای  009/008درمقابل ترکیدن حباب قمارگونه عظیم
ایستاده بودند و دربین آنان عاقلترینشان درک میکنند ،که این بزودی خواهد ترکید ،اما کی؟ تقریبا هر پیشگوئی ،اما حتی
پیشکوئی شکوفائی سالهای اخیر بعد ازیک فصل اشتباه ازآب درآمده و میبایستی درآن تجدید نظر کرد ،تازه آنهم همیشه بطرف
پائین .درسطح کارکرد شرکتها آنها حتی خیلی مشکلتر میتوانند پیشبینی کنند ،بطورمثال فروش اتومبیل دراین یا آن بازار یا
اینکه چه کسی سفارشات ساختمانی -یا صنعتی بزرگی بسمت کشورخود میکشد و چه کسی دست خالی باقی خواهد ماند.
( -مثال بارز آن  :کنسرن زیمنس در دسامبر سال  017است ،که اعالم نمود  « 6900موقعیت شغلی» دیگر را عمدتا در حوزه گاز و دیگر
نیروگاههای انرژی کاهش خواهد داد ،زیرا بازار توربینهای گاز درسال  -017برخالف« برنامه ریزی» درآخرسال  -)!(016ازبین رفته
است .برنامه ریزی غلط بدین خاطر اتفاق نیفتاد ،که مدیریت کنسرن زیمنس نادان بود ،بلکه یک ردیف ازتغییرات خیلی ساده ازقبل قابل
پیشبینی نبودند  :ازهمپاشی بازار در توربینهای بزرگ ،ملغی کردن تعدادی از سفارشات ،کاهش قیمتها بخاطر حجم فوقالعاده تولید...
بهرحال در« اقتصاد بازار آزاد » .دراین مورد مراجعه کنید به انقالب پرولتری شماره  « : 74زیمنس در نبرد جهانی رقابت»(ص 
همانجا))

دراقتصاد ،بازارشان بهرحال باین سادگی پیش نمیرود .و حاال آنها میخواهند برنامه رایانهای راطرح ریزی کنند ،که بتواند همه
چیزها را ازقبل پبشبینی کند؟ -یعنی اینکه درمرز رویا است ـ تازه اگر بتوان« رفتاربشری»(“ )„behavioural targetingرا
ازقبل پیشبینی کرد  -بیاهمیت میبود ،زیرا« بشری» که باید رفتارش ازقبل پیشبینی شود ،مورد سئوال قرارنگرفته است ،که
آیا او با قوانین اجباری رقابت و بازارها موافق است ،بنابراین« رفتار»ش حداکثرچارچوب بازی محدودی دارد .تعقیب
حداکثرسود دریک هرج و مرج روابط تولیدی با ازهمپاشیدگی بازار و بحرانهایش ،با رقابتهای سرسختانه کنسرنها مابین
همدیگر ،تکامل نامنظم (بطورمثال برروی کارآمدن مدیران جدید و -کناررفتن قدیمی ها)تمامی این خوابها را بصورت رویای
محض درخواهد آورد.
 3 -3 -6ساختن « برطبق تقاضا » “„On demand
هرسرمایه داری کوشش دارد باهدف افزایش نرخ سود ،وسعت درمحدوده ابزارتولید و ازاینجا سرمایه بکارانداخته شده درآن را
حتیاالمکان کاهش دهد  :مکانهای تولیدی ،ابزارآالت و دیگر وسائل کار ،اما حتی موجودی در انبار و -موادخام وتولیدات نیمه
پرورده مثل چنین چیزهائی را در تولید خودش ...این پرنسیب« فقط در زمان بخصوص» “ „just in timeبرای تحویل دادن
مقرراتی دراین جهت است ،به تازگی باید -درسردیگر زنجیره تکمیل کردن کاال ،درمسیر بازارفروش  -ازطریق باصطالح
ساختن« برطبق تقاضا» بآن اضافه گردد .فکردرپشت آن هیچ ربطی با تکمیل کردن شناخته شده قدیمی برمبنای سفارش
(بطورمثال درصنعت اتومبیل ،اما بطورمعمول دراکثر صنایع وسایل تولیدی وحتی دربعضی ازحوزههای صنعت تولیدات
مصرفی) ندارد .خیلی بیشتر رویای یک زنجیره ارزش افزائی مجازی کامال دیجیتالی شده از موادخام و -تولیدات نیمه پرورده تا
مصرفکنندگان نهائی دیده میشود .این گویا اجازه میدهد ،که تزلزالت بازار و درخواستهای مشتریان بالفاصله( در« زمان
خالص») درروند تکمیل کردن کاال مؤثر واقع گردد.
( -این بنحوی یادآور« دست نامرئی بازار» است ،که آدم اسمیت رویای آنرا میدید و درآنزمان بورژوازی انتظار «بهترین دنیاها» را
داشت ،اماهمچنین یادآور«رویای» بعضی ازمعاصرین ،که ازاینطریق مثال میخواهند« خود سازماندهی جامعه » شان را بحد کمال رسانده
و بنوعی « سرمایه داری را ازسر بگذرانند» است .این خیال« خود سازماندهی» چیزی نیست جز« دست نامرئی بازار» -و گذشته ازاین
آنهم درعصرسرمایه انحصاری ،یعنی درشرایطی که ،تحت آن « رقابت آزاد» بیش از یک قرن است که دیگر وجود ندارد .مثال بارز برای
آن ،بدست آوردن« آزادی» و« تعیین سرنوشت خویش» متصل به آن ازطریق کاربرد موریانهوار ازدحام مهرخورده گوگل( ،)Googleفیس
بوک( ،)Facebookآمازون( )Amazonو شرکاء است ،که خود درهرحالتی جزئی ازمشخصترین انحصارات امپریالیستی و تجسمی از
کنترل و جاسوسی ،به زیرنفوذ خود درآوردن ،فوق استثمار وقبل ازهمه ایجاد وحشت در کارگران شاغل را متکامل کردهاند) .

دراین جهان خیالی بازارنه فقط شکل امکانات فروش کاالی شناخته شده قدیم را« تنظیم» میکند وبدین شکل برتصمیمات سرمایه-
داران تأثیرمیگذارد ،بلکه او بالواسطه« در زمان واقعی»هدایت تولید دخالت کرده ،بدون اینکه کاری انجام دهد یا نیازی به
دخالت سرمایه داران باشد(درغیراینصورت نمیتوان از« زمان واقعی» صحبتی درمیان باشد و حتی مجموع « استفاده» از فوق
انعطاف پذیری و -سرعت ازبین خواهد رفت!) .آیا هرکدام ازمشتریان بر« زمان واقعی» ـ دخالت مستقیم بر برنامه ریزی یا
اینکه رساندن تولید درحداعالء آن ،جائی که امکان حتی دخالت بر روند تولیدی سرمایه  Xیا  Yاست دارند؟ ـ صرفنظر ازاینکه،
سرمایه  Xیا  Yخود چنین چیزی را اجازه نخواهد داد و حتی ازنظر تکنیک تولیدی دیوانگی محض خواهد بود ،در چنین« دنیای
جدید زیبا» هیچگونه تصمیمگیری سیاسی کسب و کاری را نمیتوان کرد(بطورمثال در استراتژی بازار بعالوه سیاست تولیدی و-
قیمت ،حدس اینکه ،آیا یک تزلزل بازار فقط ازنوع کوتاه مدت و اتفاقی است یا یک ساختار استراتژی طوالنی مدت را بیان می-
دارد ،بر روند اوضاع بازار و -پیشبینی درتصمیمات سرمایه گذاریها ،سبک و سنگین کردن فنآوری تغییر ایجاد میکند.)...
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چیزهائی که به عملکرد سرمایه داران مربوط است و با آن کنترل ازدستشان خارج میگردد و بدست مشتریان موریانهای خواهد
افتاد( .حتی رقبای دشمن ،که خود را بعنوان مشتری معرفی میکنند و سرمایه داران ما را به راه غلط کشانده و بدینسان متضرر
میکنند ،گویا دیگردراین دنیای جدید زیبا هراسآور نیست).و کلیه اینها برمبنای اقتصاد رقابتی ،هرجومرج و بدین خاطرغیرقابل
برنامه ریزی و -پیشبینی است ،که درآن هرروز پیشآمد جدید و اغلب تازهای روی میدهد...
چنین رویاهائی میتوانند اگراصوال فقط دربعضی انبوه کاالهای مصرفی با بافت بسیارساده و بنابراین در درانتهای زنجیرههای
تکمیلی تولید ممکن باشد.
( -4دریک کاالی بسیار ابتدائی ،مثال قطعات شیرنیی -مانر( ،)Manner-Schnittenکه همزمان تولید نهائی برای مصرف تودهای است،
میتواند قابل تصور باشد ،اما حتی فقط ازنقطه نظر تکنیکی ،زیرا تازه دراینجا نیز باید تصمیمات تجاری و مالی ،که سرمایه دار باید اتحاذ
کند ،گرفته شود که آنرا مصرف کننده -موریانهای نمیتواند بعهده بگیرد .تزلزالت تقاضا میتواند درچنین تولیدات سادهای چون قطعات
شیرنی -مانر ازطریق برپائی یک تکنیک انعطاف پذیر مناسب برطرف گردند ،اما در ریسک تجاری مانند تزلزل قیمت و دراختیار داشتن
موادخام و نیمه پرورده و غیره چه ،تصمیمات درمورد راههای نقل و انتقال و -بازاریابی چه ،ازنقطه نظر نگهداری (تعمیر) دستگاههای
تولیدی و توسعه آنها چه؟)

درتمامی جاهای دیگر« انعطاف پذیری» باالی تولید(کیفیت) و« کش آمدگی»(کمیت) تولید درمقابل یاوگوئی « -زمان واقعی» یا
باال نگاه داشتن مقدارتولید یا ارسال طوالنی مدت تر همراه است -بطورمثال مراجعه شود به صنعت اتومبیل .درحقیقت « دخالت
 زمان واقعی» برتولید دریک اقتصاد هرج و مرجی حتی تکمیل کردن تدارکاتی را درمقابل نوعی مشکالت بیش ازاندازه پیچیدهوغیرقابل حلی تکنیکی وتجاری قرارمیدهد .
( -5فقط دریک جامعه سوسیالیستی ،یعنی تحت شرایط تولید اجتماعی و برنامه ریزی سازماندهی شده ،میتواند مشکالت خیلی وسعیتر
ازجهت تکنیکی کاهش یابد).

بدین خاطرساختن« برطبق تقاضا» یاوهگوئی بیش ازاندازه است.
( -6این را حتی «ویکیپدیا» “ „wikipediaمتوجه شده است  « :ضمیمه « برطبق تقاضا» بخشا تورم گونه بکارگرفته میشود ،ازآنجا که
بارمثبت دارد -طوری سریعتر ،بالفاصله ،انعطاف پذیر وغیره صورت میگیرد .این ازطرف بازاریابهای مجرب شناخته شده است ،که
ضمیمه را حتی برای سیستم یا روندهائی بکارگیرند ،که درآنها قابل شناخت نیست ،چیزی که بخصوص درآنجا مستقیم  ,برطبق نیاز ,اتفاق
میافتد یا درآنجائی که برطبق تقاضا اکثرا همیشه بدیهی بوده است .بطورمثال یک دستگاه خودکار فروش بلیط ،بلیط را ,برطبق تقاضا,
بیرون میدهد ،چیزی که بدیهی است ».بله ،اگر کلیه روند تولید چنین ساده مثل یک دستگاه فروش بلیط میبود)...

ازطریق تکمیل ـ « برطبق تقاضا» میتوان ،اعالن نمود که هنوزامید به آینده درخشان سرمایه داری ازدست نرفته است،
تصور کنیم ،که اقتصادی خودبرنامه
اگرسرمایه داری ازیک مافوق تولید و -انباشت سرمایه اش اجتناب کند .برای یک لحظه
ّ
ریزی ،هدایت و -سازماندهی شده بدون ازبین بردن سرمایه داری امکانپذیر است(یعنی ،که هیچ تمایل به ارزش افزائی سرمایه
و نرخ سود و هیچ رقابتی وجود ندارد) .بدینسان تازه خصلت هرج و مرج و مناسبات تولیدی سرمایه داری به اوج خود خواهد
رسید ،بجای اینکه بآن کمک کند .فرمول سحرآمیز این است ،که اگر تقاضا هرج ومرجی است و برنامه پذیر نیست ،پس ما بدین
خاطر تولید را« انعطاف پذیر» میکنیم  -اما این عمل هرج و مرج بازار را ازبین نمیبرد ،بلکه فقط بدین معنی است ،که این
هرج و مرج را بالواسطه و« در زمان واقعی» در روند تولید وارد کردهایم .این نمیتواند مانع از مافوق تولید و -انباشت سرمایه
تصوری (« تنها آنقدر تولید میشود ،که خریداری شده است»)ازاین نقطه نظر حرکت میکند ،که دیگرهیچ
گردد ،زیرا چنین
ّ
سودحداکثری تعقیب نمیشود ،بدین جهت هیچ رقابتی مابین سرمایهها ،هیچ کوششی برای وسعت دادن سهمبازار ،هیچ تمایلی
درتعقیب بدست آوردن کسب وکار رقبا ،وهیچ دلیلی ،جهت چاره جوئی ازقبل ،که مقدار تولید را ازطریق سرمایه گذاری گسترش
داده و غیره ،خالصه اینکه دیگر سرمایه داری وجود ندارد .پس چرا چنین حجم مافوق عظیمی ازصنعت اتومبیل وجود دارد (با
وجودی که باید برای یک ماشین سفارش داده شده همزمان ماههای زیادی انتظار کشید)؟ برای اینکه همه آنها گوش به زنگ
هستند ،که سهم بازار را ازدست دیگری بربایند .اگر کلیه تولید و سرمایه گذاری فقط برمبنای« برطبق تقاضا» انجام گیرد ،سپس
کلیه سرمایه گذاری طوالنی مدت را ازبین میبرد ،زیرا برای مدرنترکردن یا -ساختمان یک کارخانه اتومبیل سازی با زمان
ساخت الزم ،برای مخارج تکاملی(بطورمثال اتومبیل برقی یا بدیل بهتر برای آن و یا حتی فقط یک مدل جدید) البته هیچگونه -
امکان فروش  « -بر طبق تقاضا» درپیش رو نیست .کلیه نیروهای محرکه وخصلت مناسبات تولیدی سرمایه داری درحقیقت
در«رویا» ناپدید خواهد گشت ،اما راه خود را درواقعیت امر مسلما باز خواهد کرد.
صرفنظرازاینکه در ایده« تکمیل برطبق تقاضا» یک نوع هسته کمخرج کردن نهفته است .او مسلما نه درقشنگی « رویا» ،بلکه
بیشتردرهدف دنیوی ،دربکارگیری از سرمایه متغییروثابت بحداعالء باصرفه شده و به حداقل رساندن حدود سرمایه بسته  -حاال
حرف دلش را میزند ،بدون اینکه اما ،احیانا شانس بازار را ازدست بدهد .سرمایه درهرصورت درچنین کوششهائی برتضادهای
7

ذاتی برخورد خواهد کرد یا آنها اغلب یکطرف نامطلوب و -یا طرف دوم غیرقابل انتظار دارند .اگرهمه چیز تازه « در زمان
معین» و نه اینکه یک روز(وحتی یک ساعت)زودتر ارسال گردد ،تا موجودی انباربه حداقل برساند ،یک شرکت را خیلی بیشتر
دربرابر هرنوع اختالل بیشترضربه پذیر میکند.
( -7یک مثال خوب برای آن «:هر جاکه با زحمت زیاد در پروسه تولید پیچیده ظاهرا خوب سازماندهی شده باشد ،خیلی کوتاه قبل یا بعد از
آن دوباره دریک چیز جزئی نسبتا برابر عاجز میماند .نزد فولکس واگن()VWبعنوان عمده ترین بازیگر از‚ صنعت اتومبیل انقالب چهارم’
در فوریه  017ناگهان در داشپورت مدل پاساد( )Passatکم آمد .روزانه  1100اتومبیل با ارزش تولید چندین میلیونی نتوانستند بعلت یک قطعه
کاچوئی نسبتا بی ارزش ارسال گردند .ارسال یک( ) 3D-Druckerقالبگیر -سه بعدی مناسب،که خیلی سریع در حدود  1100داشپورت را
روزانه جا اندازد ،گویا موجود نبود و بدینسان میبایستی برای چندین میلیون یورو محل پارک و سالن های خالی اجاره گردد .دراینجا
اتومبیلهای تکمیل شده تولید گشته برای مدتی انبار گردیدند ،تا منتظر تکمیل شدن نهائی شان به در داشپورت شوند «( ».چهارمین انقالب
صنعتی  -انقالب بدون وقفه».))http://kaz-online.de/artikel/industrie-4-0-revolution-ohne-umsturz ،

ازطرف دیگر تکمیل« برطبق تقاضا» حتی دریک چنین تولید باصرفه و دیجیتالی متناسب با دستگاه تولید ،یعنی نیروی کار و
وسائل تولید ،محتاج به آن است تا بتوان تولید را درصورت لزوم تغییرساختمان و -یا محدود یا گسترش داد .اگر گسترش تولید
محتاج یک برنامه پیچیده ،کارآمد و یک ماشین حساب و دارای گنجایش یک سخت افزار و هدایت کننده میبود ،درحقیقت این
گران تمام میشد ،اما مشکل قابل حلی نمیبود .اما این فقط نه تنها« مجازی» ،بلکه مقدار زیادی« جسمانی»است .طبیعتا میتوان
با دیجیتالی کردن خط سیرتولید را بهتر ،روند را مرتبط وغیره کرد ،اما سرآخر یک تولید جسمانی میماند ،که جسمانی تولید
شده یا(بعنوان خدماتی) باید انجام پذیرد .میتوان حتی بکارگیری نیروی کار را بی اندازه« انعطاف پذیرکرد» ،یعنی زمان کار را
طوالنی کرد ،میتوان عالوه برآن یک شیفت دیگر اضافه نمود و غیره ،همگی بهرحال روشهای خیلی جسمانی هستند .تجربه
عملی اما نشان میدهد ،که بهرحال این فقط تاحدودی ممکن است ،ماورای آن باید نیروی کاراضافه تر وماشین آالت بیشتر و -یا
مدرنتری فراهم کردد .اگراصوال خواستار بازار« قابل هضم»«،خیلی انعطاف پذیر» ،برق آسا به نیازهای بازار(غیرقابل پیش-
بینی!)وعکسالعمل درمقابل خواستههای مشتریان هستیم وحتی تمایل گنجایش تولید بسمت باال را ،که ازآن زیاد خواب دیده می-
شود ،داریم ،پس می بایست برای خود -بخاطر اجتنابناپذیری تزلزل بازار -یک سپرظرفیت داشته باشیم ،چیزی که دوباره
سرمایه را بسته و ملزم بهمخارج بیشتری میکند .خالصه  :هرج و مرج ،خصلت تولید سرمایه داری غیرقابل پیشبینی وغیرقابل
برنامه ریزی تکمیل« برطبق تقاضا» با انعطاف پذیری کامل را ،به سرزمین افسانه ها رجعت می دهد .یک واقعیت هرج
ومرجی ،جهش وار وغیرقابل کنترل با حتی خیلی بیشتر ازاین دیجیتالی کردن قابل برنامه ریزی نیست و هرآنچه که سرمایه دار
دراین مسیر انجام میدهد ،باعث مخارج بیشتری گشته ،که استفاده مورد انتظار را دوباره کمتر نموده یا احتماال فرتوت خواهد
کرد.

بخش  -7معنای دیجیتالی کردن برای طبقه کارگر و مبارزات طبقاتی چیست؟
دیجیتالی کردن شرایط کار -و معیشت طبقه کارگر وشرایط مبارزات طبقاتی رامتأثرمیکند .طبیعتا ما از دیجیتالی کردن واقعی،
و نه ازیاوهگوئیهای تبلیغاتی «،رویاها» و هراس افکنی انتزاعی ،صحبت میکنیم .که هیچ ربطی به تغییرات قابل پپیشبینی  -و
بهرحال انجام پذیر درمدت زمان طوالنی  -ندارد .ومربوط به تغییراتی میشود ،که درنهایت به نسبت شاخه های اقتصادی خیلی
گوناگون هستند؛ آنها همگی نه شاخههای تولیدی و نه حتی همگی روند تولیدی درون یک شاخه اقتصادی همسان و هم سرعت
هستند وحتی نمیتوانند ،تنها بدلیل محتوای گوناگون مادیشان ،باشند .دربعضی ازشاخهها دیجیتالی کردن حتی خیلی زیاد ،در
بعضی دیگرخیلی بندرت ،کارآمد بوده است .دربعضی دیگر میتواند حتی درآینده نزدیک منجر به تغییرات کم و بیش تعیین
کنندهای ،دربعضی دیگرنه باین سرعت ،و دربعضی دیگردر آینده نزدیگ بهیچوجه یا خیلی کم ،گردد .هر شاخه اقتصادی
ویژگیهای خاص روند تولیدی خودش را دارد و به همان نسبت دیجیتالی کردن تاثیرگوناگونی را درآن خواهد داشت .اینکه
چگونه تاثیر خواهد کرد -نه فقط یک سئوال  -برای روند خاص  -فن آوری مؤثر عمال دراختیار و کاربرد معنی دار دیجیتالی
کردن ،بلکه همچنین درمورد این سئوال ساده ،که آیا بکارگیریش باصرفه است یا نه(که دوباره ،همانطورکه دیدیم ،با رشد صنعت
 شاخه اقتصادی «،تمایل به سرمایهگذاری» سرمایه ،وضعیت رقابت ،تکامل نرخ سود شرایط استثمار دردیگر کشورها و اقصینقاط جهان و غیره مرتبط است)میباشد .بهرحال همچنان قابل توجه است ،که دیجیتالی کردن فعال خیلی با سرعت و شدیدتر حتی
ازسالهای گذشته پیش نخواهد رفت وچنین قصدی اغلب درهیچ سرمایه داری قابل رویت نیست که سرمایه گذاری در دیجیتالی
کردن را درآینده نزدیک بیش ازاندازه ازدیاد بخشد.
صرفنظرازاینکه دیجیتالی کردن به چماقی علیه طبقه کارگر تبدیل خواهد گشت .دائما برطبل کوبیده میشود ،بخاطره دیجیتالی
کردن درآینده نزدیک آجری بر روی آجری دیگر بند نخواهد ماند ،در  10یا  0سال دیگر هیچ چیز مثل امروز نخواهد بود ،و
گذشته ازاین یک تغییرات کلی درهمه وهرچیز بوقوع خواهد پیوست وغیره و  ...قبل ازهمه هشدار یک شبح بیکاری تودهای داده
می شود .درکنارآن ،صرفنظر ازعوامل برشمرده شده اصال ارتباط بالواسطهای ما بین دیجیتالی کردن و« حذف مشاغل» نیست.
بهرحال هربیشتربه چنین« حذف» هائی ،که اصال به علل دیجیتالی کردن ارتباطی ندارد ،خواهد انجامید .دیجیتالی کردن فقط
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هرچهبیشتر به سپربال بودن روابط سرمایه داری خدمت می کند .دیجیتالی کردن چیزی نیست جز یک موج دیگر تداوم باصرفه
کردن روند تولید و -گردش؛ و روباتی کردن فقط شکل جدیدی از دستگاه خودکار است .مثل تمامی کمخرج کردنها ،درآن هم تا
حدودی ماشین جایگزین انسانها خواهد گردید ،درمورد مشخص ازطریق ابواب جمعی دیجیتالی ،روندها ،دستگاههای خودکار،
روباتها و غیره .این بدون شک به« عرق ریختن بیشتر» کارگران در روند تولیدی (ما کارمندان را نیز دراین روند جزء
کارگران بحساب میآوریم) و به ازدیاد ذخیره ارتش بیکاران منجر خواهد شد .همزمان این تکامل بهرحال ترمز خواهد گردید .بنا
براین واقعیت ،که سرمایه گذاری در دیجیتالی کردن مخارج کالنی را دربر خواهد داشت و فنآوریها مدام نارس خواهند بود.
بعالوه برای روند دیجیتالی ،همانطوریکه برای هرنوعی ازکمخرج کردنی ،کارگران نه فقط درمکانی زائد ،بلکه درمکانی دیگر
ضروری خواهند شد ،چه میخواهد درپروسه تولید دیگر ،درعملکردهای دیگر ،با مهارتهای دیگر وغیره باشد .حاال میتوان
باندازه کافی درباره آن بحث نمود ،که آیا یکی دیگری را متوازن میکند یا نه و چگونه جابجائی درمجموعه نیروی کار بوقوع
خواهد پیوست  -تا موقعی که یک تصویر روشن وجود ندارد ،که دقیقا چه چیزی دردیجیتالی کردن درشاخه های اقتصادی
گوناگون درانتظار ما است ،این یک بحث بیهوده است .هیچکس امروز درباره آن تصویر روشنی ندارد و هیچکس نمیتواند
چنین تصویری را داشته باشد .مهمترین محدودیت دیجیتالی کردن درخود ارزش افزائی سرمایه ،در نرخ سود ،بعنوان تنها قوه
محرکه سیستم سرمایه داری ،نهفته است .در نهایت برای سرمایه فقط یک چیز مهم ،و آنهم نرخ سود است .برای اینکه آنرا باال
برد یا مانع از نزولش گردد ،نیازبه آن است که ازمخارج ،حتی از سرمایه متغییر کاسته شود .بااینوجود راههای مختلفی وجود
دارد تا این مخارج را کاهش داد .اگریک فن آوری دارای کیفیتی بیاندازه پائین وهمراه با مزد بیاندازه پائین باشد (بطورمثال
تولید منسوجات در بنگالدش)برای آنها سود بیشتری دارد ،تا قشنگترین و دیجیتالی ترین تولید راهمراه داشته باشد ،آنها راهی
را میروند -که خودکارکردن و دیجیتالی کردن(همراه با نیروی کارمجرب ،کارشدیدتر و ارزش آفرینتر بعالوه سطح باالئی از
ارزش و -نیروی کار و مزدکار نسبتا باال) سود باالتری را تضمین نماید .برخالف خیلی از مامورین اجرائیشان بورژواها
مجذوب دیجیتالی کردن نیستند ،میتواند چنین باشد ،که انتقال تولید به کشورهای کمترپیشرفته کاهش یابد( یا احتماال درآنجا حتی
کاسته شود) .نابودی نیمی ازتمامی مشاغل امروزی ومکانهای حتی بیشتر دربیست سال آینده بهر حال ،فقط یک پیشگوئی
ترسناکی است  -زیرا اگر(فرضا) چنین اتفاقی بیافتد ،بدینسان بعلت فقدان ارزش -و تولید ارزش اضافی ،اساس استثمارسرمایه
داری ازهم فروخواهد پاشید .اگر هیچکس ،یعنی انسانی کار نکند ،دیگرهیچگونه ارزش و ارزش اضافی وجود نخواهد داشت و
« جائی که هیچ چیز وجود ندارد ،سلطان حق خود را ازدست داده است ».
 1 -7بیکاری توده ای ازطریق دیجیتالی کردن؟
پیوسته ازیکطرف با ولعی تهدید کننده ،و ازطرف دیگر« مضطربانه» مطرح میگردد که دیجیتالی کردن درآینده نزدیک،
بیکاری تودهای تولید خواهد کرد .میلیونها و چندین میلیون شغل -درتمامی حوزههای اقتصادی ،ازحوزه تولید کاال و خدمات فرای
حوزه گردش تا حوزه مالی -در« ده تا بیست سال» آینده بعلت« دیجیتالی کردن» ازدست خواهد رفت .طبقه کارگر و خلق می-
بایست درترس و اظطراب قرارگیرند .اما اینکه چگونه گروهی از« متخصصین» روزنامه نگاران ،سیاستمداران وغیره به این
نتیجه میرسند؟ دنبال کردن آن ،بیفایده نیست.
(http://bruegel.org/2014/07/the--8
;computeristion-of-european-jobs/
; 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/
;Quellen: https//www.oxfordmartin.ox.ac.uk/ publications/view/1314

درسال  016شرکت مشاورتی ایاالت متحده  A.T. Kearney saloppپیشگوئی نمود ،که بعلت دیجیتالی کردن « درعرض 0
سال» نیمی از تمامی مکانهای کاری درآلمان ازدست خواهند رفت .چگونه آنها به این نتیجه رسیدند؟ زیرا درسال  015آقایان
بونین( ،)Boninگرگوری( )Gregoryو سیرآن( )Zierahnدریک بررسی تحقیقاتی برای دولت آلمان تخمین زدند ،که درآلمان
در «ده تا بیست سال»آینده  %4مشاغل ازبین خواهند رفت(گویا  A.T. Kearneyاین رقم را زیاد هیجانانگیز ندانسته و آنرا به
«نیمی » ازتمامی مشاغل سرراست نموده است) .و چگونه آقایان بونین و شرکاء به این نتیجه رسیده اند؟ درسال  014فردی بنام
جرمی بوولز( )Jeremy Bowlesاز مدرسه اقتصاد لندن محاسبه کرده بود ،که تا اواسط سال  %54،00ازمشاغل در اتحادیه
اروپا ازبین خواهند رفت .هم بوولز( برای اتحادیه اروپا و  8کشورعضو آن)و هم بونین ،گرگوری و سیرآن(بخصوص برای
آلمان) استناد خود را براساس « بررسی تحقیقاتی -آکسفورد» سال  01دو استاد دانشگاه آکسفورد به نامهای فری( )Freyو
اوسبورنه()Osborneگذاشته بودند ،که درآن همان طرح سئوال برای ایاالت متحده آمریکا درنظر گرفته شده بود -با این نتیجه،
که« در ده تا بیست سال» آینده در ایاالت متحده آمریکا  %47تمامی مشاغل ازطریق دیجیتالی کردن« ازبین خواهند رفت» (زبان
جدید سرمایه داری!).اگر در« بررسیهای علمی» اینگونه به نظر برسد ،که ازهمدیگر رو نویسی بکنند یا(دربهترین حالت)آنرا
تصور کرد ،چه شکلی ابواب جمعی و سرتیترها داشته باشند.
برای جای دیگر« مورد استفاده» قراردهند ،میتوان بسادگی
ّ
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جد مادری تمامی این داستانهای هولناک بررسی سال 01ـ فری/اوسبورنه ـ بود ،هم ازدیدگاه« تکان دهندگی»اش ،بعضیها
میگویند « پیغام» « تحریک آمیز»اش،و هم از نقطه نظر شیوه اش .دیگران ازآن درنهایت فقط کم و بیش «خالقانه» منشعب
شدهاند ،قبل ازهرچیز ازنقطه نظر شیوه .چگونه ایندو به این پیشگوئی دست یافتند؟ آنها با« فرمولبندی جدید» و«محاسبات جبری
پیچیده» شان تخمین میزدند چه مشاغلی در« ده تا بیست سال»آینده میتواند فرضا توسط رایانه مفروض بعهده گرفته شود -وهمه
آن با این پیششرط ،که دیجیتالی کردن حداکثرامکان نظری درسطح وعمق را بدست آورد و بتواند خود را برعلم صنعت آینده
دستگاههای خودکار ،روباتها ،طرح های برنامهریزی شده وغیره ،که امروزه اصال وجود ندارند ،متکی کند .اگر حاال این
برآورد و فقط بالقوه ازنقطه نظر امروزی آینده دیجیتالی کردن را برساختار امروزی نیروی کار در ایاالت متحده آمریکا برمبنای
آمار -سازمان بین المللی کار()ILO-Statistikقرار دهیم ،پس درنتیجه طبق نظرات فری /اوسبورنه  %47مشاغل در ایاالت
متحده آمریکا ازبین خواهند رفت .سپس درسال  014بوولز( )Bowlesبا تخمین اش درمورد اتحادیه اروپا قدم بجلو میگذارد(که
در اینجا (اتریش) حتی  %54مشاغل ازبین خواهند رفت)
( -9بوولز )Bowles (طبق محاسبه دقیقا کسری دو درصدی برای آلمان  %51/1و برای اتریش  %54/10ازبین رفتن مشاغل را محاسبه
کرده است .ازهمه بهتر در اروپا ،انگلستان با  ،%47/14ازهمه بدتر پرتقال با  %58/94و رومانی با  %61/9قرار دارند .اما او محاسبه اش را
حتی به خیلی از کشورهای دیگر گسترش داده است  :در ده تا بیست سال آینده می تواند بطورمثال در اتیوپی  %85کلیه مشاغل -کارمزدی
توسط دیجیتالی کردن ازبین برده شوند ،در نپال  ،%80در کامبوج  ،%78در بنگالدش و چین هرکدام  %77و غیره .این نادانی آشکار است-
اما نادان تر از این نادانی به نظر می رسد اینطوراست ،اگرکه فکرکنیم بطورمثال آدی داس( )Adidasاز چهارسال پیش با اولین روبات
کفش دوندگی میدوزد و ازاین حرکت نمی کند ،که روال روباتی کردن عادی درچندسال آینده تولید عمده را شامل شود .اما آدی داس
بهرحال از اساس فن آوری ،ابزارمالی ،منابع تحقیقاتی  -و تکاملی و از افراد مجرب متخصص الزمه برخوردار است(بهرحال درآلمان و
ایاالت متحده آمریکا) -اما آیا در اتیوپی و بنگالدش نیز همینطور؟ بنابراین دلیل این نادانی چیست(صرفنظر ازمهم جلوه دادن تأثیر «دانش
مندانه» و ابواب جمعی خوب تهیج کننده)؟ شاید او باید به کارگران کشورهای امپریایستی القاء کند ،که -حتی اگر شغل آنها بی اندازه مورد
خطر میباشد -وضع آنها احتماالهنوز بهتر ازآنهائی است که درکشورهای نواستعماری و وابسته هستند .تعجب آور حتی آن است ،که طبق
برآورد ـ فری/اوسبورنه ـ موقعیت نسبتا بهتر ایاالت متحده آمریکا« فقط»مواجه با  %47از ازدست دادن مشاغل می باشد(در« بررسی
تحقیقاتی» دیگری حتی فقط با  .)%40این چطور ممکن است؟ زیرا اقتصاد ایاالت متحده آمریکا امروزه نیز بیشتر ازهمه در دیجیتالی کردن
پبشرفت کرده است و ازلحاظ فن آوری پبشرفته تر است -یک قیل و قال بی ربط ،اگرکه مجموعه اقتصاد و بویژه صنعت را درنظرگرفت .یا
زیرا اتفاقا دراین کشوربزرگ -فن آوری اطالعات مدت زیادی نیست که دیجیتالی شده است  -این میتواند یک فرض« قابل توجه» باشد!)

وسپس درسال  015بونین( )Boninوشرکاء با« انتقال دادن»()%4شان برآلمان .کلیه اینها ،صرفنظرازالهام های غیبی وسیع بی
اساس و شیوه نازل ومکانیکی پیشگوئی (درست نه« کنترل و هدایت» ،آنطورکه حتی درمورد مسئله دیجیتالی کردن الیق آن بوده
باشد!) ،کامال« فرضی» ،بسیارمتعصبانه و حدسیات بی اساس و«محاسبات جبری پیچیده» فقط مقداری محاسبات برشی فاحش
تعدیل شده .وچنین کار سرهمبندی شدهای درابواب جمعی بورژوازی بعنوان یک شناخت قرن به میان کشیده میشود.

بررسی ـ بونین /گرگوری/سیرآن ـ هرچند که مهمات برجسته زیادی برای تبلیغات بورژوازی فراهم میآورد ،بهرحال نکته ذیل
را میگوید « :درآلمان  %4کلیه شاغلین درمشاغلی مشغول بکار هستند ،که طبق بررسی ـ فری و اسبورنه ـ به احتمال زیاد در
ده تا بیست سال آینده خودکار خواهند شد .اگر دقت کنیم عملکردها و نه مشاغل بصورت خودکار درخواهند آمد .اگر این را مد
نظر قراردهیم ،بدینسان در آلمان تنها  %1شاغلین توسط خودکارشدن را شامل میگردد ...که ازطرف ـ فری و اسبورنه ـ تعیین
گردیده و دربیان فوق احتمال خودکارشدن به آلمان بسط داده شده را طلب میکند ...ابتدا نتیجه فن آوری خودکارشدن بیش ازاندازه
حدس زده میشود ،زیرا برگمانهزنی متخصصان بنا شده است ،که به همان نتایج حدس بیش ازاندازه عامل بالقوه فن آوری منجر
میگردد ،و زیرا درتعیین عامل بالقوه فن آوری اجتماعی ،حقوقی و اخالقی موانع ابداع فن آوری جدید درنظرگرفته نخواهند
شد ...درحقیقت اما مربوط میشود...به یک عامل بالقوه خودکارشدن فن آوری ،که پرنسیب خودکارکردن امکانات کار برمبنای
ساختار کارکردهای شغلی ،محدودیتهای فنی و نظرسنجی متخصصین را دربربگیرد ،اما مجاز نیست با خود پروسه اقتصادی
واقعی درجه خودکارشدن همسان قرارگیرد .از احتمال خودکارشدن نمی توان تأثیر مجموعه اشتغال را نتیجهگیری کرد ...عامل
بالقوه فنی خود را در پراتیک شرکتها نه اجباری و نه بالواسطه با آن پیش میبرد ».بطورخالصه  :اینکه آیا سناریوی هولناک
واقعا خواهد آمد ،حتی االمکان نامعلوم است ،اما ما آنرا پیش میکشیم ،زیرا دولت و« علم» اینطور آرزو میکند و پول آنرا
پرداخت میکند .در ابواب جمعی بورژوازی بطورسیستماتیک فقط اولین جمله پاراگراف اول(با  )%4نقل قول میشود و از
دومی (با  )%1صرفه جوئی میگردد.
تازه اگر ما احتماالت غیرواقعی آقایان پروفسورها را جدی تلقی کنیم ،ما(و حتی آنها)بهرحال ازیک عامل بالقوه دیجیتالی کردن
صحبت میکنیم .اوال شرایط برای رایانه(کامپیوتر) ،دستگاه خودکار ،روبات وغیره ،که ازلحاظ فنی اصال موجود نیست یا در
بهترین حالت بعنوان مدلهای نارس میباشد ،وجود دارد .ثانیا ،اگرحتی چنین چیزهائی ازلحاظ فنی موجود باشند ،امکان استفاده
تجاری آن در« ده تا بیست سال»آینده نامعلوم است(مخارج تولید ،فن آوری قابل اعتماد ،حجم قابل دسترس .)...ثالثا الزمه اش نه
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فقط نیت خوب ،بلکه سرمایه گذاریهای واقعی است .که ازطریق دیجیتالی کردن نیمی(!) ازکل اقتصاد یا سرمایه گذاری بیشتر
درسرمایه ثابت خالص درسطح بیلیاردی را نیاز دارد .


سرمایه داران میبایستی سرمایه گذاری عظیمی که تاکنون باین مقیاس و درهیچ تناسبی به ارزش تولیدی ناخالص وجود نداشته
است ،بکنند .چرا آنها میبایستی اینکار را بکنند؟ آیا اصال آنها میتوانند؟ آیا برای آنها ازنظرتجاری ،با درنظرداشت نرخ سود،
کامال قابل هضم است؟ مقدار ناچیز سرمایه گذاری امروزه ،جائیکه سرمایه هرمیلیون یا هر %سرمایهگذاری در«اقتصاد واقعی»
با توجه به وجود ماورای گنجایش وفقدان سودمندی کافی می بایستی به سختی بدست آورد ،باید تاچندین برابرافزایش یابد .در
قیاس با واقعیت این داستان بدین جهت مربوط به رویائی بیمعنی است.
به آن ـ ماورای منطق انتزاعی سرمایه داری پروسه گردش سرمایه  « -تردید » دیگراجتماعی و سیاسی اضافه میگردد .اوال این
سئوال ،که یک چنین تکاملی چه مفهومی برای مبارزه طبقاتی مابین بورژوازی و طبقه کارگر خواهد داشت .آیا با حذف نیمی
ازکلیه مشاغل(!) ،حتی اگر درجاهای دیگرچرخه سرمایهداری بتواند برای بخشی شغل جایگزینی ایجاد کند ،به شورش ،حتی
« داغان کردن ماشین آالت» واختالل علیه دیجیتالی کردن سرمایه داری منجر نخواهد گشت ،اما شاید حتی به مبارزه طبقاتی
انقالبی علیه این سیستم بیانجامد ؟ اگرکه نه ،چه بربریتی ایجاد خواهد شد؟ ثانیا این سئوال مطرح میگردد ،اگرچنین اتفاقی بیافتد،
پس ازکجا ،سود درآینده بدست خواهد آمد ،اگرنیمی ازتولید ارزش اضافی محلی ازدست برود؟ آیا این ناکافی نخواهد بود ،اگر
فقط ازتصاحب ارزش اضافی خارجی ،چه میخواهد ازماورای اقیانوس ،چه از رقابت امپریالیستی باشد؟ اگرکه چنین چیزی
پیش آید آنطورکه ـ فری /اسبورنه ـ پیشگوئی کردهاند ،درواقع هیچ سنگی برروی سنگ دیگری باقی نخواهد ماند -مسلما نه
آنطورکه آنها گفته اند .نه فقط مشاغل ،حتی ارزش افزائی سرمایه « ازبین خواهد رفت ».
ابواب جمعی بورژوازی درمورد مسئله دیجیتالی کردن دراینجا آماده هستند ،تا افسانههای اساطیری و داستانهای وحشتناک ،اما
حتی « ترس و غش چهارمین انقالب » را اشاعه دهند .مضمون« دیجیتالی کردن» درمالء عام بورژوازی تقریبا بصورت اسم
رمز برای بیکار و -اخراج کردن درآمده است .این بهمان هدفی خدمت میکند که تاکنون ترس انتقال چرخه تولید به کشورهای
دور وحتی نه چندان دور ،خدمت میکرد .جائی که نیروی کار(و سرمایه ثابت) ارزان است .این تهدید اما حتی باالی سر مزد،
تنظیم زمان ساعات کار ،و اصوال شرایط کار میچرخد .برای اینکه « ازپس انقالب دیجیتالی» برآمد ،انجمنهای سرمایه داری
کلیه کشورها ،بطورمثال (BDIانجمن فدرال صنعتی آلمان)یا (VÖIاتحاد صنایع اتریش)بمناسبت آخرین انتخابات پارلمانی دراین
کشورها از دولتهای خود چیزهای بسیارپیش پا افتاده و کامال غیرمجازی را خواستار شدند  :هر چه انعطاف پذیرترشدن ساعات
کار یا تهی وملغی کردن ساعات کارقانونی فعلی؛ و حتی االمکان بدون هیچگونه محدودیتی ،بلکه خیلی بیشتر گسترش شرایط
سخت کاری ،بویژه زمان معین؛ شل کردن قانون اخراج ،بدون هیچگونه محدودیتی در قراردادهای ظاهرا مستقل؛ گسترش و
نامنظم کردن بیشتر زمان کار یا کارگراجارهای ،فشار برمزد با تمامی ابزار ،بکارگیری نوعی“(„Hartz IVشیوه پیشنهادی
آقای هارتس که اگر زمان بیکاری طوالنی گردد ،هرفردی میبایست با هرگونه مهارتی که دارد با نازلترین دستمزد غیرمهارتی-
ترین مشاغل را قبول کند) ،درمکانهائی که هنوز اجرا نمیشود و غیره و االآخر .این به نظر آشنا میآید .ازمخارج کاستن وبه
سود افزودن -باور قدیمی سرمایه ،آنطورکه دائم مزد پائینتر آورده شود ،هرباربه یک بهانهای ،حاال به بهانه دیجیتالی کردن.
« دیجیتالی کردن مزد را دراسارت نگاه میدارد ».درست است ،بااینوجود نه فقط دیجیتالی کردن،بلکه هرگونه باصرفه کردنی،
و قبل ازهمه اگر همزمان ارتش ذخیزه صنعتی بزرگ در شکل بیکاری و پریشانی موجود باشد .اگر بورژوازی اتریش
امروزمجبوراست ،یک حمله جدید دیگری جهت افزایش استثمار صادرنماید و میخواهد ازتغییردولت برای آن سریع استفاده کند،
پس این نه به دیجیتالی کردن ،بلکه به مشکلی مربوط است ،که او خود را درنبرد هرچه سختتری با نرخ سود مییابد.
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گفته میشود ،دیجیتالی کردن ،میلیونها شغل را تهدید میکند .آیا باصرفه کردنها وخودکارکردنهای تاکنونی این کار را نمیکرد؟
دوباره بعنوان مثال صنعت فوالدسازی آلمان را درنظر بگیریم .درسال  88 000 ،1980کارگر(و کارمند) 48/میلیون تن فوالد خام
و  5/8میلیون تن میله فوالدی تولید می کردند ،یعنی درمجموع  79/5میلیون تن یا هرنفر  76تن .درسال  86 000 ،015کارگر 4/7
میلیون تن فوالد خام و  40/4میلیون تن میله فوالدی تولید میکردند ،یعنی درمجموع  8/1میلیون تن یا هرنفر 966تن .این یک
افزایش تولید  ،%4/4اما یک افزایش تولید  %50برای هرنفر(تا سه برابر) -با حذف تا  - %70از کارگران صنعت فوالد ،را
نشان میدهد .این پروسه به دیجیتالی کردن ربطی ندارد یا اگرهم داشته باشد فقط درحاشیه مربوط میشود .مشابه آن را میتوان
درکلیه پروسههای تولیدی یافت.

« آزاد سازی » مداوم کارگران(و کارمندان)عنصراصلی گردش سرمایه سرمایهداری ،درنتیجه دنبال نمودن سود حداکثر ،رقابت
سرمایهداران مابین یکدیگر ،ازاین طریق باالجباردنبال کردن بارآوری باالتر ،باال بردن دائمی ترکیب ارگانیک سرمایه همینطور
از بحرانهای سرمایه داری ،فازهای رکود و خمودگی است .تهدید گویا ازخود سرمایه برمیخیزد ،نه از دیجیتالی کردن یا تا آن
حد از دیجیتالی کردن ،از« شکل» سرمایه داری اش بعنوان سودبری است.
( «-40طبق یک بررسی درآلمان دیجیتالی کردن هرچه بیشتر بسیاری از امکانات شغلی را نابود میکند .تنها  /4میلیون شغل درعرض پنج
سال آینده ازبین خواهد رفت ،زیرا روبات یا محاسبات جبری این کار را بعهده میگیرند ،آنطورکه فرانکفورت آلگمینه سیتونگ ،طبق یک
نظرسنجی انجمن فن آوری اطالعات  BitComکه دربین  500شرکت انجام داده ،گزارش نموده است .ازهرچهارشرکت توسط دیجیتالی کردن
یکی هستی خود را منبعد حتی مورد تهدید میانگارد .برطبق نظر  BitComفعال در فن آوری مکاتبات  0 000مکان شغلی وجود دارد ،بعد
از  00 000مکان شغلی که در اواسط دهه  90قرن بیستم وجود داشت .آخیم برگ( ) Achim Bergرئیس  BitComبه روزنامه میگوید  ‚ :ما
در عرض فقط پانزده سال  %90از مکانهای شغلی را دراین حوزه – توسط دیجیتالی کردن  -ازدست داده ایم’ » (منبع :
)APA,02.02.2018-derstandard.at/2000073501/Studie-Digitalisierung-bedroht-millionnen-jobs-in Deutschland
آقای برگ ازاینطریق بما میگوید ،که در حوزه شغلی اش دیجیتالی کردن درمفهوم مدرن از بیست سال پیش انجام پذیرفته است و برای
امکانات امروزی تقریبا « رسیده شده» است« %90 .حذف مکانهای شغلی» توسط دیجیتالی کردن رقم باالئی است ،اما حذف  %70از
مکانهای شغلی درصنعت فوالد بدون یک چنین دخالت محسوس و شدید دیجیتالی کردن هم رقم باالئی است .سپس آقای برگ به حوزه های
اقتصادی دیگری میپردازد «.یک چنین تکاملی بعدا بانکها و شرکتهای بیمه ،اما حتی شرکتهای شیمیائی و داروسازی را تهدید میکند.
دربیست سال آینده نیمی ازکلیه آموزش دهندگان مشاغل ناپدید خواهند شد ».گویا آقای برگ یک دیجیتالی کننده حرفه ای است و باید بعلت
حرفه اش ترس و وحشت بپراکند -دیگر حوزه های مربوطه آنرا طوردیگری میبینند ،آنها بدیندلیل حتی مدام ازطرف متخصصین دیجیتالی
کردن مورد سرزنش قرار میگیرند ،بطورمثال خیلی شدید صنعت داروسازی ،زیرا آنها از تکامل عقب مانده اند .گویا آقای برگ درآنجا
درآمد خوبی برای رشته شغلی خود احساس میکند .انحصارات داروسازی اما باحتمال زیاد عقب نخواهند ماند ،بلکه فقط یک برآورد تجاری


انجام میدهند ،چیزی که سود بیشتری بهمراه دارد ،و خیلی راغب تر در عرضه کنندگان دارو ،البی گرها و پرداخت رشوه سرمایه گذاری
میکنند).

چه چیزهائی که درباره دنیای اعجاب انگیز دیجیتالی کردن وجانشین کردن نیروی کارانسانی توسط دستگاههای خودکار و
روبات اشاعه نمییابد و نشخوار نمیگردد ،بدون آنکه کسی از نزدیک خودش بطور واقعی پروسه تولیدی مربوطه را مشاهده
کرده باشد .فقط بعنوان مثال  « :گولوکنر( )Klöcknerعالقمند است به آمازون()Amazonصنعت فوالد تبدیل شود»این را او
خود نوشته ومیخواهد احتماال ازاینطریق بگوید ،که عالقمند است خود را دررأس کوششهای دیجیتالی کردن صنعت فوالد آلمان
قراردهد .حاال چرا بطورمشخص آمازون؟ زیرا آمازون بعنوان ستاره درآسمان دیجیتالی میدرخشد و بعنوان پیشقراول دراین
زمینه محسوب میشود  :همه چیزها دیجیتالی ،همه چیزها خودکار ،نیروی کارانسانی بطورکامل توسط ماشینهای خودکار
جایگزین شدهاند .اما درحقیقت در آمازون به چه شکلی است؟ « درکلیه فازهای کاری میبایست نیروهای مولده هویت آمازمونی
()Amazon-IDخودشان را دررایانه کوچکی معرفی نمایند .ازآنجاکه واحدها مجهزبه شاخک خودفرستنده نیستند(!) ،آنها می-
بایستی آنرا برای هربخشی از کار بوسیله نگاه دقیق معیّن شده کلیه کاالها ،جعبهها ،طبقات گنجهها یا کارتونها دوباره در سیستم
قراردهند ،تا جریان اطالعات را فعال نگاه دارند ...به شعور کارگر خطور کرده است ،که ماشینها ‚میتوانند فکر کنند و تصمیم
بگیرند ،که کدام تولید چه زمانی و کجا آورده شود’ ،درحین اینکه انسانها ‚ باین طرف و آنطرف دویده ،کاالها را مرتب کرده و
بر روی تسمه نقاله قراردهند’ ...انسانها بدینسان بخاطر شاخک ـ موتور توانائی شان کاهش داده خواهند شد ،باوجودیکه آنها
همچنان مثل قبل درجابجائی صدها کاالی گوناگون بزرگ و سنگین نسبت به روبات ها برترهستند»...
( -41جرج بارتل( )Georg Barthelو روتنباخ( «: )Rottenbachطبقه بندی واقعی و سرپیچی درعصر ماشینی کردن دیجیتالی  .با ـ
بررسی اعتصاب کنندگان آمازون در لیپزیک » ،درنشریه پروکال( )PROKLAشماره  «(187کار و ارزش افزائی در سرمایه داری
دیجیتالی ») ،ص  49همانجا) .

 2 -7تحت نظر داشتن ،آزار دادن ،به وحشت انداختن
عملکرد کنترلی دیجیتالی کردن وظواهرهمراه با آن ازجاسوسی رذیالنه،اجبار بیاندازه ،آزار دادن،تا تحت فشارقراردادن روحی
و روانی چیزهای غیرقابل کتمانی هستند .اتفاقا حتی این هدف دیجیتالی کردن خود درجائی برحق مینماید ،که اصال امتیازی
بحساب نمیآید .ازآنجائیکه درباره آن باندازه کافی نوشته شده است ما خودرا موظف نمیبینیم توضیحات مفصلتری بدهیم.
 3 -7به حداکثر رساندن ارزش اضافی مطلق و نسبی
ارزش اضافی مطلق دراصطالح مارکسیستی ارزش اضافی است ،که از وسعت دادن زمان کار روزانه و بطورعام زمان کار
رشد مییابد .حتی شدت کار(سرعت باالتر کار ،حوزههای کاری وسعیتر)...یک جنبه ارزش اضافی مطلق است ،وقتی که
کاربیشتری از قدرت کاری درهمان واحد زمانی طلب گردد .برای همه این چیزها دیجیتالی کردن  ،بویژه با درنظرگرفتن زمان
کار « قابل انعطاف» یک اهرم پرقدرت است .تنها اینطور نیست ،که بعضیها فکر ،یا اینطور القاء میکنند ،که این اهرم نه حتی
تابحال ،با یا بدون دیجیتالی کردن ،بکارگرفته میشده است .ازمدتها قبل سعی میشود ،تا محدودیت کاری را دور زد 8 .ساعت
کار روزانه و  40یا  8/5ساعت درهفته کامال برچیده شده ،آماده بکار بودن درهرزمان و لحظه به نوع افتضاح آمیزی وسعت داده
شده است ،عصر ،شب -همینطورکاردرآخرهفته دائما افزایش مییابد و همینطور کارشیفتی ،قابل دسترسی بودن درهروقت و
زمان حتی در زمان استراحت برای خیلیها ،حتی درهمآمیختن زمان کار و زمان استراحت و غیره ،فعال یک خواست طبیعی
سرمایه دار شده است .این سرمایه افزائی واقعی را معنی می دهد .حتیاالمکان زمان زیادتری از زمان زندگی را برای سرمایه-
دار به زمان کار تبدیل کردن وآنهم درزمان کاری بدون دریافت مزد( .این برای کارگران به معنی استهالک دوبرابر نیروی
کاری است  :اوال ازطریق صرف نیروی کاری بالواسطه باالتر و ثانیا ازطریق ازدست رفتن بالواسطه نیرو -و تجدید قوای
کاری در باصطالح وقت آزاد ).تا اینجا درمورد ارزش اضافی مطلق.
ارزش اضافی نسبی ارزش اضافی است ،که« از کوتاه کردن زمان کارالزم وتغییرمتناسب مطابق تناسب بزرگی هردو جزءکار
روزانه باشد»(مارکس) .یعنی ،بخش ایجاد شده تولید ارزش اضافه ازطرف کارگر ،که مطابق ارزش نیروی کار یا مزد است،
کاهش یابد -هنگامیکه یک بخش دیگر ،که ارزش اضافی را نمایندگی میکند ،افزایش یابد .تولید ارزش اضافی نسبی ،وقتی که
شدت کار باال برده میشود ،انجام میگیرد.
( -4بزرگ شدن ارزش اضافی ازطریق افزایش شدت کار هم عامل بوجود آورنده تولید ارزش اضافی مطلق و هم تولید ارزش اضافی
نسبی است .درنظر اول افزایش شدت کار موجب ازدیاد ارزش اضافی بعنوان ارزش اضافی مطلق به نظر میرسد -حتی بیشتر ،میتوان
گفت ،با تراکم کار همزمان کاربیشتری صرف میشود ،و به همان نتیجه ای  ،که طوالنی کردن کار روزانه میکند ،منجر خواهد گشت.
ازطرف دیگر :تاحدی که افزایش شدت کار دریک شاخه اقتصادی به مافوق مقیاس حدمتوسط برسد و سرمایه دار بتواند توسط آن سود


اضافه تری بدست آورد ،مربوط به ارزش اضافی نسبی است ،زیرا در همان کار روزانه فقط بخش نسبی ،که(نه یا بهرحال نه درمقیاس
افزایش یافته)به مزدکار متعلق است ،کاهش می یابد ،درحالیکه به بخش ارزش اضافی افزوده میگردد .اما تاحدی یا بمحض اینکه مقدار
شدت کار درهمه شاخهها عمومیت یابد ،این اضافه ارزش اضافی ازبین خواهد رفت و مقدار شدت کارجدید(مثل وجود داشتن یک
مقداربارآوری تولید)حدمتوسط اجتماعی و مقیاس اجتماعی خواهد شد .بنابراین دراینجا عملکردش خود نسبت به تولید ارزش اضافی ازطریق
افزایش بارآوری است  « :سرمایه دار ،که روابط تولیدی بهتری را بکارمیگیرد ،بدین خاطر بخش بزرگتری از کار روزانه را برای کار
اضافی از بقیه سرمایه داران درهمان شاخه اقتصادی تصاحب میکند ...اما ازطرف دیگر این سود اضافه ،خود بمحض عمومیت یافتن
روابط تولیدی جدید و با آن تفاوت بین ارزش فردی کاالی کم خرج و ارزش اجتماعی آن ،ازبین میرود(».مارکس«،سرمایه»جلد اول ،آثار
مارکس و انگلس جلد  ،ص  )7ارزش اضافی مطلق و نسبی درپروسه اجتماعی درهم میآمیزند و مارکس درجای دیگری اشاره میکند
( نه اینکه بخواهد ما را گیج نماید ،بلکه تا این درهم آمیختن دریکدیگر را به نمایش گذارد) « :تفاوت مابین ارزش اضافی مطلق و نسبی از
نقطه نظری اصال خبط بصری است .ارزش اضافی نسبی ارزش اضافی مطلق است ،زیرا او بستگی مطلق به طوالنی کردن کار روزانه
مافوق زمان کارالزم جهت هستی خود کارگر دارد .ارزش اضافی مطلق نسبی است ،زیرا او بستگی به تکامل بارآوری کار دارد ،که اجازه
میدهد ،زمان کارالزم را بریک بخش از کار روزانه محدود نمود .اما اگر حرکت ارزش اضافی را مدنظر بگیریم ،بدینسان این ظاهر
یکنواخت ازبین میرود .بمجرد اینکه روابط تولیدی سرمایه داری یکبار غالب شود و شیوه تولیدی عمومی گردد ،تفاوت مابین ارزش اضافی
مطلق و نسبی خود را قابل لمس میکند .بمحض اینکه چنین اتفاقی بیافتد ،نرخ ارزش اضافی اصوال افزایش می یابد ،الزمه اش این است ،که
مزد نیروی کار به تناسب ارزش اش پرداخت گردد ،ما دوباره درمقابل این بدیل قرار خواهیم گرفت  :نیروی بارآوری کار و درجه معمولی
شدت کار موجود ،نرخ ارزش اضافی فقط قابل باالبردن ازطریق طوالنی کردن مطلق کار روزانه است؛ ازطرف دیگر ،درصورت وجود
مرز کار روزانه ،نرخ ارزش اضافی فقط قابل باالبردن ازطریق تبدیل بزرگی اجزاء اش ،کارالزم و کاراضافی ،است ،چه اینکه ،نباید خود
مزد در زیر ارزش نیروی کار کاهش یابد ،که موجب تبدیل بارآوری و -مقدار کار را الزم گرداند .ارزش اضافی مطلق نسبی است ،زیرا
او بستگی به تکامل بارآوری کار دارد ،که اجازه میدهد ،زمان کارالزم بر بخشی از کار روزانه محدود گردد(».همانجا ،ص ))54

وقتی که بارآوری کار باال برده میشود ،آنوقت ارزش نیروی کار پائین آورده میشود (ابزار مصرفی ارزان )...یا همینطور
وقتی که مزد کار در زیر ارزش کار کشیده شود .کلیه اینها بستگی به دیجیتالی کردن ،که حتی تاکنون وجود داشته است ،ندارد،
اما با دیجیتالی کردن مقررات سرمایه جهت افزایش ارزش اضافی نسبی باردیگر مقداری بزرگتر و شکل شدیدتری بخود می-
گیرد  :انعطاف پذیری سازماندهی کار « ،تعدیل نمودن» درباال ذکر شده ،طلب کردن« اعصاب و مغز» بیشتر ،فشار زیادتر از
طریق مراحل کاری یکنواخت ،بزرگترکردن حوزه کاری وغیره .انعطاف پذیری بیاندازه باصطالح ساختن« طبق تقاضا» در
کنار وسعت دادن درآمد وبخش بازاریابی قابل انتقال سرمایه و کاهش دادن سرمایه بسته  -همگی به گرده کارگر ازطریق ازدیاد
فشار زمان تحویل تولید ،یک حوزه کاری« عصبیتر» ،ازدیاد پیدا نمودن فشار و شدت کار ،خدمت میکند.
دیجیتالی کردن غیرقابل اجتناب با حمله شدید جدید سرمایه جهت بزرگترکردن ارزش اضافی مطلق و نسبی گره خورده است.
یک سیستم مرتبط بزرگترچندگانه نیروی کار -همزمان با پائین آوردن دستمزد انجام میپذیرد .به عوامل تاکنون ذکرشده چندین
برابرحتی “( „management by jobعامل ترس ازدست دادن شغل ،برای یک درآمد منظم شده وغیره) ،فشارمداوم آماده
بکاربودن و دردسترس قرارداشتن ،نظارت و -تغییرات مداوم ،ازجمله همچنین چندین برابر کارپیچیدهتر ،اضافه میشود .با این-
وجود تمامی اینها این نه درمجموعه فن آوری ،بلکه درسیستم استثمار و -سودبری قرار دارد .دراصل مربوط به(نه دراشکال
بخصوص) شیوههای«کالسیک»افزایش استثمارمیباشد .دیجیتالی کردن فقط یک بهانه جدید و یک نقطه اتصال است .اما مسلم
است افراد زیادی ،یا اتفاقا حتی در سوسیال دمکراسی ،دراتحادیه کارگری ،دراحزاب بورژوائی« چپ» وغیره وجود دارند ،که
تمایل زیادی دارند ،روابط سرمایه را درپشت شبح دیجیتالی کردن ،بنابراین روابط تولیدی و -طبقاتی را درپشت« مبارزه
طلبی» « ،شانس» و« قمار» فن آوری ،محو گردانند.
 -4-7کارمهارتی و -غیرمهارتی
با کدام ابزار ،بیکاری تودهای مورد تهدید قرارخواهد گرفت ،موضوعی است ،که کم وبیش دور ازمسئله کارمهارتی یا-
غیرمهارتی نیست .برای آن گفتارمتناقض غریبی وجود دارد ،ازیکطرف گفته میشود ،که مقدار زیادی مشاغل و« آموزش-
دهنده» آن ازبین خواهند رفت و درواقع درصف اول غیرمهارتیها ایستادهاند .ازطرفدیگرگفته میشود ،که دیجیتالی کردن
درآینده اجازه میدهد ،کارگران غیرماهر را« از خیابان جمع آوری کرد 4 ،تا  5ساعت آموزش داد و درکنار دستگاههای
خودکار یا روباتها قرار داد» ،باوجودیکه معروف است ،که دستگاه خودکار همه کارها را مستقال انجام میدهد و حتی همزمان
به کارگرآموزش یافته میگوید ،چکار باید بکند .هردوی این گفتارها بیربط هستند .طبیعتا دردهههای آینده در« آموزش دیدهها»
و ساختارنیروی مولده جابجائی انجام خواهد گرفت .روندهای مهارتی و -غیرمهارتی کردن انجام خواهد پذیرفت .اما اوال این
تاکنون همیشه ،با یا بدون دیجیتالی کردن ،یا هرباره باصرفه کردن اقتصاد وتازه اصال باهرموجبات فن آوری بزرگتری به کمک
باصرفه کردن اقتصاد متصل بوده و خواهد بود .این یک قانون طبیعی روند گردش سرمایه درسرمایه داری است .ثانیا موضوع
دیجیتالی کردن خود را درهرشاخه اقتصادی بطورخاصی بنمایش میگذارد .ثانیا موضوع دیجیتالی کردن درهرشاخه اقتصادی
خود را بطور ویژهای مطرح میکند .تنها الزم است مهمترین بررسیها و انتشارات شاخههای اقتصادی تحت عنوان« دیجیتالی
کردن » را مطالعه کنیم و ببینیم ،که این مسئله خود را در صنعت فوالد طوری دیگری تا درصنعت داروسازی ،درتأمین انرژی
طوردیگری تا درصنعت ساختمان ،درحوزه تجارت کامال بشکل دیگری تا درشاخههای بیمارستان و -پرستاری وغیره مطرح
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میکند .بدین خاطرحتی مسئله تأثیرآن بر فرصتهای شغلی در تمام جاها بطورگوناگون مطرح خواهد شد .اما تقریبا کلیه سرمایه-
داران شاخههای اقتصادی هماهنگ فرض را براین میگذارند ،که شمای مشخص دیجیتالی کردن هنوزشاخه آنها را بطور روشن
دربر نگرفته است .اما اگر اصال ندانیم ،که چه چیز،چطور ،درچه زمان و تا چه حدودی تغییر خواهد کرد ،سپس میتوان درباره
«حذف امکانات شغلی» آینده ،حدود مهارت وغیره فقط حدس وگمانهزنی و وراجی کرد .اینگونه گمانهزنیها یک ابزار
ایدئولوژیک مبارزه طبقاتی و یک شکاف دیگری درطبقه هستند .به ماهرترها اغلب القاء میشود ،که آنها از روند دیجیتالی
کرددن درجایگاه بهتری قرارخواهند گرفت  -اما حتی از طرفدیگر تهدید با روبات و دستگاههای خودکار نباید از یاد برود .به
کارگران نیمهماهر گوشزد خواهد شد ،آنها درطرف اصلی زیان دیدهگان قرارخواهند گرفت ،اما شاید این یا آن روبات یا دستگاه
خودکار یک یا دوتای ازآنها را بعنوان افراد کمکی احتیاج داشته باشند .دراین رابطه آنچه که فقط به مهارت برمیگردد ،به گمانه
زنی بی اساس واغلب به چیزهای واهی بی سروته مربوط میشود .یک مثال  :کارگری ،که کار دیجیتالی انجام میدهد و بطور
مثال با یک روبات سروکار دارد ،که گفته میشود محتاج مهارتی بخصوصی(بیشتری) نیست ،زیرا روبات خیلی سریعتر و
بهترو پیچیده تر ،ازهرانسان که بتواند عمل کند،عمل میکند( اغلب دراین ارتباط بهرحال نه به« هوشمندی» روبات ،بلکه خیلی
مبتذل به بزرگی حجم اطالعات و سرعت بکارگیری آنها اشاره میگردد) .اما انسان ،باصطالح رفیق روبات ،باید روبات را در
صورت تغییرغیرمترقبه ،خراب شدن درروند فنی واشتباه روبات وغیره تحت نظر داشته باشد و عکسالعمل نشان دهد ،انسان
باید باوجود تمامی« خودکاری» او را برنامه ریزی کند ،او را تعمیرنماید ،روی بهترکردن پروسه فنی کار نماید (زیرا روبات
نمیتواند یا فقط خیلی محدود میتواند ،اگرکه او دراین زمینه برنامه ریزی شده باشد) .حاال یک انسان ،که« ازخیابان آورده شده
و  4تا  5ساعت آموزش دیده است» قادر به همه این کارها نیست .انسانی که دراینجا مورد نیاز است ،باید کسی باشد ،که روند
فنآوری را بفهمد ،برروند فن تسلط داشته باشد و با آن تجربه کسب کرده باشد .این چیزی دیگری جزدرمورد دستگاههای
خودکار تاکنونی یا اصال « ماشینآالت بزرگ» (مثال یک ماشین کاغذسازی) نیست .تا زمانی که همه چیز بدون استهکاک و
مشکلی پیش برود و فقط باید نظارهگر بود ،که آیا المپ قرمز یا سبز روشن میشود(این یک روش مورد عالقه نویسنده تازه کار
بورژوا است ،که تاکنون یک کارخانه یا یک ماشینآالت را ازنزدیک ندیده است) مسلما نیازی به مهارت ندارد .اما اگر المپ
قرمز روشن شود یا مشگل دیگری پیش آید و باید کاری انجام داد ،بالفاصله مسئله طوردیگری خواهد شد .حتی درحالت روند
بدون استهکاک تقریبا همیشه درجاهای مشخصی دخالت انسان مورد نیاز است .دراینجا یک تناقضی خود را عیان می کند :
انسان مورد نیاز باقی میماند ،تا ازروندهای فنی ازعهده برنیآمدن ،اشتباه ،مشکل را برطرف نماید  -اما چگونه باید اینکار انجام
گیرد ،اگرهمان انسان این روند را نشناسد و برآن تسلط نداشته باشد وهیچ تجربه مناسبی درمورد آن کسب نکرده باشد وصالحیت
اینکار را نداشته باشد؟ این انتظار میرود ،که سرمایه داران با این تضاد درآینده سردرگریبان بشنوند ،دندان برروی جگرگذارده
و اغلب خود را با آن درگیر نمایند.
« -5 -7کارخانگی» مدرن و کار متنوع(( )crowd wordپالتفرمی که ازطریق شبکه جهانی ارتباطات خدمات (کارخانگی)
خود را عرضه میکند ،بدون اینکه انجام دهنده آن کارمند موسسه یا شرکتی باشد)
یک تظاهر قابلتوجه دیگرکه باشبکه جهانی ارتباطات اطالعات امکان پذیرگشته ایجاد بیاندازه« کارخانگی»است .این
بخصوص به اصطالح کارمتنوع به نظر میآید .ابواب جمعی دیجیتالی وشبکه ارتباطی اجازه میدهند تا اصوال این شکل ویژه
بردگی با کارمزدناچیز اساسا کموبیش غیرتخصصی(بعضی مواقع هم تخصصی)نیرویکار وبستن آن به چرخه روند دستگاههای
خودکار امکانپذیر گردد .بهرحال کارمتنوع بطورکامل« با روح زمان»همخوانی دارد  :پائین آوردن مزدکار « ،نظم زدائی»
شرایط کاری و تغییرشکل سخت آن ،تبدیل کردن حتی االمکان زمان زندگی به زمان کار برای سرمایه ،تهی کردن و ازبین بردن
سیستم خدمات اجتماعی ،قطعه قطعه نمودن بیشتر روند کار تاکنونی و یک جانبه نمودن آن ...تقریبا چیزی مثل کارمتنوع
( )crowd workنفوذ مجموعه تکامل« دنیای کار» امروزی را منعکس میکند.
( -4یک نمایش جامع از نقش کارمتنوع درسرمایه داری امروزی از موریتس آلتنرید( )Moritz Altenriedاست  « :پالتفرم بعنوان
کارخانه» تیلوریسم دیجیتالی و کارمتنوع» ،ص  175همانجا ،در  PROKLAشماره )187
 -6 -7شئی و ـ بت وارگی سرمایه
ارزیابی مارکسی ،که انسان درطی صنعتی شدن سرمایه داری به ضمیمه ماشین آالت تبدیل خواهد شد ،همچنان مثل گذشته معتبر
است و این -برعکس افسانه سرائی درمورد« خودسازماندهی» وغیره کار -با روند صنعتی دیجیتالی کردن شدت بیشتری خواهد
گرفت .مارکس صحبت از کار بعنوان« تحلیل رفتن عضالت انسانی ،اعصاب و مغز» میکند و مینویسد  « :درحین اینکه کار
با ماشین آالت سلسله اعصاب را بیاندازه برمیانگیزاند ،او برعضالت فشارهمه جانبه وارد کرده و کلیه عملکردهای بدنی و
فکری را مشغول میدارد .حتی ساده شدن کار ،ابزاری جهت عذاب جسمی میشود ،بدین سان که ماشین آالت نه کارگر را از
کار ،بلکه کار را ازمحتوا آزاد میسازند .کلیه تولید سرمایهدارانه ،تا جائیکه او نه فقط روند کار ،بلکه همزمان روند ارزش
افزائی سرمایه ،باهمدیگر است ،که این نه کارگر است که شرایط کاری ،بلکه برعکس این شرایط کاری است که کارگر را

بکارمیگیرد ،اما تازه با ماشین آالت این واژگونسازی فنی دست باالی واقعی را بدست میآورد .ابزارکار ازطریق تبدیلش به
دستگاههای خودکار درهنگام روند کار خود درمقابل کارگر بعنوان سرمایه ،بعنوان کارمرده ،که برنیروی کار زنده تسلط دارد و
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از او تغذیه میکند ،قرارمیگیرد .جداشدن توانائی فکری روند تولید از کاردستی وتبدیل آن درقدرت سرمایه برروی کار خود
را ...بربنیان ساختارماشینی کردن صنعت بزرگ تحقق میبخشد .مهارت مجزای فردی ،کارماشینی تهی شده بعنوان یک خرده
چیزجانبی درمقابل علم از بین می رود ،زیرا نیروی طبیعی عظیم و کارانبوه اجتماعی ،که درشمایل سیستم ماشینی هستند و با آن
قدرت ‚استادی’ ()masterرا تشکیل میدهند...،که درمغزش ماشین آالت و انحصارش برآنجدائی ناپذیر رشد کرده است».
(« سرمایه »جلد  ،1آثار مارکس و انگلس جلد  ،ص 445همانجا ،خطوط اریب درمتن ازماست).
تاچه اندازه بیشتر« تسلط قبلی ،کارمرده برروی کارزنده»ازصنعت خودکار و -روباتی شدن اعتبار دارد! مارکس«رازگرایی ،که
دررابطه سرمایه است» را به تفصیل در سه جلد« سرمایه» یا حتی در« نتایج بالواسطه مراحل تولید» ،یک کارمقدماتی
بر«سرمایه» توصیف کرده است  «:بارآوری کاراجتماعی...خود را بعنوان بارآوری سرمایه ،و نه بعنوان بارآوری کار به
نمایش میگذارد ...رازگرایی ،که دررابطه سرمایه اصوال قراردارد ،اینجا(توضیح  :با زیر مجموعه واقعی قرارگرفتن کار به
سرمایه ،یعنی به زیرتسلط کامل سرمایه رفتن کارگر)خیلی بیشتر تکامل خواهد یافت «(».نتایج ،»...ص  104همانجا).
( -44مارکس  « :نتایج بالواسطه مراحل تولید» ،در اصل درنظرگرفته شده برای فصل ششم« سرمایه» جلد  ،1منتشرشده درسال 19
درمسکو ،تجدیدچاپ درسال  1996توسط موسسه انتشاراتی نقدنوین فرانکفورت ،تجدیدچاپ مجدد درسال  009توسط مؤسسه انتشاراتی
دیتس( )Dietzتحت عنوان تیتر بی معنی و سردرگم کننده « کارل مارکس  :سرمایه -1 -1یک جمعبندی از جلد 1سرمایه تنظیم شده ازطرف
نویسنده» .ما دراینجا و در جاهای دیگر از چاپ سال  009موسسه انتشاراتی دیتس نقل قول میکنیم).

بارآوری کار -درشکل رازگرایی -بعنوان بارآوری سرمایه درمقابل کارگر ودرشکل ضمیمه شدن ،بعنوان ابزار تولید (ماشین-
آالت،رایانه،شبکه ارتباطی دیجیتالی ،پالتفرم شبکه جهانی اطالعات)...ظاهرمیشود .با ماشینآالت مادی وغیرقابل اجتناب« غیر
مادی» ،بانکهای اطالعات ،محاسبات جبری ،پالتفرمها ...چیزی درمقابل انسان قرارمیگیرد ،که بعنوان شئی ظاهرمیشود،
درحالیکه درپس آن کارانسانی قرار دارد ،تا این چیز را تولید کند و درجریان نگاه دارد ،به همان شکل درپس آن رابطه طبقاتی
قرار گرفته است  ،رابطه طبقاتی مابین استثمارگر و استثمارشونده ،مابین ارباب و بنده غیرقابل مشهود است .اما تهدید نه ازجانب
ماشینآالت ونه ازدیجیتالی کردن ،بلکه شکل سرمایه دارانه و بکارگیری آن (« روند کار ،که همزمان روند ارزشآفرینی سرمایه
است») و برجسته کردن آن بعنوان تنها وسیله سودآفرینی(حتی برجسته کردن خود فنآوری ،نه تنها بکارگیری آن) ،یک فن-
آوری ،که باوجود پیشرفت بالقوه تکامل بارآوری کارانسانی خم ،فلج ،گمراه ،ترمز و درمسیر بیاساس منحرف گشته و آنچه
بعنوان پیشرفت جهت استفاده تکامل اجتماع میباید باشد ،علیه حاملین اصلی این پیشرفت ،یعنی طبقه کارگر ،بکارگرفته میشود.
( -45درنظر اول ،مربوط به آن می شود ،سرمایه داران ازیک فنآوری معین چه استفادهای خواند برند  :چه زمانی ،چگونه و چرا آن
اجراء ،بکارگرفته ومورد استفاده قرار خواهد گرفت؟ اما هرفنآوری  -درشکل مشخص ،که خود درآن تکامل یافته است -خود مهرسرمایه
داری خورده است و درمقیاس کم و بیش بزرگی خصلت استثمارگرانه به آن چسبیده است .بدین خاطر او خود را بدینسان و نه طوردیگری
تکامل میدهد .دریک جامعه سوسیالیستی حتی فنآوری نیز خود را طوردیگری ازجامع سرمایه داری تکامل میدهد .بآن مربوط خواهد شد،
که خصلت سرمایه دارنه ابزارتولید را برطرف نموده ،شئی شدنش درمقابل تولید کنندگان ،یعنی کارگران ،وجدائی کاردستی از کارفکری را
برطرف نموده و عامل بالقوه تکامل نیروهای مولده را باال ببرد ،بدین طریق که باتغییر خصلت طبقاتی جامعه حتی فنآوری« ازسر بر روی
پاها قرارخواهد گرفت» .انقالب بدین خاطر -فقط ظاهرا مهرسرمایه داری خنثی طبقاتی -فنآوری -را برطرف نموده و بآن یک مهرنوین
ازنوع ،سوسیالیستی ،برمبنای خودرهائی بخش بجای بندگی طبقه کارگر خواهد زد .دستگاههای خودکار و روباتهای سوسیالیستی و شبکه
جهانی ارتباطات سوسیالیستی چندین برابر طوردیگری از سرمایه دارانه آن به نظر خواهند رسید).

اما این تقویت رازگرانه سرمایه ،تقویت شئی شدن دررابطه سرمایه درهیبتی ازجهان مه آلود«مجازی» فقط یک طرف آن است.
زیرا او با استثمارباالی«جسمانی » خیلی زیاد و دنیوی بیاندازه فاسد شده ،تکه تکه شده ،کاریکنواخت ،دریک نوع بد تیلوریسم
دیجیتالی ،با دستمزد بخورونمیر و درشرایط بیحقوقی کامل ،همراه است ،زیرا ازاینطریق حتی بیگانگی کار شکل افزایش یافته
تری درمجموع بدست میآورد -ازآنجائیکه همه چیز بدینسان است ،این تکامل حتی عنصر ضد خودش ،یعنی بالقوه ،درهمشکستن
قهرآمیز رازآمیزگری ،را باخود همراه دارد .بیگانگی به تفسیرمارکس ،به حداعالء رسانده خواهد گشت ،اما درآن حداعالء
برضد خودش برمیگردد .درمدت زمان طوالنی میتواند یکطرف رازگرانه مناسبات سرمایه دارانه ،طرف اصلی باشد ،که از
نگاه کارگر دور مانده باشد -اما اگر زمانی ،تضاد خود را به اندازه کافی حدت بخشد ،طرف دیگر درهم میشکند و آن ازطریق
انقالب پرولتری حل خواهد گردید .بیگانگی به قله رسانده شده کارگران از روند کار اصوال تازه برش رادیکال با روابط سرمایه
دارانه ،یعنی با کلیه مالکیت خصوصی بر ابزارتولید ،سازماندهی روند کاری سرمایه دارانه و تسلط کامل روابط بورژوازی ،را
ممکن میگرداند .بیگانگی رادیکال اساس نیروی محرکه زیرورو کردن مناسبات تولیدی است .انتقام مونتهزوما()Montezuma
(مونتهزوما ،آخرین فرمانروای قلمروی آستک( ،)Aztekحدود سال  ،1466بیهوده کوشش میکرد جلوی پیشروی اسپانیا بطرف
مرکز مکزیک را بگیرد .او درمالقات با کورتس( )Cortésاسیر میشود و درسال  150در زندان میمیرد ،).یا به بیان هگل،
نفی درنفی .تا زمانیکه برعکس چیزی جهت دفاع کردن وجود دارد وتمایل برآن می چربد ،بهرحال به دست وپای انقالب بند زده
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شده است .کارگر ابزارکار غصب شده و با روند کار بیگانه شده دریک عمل انقالبی قدرت را تصاحب میکند و در روند بعدی با
زیر و رو کردن مناسبات تولیدی شرایط کاری و کنترل خود بر روند کار را به تصاحب خود درمیآورد.

[« این کارگر نیست،که ابزارتولید را ،بلکه این ابزارتولید هستند ،که کارگر را بکار میگیرند .این کار زنده نیست ،که خود را
در شیئیت یافتگی بعنوان ارگان عینی اش حقانیت میبخشد ،بلکه این کار شیئیت یافته است ،که خود را ازطریق مکیدن کار
زنده نگاه داشته و افزایش میدهد؛ ازاینطریق جهت ارزش افزائی ارزش ،تبدیل به سرمایه  ،بدین شکل عمل میکند .ابزارتولید
فقط حاال بعنوان مکنده حتیاالمکان یک مقدار بزرگ کار زنده ظاهر میشود .کار زنده فقط حاال بعنوان وسیله ارزشآفرینی
ارزش موجود ظاهرمیشود وبدین خاطر سرمایه شدنش را( ...بدینسان) درست بدین جهت دوباره ابزارتولید( تا درجه باالئی)
درمقابل کار زنده بعنوان هستی سرمایه ودرحقیقت اکنون بعنوان سلطه گذشته کارمرده بر کارزنده ظاهر میشود .درست
بعنوان آفرینده ارزش کارزنده دائما در روند ارزش افزائی شیئیت یافته شده جذب میشود .کار بعنوان تالش ،بعنوان تلف شدن
نیروی زندگی ،عمل شخصی کارگر است .اما ،کار کارگر ،بعنوان آفرینده ارزش ،بعنوان اینکه در روند شیئیت یافتگیاش
میباشد ،بمحض اینکه در روند تولید وارد می شود ،خود یک هستی دهنده ارزش سرمایه ،جذب آن میشود .این نیروی
نگهدارنده ارزش و خالق ارزش جدید ،بدین خاطر نیروی سرمایه است؛ و آن روند بعنوان روند ارزش آفرینی خود و خیلی
بیشتر فقیرکردن کارگر ،که ارزش خلق شده ازطرف اواست ،همزمان باخود او بعنوان خالق ارزش بیگانه است .بربنیان تولید
سرمایه دارانه این توانائی شیئیت یافتگی کار،خود در تبدیل ظاهر شدن به سرمایه ...،بعنوان اینکه بهرحال به آنان محول شده
 ،...جداناپذیر از آنان ،بدین خاطر بعنوان خصوصیت ،که آنان بعنوان اشیاء ،بعنوان ارزش مصرفی ،بعنوان ابزارتولید به
نظرآیند ،است .اینها بدین خاطر بهرحال بعنوان سرمایه ظاهر میشوند ،و سرمایه بدین خاطر ،که مناسبات تولیدی معینی را
بیان میدارد ،یک رابطه اجتماعی معین ،که در درون تولید صاحب شرایط تولیدی بسمت ثروت کار زنده بعنوان یک شئی جلو
میآید ،کامال مثل ارزش بعنوان خاصیت یک شئی ومقررات اقتصادی شئی بعنوان کاال ،بعنوان کیفیت شیئیتاش ظاهر میشود،
کامال مثل شکل اجتماعی که کار درپول بدست میآورد ،خود را بعنوان خاصیت یک شئی به نمایش میگذارد .درحقیقت تسلط
سرمایه داران برروی کارگران فقط تسلط مستقل شده ،کارگران درمقابل شرایط کار مستقل شده( )...برروی خود کارگران
است ...تسلط سرمایه داران بر کارگران بدین خاطر تسلط شئی برروی انسانها ،کارمرده برروی کارزنده ،تولید برروی تولید
کننده است ...این درکل همان رابطه در تولید مادی ،درواقع روند زندگی اجتماعی است ،زیرا این روند تولیدی است ،که خود را
برحوزه ایدئولوژی درمذهب به نمایش میگذارد ،واژگونی ذهنییت درعینیت و برعکس .در نگاه تاریخی این واژگونی بعنوان
نقطه عبورضروری ظاهر میشود ،تا خلق شدن ثروت به چنین عنوان ،یعنی نیروهای مولده بیچون وچرای کاراجتماعی،
نیروهای مولدهای که میتوانند تنها اساس مادی یک جامعه انسانی آزاد را تشکیل دهند ،به ضرر اکثریت اجبار نمایند .میبایست
ازمیان این شکل متضاد عبور کرد ،کامال آنطوریکه انسان باید نیروی فکریاش را ابتدا بعنوان نیروی مستقل درمقابل مذهب
شکل دهد .این روند بیگانگی خود ازکارش است .تا این اندازه کارگر دراینجا باالتر از سرمایه دار قرار دارد ،از آخری که
درآن روند بیگانگی ریشه دارد و درآن رضایت مطلق خود را مییابد ،درحین اینکه کارگر بعنوان قربانی اش برعکس دریک
رابطه طغیانگری قراردارد و آنرا بعنوان روند بندگی حس میکند ( ».کارل مارکس «،نتایج بالواسطه روند تولید» ،انتشارات
دیتس سال  ،009ص  67همانجا]).
 -8افسانه سرائی درباره جهان کنترل ـ هدایت و روبات ساالری
تعجب آمیز نیست ،اگر داستان قدیمی« ترک شطرنج باز» دوباره امروزه طرفدار پیدا کند .درسال 1769یک مکانیک اتریشی
اولین « رایانه شطرنج» ،درواقع یک ماشین شطرنج مکانیکی ،را ساخت .حرکات برروی صفحه شطرنج بعنوان حرکات ماشین
« هوشمند» به نظر میرسیدند و یک عروسک با لباس ترکی این حرکات مکانیکی را برروی صفحه شطرنج جابجا میکرد .این
در آنموقع توجه زیادی را بخود جلب نمود .او حتی درمقابل فردریش کبیر و ناپلئون بازی کرد( وهر دوی آنان را مغلوب نمود).
پالتفرم  -کارمتنوع“ “Mecanical Turkآمازون( )Amazonبه این سبب« ترک -شطرنج باز» نامگذاری شده است  -درواقع
بنوعی کنایه آمیز ،که گویا بشود گفت ،که او نیز فقط چیزی را وانمود می کند و حتی درپشت آن نیزفقط کارانسانی و بدین خاطر،
نزد آمازون استثمار اجتماعی ،درشرایط امروزی ،اما بشکل رازگرانه است.
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« درآن زمان ،درحین اینکه انسانها نمیتوانستند پشت صحنه ماشین را ببینند ،تصور میکردند ،که با یک ماشین شطرنج بازی
میکنند ،امروزه براین تصور باطل هستند ،که گوگل(()Googleصفحهای بر روی شبکه جهانی ارتباطات ،که هرگونه اطالعات
را میتوان درآن جستجو کرد)به تنهائی یاد گرفته است ،تصاویر را بشناسد ،و روبات خودش به تنهائی زبان را کامال و مثل یک
کودک ،بطوردرک مستقیم ،فرا گرفته است»(آنسبورگ ،ص  .)6قدم به قدم خرافاتی نسبت به« خود انجام دهنده» «،خود
سازماندهی کردن خویش» «،درک مستقیم»  «،هوشمند» ،حتی خود« ازخویشتن بیرون دادن » قدم بجلو میگذارد -وحتیاالمکان
نسبت به توانائی بشر دستگاههای خودکار و روبات تکامل یافته پدید میآید .اما همه اینها یک حقه بازی است ،زیرا هرقدم ،هر
( Chipصفحه نازکی که برروی آن ترانسیستورهای زیادی قرار دارد) ،هر  (Sensorشاخک الکترونیکی حساس برای اندازه
گیری درجه حرارت ،فشار یا نور) ،هرعکسالعمل وغیره ازطرف انسان برنامهریزی یا ساخته شده است و بدین خاطر مربوط
 بسته به درجه مطالبه وهوشمندی انسان -اغلب تا تقریبا نادان«هوشمند»  -میگردد .تنها یک برنامه ریزی اشتباه یا تنها یکحادثه پیش بینی نشده( برنامه ریزی نشده یا ناشناخته برای شاخکهای حساس و بالطبع بدون عکسالعمل ازطرف آنها) درماشین
یا حوزه آن -و روبات« هوشمند» خود را بعنوان یک نادان دست و پا بسته برمال میسازد( البته نمیبایست این مفهوم ،همینطور
مفهوم«هوشمند» را بصورت معقول برای یک روبات بکار برد) .هیچ ماشینی نمیتواند توانائی فوقالعاده تطابق وتکامل،
بنابراین تنها هوشمندی واقعی انسانی( منظوردراینجا ضربان درک ،ضربان فعال حساس ،ضربان احساسات و ...قدرت تجربه و
عمل انسانی است) را داشته باشد.
( -46یک مثال از« منظر آینده»  Fraunhofer IAOنشان میدهد ،چگونه بعضی اوقات بدون تعمق استدالل میشود « :بطورمثال باید
امروزه یک ماشین برش لیزری برروی مواد جدید تاکنون بکارگرفته نشده ،کار انجام دهد ،که برای آن هنوز هیچ فنآوری -اطالعات معیّن
شده ای برای روند برش لیزری مورد نیاز برروی ماشین موجود نیست ،بدینسان این اطالعات امروزه یا دستی توسط فردی که ماشین را
بکار میاندازد ،انجام میگیرد یا دستی هدایت میشود .آینده شاید موادخام فنآوری پرورانده شده مناسبی را همراه بیآورد ،یا اینکه ماشین
بتواند خود اطالعات را خودکار ازسیستم ذخیره شده یا حتی از ماشین دیگری بخود انتقال دهد : Fraunhofer- IAO( ».محصول کار
درآینده -چهارمین انقالب صنعتی  ،ص  )58که اینطور! ماشین خودش بطور خودکار ،آنچه را که کمبود دارد ،بخاطراینکه برایش برنامه
ریزی نشده است ،فراهم میکند .ازکجا برای خودش میآورد؟ از موادخام یا از ماشینی دیگر بخود منتقل می کند .چه کسی محاسبات جبری و
اطالعات موجود را برروی موادخام یا ماشینی دیگر ضبط نموده است؟ گویا دراینجا فقط مربوط به جریان انتقال ساده یک واسطه به واسطه
دیگر است ،اما در مکانی باید یک انسان چیزی را برنامه ریزی کرده باشد و درجائی ضبط نموده باشد و ماشین های ما را آنطوری برنامه
ریزی کرده باشد ،که او آنها را ازآنجا برای خود فراهم گرداند).

خرافات نسبت به دیجیتالی کردن یک شکل مدرن رازگرایی رابطه کاال و -سرمایه است .دراینجا دوباره اینطور وانمود میشود،
که ما با اشیاء سروکار داریم ونه با انسانها یا واضحتر  :اشیاء با ما سروکارخواهند داشت .اشیاء و رابطه شئییافتگی بجای
رابطه اجتماعی مابین انسانها و طبقات بنظرمیآید .ظاهرا ماشین ها کار تسمه نقاله و پالتفرم دیجیتالی کارمتنوع را پیش میبرند
و هربار بینیاز ازنیروی کارانسانی هستند -گویا این سرمایه ،یعنی طبقه سرمایه داران نیستند ،که ما را استثمار ،سرکوب کرده،
آزار میدهند ،کارما را تکه تکه وخم و درصورت لزوم ما را به خیابان پرتاب میکنند و غیره  -که باید بمبارزه طلبیده و
سرنگون شود .این رازگرایی مطابق خرافات نسبت به یک فنآوری باصطالح خنثی طبقاتی است ،خرافاتی که بی اختیار در
مقابل دیجیتالی کردن ایستاده وخود ازآن آسمان(ترقی ،دمکراسی« ،آزادی کار» )..یا جهنم («دیکتاتوری بزرگ» ،بندگی و
بیکاری تودهای) را انتظار دارد .درحقیقت همه چیز به تسلط روابط طبقاتی وابسته و یک مسئله مبارزه طبقاتی است.
هرچه خطوط ارتباطی گسترش یافته تر وحیلهگرانه تر ،بیش ازهمه با هرفرد ،باشد ،به همان اندازه بیشتر نقطه شروعی برای
مبارزه طبقاتی ایجاد میشود ،زیرا ازاینطریق هرچه بیشتر قابل تهاجم و ضربهپذیرتر خواهد گردید .خطوط ارتباطی تاکنونی
« جسمانی»(زنجیرههای تحویل دهنده) فعال چنین توانائی را دارا هستند -این هرچه بیشتر صادق خواهد بود،اگر کل زنجیره تولید
و« زنجیرههای ارزش افزائی» در رأس درخطوط ارتباطی تنگ تری باشند .کلیه چیزهائی را که بتوان درجهان اطالعات و
ارتباطات دیجیتالی شده بدست آورد ،ضبط نمود و برنامه ریزی کرد ،می توان همینطور برآن تهاجم و داغان نمود ،آنطوریکه
بتوان یک مؤسسه را اشغال نمود و مدیران آنرا به گروگان گرفت ،میتوان حتی همه «خرابکاریهای فیزیگی  -درسیستم رایانه-
ای» را بعنوان گروگان گرفت .خرابکاری تبهکارانه درسیستم رایانهای ،اما حتی دستکاری درعملکردهای معمولی و ازکار
انداختن سیستم رایانهها و پالتفرمها درصدر برنامه روزانه هستند -چرا نمیتواند حتی یک فعالیت سندیکائی یا سیاسی
خرابکاری درسیستم رایانهای یک حرکت سودمند درتضعیف و فرسوده کردن دشمن طبقاطی باشد؟
عالوه براین داستان ترک -شطرنج باز حتی اجازه یک تفسیر انقالبی تسلی دهنده را میدهد.والتر بنیامین()Walter Benjamin
این داستان را درسال 1940دنبال کرد  « :مشهور است ،که باید دستگاهخودکاری وجود داشته باشد ،که طوری ساخته شده است،
که هرحرکت شطرنج باز دیگری را با یک ضد حرکت پاسخ بدهد ،که برد دربازی را برای خود تضمین میکند .یک عروسک
درلباس ترکی ،قلیان بر لب ،درمقابل صفحه شطرنجی نشسته ،که برروی میز وسیعی گذاشته شده است .ازطریق یک سیستم آئینه
نما اینطوربه نظر میرسد ،که این میز ازتمامی جهات قابل رویت است .درحقیقت یک کوتوله خمیده درآن نشسته بود ،که استاد
در بازی شطرنج بوده و دست عروسک را با نخ هدایت میکرده است ».بنیامین اینطور ادامه میدهد ،که اگر این را برفلسفه و
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تاریخ منتقل کنیم ،سپس به تصویری برخواهیم خورد ،که درپشت این داستان ،که جلوی چشم ما حرکت میکند همینطور یک
«عروسک» عمل میکند ،عروسکی که از جامعه طبقاتی وضرورت ازمیان بردن اش قوانین تاریخی را به نمایش میگذارد -
و« برنده باید همیشه عروسک باشد که آنرا ماتریالیسم تاریخی مینامیم» (« درباره مفهوم تاریخ» ،تز )1خواهد شد ،حتی -با
وجود همه سختی های موقتی!

« پل درآمستردام خود را میسازد» -درباره خصلت بت وارگی کارماشین خودکار یا روبات درسرمایه داری
درپس این خبرغریب فرستنده تلویزیونی اخبار)N 24(4درتاریخ 015/6/17یک پروژه مهیج ساختمان پل خودنمائی میکند «.فعال
ساختمان یک پل ،برنامهریزی ونیروی انسانی زیادی را الزم دارد .ولی محققان ساختمان پلی را برنامه ریزی میکنند ،که
خودش را از کرانهای تا کرانه دیگر ،خود‚ قالب میریزد ’» .حداقل یک تیترخبری پرطمطراق تر بعدی اینگونه بود « :
روباتها پل فلزی را برروی کانال آمستردام قالب میریزند» .پروژه ذکرشده دراواسط اکتبر سال  015دردست اجراء
قرارگرفت .درپایان سال  017ساخت آن تا حدی پیش رفت کرده بود ،که بتوان اولین عکسی از آن درابواب جمعی منتشرنمود.
( -1عکس انتشاریافته بررویhttp://www.google.fr/search?q=3D Br%Ce%BCcke+Amsterdam&client=firefox-
b&dce=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjsu9rMzdTYAhWqLMKHRv3Bm8Q7Aki
)Mg&biw=1384&bih=788

بعدازدوسال،گویا /ازساخت پل تااین زمان ،به اتمام رسیده بود -که این سئوال را برمیانگیخت ،آیا ساخت پل طبق زمان پیش
بینی شده تا سال  018به اتمام خواهد رسید و درخاتمه بدون هیچگونه خطر احتمالی قابل استفاده و دوام است؟ ببینیم که آیا آن به
یک پروژه موفق و انقالبی درفنآوری اعالن شده یا فقط به یک خرابه حیرتآور تبدیل خواهد شد.
صوردیگری تا« قالب ریز» یک پل میشود -آخری بدین خاطر درنظراول خیلی اعجاب برانگیز و
درواقع ازیک قالب ریز ت ّ
غریب به نظرمیرسد(این شاید بکلی یک هدف موردنظر است ،زیرا میخواهند انسانها را به تعجب واداشته و یا اینکه بترسانند).
اصوال یک« قالب ریز» چیست ویا چکارمیکند؟ این با قالب ریز معمولی روبات بکارگرفته شده برای پروژه پل ارتباط زیادی
ندارد -جزاینکه مصالح را بیآورد و مورد مصرف قراردهد « .این شرکت درباره خود مینویسد ، MX3D،روباتهای صنعتی را
با بازوی چندمحوری با ابزارهای  -سه بعدی مجهزمیکند و نرمافزار برای کنترل آنرا تکامل میبخشد...روبات فلزMX3D-
میتواند با کمک فشاردگمههای مختلف مواد فلزی مثل فوالد ،آلومینیوم ،برنز و مس را ‚درهوا’ قالب بریزد .درهنگام عملیات
مقدارکمی از فلزذوب شده توسط روبات الیه به الیه ریخته میشود وسرعت را طوری تنظیم میکند ،که الیه زیرمیتواند سفت
بشود قبل ازاینکه الیه دیگری برروی آن ریخته شود .ازطریق روند سردشدن آهسته ‚عمل قالب ریزی’ کامال آهسته تر از
مصالح دیگر است « ».قالب ریز» چیزی نیست جزیک روبات صنعتی ،یک چنین دستگاهی بهرحال ،که باآن بریده ،تراشیده،
سوراخ ،پیچ ،جوش ،متصل ،رنگ و غیره نخواهد شد ،بلکه برای یک روند تولیدی درنظرگرفته شده است ،که درآن مصالح از
موادخام معین ،دراین مورد تا  1500درجه سانتیگراد فلز داغ شده ،الیه به الیه برطبق یک نمونه دیجیتالی ریخته خواهد شد.

( -روبات صنعتی دستگ اههای حرکت کننده با چندین محور جامع قابل کاربردی هستند ،که حرکات آنها باتوجه به نتایج حرکات آزاد و یا
بخاطر درجات آزاد(یعنی بدون دخالت مکانیکی یا انسانی) قابل برنامه ریزی و درصورت لزوم مجهز به شاخک هستند .آنها با چنگ
انداختن ،ابزارکار یا وسائل تکمیل کننده قابل مجهز شدن هستند و میتوانند کار یا کارهای تکمیل کننده ای را انجام دهند (».انجمن مهندسان
آلمانی  -VDIخطوط اساسی  860انجمن مهندسان آلمانی)
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بنابراین صحبتی از« هوشمندی مصنوعی» نیست ،بلکه فقط یک روبات صنعتی است .برای اولین بار ازچند دهه قبل که روبات-
های جوشدهنده بجای جوشکاران برروی پل قرارگرفتند و قسمتهائی ازپل را جوش دادند ،مطمئنا بعنوان خیلی کمترغیرمترقبه
به نظر نرسید و این حتی یک پیشرفت درفنآوری بود .ازنظرعلمی و فن تولیدی درمورد پل آمستردام جالب است ،خود را با یک
قالب ریز -سه بعدی برای این روش ساختمان فلزی بزرگ درنظرگرفته شده مشغول نمود .جدید دراین پروژه همچنین خود روش
قالب ریختن است ،زیرا نه مانند قالب ریز -سه بعدی معمول دریک « محفظه» “ ،„square boxبلکه« درهوا قالب ریخته»
خواهد شد .مخارج قیمت برای این نوآوری بسیارباال است و در روندی بی نهایت کند .تقریبا سه سال طول میکشد ،تا یک پل با
طول  8متر به پایان برسد -تازه اگر تا ژوئیه  018واقعا به پایان برسد و آزمایشات برروی آن با نتایج مثبت همراه باشد .یک
چنین پلی باین نوع وطول با وسائل مرسوم( جرثقیل ،ماشینآالت دیجیتالی شده ،روباتهای جوش دهنده)...میتواند در مدت زمان
خیلی کوتاه تر و مخارج خیلی کمتری ساخته شود .اما پل آمستردام فعال قدم به یک ناکجاآباد گذاشته است  :نه فقط به یک
ناکجاآباد روش تولیدی ،مشکل قبل ازهرچیزاین است ،که فلز( برعکس موادشیمیائی) فقط با این فنآوری با مخارج بسیار باال-
برای یک بنای باین بزرگی -خیلی سخت قابل استعمال است .درنهایت حتی استحکام وطول عمر آن ناروشن است  -تاکنون بر
روی اشیاء فلزی« قالب ریخته» با نتایج خیلی بدی همراه بوده است(بطورمثال اسلحه ،که حتی خیلی هم سروصدا کرد ،بعداز
پرتاب چند گلوله غیرقابل استفاده شد ،بعضی ازآنها هم ترکیدند).

درحال حاضر پل آمستردام چیزی جز یک پروژه تحقیقاتی و تکاملی نیست .هیچ صحبتی ،ازاینکه بتوان این فنآوری را باصرفه
بکارگرفت ،نیست .درآینده طبیعتا بورژوازی درنظردارد ،که این روش تولیدی ،اگر زمانیبتواند مخارج بسیارباال ،کندی بسیار
باالی فعلی این فنآوری نااستوار ازمیان برود ،بارآوری قابل مالحظه بیشتری ازاینطریق بدست آورد .اما تا آن زمان هنوز
فاصله زیادی است و شاید این فنآوری به بن بست بخورد -مثل خیلی از فنآوریهای « کامیاب»و« رویاها» در دو -سه دهه
گذشته ،از زمانی که سریعا دیجیتالی می شود .شاید بسیاری ازآنها فکرهای بکری بودند ،اما شرایط تکنیکی(هنوز) فراهم نبودند،
اتفاقا آنچه به بخش دیجیتالی ،ابواب جمعی دیجیتالی و پروسهها ،مربوط میشود (نه ماشین و -ابزارآالت ساختمانی) .پل آمستردام
هم ازجهت روباتی شدن وهم ازجهت مصالح کاری قدم به ناکجاآباد میگذارد  :آیا قالب ریختن فلز بدون ستون استحکاماتی -و
بدین خاطر با ریسک امنیتی باال ،خوب پیش خواهد رفت ،چقدر دوام میآورد ،قبل ازهرچیز میتواند این روش درمدت زمان
مناسب به آن حد از رسیدگی تجاری برسد و مورد استفاده قرارگیرد؟ همه اینها را آینده مشخص میسازد.
اما حتی اگراین روش تولیدی زمانی عملی باشد ودرسطح وسیعی بکارگرفته شود ،برپایه وهم وخیال فوقالعاده دریک کارخانه
«خالی از انسان» یا تولید بدون کارگران پیش نخواهد رفت .بحث بدین شکل انجام میگیرد«:یک روبات « مستقل» یک پل می-
سازد .کارانسانی ازطرف روبات انجام خواهد پذیرفت و بدین خاطر دیگربآن احتیاجی نیست .روبات جایگزین انسان خواهد -
شد ».اما درنظربگیریم دراینمورد بخصوص ابتدا روبات جوشکار(و دیگرماشین و ابزارآالت)جایگزین جوشکار(و دیگر
کارگران) و سپس قالب ریز -سه بعدی جایگزین روبات جوشکار شود .بنابراین ما با اقدامهای تعدیلی متعدد و جایگیزینی« ماشین
آالت» درهرکدام ازاین اقدامها بجای نیروی کارانسانی روبروهستیم ،بدین خاطر حتی در دیجیتالی و ـ روباتی کردن .این چیز
جدیدی نیست ،بلکه قانونمندی موزون روند انباشت سرمایه داری است.
( -این درمفهوم مارکسی« سرمایه» افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه ازطریق افزایش نسبی سرمایه ثابت و کاهش نسبی سرمایه متغییر
است).

این از  00سال گذشته تا بامروز همچنان با آزادساختن نسبی نیروی کاروجایگزینی ماشین ودستگاههای خودکار ،شبکه
ارتباطات ،روباتها ...بجای نیروی کارانسانی همراه بوده است .دراین ارتباط باید از سه جهت مورد توجه قرارگیرد :
اوال ساختمان این پل بربنیان ازدسترفتن بیاندازهای ازنیروی کارانسانی به انواع گوناگون قرارگرفته است .سنگآهن باید
استخراج ،حمل ،نگهداری و بعالوه برای قالب ریز -سه بعدی موادخام قابل استفاده تهیه شود .روبات باید تکامل ،ساخته و تولید
گردد .بعالوه باید قبلازآن ،کلیه عنصرهائی که برای موادخام و نیمه پروده الزم است ،تولید گردند؛ بآن بخش ساخت فن ذوب
فلز ،ابزارآالت(بطورمثال گازانبر ،آب پخش کن ،)...شاخکها ،وسایل الکتریکی وباالخره ماشینهای محاسبات آن ،باید تولید
شوند و افزون برآن همچنین قسمتهائی بطورمثال میکروشاخکها باید درجائی ساخته و موادخام برای تولید آن(بطورمثال
کولتان()Coltanاز گنگو( ))Kongoتهیه گردد .برنامهای که روبات« خودعمل کننده» را هدایت میکند ،باید نوشته شود .رایانه-
ای که با آن این برنامه نوشته میشود باید خودش ابتدا تولید شود .آنها وحتی خود روبات هم دوباره برچندین روند تولید اجزاء
ترکیب شده گذشتهاند ،که ازموادخام تا موادنهائی قابل تعقیب هستند .روبات میبایست تحت مراقبت ،کارآمد واحتماال تعمیرگردد
40

(کمترچیزی ازآنرا« خود تعمیرمیکند»!) ،مشگالت فنی مصالح باید شناسائی و حل گردند -روبات یا رایانه نمی تواند اینکار را
بکند ،تنها بدینخاطرکه کسی آنها را درمقابل یک مشکل ناشناخته یا غیرمترقبه نمیتوانسته برنامه ریزی کند .باالخره باید
کاربردش تحت نظارت کامل امنیت فنی ودیگرمقررات قرارداشته باشد .این برشمردنهای ناکامل بخوبی نمایان میسازد ،که
چگونه باید نیروی کار ازدست رفته باشد یا برود ،تا ابتدا روبات و سپس پل ساخته شوند .ملزومات دیگری ،که همینطور نیروی
کاری انسان را طلب میکنند ،تازه دراینجا برشمرده نشدهاند  :بطورمثال زمینههای تحقیقاتی ،ساختارهای عمومی حمل ونقل،
ارتباطات وغیره ،اما همچنین پروژههای ویژه الزم مقتضیات آن(بطورمثال پل آمستردام محتاج تغییرکرانه کامال جدیدی است یا
میبایست دریک محل خالی ازسکنه به آزمایش گذاشته شود ،که مبادا چنین چیزی رویهم فروریزد) .خالصه و مختصر :نیروی
کاری انسانی زیادی در یا پشت روبات خوابیده است ،که اصال یا بهرحال درمدت زمان کوتاه نمیتواند« ماشین» جایگزین آن
شود .تا اینجا درمورد موضوع« پل آمستردام خود را میسازد».
ثانیا هرتغییر فنی دریک پروسه تولیدی باالجبارتحت شرایط معینی ازشکل سرمایه داری یا بامهراین پروسه انجام میپذیرد.
اگریا تا حدی که روبات کارانسانی را غیرضروری سازد ،یعنی اینکه  :شغلهای امروزی یا محلهای کار را غیرضروری کند،
مقصر روبات نیست .این همان بد درک کردن تهاجم درگذشته به ماشینها خواهد بود .تأثیرات منفی برکارگران(بیکاری،
مقررات کاری ،دستمزد و غیره)از تغییرات درپروسه تولیدی برنمیخیزد ،بلکه ازشکل سرمایه داریش ،ازآن ،که منحصرا جهت
اهداف سودبری و ارزشآفرینی سرمایه تولید میگردد .بیکاری بوجود نمیآید ،استثمار نیروی کار افزایش نمییابد ،اگرکه پل
بجای« دست» با جرثقیل ،بجای جوشکار ازطرف یک روبات جوشکار یا حتی قالب ریز -سه بعدی ساخته شود .آن بوجود می
آید ،زیرا سرمایه تمایل به سودحداکثر دارد و دائما کوشش میکند ،سرمایه متغییر(مجموع دستمزد)را کاهش داده وبیکاری را با
اضافه کاری دیگری هماهنگ گرداند .پیشرفت درتکامل نیروی مولد کارانسانی جهتگیریش درسرمایه داری همیشه علیه طبقه
کارگر بوده و خواهد بود.

ثالثا دراینجا بهرحال یک نوع« انتقام مونته زوما » و این پروسه محدودیتش را درخود مناسبات سرمایه داری مییابد.
( « -4محدودیت واقعی تولید سرمایه دارانه خود سرمایه است ،این است  :که سرمایه و ارزش افزائی خود را بعنوان نقطه آغاز و پایان،
بعنوان محرک و هدف تولید ظاهر میسازد؛ که تولید فقط تولید برای سرمایه است و نه برعکس ابزارتولید تنها وسیلهای جهت توسعه دائمی
خود سروسامان بخش در پروسه زندگانی برای جامعه تولید کنندگان باشد(».مارکس « ،سرمایه» جلد سوم ،آثار مارکس -انگلس جلد ،5
ص ))60

مثل هرماشینی ،هر ابزاری ،هروسیله تولیدی و اصال کل سرمایه ثابت(وسایل تولید و کاالهای تولید شده) ،روبات خود درحقیقت
یک تولید مادی تولید می کند ،اما ارزشی تولید نمیکند .زیرا ارزش ازنیروی کارانسانی بدست میآید .روبات ،مثل کلیه سرمایه
ثابت دیگر ،خود درحقیقت یک ارزش دارد ،زیرا خود محصول کار انسانی است ،و این ارزش را متوالیا به تولیدی که کرده
است ،منتقل مینماید -اما به آن ارزشی اضافه نمیکند .ارزش می تواند دریک پروسه تولیدی افزوده گردد ،تا موقعیکه
کارانسانی درهمان پروسه انجام گرفته شده باشد .اما اگرارزشی افزوده نشده باشد ،ارزش اضافی هم وجود نخواهد داشت و
بنابراین هیچ سودی ازآن عاید نمیشود .دریک پروسه تولیدی ،درواقع  -بفرض اینکه  -کامال بدون کارانسانی پیش برود ،ارزش
و ارزش اضافی تولید نخواهد شد .سرمایهافزائی به اتمام و به پایان رسیده است.
( -5سرمایه دار میتواند سودش را بهرصورت ازطریق حوزه گردش سرمایه از ارزش اضافی بدست آمده درجای دیگر تأمین نماید ،اما این
طبیعتا حل مشکل برای کل طبقه نیست).

اما اکنون روند تولید سرمایه دارانه درست مدام تمایل جایگزینی« ماشین» بجای نیروی کارانسانی را دارد .باید این تمایل را
داشته باشد ،زیرا فقط بدینسان سرمایهدارمیتواند بارآوری(تعداد قطعات تولید شده)را افزایش بدهد و مدتزمانی سود اضافه
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کسب نماید .اما ازاینطریق بخش سرمایه ثابت(ماشینآالت ،موادخام وغیره)نسبی همیشه بزرگتر ،کارزنده همیشه کوچکتر می-
گردد .اما این حتی ازآغاز مناسبات سرمایه داری بدین شکل بوده و خود را با کلیه امواج پیشرفت بارآوری شدت بخشیده است،
همینطور با مکانیکی ،خود کار ،همینطور حتی امروزه دردیجیتالی وـ روباتی کردن تولید .ارزش اضافی تولید شده یا نرخاش به
نسبت سرمایه گذاشته شده ،نرخ سود ،تنها اگر مطلقا ازطریق افزایش استثمار باال برده شود ،درمقیاس کل سرمایه سرمایه گذاری
شده (درمثال ما نسبت به مخارج تولید یا قیمت خرید روباتها)نسبی کاهش مییابد .این قانون مارکسی تمایل پائینآمدن نرخ سود
است .اگر تمامی پلها ازطریق قالب ریختن  -سه بعدی ساخته شوند و اگر این بدون نگهداری و تعمیرات انجام پذیرد ،ارزش
اضافی و سودی درپل سازی دیگر وجود نخواهد داشت.
پیوست به« پلی که خود را ساخت».
«اکنون ساخت پل تمام شده است -پل و کلیه چیزها طوردیگری ازآنچه تصور میرفته شده است  .اوحتی نه آنطوری که برنامه
ریزی شده بود درمحل برروی کانال ،بلکه دریک سالن راحتتر قالب ریزی شده است .و درهنگام ساختن نه دو روبات مقابل
یکدیگر ،بلکه چهار روبات مشغول به قالب ریزی فلز با شیوه  MX3Dبودند ...این پل به مقصد نهائی محل تازه درسال 019
منتقل خواهد شد .تا آنموقع محکمی واستواری پل ازهرجهت مورد آزمایش قرارمیگیرد .اگر دیواره کانال تا مونتاژ درعرض
یک سال تعمیر گردد ،بازدیدکنندگان ازچهارگوشه جهان اجازه خواهند یافت به اولین پل درست شده با قالب ریز -سه بعدی قدم
بگذارند(».منبع )ingenieur.de,64018 :

ضمیمه :
آیا برنامه نویسان کارگران مولد هستند؟ آیا آنها متعلق به طبقه کارگر هستند؟
(سئواال تی مرتبط با یک تحلیل طبقاتی« دیجیتالی کردن» یا « کار دیجیتالی »)
درحین بحث درباره طرح متن« جهت دیجیتالی کردن روند تولید» همچنین سئواالتی مطرح گردیدند ،که خود را بخصوص بر
تحلیل طبقاتی کار دیجیتالی یا دراینجا کار روزانه رجوع میدهند.
( -1اینها برمبنای تعریف دایرۀ المعارف  GITO -اقتصاد اطالعات « کلیه عملکردهائی هستند ،که کارهای انجام پذیرفته را تحت بکارگیری
وسائل کار دیجیتالی ،قرار می دهند» .یکباردیگر بخصوص آنگونه عملکردهای انبار شده ای هستند ،که کاربرد خود را تنها درحوزه
دیجیتالی -وفنآوری ارتباطاتی می یابند).

این درواقع موضوع اصلی این شماره انقالب پرولتری نبوده و نیست ،اما ما قصد داریم ،خودمان را درماههای آینده با این
موضوع ازنزدیک مشغول نمائیم .باوجود این دراینجا فعال به چند اشاره بسنده میکنیم.
 -1درسئوال فوق چیزاشتباهی نهفته است ،زیرا خودرا برمحتوای مادی روند کارمربوطه محدود میکند .کارمولد چگونه کاری
است؟ « کارمولد (در سرمایه داری) مفهوم خود را محدود میکند .روابط سرمایه داری فقط تولید کاال نیست ،او خیلی بیشتر،
تولید ارزش اضافی است .کارگر نه برای خود ،بلکه برای سرمایه تولید میکند .بدین خاطر دیگرتنها کافی نیست ،که او اصال
کاال تولید کند .باید بیشازهمه ارزش اضافی تولید کند .تنها کاری مولد است ،که ارزش اضافی برای سرمایه داران تولید میکند
یا به ارزشافزائی سرمایه خدمت میکند( ».مارکس «،سرمایه» جلد  ،1آثار مارکس -انگلس جلد  ،ص  )5و در« نتایج
بالواسطه روند تولید» دراین مورد میخوانیم  « :صرفا تعصب بورژوائی ،که شکل سرمایه دارانه تولید را برای شکل مطلق آن،
بدین خاطرتنها شکل طبیعی تولید ،درنظرمیگیرد میتواند سئوال ،کارمولد و کارگرمولد ازنقطه نظرسرمایه چه هستند را،
اصوال با این سئواالت اشتباه بگیرد ،که اصوال کار مولد چگونه کاری است وخود را بدین خاطر با این جواب بیمورد قانع کند،
که اصوال هر کاری مولد است ،که یک کاال یا یک ارزش مصرفی ،اصوال نتیجه آن باشد(».ص  1همانجا)« کارباهمان محتوا
بدین خاطرمیتواند مولد یا غیرمولد باشد( ».مارکس « ،نتایج بالواسطه روند تولید» ،ص  18همانجا)

4

مارکس دراین رابطه مثالی از« حوزه تولید غیرمادی» میآورد« پرولتاریای ناشری که بافرمان کتابفروش خود کتابهائی،
بطورمثال خالصهای درباره اقتصاد سیاسی  ...تولید میکند» و« آوازهخوانی ،که مثل پرنده میخواند» .این درابتدا ،یعنی اگر
برای خود درنظرگرفته شود...«،یک کارگرغیرمولد است .اما اگر آوازش را برای پول بفروشد ،او مشروط براین کارگر
مزدبگیر یا تاجر کاال است .اما همان آوازهخوان ،اگر ازسوی یک کارفرما(سرمایه دار)استخدام گردد ،که او را وادر به آواز
خواندن کند ،تا پول درآورد ،او یک کارگرمولد است ،زیرا اومستقیم سرمایه تولید میکند(».ص ،18همانجا) معلم بعنوان مثال
بعدی میآید  « :معلم ها درمدارس میتوانند تنها کارگرمزدبگیربرای مؤسسه کارخانه آموزش باشند(».ص )1در« سرمایه»
جلد  1دراینمورد آمده است  « :مجاز است یک مثال(برای کارمولد -توضیح انقالب پرولتری)خارج ازحوزه تولید مادی انتخاب
کنیم ،بدینسان یک معلم کارگرمولد است ،زیرا که او نه فقط مغزبچهها را ارتقاء میدهد ،بلکه خودش را نیزجهت ثروتاندوزی
مؤسسه ،بفروش میرساند .اینکه آخری سرمایهاش را بجای اینکه دریک کارخانه سوسیس ،دریک کارخانه آموزش سرمایه
گذاری کرده است ،هیچ تغییری در روابط نمیدهد «(».سرمایه» جلد  ،1آثار مارکس -انگلس جلد  ،ص )5
محتوای مادی کار« برای تعیین کارمولد کامال بیتفاوت است»(ص 19همانجا)مارکس درانتها بطورجامع« تمایلی(اقتصاد ملی
بورژوائی -توضیح انقالب پرولتری) ،که کارمولد وغیرمولد را ازطریق محتوای مادی آن تعیین مینماید» گوشمالی میدهد(ص
)11و توضیح میدهد که این تمایل قبل ازهمه از« روابط سرمایه دارانه مالکیتی و ناشی ازدیدگاه بتپرستی هستیاش ،آن فرم
اقتصادی تعیین کنندهای که ،مثل  ...کارمولد باشد و غیره را ،بهرحال بعنوان حمل کننده این فرم یا مقوله تعیین کننده خصلت
اضافه شده درنظر می گیرد» (ص )11
این« تمایل» میتواند حتی به درک غلط برنامه ریز منتهی گردد .هرکس ،که اوال کاال یا خدماتی را تولید کند ،بنابراین در روند
تولید ایستاده باشد ،و ثانیا آنرا بعنوان کارگرمزدبگیر دریک روند تولید انجام دهد و سرمایه را افزایش دهد ،بنابراین فضائی
برای روند ارزش افزائی سرمایه ایجاد کند ،کارمولد انجام داده است .هیچ فرقی نمیکند ،که آیا یک نفر کاالی شیئیت یافته یا
خدماتی(به مبحث  6مراجعه شود) تولید کند و هیچ نقشی بازی نمیکند ،که آن مربوط به تولید« جسمانی» یا« مجازی» باشد.

(ـ جهت مورد سئوال قرارداشتن این تفاوت به زیرنویس  بخش اصلی مراجعه شود).
برنامهریز بدینخاطر طبقمعمول یک کارگرمولد است ،چه میخواهد ،که او کاربرنامهریزی را برای روند تولیدی یا یک روند
ارزش افزائی سرمایه(بطورمثال صنعت فوالد یا تسمه نقاله جراحی) انجام داده باشد ،چه میخواهد که تولیدش حتی موضوع
ارزشافزائی سرمایه باشد ،حتی روند تولیدی سرمایه دارانه اصوال مثل رشته -فنآوری اطالعات است.
بااینوجود همچنین برنامه ریزهائی هم درحوزههای غیرمولدی کار میکنند ،بطورمثال درمدارگردش (تجارت ،)...برای سرمایه
پولی (بانکها ،بیمهها)...،یا دردستگاه دولتی تا حوزههائی مانند بورس امالک ،دفاتراسناد رسمی ،...حوزههای زیادی ،که مشترکا
دارای این خصوصیات هستند ،که درآنها هیچ ارزش و بدین خاطرهیچ ارزش اضافی تولید نخواهد شد .اگرکسی برنامه ریز در
چنین حوزههائی است ،او -مثل کلیه کارگران مزدبگیر حتی دراین حوزهها -مولد نیست(و مزدش از ارزشاضافیای پرداخت
میگردد ،که سرمایه دار« ش» آنرا ازدیگرسرمایه داران« مولد»تصاحب نموده است).
 -2تاحد کارگرمزدبگیرمولد اصوال برنامهریز متعلق به طبقه کارگر است .او درحقیقت کارگرمزدبگیر است ،اما دریک حوزه
غیرمولد اقتصاد یا اجتماع ،بدینسان او درحقیقت کارگرمولد نیست ،اما اوبااین وجود کارگرمزدبگیرباقی میماند .پس او
درحقیقت به طبقه کارگر درمحتوای تنگ آن ،هسته مولد طبقه ،که تمامی تولید ارزشاضافی ومجموعه بازتولید اجتماعی در
نهایت برگرده اوست ،متعلق نیست ،اما مسلما بمراتب ،ازآنجائیکه ازطرف سرمایه استثمار میشود ،به طبقه کارگر درمحتوای
وسیع آن تعلق دارد ،زیراکه او نیز ازطرف سرمایه استثمارخواهد شد .استثمارش درحقیقت نه درتولید ،بلکه درمدارگردش یا در
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دیگر حوزهها انجام میگیرد ،اما به سرمایه داران« خود »اجازه میدهد ،که ارزشاضافی خارجی ،بخشی ازارزشاضافی
حوزههای مولد ،را تصاحب کنند.
 -3عالوه براین مسلما طبقه کارگر یکدست نیست ،بلکه قشر بندیهائی درون طبقه قابل مشاهده هستند  :دربین طبقه کارگر در
محتوای تنگ آن(اقشارمرکزی) ،که بیش از یا بهرحال مافوق ارزش نیروی کار پرداخت میگردند(همیشه بیشترحتی بیشازحد
درزیر آن) ،کم وبیش درجایگاه بهتری ،بخشا مستقیم ،بخش ممتاز طبقه تا به جایگاه افسران و درجه داران سرمایه ،کم وبیش
سخت تکامل یافته و کم و بیش اشرافیت کارگری وسیع قرار دارند.
 -4بسیاری ازکارکنان ،مابین آنها حتی برنامه ریزها (و دیگر«کارگران دیجیتال»)خیلی کم هم نبوده ،که کارگرمزدبگیر نیستند،
زیرا آنها کارشان و نه نیروی کارشان را میفروشند .بااینوجود باید توجه کرد ،که بسیاری ازآنها فقط درشکل حقوقی وبنابراین
بظاهر کارشان را ،اما درواقعیت نیروی کارشان را میفروشند .متاسفانه با مستقلها -و بظاهرمستقلها آگاهی مهآلود همراه با آن
بااینوجود یک مشکل باقی میماند(هرچه وضعیتشان بدترشود ،بهمان اندازه بیشترتصورمیکنند ،که «غیرمستقلها» درمقابل
آنها بامزیت ترند ،و بهمان اندازه کمتر درک میکنند ،که آنها خود را به شکل نادانهای  -مستقل درآوردهاند).
 -5بدون عمیقتر کردن چنین پرسشهای تحلیل طبقاتی و دراینجا دانستن اینکه اصال نه برنامه ریز (بلکه انواع بسیارگوناگون،
طبقات و درسطوح مختلف از برنامه نویسها ،دربین آنها کارکنان مولد وغیرمولد ،فقیرشده و دارای مزیت وغیره) وجود ندارد.
 ما تأکید میکنیم ،پرسشی که آیا برنامه ریزیک کارگرمولد است و به طبقه کارگرتعلق دارد ،با محتوای مادی کارش یا بامحصول کارش ارتباطی ندارد .محصولکار برنامهریز ازنقطه نظر ارزش افزائی سرمایه یک کاال مثل تمامی کاالهای دیگر
است  -عالوه برآن -این یادآوری بعضی از مادیگران -بتپرست! است -کسی ،که خود را دریک کاالی« واقعی» ،دریک روند
کار شیئیت یافته جداشده ازمحصول کار(برنامه ،لگاریتم ،سیستم کار)... App ،مادیت میبخشد.
 -6ازآنجائیکه سردرگمی زیادی دراین مورد غالب است ،توضیحی درباره آن ،که کاالها و کارهای خدماتی چه هستند ،همینطور
ارتباط آن دراینمورد ،یا اگر جواب مثبت است چه رابطهای به سئوال مطرح شده از کارمولد و کارغیرمولد و تعلق طبقاتی دارد.
سردرگمی تا آنجائی پیش میرود ،که آنها خصلت بارآوری محصول کار از کارهای انجام شده« غیرمادی» را نفی میکنند،
زیراکه این کارها خود را دریک تولیدمادی آنسوی روندکار شیئیت نبخشیده است .محصولکار چنین کارهائی بهرحال محصول-
کار است ،فقط محصولکاری ،که ویژگیاش درمقابل کاالهای مصرفی درآن است که محصولکار هیچ شکل شیئیت یافته مستقل
کار انجام شده را بخود نمیگیرد ،بلکه خود را درکارانجام شده مادیت بخشیده و درآن کامل میشود .چنین کارانجام شدهای
کارمولد است -مشروط براین که در روند ارزش افزائی مناسبات سرمایه دارانه انجام گرفته باشد .سرمایه دراینجا سرمایهگذاری
شده همان روندگردش را مثل هرسرمایهای طی میکند -فقط با ویژگیای« ،که (کاال)» استحاله میشود(مراجعه شود به مارکس،
« سرمایه» جلد  ،آثار مارکس -انگلس جلد  ،4بخش اول  «:استحاله سرمایه»،نقل قول بعدی نیز ازهمانجا) .یک مثال :اگریک
کارخانه کاالی فلزی یک قیچی برای کوتاه کردن مو تولید کند« ،مسلما» مربوط به یک کاال می شود .اگریک آرایشگر این قیچی
را برای حرفه کوتاه کردن مو استفاده کند ،او کاری را انجام داده است ،که خود را نه مستقل ،یعنی درشکل جدا از روندکار
شیئیت یافته و بدینخاطر نمیتواند حتی بعنوان کاال دربازار گردش نماید.
( -مگر که ،مشتری سرآخر زینتمویش همراه پوستسرش برداشته شود ،به اقتضاء دباغی گشته و دربازار پوستسر معامله گردد .سپس
پوستسر یک کاال خواهد بود -اما کاالئی ،که نه ازطرف آرایشگر ،بلکه ازطرف دباغ پوستسرتولید شده است ،نه محصولکار آرایشگر،
بلکه محصولکار دباغ پوستسراست .اگر این حرفه سرمایه دارانه اداره شود ،آنگاه  -مثل قیچی -و محصول کار آرایشگر -کارمولد خواهد
بود).

« محصولکار(کارآرایشگر -توضیح انقالب پرولتری) جدائی ناپذیر ازعمل تولید کننده است «(».نتایج ،»...ص  )1اما بااین-
وجود هردو ،هم قیچی وهم محصولکارآرایشگر ،تولید کاال هستند ،در هردو شاخه کار تشکیل دهنده ارزش بکار رفته است و،
اگر هردو حرفه سرمایه دارانه اداره شوند ،هردو تولید کننده ارزشاضافی سرمایه هستند و درآنجا کارمولد انجام پذیرفته شده را
به نمایش میگذارند « .شاخههای صنعتی مستقلی وجود دارند ،...که درآنجا محصولکار روندتولید هیچ تولید شیئیتیافته جدید،
هیچ کاالئی نیستند.
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(  -4مارکس دراینجا از« شاخههای صنعتی مستقل» صحبت میکند ،زیرا درون روند تولیدی درمکانهای زیادی چنین کاری انجام می-
پذیرد ،اما بهرحال بعنوان بخشی از روند و نه بعنوان شاخههائی از کسب وکار مستقل ،بدینسان که(بخش)تولیدشان مستقال دربازار ارائه
نمیگردند).
مهم ازنظراقتصادی (که درگذشته بود ،امروزه خیلی ازچنین« صنایعی»وجود دارند -توضیح انقالب پرولتری) فقط صنعت
ارتباطات ،اصوال چه میخواهد صنعت حمل و نقل برای کاالها و انسانها ،چه انتقال تنها اخبار ،نامهها ،تلگراف و غیره باشد .آ.
چوپروف( )A.Tschuprowدراینمورد میگوید  ‚ :تولید و مصرف ...بعنوان دو عمل مجزا از مکان و زمان ظاهرمیشوند
(معموال -توضیح انقالب پرولتری) .درصنعت حمل و نقل ،که محصول کار جدیدی تولید نمیشود ،بلکه فقط انسانها و چیزها را
جابجا میکند ،این دوعمل برروی هم میافتند؛ خدمات{جابجا کردن}باید درهمان لحظه مصرف شوند ،که درآن تولید میگردند’ .
نتیجه -چه انسانها وچه کاالها حمل شوند -تغییرمکان هستی آنها ...آنچه که صنعت حمل و نقل میفروشد ،خود تغییرمکان است.
اثرمصرفی منتج ازآن جداناپذیر از روند حمل ونقل ،یعنی متصل با روند تولید صنعت حمل و نقل است .انسانها و کاالها با وسایل
نقلیه سفر میکنند ،و سفرشان ،حرکت مکانیشان ،بهرحال متأثر از روند تولیدی است .اثر مصرفی فقط درهنگام روند تولیدی
قابل مصرف است؛ آن بعنوان یکی از روندهای مختلف شئی مصرفی ،که ابتدا بعداز تولیدش بعنوان کاالی تجاری معمول باشد،
بعنوان کاال درگردش باشد ،موجودیت ندارد .ارزش مبادله این اثرمصرفی اما ،مثل تمامی کاالها ،ازطریق ارزشی که درآن
عناصر تولیدی مصرف شده (نیرویکار وابزارتولید) باضافه ارزش اضافی ،درکاراضافی که کارگران شاغل درصنعت حمل و
نقل تولید کرده اند ،معین است .حتی در رابطه با مصرفاش این تأثیرمصرفی خود را کامال مثل کاالهای دیگر نشان میدهد .اگر
منحصربفرد مصرف شود ،بدینسان ارزش آن با مصرف شدنش ناپدید میگردد؛ اگر مولد مصرف شود ،آنطورکه خود یک
مرحله تولیدی در کاالی دیگر باشد ،بدینسان ارزش آن بعنوان ارزش پیش پرداخت شده برروی کاال انتقال مییابد .بنابراین
فرمول پ -ک ...ت(ک) -پ +برای صنعت حمل ونقل خواهد بود ،ازآنجائیکه خود روند تولید ،نه دریک پروسه تولید جداشده
ازآن ،پرداخت و مصرف خواهد گشت(...درحالیکه) پ +دراینجا شکل تغییریافته اثرمصرفی بوجود آورده شده درحین روند
تولید(است)(».مارکس «،سرمایه» جلد  ،آثار مارکس -انگلس جلد  ،4ص )60

 -7برگردیم به سرتیتر یا سئوال اصلی .چرا ،به محض اینکه چنین سئوالی مطرح میگردد ،بالفاصله برنامه ریز مدنظر میآید؟
این بهیچوجه برای کارگری ازاین نوع ،که با ابواب جمعی دیجیتالی و روند کارخود را مشغول داشته است ،نیست ،بلکه فقط
برای یک اقلیت ناچیز ازآنها است .شاید به علت اینکه دراین تصویر ،از دنیای اعجاب انگیز رشته -فنآوری اطالعات ترسیم
میگردد ،کارپرمهارت ونبوغ زیاد دریک جهان افسانه ای« مجازی» میدرخشد .درحقیقت این با کار پرمشقت توده عظیم برنامه
ریزها هیچ ارتباطی ندارد ،اما تصویر برنامه ریز درمالء عام مقداری ازاین جو تأثیر میپذیرد ،بهرحال در نگاه افراد سادهلو که
اصال اطالعی ندارد ،چگونه و درچه شرایط کاری بطورمثال سه هزار« برنامه ریز» تیم -فنآوری اطالعات در زیمنس اتریش
(برنامه ریزی و سیستم مهندسی)()PSE = Programm and System Engineeringکار کردهاند و بر آنها چه گذشته است،
وقتیکه این تیم در اتریش عمال درده سال پیش کنارگذاشته شد « .زیرا که بعضیها درتاریکی و بعضیها در روشنائی هستند ،و
انسان فقط آنهائی را میبیند که در روشنائی هستند ،و آنهائی را که در تاریکی هستند ،نمیبیند(».برتولد برشت) برنامه ریزها
فقط درصد ناچیزی از توده میلیونی کارگر دیجیتال هستند.
 -8ما حاال اصال صنعت و دیجیتالی کردن  ،که درآنجا انجام میپذیرد و ما درمتن به آن پرداختهایم ،ترک میکنیم ،و خودمان را،
درحوزه دیگری  -بطورمثال تحلیل طبقاتی کار دیجیتالی -مشغول میداریم .نکته اصلی این است ،که دیجیتالی کردن روندهای
صنعتی(بطورمثال درصنعت فوالد) بهرحال وباوجود تمامی دیجیتالی کردن این روندها صنعتی باقی مانده ،درآن جاگرفته ،در
زیر تسلط « قوانین» آن قرارداشته ،هیچ رد پائی از زندگی مستقل« مجازی» موجود نبوده  -درحالیکه اینجا تکاملهائی ،که خود
تنها درحوزه صنعت اطالعات ـ وارتباطات صورت می پذیرد ،قابل تفکیک هستند .ما از آخری مثالی را انتخاب میکنیم ،یعنی
طرح برنامه پشتیبانی شده شبکه جهانی ارتباطات.
( -5ما خود را دراینجا برنتایج بررسی تجربی و بعضی از مالحظاتی از آلتنرید( )Altenriedمتکی میکنیم  « :طرح برنامه بعنوان
کارخانه .کار خانگی گوناگون ،تیلوریسم دیجیتالی و گوناگونی کار» در  PROKLA :شماره .)187
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این حوزه بدرستی توجه زیادی را بخود جلب میکند ،اما باوجود وسعت توسعه یابندگی اش ،محاسبه شده برحسب مجموعه
صنعت ،همچنان مثل گذشته یک پدیده پیرامونی مهم کارمزدی است و این همینطور بدالیلی ،که با روندتولیدی گوناگون ضروری
واقعی سروکار دارد ،باقی خواهد ماند .او یک نمونه از کارمزدی را مجسم مینماید ،که درشرایط کاری بیش ازاندازه سخت،
حتی به نسبت زیادی درحد گدائی ،همیشه دراین یا آن مقیاس از ارتش ذخیره صنعتی میبایست درنظرگرفت .دراینجا بطورمثال
مربوط میشود ،به بیش از میلیون در سربازان آزاد( )Freelancer.comکارگرخانگی ،باالتراز 1میلیون آماده به کار
( ،)Upwork.comتا  500هزار در ترک مکانیکی( )Mechanical Turkآموزون(( )Amazonاینها بزرگترین درنوع خود
هستند) .تمامی اینها وظائفی را ،که گویا« درواقع» میتوانند رایانه ،طرحهای برنامه( Apps ،)Plattformenوغیره بعهده
بگیرند ،اما در واقع نمیتواند انجام دهند ،بعهده میگیرند .اولین طرح چنین برنامه ای ترک مکانیکی آمازون بود .او دراصل
برای نیاز خود آمازون تکامل داده شد بود .ابتدا آمازون امتحان کرد برای خرید ازطریق رایانه ،نرم افزاری را تکامل دهد ،که با
اطمینان بتواند تولیدات مضاعف ونامناسب برروی شبکه صفحه اصلی را شناسائی کند ،ارائه دهد .این پروژه اما خود را برای
رایانه ای کردن بیمصرف نشان داد و بدینسان برای ترک مکانیکی ،طرح یک برنامه کارخانگی گوناگون جدید( Crowdwork
 )Plattformتکامل داده شد .کارخانگی گوناگون  :که بعنوان کارگران کارمزد ساعتی ودقیقهای مطبوعات دیجیتالی
راازمدفوعات« مجازی» ،علفهای هرزه و دیگر امتناعات نظافت کنند ،آنها درخواستنامههای داوطلبان را درحفاظت رایانه
سازماندهی میکنند ،آنها به « هوشمند مصنوعی» دراین راه کمک میکنند ،تا بشناسد ،که آیا بطورمثال برروی یک عکس
انسانی به تصویر کشیده شده است یا نه ،آنها میتواند تشخیص دهند ،که آیا دوچیز ازیک نوع هستند یا نه(زیرا آنها تنها خود را
دریک چیز بیاهمیت ازیکدیگر متمایز مینمایند) ،آنها تشخیص می دهند که آیا یک نشانه خطی ،ترجمه زبان رایانه وغیره کامال
بیمعنی و...هستند ،چه در«طبقه بندی عکسها ،نسخهبرداری ،جورکردن لیست آدرسها ،تعقیب کردن آدرسهای الکترونیکی،
نظرسنجی یا متنهای کوتاه ،از رمز درآوردن دستنوسها» -درهمه جاها به نیرویکار زنده نیاز خواهد بود «.اقتصاد دیجیتالی
مملو از مثالهای زیادی برای جاهای خالی ،که درآنها لگاریتم درکار محتمل شمرده میشوند ،اما درواقع نیازمند نیروی
کارانسانی است .آیا ماشینهای جستجوگرتنظیم کننده (و این با نتایج تاکنونی -توضیح انقالب پرولتری)مندرجات معتدل شده،
بنابراین معتدل سازی محتوای ابواب جمعی اجتماعی و ایجاد میدان ،یا اطاق جداگانه کلمات  :کار زنده مرکزی برای اقتصاد
سیاسی و زیربنای دیجیتال شبکه جهانی ارتباطات است(».کلیه نقل قولها از آلتن رید( ،)Altenriedدر  PROKLAشماره ،187
ص  175همانجا)
دراین کارخانگی گوناگون ،مهآلود وغیره امروزه مطمئنا چندین میلیون انسان درسراسرجهان کار می کنند .توده عظیمی ازآنها
یک کارجدا ازهم بدوی برمبنای قطعه کاری «-انعطاف پذیر»و هرلحظه قابل دسترس ،وظائف کوچک بیاندازه درجه بندی شده،
سازماندهی شده ،با دستمزدهای خجالتآور( در ترک -مکانیکی بطورمثال جهت تشخیص درست یک دوباره کاری   :سنت در
هرموردی) ومسلما تماما خارج ازهرگونه حقوق کاری و اجتماعی است(حتی درکشورهای امپریالیستی و تکامل یافته سرمایه
داری) .کار مزدها در ترک -مکانیکی به نسبت وظائف وسرعت کار در ایاالت متحده آمریکا بین  1تا  5دالر درساعت قرار
دارد .خیلیها آنرا بعنوان« درآمد ناچیز» یا شغل جانبی انجام میدهند ،اما« کارخانگی گوناگون» تمام وقت در ترک  -مکانیکی
یک اقلیت نسبی را تشکیل میدهد .طبق یک بررسی سازمان جهانی کار( )ILOترک  -مکانیکی منبع درآمد عمده  %8از
کارگران ایاالت متحده آمریکا و  %49از هندیها (یعنی کارخانگی گوناگون تمام وقت) است ...درآلمان ،جائیکه تاریخ کارخانگی
گوناگون جوان است ،تاکنون ...بندرت کارگران تمام وقت وجود دارد ،درآمد مثل همیشه یک تکمیل کننده درکنار درآمدهای دیگر
است و اغلب درمحدوده  0تا  00یورو درماه قرار دارد(».همانجا ،ص )185
اینجا کم وبیش یک« بازار سیاه» خود را تکامل داده وایجاد شده است ،به گفتهای یک« شبکه تاریک» برای کارمزدی ،با
مشخصه اساسی بیحقوقی ،انعطاف پذیری و کاهش مزد میباشد .تمامی اینها ناگوار ،اما بهرحال مطابق با زمان ،هستند ،دراینجا
اما با عملی شدن افراط آمیزی همراه است .ولی این شکل از استثمار فقط درمورد کار بخصوصی قابل استفاده است .هرکاری
قابل جدا شدن ازهم برای وظائف کوچک نیست ،تمام چیزها تقسیم پذیر نیستند (فقط متشکل ازعناصربیاندازه قابل تقسیم وقابل
اتصال بهم) ،هرچیزی را نمیتوان ازمنبع خود خارج کرد ،خیلی از کارها به نیروی کار متخصص نیاز دارد ،کمتر کسی می-
تواند با نیروی کار کامال غیرمتخصص کارش را پیش ببرد ،خیلی از کارها محتاج ترکیبی از روند کارهای گوناگون ،خیلی از
کارها خالقیت ،بدین خاطر کامال شکل سازماندهی دیگری از کار واستثمار را طلب میکنند .تولید اجتماعی بهرحال هرچه بیشتر
تولید اجتماعی باقی میماند ،حتی اگرکه او درحاشیه منازعه اینجا یا آنجا دوباره غیرتولید اجتماعی ،یعنی فرضا یا به نسبت شکل
و ظاهرش با -اصالت فردی گردد .روند تولید وبازتولید اجتماعی واقعی فقط خود دربخش ناچیزی از کارخانگی و مه آلوده انجام
پذیراست.
این تغیییری درآن نمیدهد ،که کارخانگی گوناگون ،تاجائیکه آن یک تکامل جدید را نمایندگی کند ،یک نشانه بروزمهم تکامل
سرمایه داری وبدین خاطرمسئله مبارزه طبقاتی است ،زیراکه یک بخش وسیع طبقه کارگر درسراسرجهان تحت سلطه« تیلوریسم
دیجیتالی» قرارگرفته و این رل مهمی را دررقابت سرمایه داری پرداخت دستمزد ،درپرداخت مزد زیر ارزش واقعی آن ،بازی
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میکند .کارخانگی گوناگون مثل دیگر حوزههای کاردیجیتالی نیز همیشه حوزههای آزمایشی ،پروژههای آغازین ،شاخهائی برای
تهاجم اصلی علیه طبقه کارگر درتمامی زمینهها هستند.
 -9کارخانگی گوناگون بنوعی یک شکل مدرن ازکار کارگاهی یاخانگی بدنام درقرن نوزدهم است(که شاید درتاریخ مشهور
ترین آن قیام نساجان شلهزیین(()Schesienآلمان) ،1844قبل از انقالب 1848است) .این مقایسه بیدلیل انجام نگرفته است :
دستمزدهای بسیارپائینتر از ارزش واقعی نیروی کار ،کارروزانه نامحدود ،بیحقوقی کامل ،رقابت نامحدود مابین همدیگر ،اجبار
به« استثمار کردن خود» .و انشقاق درکار ومنفرد کردن آن مثل گذشته ،تنها اینکه دراینجا و امروزه« معموال یک طرح برنامه
برمبنای شبکه جهانی ارتباطات واطالعات بعنوان زیرساختار مرتبط کردن خدمت میکند»(همانجا ،ص )175این -بطورمثال
درمقایسه با کارگاه نساجی در بنگالدش -هرگونه سازماندهی اتحادیهای کارگری و جنبشی را مشکل و مانع دیگری را ایجاد می-
نماید ،که باید برآن غلبه نمائیم .اما دیر یا زود این روندتکاملی تحت شرایط فشارواقعیات یک شکل جدید ازسازماندهی و مبارزه
را خلق خواهد کرد (و این هم اکنون درشرف انجام است) .و احتماال شکل خیلی قهرآمیزی بخود خواهد گرفت .حاکمیت جنبش-
های اتحادیهای تحت فرماندهی « اشرافیت»بورژوائی به این بخش ازطبقه اهمیتی نمیدهد و فقط درحاشیه به آن توجه دارد-
اگرکه آنرا حتی بعنوان « رقیب کثیف» به مبارزه نطلبد .ما میبایستی مثل گذشته خودمان را در استراتژی بر متراکم کردن بی
اندازه طبقه کارگرمتمرکز کنیم ،زیرا درآنجا همانند گذشته درباره سرنوشت هراعتصاب ،هراعتصاب عمومی ،هرطغیان و
باالخره هرجنبش انقالبی اتخاذ تصمیم گرفته خواهد شد ،فقط درآنجا میتوان تمام کشور را فلج نمود و به بورژوازی بعنوان کل
اش ضربه زد ،صرفنظرازیک انقالب واقعی سوسیالیستی .اما ما همزمان میبایستی(ازطریق کارتحقیقاتی ،مبارزات عملی،
بررسی تجربه های جنشهای واقعی و مبارزات «)...تعمق کنیم» ،چگونه میتوان به این بخش از طبقه ،که درحوزه دیجیتالی خود
را به کارمشغول داشته است ،نزدیک شد ،چگونه اشکال مقاومتی درآنجا یافت میشود و اشکالی ،که مبارزه طبقاتی را درآنجا
شکوفا میکند ،موجود هستند وخود را با حوزههای دیگر مرتبط مینمایند .بهرحال فعال« نشانههائی ازسازماندهی مبارزات
کارگری وجود دارد .درآنجا درمیدان شبکه جهانی ارتباطات و اطالعات و ابواب جمعی اجتماعی بعنوان مکانهای مرکزی می-
توانند کارگران با یکدیگر آشنا شوند و درباره مشکالت وخواستههایشان به تبادل نظر بپردازند ،ودراینجا فعال لیست درخواستها
و صحنههای مبارزاتی بوجود آمدهاند .یک نقطه شروع دیگرکار مداخله تاکتیکی در فنآوری...است(که به کارگران اجازه می-
دهد)،خودشان را در روندکار ،بویژه درمقابل وظائف باپرداخت مزدکم یا کاردرشرکتهائی با مرام و اخالق پرداخت مزد
درسطح نازل ،متقابال هشدار داده و ازآن امتناع ورزند .این حداقل شکلهای اولیه اعتصاب درکار دیجیتالی میباشد ...بدین
طریق کارگران  UberEat, Foodoraو  Deliverooتحت شدیدترین شرایط درمکانهای مختلف در اروپا نشان دادند ،که خود
میتواند در طرح برنامههای سرمایهداری ،مبارزات کارگری را با موفقیت پیش ببرند(».همانجا ،ص )190
( -6آشکارا قابل رویت و بهمان نسبت آبستن تصادمی بیشتر از کارخانکی گوناگون پدیدههائی دراین حوزه سربلند میکنند ،جائیکه طرح
برنامههای دیجیتالی بعنوان محلل وظائف خدماتی«جسمانی» عملکرد دارند .بعنوان مثال  Uberبعنوان رقیب تاکسی  Airbnbبعنوان رقیب
هتلها وغیره ،خدمات پیکی و ارسالی وغیره و غیره و درجاهائیکه بدین خاطر تصادمات « جسمانی» را بدنبال دارد .اما این داستان
دیگری است که با دیجیتالی کردن فقط تا این اندازه ارتباط دارد ،که برای آن شبکه جهانی ارتباطات و اطالعات الزم خواهد گشت (شکلهای
اولیه « مشابه» بطورمثال« تاکسی شخصی» ،مسافرخانههای شخصی وغیره حتی ازمدتها پیش ،درخیلی ازکشورها حتی در وسعت زیاد،
وجود داشتند).

 -10منفرد و منشعب کردن روندکار درحقیقت در کاردیجیتالی به حد افراط آمیزی درآمده است ،اما باصرفه کردن سرمایه دارانه
از دو تا سه دهه دروسعت زیادی همراه باآن است .سپردن بعضی از کارها به مؤسسههای دیگر برای کاهش دادن مخارج
( ،)Outsourcingدوباره قانونی کردن وگسترش اجاره دادن نیروی کار یا کارنیمه وقت امثال قراردادهای کار زنجیرهای،
ظاهرا مستقل بودن « ،شرکت با مسئولیت محدود -من»آلمانی( ،)Ich-AGsازهمه بیشتر “ ،„start-upsگسترش « ظریف» به
کاراجباری ،اغلب بدون پرداخت مزد یا با پرداخت ناچیز تحت بهانه مدت زمان کار امتحانی ،کارآموزی وغیره -تماما دراین
جهت ،با یا بدون دیجیتالی کردن هستند .اما اگر مبارزه طبقاتی ازاین طریق مشکل شود ،انزجار برچنین فوق استثماری باوجود
تمامی این ترفندها بروز خواهد کرد واحتماال ،زیرا که مدت زمان طوالنی انبار شده است ،خیلی باشدت و قهرآمیزتر ،متناسب با
اشکال تظاهراتی وسازماندهی حتی دراین حوزه سخت سربرخواهد آورد ومبارزه طبقاتی را درمجموع بجلو سوق خواهد داد.
آلتن رید(( )Altenriedدر  PROKLAشماره  )187درست میگوید ،زیرا او( در یک بیان سوسیالیسی -پروفسورمآبانه) می-
نویسد ،که مثال شرایط کارخانگی گوناگون«بزرگترین مانع برای سازماندهی شدن وتوانائی کشمکش(؟)کارگران را(بنمایش می-
گذارد)» .او در ادامه مینویسد ،که « کاردستجمعی ،کار درکارخانههای بزرگ را بنوعی بطور خودکار بهمراه خود داشت ،در
تیلوریسم دیجیتالی تازه(باید) ایجاد گردد»(.همانجا ،ص  )190اوال دراینمورد باید گفت  :این میسر است ،زیراکه بدیل دیگری
وجود ندارد .ثانیا او دراشتباه است ،اگر مینویسد ،که کار درکارخانههای بزرگ ضرورت« کاردستجمعی»را «بنوعی خودکار»
با خود بهمراه دارد یا میآورد .ما همگی به خطوط انشعابات ومانورهای بدون جهتیابی وتخریب آمیز بورژوازی آشنا هستیم.
حتی« در کارخانههای بزرگ» همبستگی طبقاتی(« کاردستجمعی») وبهم پیوستن درمبارزه« بنوعی خودکار» فراهم نمیگردد.
حتی درآنجا آگاهی طبقاتی واتحاد طبقاتی باید همیشه بدست آورده شوند .منفرد کردن ،جدا کردن وانشعاب دراشکال گوناگون فقط
درکار دیجیتالی وجود ندارد و بسیاری ازآنها ،آنچه که بعنوان استثمار افراط آمیز و پست کردن کار سربرمیآورد (تهی کردن
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ازهرگونه کار -،حقوق اجتماعی ،فشارافراطی بردستمزد  ،)...آئینه تمامنمائی است ،که اگرطبق تمایل بورژوازی پیش برود ،این
مسیر به کجا ختم خواهد شد.
اقدامات مقدماتی/جمعآوری اطالعات

« فوالد -چهارمین انقالب صنعتی » -صنعت فوالد /آلمان
«مؤسسه فوالد ( »Vdehقبال :انجمن کارخانه ذوب آهن آلمان) سازمان مشترک فنآوری -وعلمی صنعت فوالد آلمان در
دوسلدورف است( .):www.stahl-online.deHomepageمقالههایمتعددیدر:
()http://www.stahl-online.de/index.php/service/publikationen/jahresbericht-engagement-fuer-stahl/
گزارش سالیانه  017در رابطه دیجیتالی کردن حول و درباره صنعت فوالد اختصاص یافته است.
( -1تغییردیجیتالی در شبکه ارزش افزائی فوالد(ص 11همانجا) ،کارخانههای زنجیرهای شرکتهای فوالد سازی را کارآمدتر میکنند (ص 0
همانجا) ،دیجیتالی کردن درصنعت فوالد(ص  8همانجا))

گزارش سالیانه خود را دوباره برمبنای گزارش جامع« تفسیر از فوالد -چهارمین انقالب صنعتی برای صنعت فوالد» مبتنی
گردانده است ( .)www.bv.de/dms/zbw/886145139.pdfمیتوان ازآن تصویری بدست آورد ،که چه عملی صنعت فوالد
آلمان دردیجیتالی کردن انجام میدهد ،چه چیزی را دراین ارتباط درآینده مدنظر دارد و چه خدمتی را میخواهد به بورژوازی و
تبلیغات اعالن شده «چهارمین انقالب صنعتی» دولت بعهده بگیرد .این همیشه خوب و الزم است ،که درمورد مسئله دیجیتالی
کردن ،مشخص وشفاف صحبت کرد ،زیرا  %95ازتمامی آثار درباره دیجیتالی کردن ،حتی آنهائیکه درباره« چهارمین انقالب
صنعتی »هستند ،فقط ازلفاظه گوئی تشکیل یافتهاند ،ازلفاظهگوئیهای صنعتی تا چرندیات فیلسوفمآبانه و ثابت میکنند ،که
نویسندگان آنهاهیچگونه عالقهای به پروسه تولید درصنعت ندارد .اگر بتوان چیزی دراین مورد دانست و فهمید ،میبایست از قله
جهانمجازی به دنیای واقعی پائین آمد .این گزارش سالیانه (صرفنظر ازچرندیات بی اساس ،که وسیعا برهسته منطق پاشانده شده
است)

( -گزارش سالیانه دیجیتالی کردن هسته منطق خود را با عبارات توخالی برروی هم میچسباند.همه چیز میبایست « بهتر» و« انعطاف
پذیرتر» گردد ،هرمقررات نازلی « استراتژی بهترترشدن است ،تغییرات« انعطاف پذیرکردن ،مؤثر وسودمندتر کردن» و صفت« هوش
مند» درهردوسطری میآید وحتی لغت« قشنگ» هرچه بیشتر مورد عالقه میگردد .همه باهم در« ارتباط» هستند و« شرکتهای ما به
کارخانههای آموزشهوشمندان تبدیل میشوند»(توجه کنید :نه به کارخانههای آموزش نادانان)).

نه حول منطق« هوشمند» و« قشنگ» ،بلکه خیلی ساده حول باصرفه کردن روند تولید دور میزند ،تا شبکههای ارتباطی سرمایه
فوالد مابین یکدیگر و ارتباط تشان با دیگر بازیگران درمدارسرمایه (ارسال کنندگان کاالها و کارهای خدماتی و مشتریانشان)
برقرار بماند .دقیقا حول باصرفه کردن بیشتربراین حوزهها دور میزند ،زیرا« صنعت فوالد فعال چندین پروژه دیجیتالی کردن را
عملی کرده یا میخواهد عملی گرداند»(ص .)8
مهمترین آن ،کم وبیش در جزئیات به برنامههای مشخص و ایدهها در صنعت فوالد ،یعنی پروسه -تولید درشرکت ها مربوط می-
شود  ،تا عملکردهای ذیل بدست آید( تماما از ص  ،8همانجا):
 پیگیری کامل مواد(منطقی یا ازطریق فنون )RFID
( RFID -تکنیکی جهت سیستم فرستنده -گیرنده میباشد تا بطور خودکار و بدون لمس ،شناسائی و ردیابی عناصر را بنماید (باضافه
انسانها)).
 ضبط کامل اطالعات طبقه بندی پروسهها و درستی طول
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( « -4درستی طول ضبط اطالعات » به معنی این است ،که ارزش قیاسهای مختلف برروی یک خط تولید(بطورمثال درجه حرارت و
درجه سرعت درتولید میله فوالد)اندازه گیری شود .دراصطالح می توان همه آنرا اطالعات کیفی ضبط شده خواند و از ضبط دیجیتالی،
بررسی و ضبط اطالعات اندازه گیری تشکیل یافته است).

 بکارگیری اطالعات ازطریق تجهیزکردن()Mining
( -5به معنی « بکارگیری روش آماری منظم بر موجودی اطالعات بزرگ هدفمند ،ارتباط جانبی جدید و تمایالت را شناسائی کردن»(ویکی
پیدیا)).

 بهترکردن زنجیره تولیدی براساس طرح و دربرگیری جامع طبقهبندی روند تولیدی
 تکامل یک نمونه جدید بعنوان جایگزین برای هرم خودکارکردن
( « -6هرم خودکارشدن به ترتیب آرایش فنون و سیستم هدایت فنآوری خدمت میکند و درسطوح مختلف کامل کردن صنعتی را بنمایش می-
گذارد .به هرسطحی یک وظیفهای درتولید ارجاع میگردد ،درحالیکه بسته به شرایط شرکت مرزهای متحرک وجود دارد .متناسب با وظیفه
درهرسطح تکنیک ویژهای هم درانتقال اطالعات قیاسی وهم دیجیتالی وکارروی آن تکامل داده است(».ویکیپدیا  «)Wikipediaنمونه های
جدید» بسیار ساده یک امکان دیجیتالی جدید(و مطالبه)متناسب« هرم خودکارشدن» جدید هستند).

 وفق دادن جویبارهای اطالعات به مدیریت انرژی با تولید و -اطالعات کیفی(...هدف)بهترکردن تولید با توجه به ...منابع و-
مصرف انرژی،به حداقل رساندن مخارج تولیدی ،افزایش کیفیت تولیدی و همینطور ارسال سرموقع تعیین شده
 وفق دادن و بهترکردن کل ایجاد روند تولیدی(باضافه یک تشریح مراحل)
 وسعت دادن جامع شبکه ارتباطات« مرکزثقل ازطریق دیجیتالی کردن»(ص  )29همراه آن هستند.
 توضیح و بهترکردن روندها و دستگاهها
 تنظیم و هدایت زمان کار واقعی
 استفاده از بررسیهای اطالعاتی بزرگ برای روند تولید و اداره مواد – اینها امکاناتی برای انعطاف پذیری بیشتر ،کیفیت
باالتر وکارآمد در تولید را فراهم میگردانند «.ازطریق شاخکها و -سیستم فنآوری دادههای بدست آورده شده اطالعات به
آن خدمت میکنند ،تا حتیاالمکان روند تکمیل شدن در زمانکارواقعی انجام پذیرد و بهترشدن روند و -دادههای تولیدی را
همین طور پیش بینی کرد ».یک عالمت مورد پسند(تکامل یافته)« حلقه هوشمند» “ „intelligent coilاست.
( -7حلقه یک اصطالح تخصصی درصنعت فوالدسازی برای نوارو -سیم پیچی های فوالدی است .یک« حلقه هوشمند »(شک آمیز اینکه
برروی خط فوالد( «)stahl-onleinهوشمند » را درگیومه قرار داده است) بطورمثال یک دستگاه غلطک است ،یک« شاخک هوشمند
احاطه شده کار زنجیره ای ،که اجازه می دهد در زمان واقعی صفحه های نظاره گر ماشین ازطریق عکس العمل متقابل سیستم کنترل و وفق
دادن و بهترنمودن کل روند تولید با نظرداشت مصرف منابع طبیعی و -انرژی ،به حداقل رساندن مخارج تولید ،افزایش کمی تولید وهمین
طور ارسال به موقع آن باشد»(« تجزیه متحرک همطرازکردن ماشین حلقه هوشمند برای سیستم نفوذ – فیزیکی متکامل کردن»
())https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s2212827117302615

یک نوار -یا حلقه سیمی فوالدی ،آنطوری با تکنیک اندازه گیری و کنترل دیجیتالی مجهز گردیده باشد ،که درهرلحظه ازروند
تولید امکان « بهترنمودن مراحل تولید»را خود فراهم گرداند « :هرلحظه از تولید ،درکنار اطالعات درمورد وضعیت فعلی ،حتی
تاریخ تولید در دسترس قرار دارد .ازاین گذشته می تواند این« دوقلوی دیجیتالی » حتی جهت مبادله اطالعات مابین تولید کننده و
مشتریان شاخه های مختلف مورد استفاده قرارگیرد .باین ترتیب نه فقط اطالعات از تولید فوالد ،بلکه حتی از نتایج پروسه تولید
برای مقررات بهترنمودن نیزدراختیار قرارخواهد گرفت .یک مثال ... :شرکت فوالد پهن با مسئولیت محدود زالز گیتر
()Salzgitterخیلی متمرکزبرروی بهترکردن نوارظریف پنجره ای فوالدی درپروسه لوله گرم کار میکند .یک ابزار نمایشی
تکامل میدهد ،که قادر است ساختاردرونی نوارظریف پنجره ای فوالدی را حتی درحالت مراحل حرارت و -شکل پیش بینی
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نماید( ».همانجا ،ص  )8ثانیا غیرازاین« بهترکردن » روند تولید درمکانهای جداگانه یا حتی درشرکتها مربوط به شبکه بندی
افقی (بطورمثال تمامی غلطکهای سرد) وعمودی(بطورمثال کارخانه فوالد -،غلطک ،ادامه کاربرروی تولیدات فوالد و غیره)
دریک شبکه ارتباطی آوردن کارخانههای فوالدسازی می شود ،بطورمثال  :
 اتصال عملکردهای همکاری مهندسین ،تولیدات ،تعمیرات ،حمل و نقل و زنجیره ارزش آفرینی شرکت ها (ص  )9
 گسترش و« بهترکردن » یا تجمع در انرژی مؤثر -شبکه ارتباطی کارخانه فوالد سازی(ص  )0

( -8امروزه  7کارخانه ازاین نوع وجود دارند ،که  %90این شاخه ازصنعت را دربرمی گیرند).

و ماورای شاخه صنعت شبکه ارتباطی ثانیا مربوط به شبکه ارتباط با مشتریان و ارسال کنندگان قطعات می شود( .ص  :)11
 شرکت های فوالد حتی شدیدتر در روند تکاملی کار برروی تولیدات درگیر خواهند شد .

 بهترکردن پروسه ارزش آفرینی و کوتاه کردن روند تولید و -دایره تولید ازطریق افقی و -عمودی شبکه ارتباط .

 ازطریق تولیددیجیتالی و انعکاس روند صنعت فوالد مشتریان فوالد میتوانند با آن بخشا روندبهترکردن خودرا تسریع نمایند .

 ازطریق وانمود سازی کل زنجیره روند میتوانند تولیدات مجازی تکامل داده شوند ،بدون اینکه آنها را ازقبل تولید کرد .تا
اینجا اهداف ،برنامه ها و آرزوها برای تحقیقات و درعمل .خیلی از اینها فعال هنوز آرزوهائی برای آینده هستند ،اما برروی
بسیاری سرمایه صنعت فوالد ازمدتها پیش تحقیق میکند ،تا امکانات رشدیابنده بکارگیری دیجیتالی کردن رامتحقق سازد.
« پروسه بهترکردن درصنعت فوالد سازی ازمدتها قبل وجود دارد .از خودکارشدن دستگاهها آغاز و حاال بشدت زیادی فن
آوری اطالعات و -ارتباطات تلفنی به آن افزوده می گردد .بویژه در  5سال اخیر توانسته است ازطریق بسیاری از باب
کردن فنی تکامل یک تولید با مخارج مناسب تر ،انعطاف پذیری باالتر ،بهترکردن مداوم کیفیت و تکامل تولید نوین بدست
آید .و سرانجام ازطریق اداره دستگاههای کارآمدترحتی منابع حفاظت گردد .ازطریق دیجیتالی کردن تولید این مراحل
تکاملی به مرتبه باالتری ارتقاء داده میشود ».
( ) http://www.stahl-blog.de/index.php/industrie-4-0stahl-vernetzt
بنابراین آنچه که دنبال می شود ،آن چیزی است ،که همیشه سرمایه داری بدنبال آن بوده است ،یعنی باصرفه کردن مدام پروسه
تولید و -گردش سرمایه با هدف افزایش ارزش آفرینی ،و درحقیقت ازطریق :
 باصرفه کردن بعدی ،بویژه خودکارکردن روند تولید
 ارتباط شبکه ای سرمایه صنعت فوالد مابین همدیگر
 ارتباط شبکهای فنی و -تدارکاتی با مشتریان و ارسال کنندگان قطعات و کلیه اینها با مورد استفاده قراردادن کلیه امکانات
امروزی(و شاید فردای)دیجیتالی.
برای قابل درک کردن بهترمسئله ،ما از روزنامه تجارت( )Handelsblattبه تاریخ 017/8/18نقل قول می کنیم .درآنجا تحت
عنوان تیتر« تیسن -گروپ و شرکاء “ : „Thyssen-Krupp&Coصنعت فوالد پیشران دیجیتالی کردن » درباره اقدامات
مشخص تاکنونی یا تحرکات افزایش یابنده گزارش می دهد :
 ایجاد یک پالتفرم بازرگانی برروی خط برای حامل و -ورقه فوالدی
 « تعمیرات ظریف » “ „Smart Services

( -9تعمیرات ظریف معنی دیگری ندارد جز ترکیبی از خدمات کالسیک(« جسمانی ») با خدمات برمبنای دیجیتالی کردن).
برای مشتریان ،بطورمثال « تعمیرات دوراندیشانه قابل رویت » دستگاهها.

 درشبکه ارتباط تحقیقی آمدن با مشتریان (مثل تمام چیزهائی که دراکثر شاخهها ،بطورمثال صنعت اتومبیل ،ماشین آالت،
نیروگاهها و کارخانههای فوالد سازی و ،...مدتهاست وجود دارد) ،بطورمثال اطالع بموقع تولیدات ویژه و امتحان آن برای
مشتریان و انجام آزمایشات (برروی شبکه ارتباطات)موازی .

کل داستان مربوط به« صرفه جوئی در ابزار ،بهترکردن خطوط راه ،کاهش دادن مخارج » می شود « .بدین معنی که ازقبل
کنسرن فوالد ،خواستار آن است ،که رقابت پذیری خود را درمقابل رقبا در آسیا گسترش دهد و همزمان مشتریان را بیشتر به
خویش وابسته گرداند .طول زمانی سیرتکامل ودایره تولید می بایستی بشدت کوتاه ترگردد ».کلیه اینها اعمال کالسیکی هستند،
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بنابراین«سومین انقالب صنعتی» “(„Industrie 3.0اگر نه دومین) ،امروزه فقط تحت عنوان امکانات استفاده دراین فاصله بهتر
بازتولید دیجیتالی از سازماندهی و پروسههاست.
چه چیزی قابل رویت تری را می توان درماههای اخیر بر روی صفحه مجازی  Hommepageصنعت فوالد آلمان ازهرمثالی
دیگری درمورد مطلب دیجیتالی کردن دید؟
« شاخه تجارت وخدمات تعمیروسایل « تیسن گروپ» ،خواستار آن است ،که از مشتریان گرفته تا ارسال کنندگان قطعات دریک
شبکه ارتباطی با یکدیگر قرارگیرند .شاخه تعمیرات کنسرن تاکنون  1میلیارد یورو ازطریق دیجیتالی کردن درآمد کسب کرده
است .حاال یک پالتفرم تکامل یافته بنام “ „toiiهزاران اتومبیل را درشبکه ارتباطی در پارکینگها با یکدیگرمرتبط می کند .از
این طریق می بایستی ماشین آالت بهتربکارگرفته شوند و سفارشات کاری بهتر انجام گیرند(».رونامه تجارت )017/7/11
« شرکت زالس گیتر( )Salzgitter AGو انستیتوی فرائن هوفر( )Fraunhoferبرای سیستم نرم افزار و -فن آوری()ISST
پروژه ای را بسرانجام رسانیده اند ،که مربوط به انتقال اطالعات موجود درانبار بین مشتریان و سیستم ارسال کنندگان می شود.
رد وبدل اطالعات خودکار ،مطمئن و با رمزبرروی برش ماشینی تحت بکارگیری از برنامه اطالعات ظریف( Smart Data
 )Appانجام می پذیرد .مشتریان میتوانند بدین طریق بفهمند ،که آیا نوع فوالد مورد عالقه سرموقع تعیین شده درانبار موجود
است یا نه .بدینسان هنس یورگ فورمن( ،)Heinz Jorg Fuhrmannمدیرعامل شرکت زالسگیتر می گوید  :با فضای اطالعات
صنعتی مقایسه اطالعات پرزحمت ازطریق دست ازبین می رود (».اعالن خبر مطبوعاتی فرائن هوفر در 017/0/7و MBI
 Stahlدر )017/0/9
« آلسرول میتال( )Arcelormittalبرروی یک پروژه جامع جهت حل دیجیتالی کار می کند .بطورمثال خودکارکردن و دیجیتالی
کردن انجام سفارشات ازشروع ارائه به مشتریان تا دربرگیری مجموعه تعقیب آنها .او فعال یک قدم تعیین کننده درمسیریک
زنجیره ارسال کننده دیجیتالی شده برداشته است .بعالوه  :یک زنجیره ارسال کننده شبکه جهانی ارتباطات کارآمد درباره معرفی
کاال و ورود و -پیگیری سفارشات تا اداره انبار ،ارسال و صورت حساب؛ رد وبدل کردن اطالعات ازنظرکیفی با مشتریان؛
اداره موجودی انبار باپهپاد( ،)Drohnenموجودی کل انباروحجم موجودی ذخیره؛ یک برنامه  Appبه نام مشاورفوالد
()SteelAdvisorجهت آماده نگاهداشتن دائم اطالعات کاالهای موجود برای مشتریان و یک برنامه پیگیری و ردیاب
()Track&Trace Appجهت پیگیری مراسالت وبهترکردن حملو نقل(».اعالن خبرکوتاه شده آلسرول میتال در )017/11/7
آقای میکائلسوس(()Michael Süßمدیرعامل شورای اداری اورلیکون()Oerlikonدربرابر بازارفوالد ()marketSTEEL
(یک برنامه اطالعاتی برای حرفه فوالد)مسئله دیجیتالی کردن را درصنعت فوالد سازی چنین خالصه کرد  «:دیجیتالی کردن
کارخانه حتی درصنعت فوالد نیز نقشی بازی خواهد کرد .این مربوط به آن است ،که از تعداد پارامترهای زیاد و اطالعات ،که
در مقیاس جهانی قابل دسترس نیست ،اطالعات را جمع آوری کرد .با محاسبات لگاریتمی درست می شود مدل هائی ساخت و
اطالعات را انتقال داد ،که درنهایت به پروسه بهترکردن بیانجامد .این درصنعت فوالد به همان طریق پیش خواهد رفت ،که در
دیگر صنایع ،ولی این چند سالی بیشتر طول می کشد تا کسب و کار دراین صنعت مناسب گردد».

درمقایسه با« پلی که درآمستردام خود را می سازد » زیاد جنجال آفرین به نظر نمی رسد .خود کار کردن ،دیجیتالی کردن،
روباتی کردن ،خالصه  :یک باصرفه کردن متداوم روند تولیدی جهت شدت یابی ارزش آفرینی هرچه بیشتر وبیشتر به پیش
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رانده خواهد شد – هم چنین بر اساس کارآمدترکردن هرچه بیشتر ابواب جمعی دیجیتالی و پروسهها .پروسه تولیدی ،بهتر،
سریعترو ارزش آفرین تر خواهد گردید ،حتی روند گردش سرمایه سریعتر خواهد گردید ،زمان بازدهی سرمایه را درگردش
دورانی خود کوتاه تر خواهد نمود و کلیه اینها به بارآوری باالتر ،جایگاه مناسب تر دربین رقبا و ارزش اضافی بیشتر منجرمی
گردد.اما هسته واقعی فن آوری روند تولید را ازطریق دیجیتالی کردن زیرورو نخواهد شد .این بطورمثال درصنعت فوالد
دورنمای کیفی نوینی درروش تولیدی نیست(بطورمثال ساختن یک پل ازطریق« قالب ریز» ـ سه بعدی بهرحال یک روش
تولیدی نوین کیفی است ،حتی درمقایسه با ساختن ازطریق روبات ،که قسمت هائی از پل را می سازد ،باندازه می برد ،جوش می
دهد ،سوراخ می کند ،پیچ کاری و غیره می کند.).

برای اینکه گویاتر نشان دهیم  :فوالد امروزه و حتی درآینده نزدیک همچنان در کورههای ذوب سنگین مرسوم ،یعنی با روش
تحول مستقیم()Corex-, Midrex- und Finex-Technologie
لینس– دونا ویتس()Linz-Donauwitz verfahrenفنآوری ّ
یا با کوره پیچ الکتریکی تولید می گردد .اگر خواسته باشیم حتی االمکان می توانیم از« انقالب »درفن آوری ،بنابراین جهشی
درروش تولیدی صحبت کنیم ،این آن زمانی است ،که روش  LDجایگزین کوره مارتین – زیمنس()Simens-Martin-Ofen
در پایان سالهای  1940گردید و این خیلی سریع موجب یک سیر پیروزی جهانی یا درسالهای  1990در لینس باعث تکامل روش
 Corex und Finexجهت رقابت پذیری بیشتر در بازار گردید .اینها در حقیقت هرکدام کیفیتا روشهای تولیدی نوینی بودند.
نمایش اطالعات به ارقام و اعداد اجازه می دهد ،که این روند تولید بتواند بهتر گردد ،اما روند همان باقی خواهند ماند.

عالوه براین دیجیتالی کردن« بطورعام » ازطرف وراج ها درباره« انقالب درصنعت » بی اندازه زیاد پربها داده می شود ،اما
دیجیتالی کردن « بطورخاص » یا« دریک حالت » ،یعنی مشخص و درعمل ،شاید کم بها داده شده است .اغلب چیزی را بعنوان
روش مؤثر جشن گرفتن چیزجدیدی نیست .آیا این یک روش مؤثر نخواهد بود ،اگر یک کوره بلند درمکان  Aرا بتوان ازطریق
شاخکها و خطوط اطالعاتی مکان بصورت مجازی ازطریق مرکزکنترل و -هدایت به مکان  Bکنترل و -هدایت کرد و تنها در
حاالت اضطراری درمکان این کار را دستی انجام داد؟ بله ،اما یک روش مؤثر خیلی قبل تر در دو دهه گذشته بوقوع پیوسته
است .مکان  Aدوناویتس است ،مکان  Bلینس است .در لینس تکنیسینهائی نشسته بودند ،که کوره بلند را طراحی و ساخته بودند
و خودرا مشغول بهترکردن فن آوری کوره بلند می کردند.
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