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ومبارزاتاجتماعیدرسرمایهداریچینی 1

شبکهاجتماعی«وایبو»
کریستینفوکس 1
مترجم:سارامهدوی 3
چدیده 
وایب یکی از فراگیرتری پلتفرمهای رسانههای اجتماعی در چی محس ا میش د .بیهگ نیهای کیه
میت ان آن را ن عی ت ئیتر چینی دانست .ای مقاله در تالش برای پاسخ دادن به ای پرسیش اسیت کیه
«ویژگیهای اقتصاد سیاسی مرتبط با پلتفرمهای رسانههای اجتماعی چینیی از قبییل وایبی و در بسیتر
تح الت اقتصادی و مبارزات اجتماعی کش ر چی کداماند؟»
اقتصاد چی طی سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته است .همراستا بیا چنیی م ضی عی ،اقتصیاد
اینترنت چی نیز بهعن ان بزرگتری بازار آنالی دنیا در حال ظه ر و گسترش است .وایب صرفاً نمادی از
رسانههای چینی نیست ،بلکه به مثابه ضمانت اجرای سرمایهداری چینیی عمیل مییکنید .از همیی رو،
سرمایهداری چینی بهدلیل ایفای نقش بسیار مهم دولت در آن م ض ع خاصی به حساا میآید .به همی
دلیل نیازمند آن هستیم که رابطه میان اقتصاد ،دولت و اینترنت را در چی به خ بی درک کنیم.
واژگانکلیدی :وایب  ،چی  ،شبکه اجتماعی ،کار دیجیتال ،طبقه کارگر ،جامعه شبکهای

1. Weibo and Social Struggles in Chinese Capitalism
2. Christian Fuchs
 .7کارشناس ارشد علوم ارتباطات (دانشگاه سوره)؛ saramahdavi65@gmail.com
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مقدمه 
اطالعات ارائه شده در م رد اقتصاد چی غالباً بسیار حساسیتزا و سیطحی اسیت .در
اخبار روزانه ،به ندرت میت ان تحلیلهای عمیع در م رد ساختارهای بزرگتیری اقتصیاد
دنیا بهدست آورد .در خ د چی  ،نظریه میارکس در حیال حاضیر ،دُکتیری غالیب و نیه
ابزاری انتقادی برای اندیشیدن محس ا می ش د .برای درک نقش رسانههیای اجتمیاعی
در چی  ،نیازمند آن هستیم تا نگاهی دقیع تر به ساختار اقتصیاد ایی کشی ر بینیدازیم.
چی شکل خاصی از سرمایهداری را اجرا میکند که میت ان برخی جنبیههیای کلییدی
آن را تبیی کرد .اقتصاد چی ق یاً مبتنی بر صادرات تعریف شیده اسیت .حجیم نسیبتاً
ناچیزی از ای صادرات مرب ط به خدمات است .ت لیدات کشیاورزی و کارخانیهای حجیم
عمده صادرات چی را به خ د اختصاص میدهد .مهیمتیری محصی الت صیادراتی ایی
کش ر عبارتاند از :رایانه ،گ شیهای ه شیمند ،پ شیاک و سیسیتم میدارهای یکپارچیه.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد چی از سال  2109میالدی به ای سی رشید
چشمگیری داشته است؛ درست زمانی که دن ،نیائ پینی 2،درهیای کشی ر چیی را بیه
سرمایهگذاریهای خارجی گش د.
با ای حال ،نابرابری های اجتماعی و نرخ باالی بهرهکشی منجیر بیه بیروز اعتصیابات
گسترده و اعتراضات گروه های کارگری چی شده است .سیرمایهداری و س سیالیسیم دو
مدلی هستند که در کش ر چی به شی ه پیچیدهای درهیم تنییده شیدهانید .در اقتصیاد
سیاسی مارکسیستی ،دو م قعیت متمایز در پی ند با ای پرسش وج د دارد که براسیاس
آن چی ِ امروز را میت ان کش ری س سیالیسیتی ییا سیرمایهداری تلقیی کیرد .برخیی از
پیروان مکتب مارکسیسم چنی بحث میکنند که اقتصاد چی نه تنهیا شیکلی از نظیام
سرمایهداری نیست؛ بلکه ماهیتاً تداوم نظیامهیای س سیالیسیتی اسیت .سیمیر امیی  0و
جی وانی اریقی 1دو نفر از مشه رتری متفکرانی هستند که ای دیدگاه را ارائه میکننید.
1. Deng Xiaoping
2. Samir Amin
3. Giovanni Arrighi
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سمیر امی ( )0221نظریهپرداز سرشناس و تحلیلگر پیامدهای ت سعه اسیت کیه دههیا
کتاا در سیرمایه داری جهیانی بیه چیاپ رسیانده اسیت .جیی وانی اریقیی نییز یکیی از
شناختهشدهتری نظریهپردازان نظامهای حک متی در دنیاست .وی کتابی معروف بیا نیام
«آدام اسمیت در پک » 2درباره چی منتشر کرده است( .اریقی)0220 ،
سرمایهدارییامبتنیبرسوسیالیسم؟ 

چین،جامعهای

ای مباحث نشان میدهند که اقتصاددانان سیاسیی مارکسیسیم دربیاره ماهییت اقتصیاد
چینی اتفاق نظر ندارند .به همی دلیل ،ای پرسش که آییا چیی کشی ری س سیالیسیت ییا
سرمایهداری است صرفاً ی

پرسش نظری محس ا نمیش د .به عالوه افراد باید تالش کننید

تا ای پرسش را با اطالعات کافی پردازش کنند .چنی امری کاری بیس دشی ار اسیت؛ زییرا
دسترسی به اطالعات م ثع محدود است .از ای رو افیراد همی اره بایید اطالعیات گ نیاگ ن را
رصد کنند .انجم ملی آمار چی ( )0225ساختار صنعت چی را چنی گزارش کرد:
س د حاصل از فعالیت شرکتهای صنعتی در سال  0221باالتر از میزانِ برآورد شیده
و در حدود  90102/5میلیارد ی ان ب ده که به نسبت سال مالی قبل  101درصید افیزایش
را نشان میدهد .از مجم ع ای رقم ،س د شیرکتهیای تحیت مالکییت دولیت 20122/0
میلیارد ی ان ب ده که به نسبت سال مالی قبل  500درصد کاهش نشان میدهید؛ از ایی
میزان سهم کمپانی های حاصل از مشارکت دولت  5109میلییارد یی ان (بیا  201درصید
افزایش) ،شیرکت هیای سیهامیعیام  10019/1میلییارد یی ان (بیا  209درصید افیزایش)،
شرکتهای حاصل از سرمایهگذاریهای خارجی هن،کن ،و ماکیائ و تیای ان 20510/0
میلیارد ی ان (با  105درصد افزایش) و شرکتهای خص صی  00010/1میلییارد یی ان (بیا
 101درصد افزایش) ب ده است.
با ت جه به ای آمار ،مییتی ان گفیت ماهییت سیرمایهداری صینایع چینیی در قالیب
شرکتهای سهامی عام ،شرکتهای تحیت مالکییت کشی رهای خیارجی و شیرکتهیای
1. Adam Smith in Beijing
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خص صی چینی تحقع یافته است .شرکت هیای تحیت مالکییت دولیت نییز کماکیان بیه
نقشآفرینی خ د در صنایع ادامه میدهنید؛ امیا ایی نقیشآفرینیی [همچی ن گذشیته]
چندان پررن ،نیست .کسبوکارهای با مشارکت دولت نقش کمرنگی در ای میان دارند.
در سال  2109تقریباً هی سرمایه گذاری خارجی در چی وج د نداشیت و  222درصید
کسب وکارها تحت مالکیت دولت یا با مشارکت دولت بی د (کیی  .)91 :0221 ،2ه انی،

0

( )01 ،0229یادآور میش د که سهم کسبوکارهای شهریروستایی تحت مالکیت بخش
خص صی در مجم ع استخدام های ایی بخیش از  909درصید در سیال  2195بیه 0901
درصد در سال  0220رسیده است .در ای میان سهم کسیبوکارهیای شیهریروسیتایی
تحت مالکیت مشترک دولت و بخش خص صی از  5105درصد در سیال  2195بیه 0909
درصد در سال  0220تنزل یافته است .تعداد کسبوکارهای شهریروستایی هدایتشیده
بهدست مالکان خُرد نیز از  1100درصید در سیال  2195بیه  15درصید در سیال 0220
رسیده است .سهم در حا ل کیاهش مالکییت اشیتراکی دولیت در مقابیل سیهم در حیال
افزایش سرمایه داران خص صی و کسبوکارهای خص صیی خُیرد ،شیکلدهنیده سیاختار
شرکتهای روستایی است.

ه انییی )21-21 :0229( ،از دو مجم عیییه داده مختلیییف («سیییازمان گسیییترش و
همکاریهای اقتصادی» و «دستنامه آماری گ انگژو») برای ارزییابی اقتصیاد چیی بهیره
می برد .ارزش افزوده مقیاسی است برای سنجش فعالیتهای اقتصادی جدید در ی

بازه

زمانی مشخص در ح زه اقتصاد .ه ان ،چنی نتیجهگیری میکند که براساس مجم عیه
داد نخست ،سهم ارزش افزوده سرمایهداری در چی از رقم  0901درصد در سال 2119
به  1100درصد در سیال  0222و  0200درصید در سیال  0225رسییده اسیت .بیر پاییه
مجم عه داده دوم ایی رقیم از  1209درصید در سیال  2119بیه  1909درصید در سیال
 0222و  5209درصد در سال  0225رسیده است .هر دو تحلیل نشان میدهند که سهم
1. Qiu
2. Huang
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مالکیت سرمایه و سرمایه داری در اقتصاد چی بهطی ر معنیاداری افیزایش یافتیه اسیت.
شرکتهای تحت مالکیت دولت و شرکتهایی که بهص رت مشترک میان دولت و بخیش
خص صی اداره میش ند جایگاه مالکیتی آمیختهای دارنید؛ بیه نحی ی کیه هرچنید تنهیا
بخشی از ای شرکتها سهام مشترک دارند؛ امیا در هیر دو تحلییل فی ق نییز بیهعنی ان
سرمایهداری در نظر گرفته شدهاند (یعنی سهم سرمایهداری خص صیی در آنهیا بییش از
 52درصد ب ده و دولت سهمی کمتر از  52درصد داشته است) .در نتیجیه ممکی اسیت
چنی جمع بندی ش د که برآوردها تا حدی محافظهکارانه انید و سیهم حقیقیی مالکییت
سرمایه در کل اقتصاد چی بالغ بر ای برآوردهاست .برای نم نه اگر شیرکتی  11درصید
سهامش متعلع به سهامداران خص صی و  52درصدش متعلع بهکیارگران باشید تیا حید
معناداری می ت ان آن را ن عی مالکیت سرمایهداری تلقی کرد .اگر ای دادههیا را صیحیح
بدانیم ،آنگاه می ت ان گفت هم اریقی و هم امیی دربیاره ماهییت س سیالیسیتی اقتصیاد
چی اغراق کردهاند .نظام سرمایهداری و نظام اشتراکی میان دولیت و بخیش خص صیی،
شکلی از مالکیت مبتنی بر سرمایه و تلفیقی از آن (که هر کدام سهم مشخصی از اقتصاد
چی را به خ د اختصاص دادهاند) را بهوج د آوردهاند .ش اهدی وجی د دارنید کیه نشیان
میدهند مالکیت غیرسرمایهداری در حال حاضر چندان در کش ر چیی حیاکم نیسیت و
روز به روز در حال کاهش است .اگر ای م رد را مدنظر قرار دهیم در نتیجیه مییتی انیم
چی امروز را عمدتاً جامعهای سرمایهداری تص ر کنیم.
2

سوسیالیسمباویژگیهایچینیوبحراناقتصادی 

مایدلرابرتس :
مایکل رابرتس ،اقتصاددان سیا سیی مکتیب مارکسیسیم ( 0225الیف 0225 ،ا)
یادآور می ش د که آشفتگی بازارهای ب رس تنثیر مهمی بر مالی سازی بازارهای چی ،
حباا بازار ب رس ،نابرابری های فراوان و فیرار مالییاتی ثروتمنیدان داشیت .رابیرتس
نسبت به مباحثات اقتصادی نئ لیبرالی که اقتصاد چی را به دلیل دخالت های دولتی
1. Michael Roberts
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دستخ ش بحران ارزیابی می کند ،دییدگاهی منتقدانیه دارد .او بیرخالف ارزییابی هیا
معتقد است که چنی کنترلی اتفاقاً م جب تق یت رشد اقتصیاد چیی شیده اسیت.
س سیالیسم عجی شده با ویژگی های چینی همراه با نقش آفرینی پررن ،شرکت های
تحت مالکیت دولت در اقتصاد و نیز سطح باالی دخالت دولت در اقتصاد ،چی را در
برابر فروافتادن در ورطه بحران های شدید محافظت می کند « .معجزه بیزرگ اقتصیاد
چی هن ز از رمع نیفتاده است» (همانجا) « .چی هن ز هم رشد اقتصادی سریع تری
نسبت به سایر نظام های بزرگ سرمایه داری و تقریباً تمام اقتصادهای ن ظه ر تجربه
می کند» (همانجا).
2

شدهباویژگیهایچینیبهمثابهعاملبحران 


:نئولیبرالیسمعجین
مینگلی
مین ،لی ( )0229یادآور میش د که نظام سرمایهداری جهیانی از دهیه  02مییالدی
در حال گریخت از بحران است .تالش های صی رت گرفتیه در همیی راسیتا بیهمنظی ر
افزایش س د و بهرهوری مالی سبب برونسپاری نیروهای کاری چی بهمنظی ر «کاسیت
از هزینه کار و دستمزد در سطح جهانی» و نیل بیه «نیرخ مشخصیی از سی د در سیطح
دنیا» شده است ( .)09لیی ،پییرو دییدگاه امان ئیل والرشیتای  ،0جامعیهشیناس و می رخ
برجسته ای که نظریه نظام های جهانی را بنیان نهاد ،اسیت .والرشیتای در می رد نظرییة
تحمیل س د در پی ند با بحران سرمایهداری بحث میکند .ای نظریه بییان مییدارد کیه
بحران سرمایهداری می ت اند ناشی از افزایش سطح دستمزدها ،هزینههای زیستمحیطی
و زیربنایی ،و افزایش سطح مالیات باشد .همزمان با تح الت نظام سرمایهداری در چیی ،
ای رویکرد نیز در حال محقع شدن است (لیی .)92 :0229 ،از همیی رو نئ لیبرالیسیم
چینی از طریع تعدیل نیرو ،خص صییسیازی و کیاهش سیطح دسیتمزدها بیه میدیریت
افزایش سطح س دآوری خ د پرداخته است.
1. Minqi Li
2. Immanuel Wallerstein
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گذر از جمعیت کشاورز به س ی نیروهای کار صنعتی ،که اقتصاد مبتنی بر دسیتمزد
کم و جهتگیری های صادراتی چی بر آن است ار شده ،دیر ییا زود بیا محیدودیتهیایی
م اجه خ اهد شد .برخ رد نامناسب با کارگران منجر به بیروز اعتراضیاتی بیرای افیزایش
دستمزدها شده که به همراه محدودیتهای زیستمحیطی ،فشیار را بیر رشید اقتصیادی
چی افیزایش داده اسیت .بیه عیالوه ،کشی ر چیی مجبی ر اسیت تیا بیهدلییل ماهییت
صادراتمح ر خ د سرمایهگذاری سنگینی در ح زههای زیربنایی و تجهیزات انجام دهید.
مبارزات طبقات کیارگری و تخرییب زیسیتمحیطیی از سیال  0225منجیر بیه افیزایش
دستمزدها و هزینههای مالیاتی و نیز کاهش نرخ س د در چی شده است.
لی ( )19 :0229چنی پیشبینی میکند که چی از سال  0202ییا حتیی زودتیر از
آن با بحرانهای مالی و اقتصادی عدیده ای م اجه خ اهد شد .با مد نظر قیرار دادن ایی
م ض ع که اقتصاد بی الملل ی کیه شیامل چیی نییز مییشی د -بیهصی رت عمیقیی بیه
س ختهای فسییلی و بی یژه نفیت ،گیاز طبیعیی و زغیالسین ،وابسیته اسیت و منیابع
تجدیدناپذیر هم عرضه محدودی دارند ،لی چنی میپندارد که ای امر تنثیرات منفی بر
اقتصاد جهانی خ اهد گذاشت و اقتصاد چی هم به تبیع آن در آینیدهای نزدیی

تینثیر

خ اهد پذیرفت .ای محدودیتها امکان تداوم نقشآفرینی چی را بیهعنی ان لنگرگیاهی
برای بحرانهای نظام سرمایهداری جهانی دچار مشکل خ اهد کرد.
در نظام جهانی سرمایهداری کن نی ،سرمایهداری چینی بهدلیل صیادرات محصی الت
مبتنی بر استثمار طیف وسیعی از نیروهای کار ارزانقیمت و مصرف بی حیدومرز منیابع
طبیعی خاص و منحصربفرد است .به محض آنکه هزینههای مرب ط بهکیارگر و منیابع رو
به افزایش میگذارد ،سرمایهداری چینی شروع به ایجاد م ازنه بی هزینیههیای در حیال
افزایش و قیمت نسبتاً ناچیز کاالهای دارای ارزش افزودهای میکند کیه بنیا دارد آنهیا را
در بازارهای جهانی به فروش برساند .ای همان تناقض بنییادی اسیت کیه سیرمایهداری
چینی نمیت اند بر آن غلبه کند( .همان)292 :
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چین،سرمایهداری،بحران 

مایکل رابرتس و مین ،لیی هیر دو اقتصیاددانان سیاسیی پییرو مکتیب مارکسیسیم
هستند .با ای حال م ضع آنان در قبال تن ع بحرانهایی که اقتصاد چی بیا آنهیا دسیت
به گریبان است کامالً با یکدیگر مغایرت دارد :رابرتس معتقد اسیت کیه چیی نسیبتاً در
برابر بحران مص نیت یافته و بهدلییل وفیاداری بیه میدل س سیالیسیمی عجیی شیده بیا
ویژگی های چینی به رشد خ د ادامه خ اهد داد .لی بر خیالف رابیرتس اعتقیاد دارد کیه
اقتصاد چی بسیار تنشآفری است؛ زیرا مدل نئ لیبرالیسم عجی شیده بیا ویژگییهیای
چینی را برگزیده و از همی رو ناگزیر وارد بحرانهای اساسی خ اهد شید .جالیب اسیت
بدانیم که رد پای فقدان ت افع مبنایی در م رد سرمایهداری و/یا س سیالیسم -که پیشیتر
در نظریه مارکس بدان پرداختیم -نیز در بحث در م رد چی و بحران اقتصادی آن قابیل
مشاهده است .بنابرای ای نب د ت افع به ای پرسش ختم مییشی د کیه آییا کشی رهای
بریکس( 2برزیل ،روسیه ،هند ،چیی و آفریقیای جنی بی) بیا چیالش ییا بازت لیید نظیام
سرمایهداری و امپریالیسم م اجهاند .امان ئل والرشتای ( )002-000 :0225ای بحیث را
چنی جمعبندی میکند:
کش رهای بریکس نیز به م ض ع مناقشهبرانگیزی تبدیل شدهاند .افرادی وج د دارنید
که کش رهای بیریکس را بیه مثابیه پیشیگامان مبیارزه علییه نظیام امپریالیسیتی تصی ر
میییکننیید .کسییانی هییم هسییتند کییه بییرخالف گییروه نخسییت ،کش ی رهای بییریکس را
زیرمجم عه ای امپریالیستی از شمال واقعی (یعنی آمریکای شمالی ،اروپای غربی و ناپ )
میپندارند و برخی هم کش رهای بریکس را مجم عهای از هر دوی اینها میدانند.
تحلیل پیشی در همی فصل نشان داد که چی عمدتاً کش ری سیرمایهداری اسیت.
سرمایهداری آن در حقیقت نئ لیبرالیسم عجی شده با ویژگیهای چینی است .اگیر ایی
مبنا را بپذیریم ،در نتیجه سرمایهداری چینی لزوماً ی

نظام رقابتی اسیت .سیرمایهداری

در ذات خ د بحران زاست و به واسطه همی رقابتهای سرمایهداری هم احتمیاالً کشی ر
1. BRICS
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چی به رشد خ د برای همیشه ادامیه خ اهید داد .اینکیه از ویژگییهیای چینیی نظیام
سرمایهداری سخ می رانیم به مفه م آن است که اقتصاد سیاسی چی میت اند به مثابه
ی

نظام سرمایهداری دولتی نئ لیبرال عینیت یابد .ی

نی ع کنتیرل دولتیی نسیبت بیه

افکار عم می وج د دارد .دولت چی مایل است در اقتصاد دخالت کند .روشی که دولیت
چی در سال  0225در مداخله فعاالنه در بازارهیای ملیی و در کشیاکش آشیفتگیهیای
بازارهای ب رس ای کش ر اتخاذ کرد ،ای رویکرد سیاسی را به وض ح نشان میدهید .در
نتیجه دولت چی میت اند تا اندازهای با ح اله کردن ایی بحیرانهیا بیه آینیده و ایجیاد
تغییر در تناقضات سرمایه داری پیرام ن خ د ،بر ای مشکالت فائع آید .به همی دلیل و
با مد نظر قرار دادن حاکمییت نظیام سیرمایهداری و آمیختگیی چیی بیا نظیام جهیانی
سرمایهداری ،دولت چی نمیت اند همیشه بر ای شرایط بحرانزا غلبه کند.
رسانه ها نهادهایی هستند که ارتباطات مبتنی بر اطالعات را در یی

جامعیه سیامان

می دهند .در چی  ،همچ ن غرا ،دورنمای رسانهها به واسطه تح الت رخیداده و ظهی ر
رایانه ،اینترنت و تلف های همراه دستخ ش تغییر شیده اسیت .ایی تغیییرات در حی ز
رسانهها بر اقتصاد و جامعه چی نیز اثرگذار ب ده است.
رسانههایچینی 

ی ئژی نائ  2اقتصاددان سیاسی پیشرو در ح ز رسانههای چی محس ا میشی د .او
بر ای باور است که هر چند تعارض چی با امپریالیسم فرهنگی غرا چنیدان سیاده بیه
نظر نمیرسد با ای حال ارتباط پیچیدهای با غرا نیز حاکم اسیت (نائی  .)0222 ،نظیام
حاکم بر چی نه کامالً متفاوت از نظام سرمایهداری غربی و نه کامالً مشابه آن است .نائ
یادآور میش د که از زمان شروع دوره اصیالحات در سیال  2109و تحیت زعامیت دنی،
نیائ پن ،،کش ر چی به فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی و نیز تجاریسازی رسیانههیا
اهتمام ورزیده است .شکل چینی نئ لیبرالیسم ،کاالییشدن را با نظیارتهیای دولتیی در
1. Yuezhi Zhao
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هم آمیخته و بازارهای غربی را با ح زه روابط عم می تلفیع کرده اسیت .بیه می ازات آن
نیز میراث سیاسی و ایدئ ل نیکیِ میائ و وجهیی از س سیالیسیم حیاکم اسیت کیه از آن
گریزی نیست و ای همان چیزی است که ه یت چینی را شکل میدهد .عالوه بیر ایی ،
گ نه فرهنگی خاصی از ملیگراییی در چیی بیه چشیم مییخی رد و رسیانههیا هیم بیه
شکلگیری طبقه جدید مت سط شهرنشی دام زدهاند .نائی از «چیالش چیی » سیخ
میراند :چی «کش ر فقیری است که اراده کرده تا در نظم نظام سرمایهداری جهانی قید
علم کند که همی امیر م جیب گسیترش نیابرابریهیا مییان طبقیات داخلیی جامعیه و
همچنی بهم ریخت تقسیمات ق می ،جنسییتی ،شیهری ی روسیتایی و ناحییهای شیده
است»( .همان)591 :
ج زف نای ( )0221قدرتی را که با کمی

نییروی فیزیکیی ،اسیلحه و بمیب اعمیال

نمی ش د ،بلکه با یاری جست از فرهن ،،رسانه و اییدئ ل نی شیکل مییگییرد« ،قیدرت
نرم» 2نامیده است .قدرت نرم مفه م غریبی است که حضی ر اییدئ ل نی و پروپاگانیدا در
عرصه ارتباطات بی الملل را کمرن ،میکند .نائ «راهبرد قدرت نرم» چینی را در قالیب
نقشآفرینی عمده رسانه های چینی از قبیل تل یزی ن ملیی چیی  ،0رادیی ی بیی الملیل
چی  ،1چاینا دیلی 1یا گل بال تایمز 5تحلیل میکند« :امیروزه دیگیر بیه نیدرت از سی ی
رسانه های دولت چی محت ایی در مذمت و نقد امپریالیسم فرهنگی آمریکیایی خ اهیید
یافت؛ دولت تحت رهبری ه نی تائ  9با پذیرش مفهی م قیدرت نیرم ی کیه ت سیط نیای
مطرح شد -تالشهای چندجانبه ای ص رت داده تا چی را در عرصه بی الملل به واسطه
رسانهها و نهادهای فرهنگیاش نیز به جهانیان معرفی نماید»( .همان)501 :

1. Soft power
2. CCTV
3. China Radio International
4. China Daily
5. Global Times
6. Hu Jintao
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تعداد بسیار زیادی از کارگران مهاجر وج د دارند که طبقیه کیارگری جدییدی را در
شهرها شکل دادهاند و نیروی کار ارزانی را برای صادرات کاالهای مصیرفی و الکترونیکیی
چی به غرا تنمی کردهاند  .بیه می ازات ایی امیر ،ایی کیارگران در قالیب اعتراضیات
اجتماعی به استفاده از وبالگها ،وایب  ،ویدئ های آنالی  ،شیبکههیای اجتمیاعی و غییره
روی آوردهاند( .کی )0220 :0221 ،
2

جککیو :متفدراصلیوبرجستهاینترنتدرچین 
ج

کی ( )51 :0229در کتاا خ یش با نام «خداحاف بردگی اینترنتی :مانیفستی

برای براندازی دیجیتالی» ،0ای مفه م را نسبت به بردگی مطرح ساخت و یادآور شد که
«بهجای پیش مدرن ب دن یا ضد مدرنیته ب دن ،بردگی [ ]...را بایید بیهعنی ان بخشیی از
مدرنیته سرمایهداری پذیرفت» ،که به مفه م آن اسیت کیه ایی بردگیی در قالیبهیای
خاصی در عصر سرمایهداری دیجیتال به حیات خ د ادامه میدهد.
«آنچیه امییروز بییهعنی ان طلی ع چییی مطیرح اسیت بییدون فنیاوریهییای اروپییایی و
سرمایهگذاری های ناپنی ،نفت خاورمیانه و م اد معدنی آفریقایی ،زغالسن ،اسیترالیایی
و چ ا روسی -و فراتر از اینها -مصرف آمریکایی محقع نمییشید» (همیان .)25 :جی
کی در تحلیل خ یش بهط ر ویژه بر دو گروه تقسیمات بی الملل در حی زه نییروی کیار
دیجیتال تنکید مییکنید :بیرده هیای اینترنتیی در حیال سیاخت و بیردههیای اینترنتیی
ساخته شده« :ابزارهای ساخته شده ت سط برده هیای اینترنتیی در حیال سیاخت شیرکت
فاکسکان به بردههای اینترنتی ساختهشیده کیه در فضیای مجیازی کیار و نقیشآفرینیی
داشتند فروخته شدند؛ گ نهای دیگر از باغوحش دنیای جدید» (همان.)201 :
به لحاظ مفه می ،روش بردگان اینترنتی در حال ساخت به تمام نیروهای کیار می رد
نیازی اطالق میش د که در فرایندهای ت لیدی صنایع مرب ط بیه رسیانههیای دیجیتیال
1. Jack Qiu
2. Goodbye iSlave: A Manifesto for Digital Abolition
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دخیلاند .میت ان به آنها دستمزد داد یا نداد؛ میت انند رسیمی باشیند ییا غیررسیمی؛ و
غالباً هم کارهای دستی مرتبط با صنایع را به عهیده دارنید .وجی ه گ نیاگ نی از بردگیان
اینترنتی در حال ساخت وجی د دارنید کیه کیارگران معیدن کنگی یی ییا ک دکیان کیار
اندونزیایی تنها بخشی از آنند( .همان)51 :
بردگان اینترنتی ساختهشده نمایانگر شی های از بردهداری ضروری ،شایع و اغ اکننده
هستند که در چارچ ا مصرف فرهنگی عینیت مییابند .بهط ر خاصتر ایی بیردهداری
به افرادی اشاره دارد که بهط ر دائم به ابزار الکترونیی شیان ،بیازیهیای رایانیهایشیان،
روزآمدسازی وضعیت2شان [در شبکههای اجتماعی] ،و الی

کردن وضعیت سیایر افیراد

سنجاق شدهاند( .همان)12 :
پیامدهایاجتماعیاَپل:افزایشآمارخودکشیوفروشاعضایبدن 
کی با تشریح بردگان اینترنتی در حال ساخت ،به ذکر م اردی از تیان ی ،0کارگر
ج ان فاکسکان می پردازد که پس از آنکه دیگیر نت انسیت شیرایط سیخت کیاری را
تحمل کند خ د را از ساختمان شرکت پا یی انیداخت امیا جیان سیالم بیه در بیرد:
بهره کشی شرکت های فراملیتی از کیارگران از قبییل اَپیل و فاکسیکان[ ،رفتارهیایی
مشابه] تمرینات نظامی ،کارآم زی های اجباری ،مستنصل کردن کارگران از انصیراف
دادن از شغل شان به واسطه فرایندهای اداری پیچیده ،تحقیر کارگران ،شرایط کار و
زندگی سخت و غیره.
عالوه بر ای ج

1

کی داستانی را نیز در م رد ن ج ان چینیی ،یانی ،نیی  ،در

شهر ه ان ،شان نقل می کند که یکی از کلیه های خ د را برای خرید گ شی آیف ن
و آی پد فروخت .چنی رویدادهای ترانیکی برای متفکری چ ن کی مؤی ید تحقیع

1. status
2. Tian Yu
3. Yangi Ni
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بردگان اینترنتی سیاخته شیده اسیت؛ شیی ه ای از بیرده داری در می رد کیاربران و
مصرف کنندگان و براساس فرهن ،مصرف گرایی که بر فرهن ،مصیرف نییز تینثیر
می گذارد .کی چنی وضعیتی را به مثابیه آن میی دانید کیه شیرکت هیای تجیاری
مخاطبان خ د و فعالیت های مشتریان شان را استثمار کرده و آنیان را بیه کیارگران
[در پ شش] مخاطب ،کارگران [در پ شش] مصرف کننده و کارگران [در پ شیش]
کاربر مبدل می سازد .کی بر ای نکته تنکید می کند که یان ،نی در بدبینانه تیری
حالت ی

مشتری حرفه ای 2است « :او زمانی که در حال استفاده از ابزار در دست

خ یش است ،کلیه و سالمتی خی د را بابیت ت لیید و خلی ع ترانیی تیری و قابیل
سرزنش تری بازاریابی برای شرکت اَپل در کشی ر چیی و حتیی کیلّ دنییا صیرف
کرده است» ( .همان)225 :
اقتصادسیاسیوایبووسودشرکتسینا 
سینا ی

پرتال وبی چینی است که در سال  2119تنسیس شد .شرکت سینا مالی

و طراح آن است .ای پرتال سهامش در سیال  0222در بی رس نیزدک 0بیهعنی ان یی
شرکت عم می عرضه شد .مبلغ سهام آن در آن زمان  20دالر ب د .ای شیرکت در سیال
 0221میکروبالگ وایب را راهاندازی کرد .وایب تحت نظارت شرکت وایب و زیرمجم عیه
سینا قلمداد می ش د .سینا طی بحران اقتصادی جدیید در سیال  0222بخشیی از ارزش
سهام خ د را از دست داد .پس از آن ای شیرکت تیا سیال  0221مییالدی ارزش سی د
سهام خ د را تا رقیم  120میلیی ن دالر افیزایش داد .طیی بحیران اقتصیادی جهیانی در
سالهای  0222و  0222مجدداً ای شرکت با افت ارزش سهامش م اجه شید .در سیال
 0221 ،0220و  0221باز هم ارزش سهام سینا رشد چشمگیری یافت .وایب را میت ان
به مثابه معادل چینی ت ییتر در نظر گرفت.
1. prosumer
2. NASDAQ
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افتسها توییترووایبو 
ت ییتر به لحاظ مالی بحران هایی را تجربه کرده است :در ن امبر سال  0221بیه یی
شرکت عم می سهامدار در بازار ب رس تبدیل شد ،هرچند آمار ساالنه آن حیاکی از افیت
 915010میلی ن دالری در سال  0221ب د (آرشی اطالعات ت ئیتر ،شیکل  10-Kسیال
 .)0221جدول  2رشد س د و زیان ساالنه وایب و ت ییتر را نشان میدهد .وایب  ،بهعن ان
شرکت تابعه سینا ،در سال  0222معادل  229001میلی ن دالر ،در سیال  0220معیادل
 220010میلی ی ن دالر ،در سییال  0221معییادل  19020میلی ی ن دالر و در سییال 0221
معادل  9000میلیی ن دالر ضیرردهی داشیت (آرشیی اطالعیات وایبی  ،شیکل  F-1بنید
ثبتنام) .میزان ضرر و زیان ت ییتر در سال  0225بالغ بر  502میلی ن دالر ب د( .آرشیی
اطالعات ت ییتر ،شکل  10-Kسال )0225
وایبووتوییتردربازاربور



وایب  ،همانند ت ییتر که در سال  0221سهامش در بازار ب رس عرضه شد ،در آورییل

 ،0221به شرکت دارای سهام در بازارهای ب رس تبدیل شد آن هیم زمیانی کیه عرضیه
عم می اولیه 2آن در بازار مبادالت نزدک مطرح ب د .نیزدک یکیی از بازارهیای مبیادالتی
مهم آمریکاست که در آن سهام شرکتها مبادله میش د .عرضه عم می اولیه اصیطالحی
است که در بازارهای مالی برای ترسیم وضعیت ی
ی

شرکت در راستای تبیدیلشیدن بیه

شرکت سهامدار (قابل عرضه در تابل ی ب رس) اطالق میش د .وایب نیز مانند ت ییتر

به شرکت سهامی تجاری تبدیل شد هر چند طی سالهای پیش ضیرر و زییان عمیدهای
کرده ب د و ای زیاندهی در سال  0221میالدی تا رقیم  9009میلیی ن دالر نییز تیداوم
یافت .جدول  0نشاندهنده رشد ارزش سهام وایب و ت ییتر از زمان عرضه عم می اولییه
آنان در بازار ب رس است.

1. Initial Public Offering
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ارزش سهام وایب و ت ییتر دچار ن ساناتی شده است .در دسیامبر  ،0221هشیت میاه
پس از عرضه عم می سهام در ب رس ،ارزش سهام وایب به کمتر از  20دالر بیه ازای هیر
سهم تنزل یافت .اتفاق مشابهی هیم بیرای ارزش سیهام تی ییتر در سیال  0225رخ داد،
زمانی که ارزش اولیه سهام ت ییتر به کمتر از  09دالر به ازای هر سهم رسیید .در واقیع،
سهام هر دو دچار ن سان شدند.
ت ییتر و وایب شیرکت هیای ارتباطیاتی نیسیتند و عمیدت ًا نهادهیای بیزرگ تبلیغیاتی
محس ا میش ند .تبلیغات هدفمند منبع اصلی سرمایه آنهاسیت 95 .درصید از مجمی ع
درآمد ت ییتر در سال  91 ،0220درصد در سال  9105 ،0221درصید در سیال  0221و
 12درصد در سال  0225از تبلیغات ب ده است (آرشی اطالعیات تی ییتر ،شیکل :10-k
گزارش ساالنه مرب ط به سال 0221؛ شکل  8-Kمرب ط به  22ف رییه  .)0229در سیال
 0909 ،0225درصد از درآمد وایب از بازاریابی و تبلیغات 2000 ،درصد از بازیهیا ،و 501
درصد از خدمات عض یت ویژه ب د (آرشی اطالعات وایب  ،شکل  ،F-1بنید ثبیتنیام) .در
سال  01 ،0221درصد از درآمد وایب به واسطه تبلیغات و بازاریابی و مابقی از بازیهیای
آنالی و ارائه مج ز برای تبادل دادهها ب ده است (همانجا) .با مدنظر قرار دادن ای نکتیه
که س دآوری وایب طی فص ل اول و دوم سال  0229با افزایش م اجه ب ده ،ارزش سیهام
آن نیز رو به افزایش گذاشته است (به جدول  2و  0نگاه کنید) .با در نظر گرفت قطعیی
نب دن مدل کسبوکار تبلیغات هدفمند ،میت ان گفیت قطعیتیی در می رد اینکیه وایبی
بت اند به س د سرشاری در ط ل زمان دست یابد وج د ندارد.
جدول  .0نرخ سود و زیان وایبو و توییتر
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جدول  .1رشد ارزش سهام وایبو و توییتر















مالیسازیباخطرپذیریباالدرحوز رسانههایاجتماعی 

مالی سازی به مفه م آن است که شرکت یا منبع بیه سیرمایه میالی مبیدل شی د بیه
نح ی که در بازارهای میالی ماننید بازارهیای بی رس داد و سیتد شی د .وایبی و تی ییتر
شرکتهای دارای خطرپذیری باال محس ا میش ند؛ زییرا بیدون هرگ نیه سی دآوری در
تابل ی بازار ب رس ظاهر می ش ند .ارزش سهم به میزان پ ل پرداختی بیرای خریید یی
سهم از ارزش ی

شرکت در بازارهای مالی گفته می ش د .ارزش سهام وایب و ت ییتر هر

دو مثبت است؛ اما س دآور محس ا نمیش ند .در واقع ن عی واگراییی بیی سی دآوری و
ارزش سهام ای دو شرکت به چشم میخ رد .هر دو امیدوارند تا حجم باالی کاربرانشیان
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را از طریع سرمایهگذاران مالی و تبلیغاتی جذا کنند .پیشفرض آنان ای اسیت کیه در
آینده ای نزدی

به س دی سرشار دست خ اهند یافت و امید دارنید کیه بت اننید اعتمیاد

سرمایهگذاران را از ای طریع جلب کنند.
خطرپذیریای که ای دو شیرکت بیا آن م اجیهانید ،دو بُعید دارد :از یی

سی  ،ایی

شرکت ها با بازارهای رقابتی سطح باالی تبلیغات آنالیی ماننید گ گیل و فییسبی ک در
غرا و بایدو در چی روبه رو هستند .ارتباطات مبتنی بر میکروبالگها بسییار پُرسیرعت
ب ده و گستره کمی را هم در بر میگییرد .از ایی رو تبلیغیات هدفمنید در آنهیا و قیانع
ساخت کاربران برای کلی

کردن روی آنها بسیار دش ار است .پس سی دآوری از طرییع

تبلیغ هدفمند کار سادهای نیست؛ زییرا نیرخ مییانگی کلیی

روی تبلیغیات در چنیی

رسانههایی حدود  202درصد است (کاماسک ر :)0220 ،2کاربران مایلند کیه از هیر هیزار
تبلیغ تنها روی یکی از آنها کلی

کنند و حتی نمی ت ان مطمئ ب د که ای کلی ها بر

روی تبلیغات هدفمند لزوماً منجر به خرید محص ل بش د.
حبابهایمالی 

به استنباط عمیقی در ح زه اقتصاد سیاسی نیاز داریم تا دریابیم کیه تی ییتر و وایبی
ش اهدی هستند که در آنها اقتصاد رسانههای اجتماعی در سطح باالیی مالیسازی شیده
و سرمایهگذاری در آنها نامطمئ ارزیابی میش د.
اقتصاد سیاسی ت ییتر و وایب شاخصی است از اقتصاد رسیانههیای اجتمیاعی کیه در
سطح باالیی مالیسازی (یا تجاریسازی) شده اسیت .سیرمایهگیذاری در آنهیا نیامطمئ
است .ما زمانی از «حبااهای مالی» 0سخ به زبان میآوریم کیه شیکاف عمیقیی مییان
س دآوری شرکت ها در ی

ح زه اقتصادی خاص و ارزش مالی آنان وج د داشیته باشید.

اگر ای شکاف افزایش یابد ،آنگاه همچ ن حبابی خ اهد بی د کیه بیزرگتیر و بیزرگتیر
1. Comscore
2. Financial Bubbles
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می ش د و در ی

زمان مشخص که تحمل فشیار بیرایش نیاممک مییشی د ،مییترکید.

بحرانهای مالی میت اند سرآغاز انفجار حبیااهیای میالی باشید؛ زییرا [در ایی حالیت]
واگرایی زیادی بی س د واقعی و تخلیه بازارهای ب رس بهوج د میآید .بیهطی ر طبیعیی
چنی انفجاری زمانی رخ میدهد که انب هی از سرمایهگیذاران اعتمیاد خی د را از دسیت
میدهند و سرمایه های خ د را از بازار بیرون میکشند .بحران اینترنتی سیال ( 0222ییا
همان بحران داتکام) شاهدی قدیمیتر از مالیسازی با خطرپذیری باال در ح ز اقتصیاد
اینترنتی است که در آن س دهای واقعی نت انستند بیا تعهیدات مربی ط بیه ارزش بیاالی
بازارهای ب رس برابری کنند .دور جدید مالی سازی در صنعت اینترنت به رشد رسانههای
اجتماعی منجر شده است؛ ای در حالیست که بحرانهای جیاری اقتصیاد جهیان میا را
مت جه ای م ض ع میسازند که بازارهای مالی مستعد بحران چگ نیه شیکل مییگیرنید.
تبلیغات هدفمند کسبوکیاری پرخطیر محسی ا مییشی د .کیاربران فقیط روی بخیش
ک چکی از تبلیغات کلی

میکنند .در م رد اینکه آنهیا اغلیب چیه چییزی را بیهواسیطه

حض ر در ای صفحات خریداری میکنند ،هی قطعیتی وج د ندارد.
آینده اقتصاد رسانه های اجتماعی در چی و غرا نامطمئ اسیت .واضیح اسیت کیه
رسییانههییای اجتمییاعی هییم در چییی و هییم در غییرا بییه ی ی

صیینعت سییرمایهداری

مالیسازیشده با تراز باال تبدیل شدهاند که به میزان هج م سرمایهگذاریها در بازارهای
مالی و اعتماد تبلیغکنندگان محص الت بستگی دارد .عدم قطعیتهای فراوانی نسبت بیه
مدلهای انباشت سرمایههیای تبلیغیاتی بی یژه مخیاطرات مربی ط بیه حیریم خص صیی
کاربران ،استفاده از فناوریهای مسدودکننده تبلیغات ییا سیایر محدودکننیدههیا ،و نییز
پرسشی درباره اینکه آیا تبلیغات هدفمند اساساً مؤثر هستند یا خیر وج د دارد .احتمیال
کاهش سطح اعتماد سرمایهگذاران پس از وقی ع روییدادهای یادشیده و بیروز بحیران در
رسانه های اجتماعی به نح ی که نت ان آن را میدیریت کیرد ،وجی د دارد .میالیسیازی و
تجاریسازی شرکت های اینترنتی با خطرپذیری بسیار باالیی همیراه اسیت کیه چیی و
غرا با آن دست به گریبانند.
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اقراروایبووتوییترمبنیبرپُرخطربودن 
هم وایب و هم ت ییتر در گزارشهای مالی خ د اقرار داشتهاند که صنایع پُرخطری هستند؛
وایبو :ما اکثر قریب به اتفاق سرمایهمان را از طرییع بازارییابی و تبلیغیات بیهدسیت
میآوریم .کم شیدن درآمیدهای بازارییابی و تبلیغیاتی مییت انید کسیب و کیار میا را بیا
مشکالتی م اجه سازد .ما نمیت انیم تضمی کنیم که راهبردهیای کسیب درآمیدی کیه
استفاده میکنیم قادر است س د و درآمد پایداری را به همراه داشته باشد .همانگ نه که
در هر صنعتی رایج است ،بازاریابی و تبلیغات برای مشتریان تعهدات طی النیمیدتی را از
س ی آنان برای ما به همراه ندارد .عالوه بیر ایی  ،مشیتریان برنیدهای اصیلی میا عم میاً
خدمات بازاریابی و تبلیغاتی را از طریع آنانسهای تبلیغاتی دریافیت مییکننید (آرشیی
اطالعات وایب  ،شکل  20-Fبرای سال مالی .)0221
توییتر :در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق درآمید میا از سیه فعالییت تبلیغیی بیهدسیت
میآید .ما به ترتیب  91و  12درصد از درآمدمان را طیی سیالهیای میالی  0221و  0221از
طریع تبلیغات کسب کردهایم .عمدتاً ای درآمدهای تبلیغاتی از طریع فیروش سیه محصی ل
تبلیغی ما حاصل شده است :ت ییتهای تبلیغی ،2اکانتهای تبلیغی 0و روندهای تبلیغی.1
وایبووخودادراکیایدئولوژیکنسبتبهتوییتر 
وایب خ د را چگ نه تعریف مییکنید؟ کیارلس کیائ  1رئییس آن ادعیا مییکنید کیه
رسانههای اجتماعی انتقال اطالعات و ارتباطات را آسانتر کردهاند و به هر کسیی امکیان
دادهاند تا آنها را به اشتراک گذارد:
اما در م رد میکروبالگ ها و در م رد وایب  ،افراد نه تنهیا خ دشیان شیروع بیه ت لیید
محت اهای م رد نظرشان میکنند ،بلکه خ دشان هم اشاعهدهنده ای اطالعات محسی ا
1. Promoted Tweets
2. Promoted Accounts
3. Promoted Trends
4. Charles Chao
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می ش ند ]...[ .در آینده ،شما نیازی به ایستگاههای تل یزی نی برای برقراری ارتباط زنیده
نخ اهید داشت .هر کسی با گ شی تلف همراه خ د می ت اند ارتباط زنده تص یری برقرار
کند ]...[ .ما میخ اهیم دسترسی به اطالعات را برای افراد بهمنظ ر به اشتراک گذاشیت
اطالعاتشان تسهیل کنیم.
ادعای مرتبط با م ض ع ف ق آن است که رسانههای اجتماعی به گش دگی و شفافیت
بیشتر در عرصه ارتباطات یاری رساندهاند :کارلس کائ معتقد است وایب فضایی است که
در آن کاربران «حرف میزنند ،با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و باورها و ایدههای خی د
را با هم مبادله میکنند»؛ وایب «فضای کامالً رایگانی برای افراد است تا بت اننید خی د را
از طریع آن ابراز کنند و ایدههایشان را مبادله نمایند»؛ و وایب به چی کمی

کیرده تیا

«به سمت جامعهای هر چه بازتر و شفافتر گام بردارد» .کائ بر ای باور است کیه وایبی
به شفافیت بیشتر کم

کرده و به نظام حاکم از طریع بررسی [همهجانبه م ضی عات] و

ایجاد تعادل در جامعه بهمنظ ر نیل به جامعهای به مراتب بهتر یاری رسیانده اسیت]...[ .
هرکسی ت انایی گزارش اخبار و آنچه که اتفیاق افتیاده اسیت ،خ اهید داشیت .بنیابرای
میت ان گفت تقریباً غیرممک است که بت ان اطالعات و نقش آن را نادییده گرفیت]...[ .
وایب م جب شده تا اطالعات در گستره وسیعتری در دسترس باشد ]...[ .چنیی چییزی
سبب می ش د که جامعیه بیه مراتیب گشیایش بیشیتری را تجربیه کنید ]...[ .در چنیی
وضعیتی ،هر چیزی شفافیت به مراتب بیشتری خ اهد یافت.
ت ییتر نیز از [ن عی] ایدئ ل نی بهره میبرد که شباهت زیادی با وایب دارد .بیرای تی ییتر،
آزادی رسانههای اجتماعی در قالب «متصل کردن افیراد بیه یکیدیگر ،خ داظهیاری و کشیف
آنچه واقعاً رخ داده» و «اعطای قدرت به افراد برای خلع و به اشتراکگذاری مداوم اییدههیا و
اطالعاتشان بدون هر گ نه مانعی» مطرح است .ارتباط برقرارکردن بیا دوسیتانتیان و دیگیر
افراد جذاا زندگیتان .به روزرسانی لحظهای اطالعات در م رد م ض عاتی که م رد عالقهتیان
است و تماشای رویدادهای ناا بهص رت آنالی از هر زاویهای».
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ایدئولوژیمشارکت/برقراریپیوند/بهاشتراکگذاری 

ایدئ ل نی رایجی وج د دارد که چی و غرا برنامیه هیای وبیی و حتیی میدیران
اجرایی خ د را در پی ند با رسانه های اجتماعی با یکدیگر تجمیع کرده اند تیا از ایی
طریع هر شخصی قادر باشد اطالعات [ م رد نیاز خ د] را کسب کند و با دیگران بیه
اشتراک گذارد ،به برقراری رابطه بپردازد ،مشارکت کنید ،بیه خلیع و ت زییع محتی ا
همت گمارد و با سایر افراد پی نید برقیرار کنید .ادعیای دیگیر آن اسیت کیه ت لیید،
برقراری ارتباط ،به اشتراک گذاری ،ایجیاد پی نید و مشیارکت از طرییع رسیانه هیای
اجتماعی کیفیت زندگی افراد و متعاقب آن کیفیت زندگی اجتماعی و شفافیت آن را
بهب د می بخشد .در برخی گزاره های تحلیلی ،پیش فرضیی بنییادی وجی د دارد کیه
براساس آن رسانه های اجتماعی لزوماً سبب گشایش ،شیفافیت و پی نیدهای بیشیتر
می ش ند[ .در اینجا] مؤلفه های مرب ط به پ یامدها و قدرت [ای رسانه هیا] مید نظیر
قرار نگرفته در حالی که می شد آنها را هم در نظر گرفت .رسانه های اجتماعی تنها به
مثابه ت انمندکننده کاربران در نظر گرفته شده اند.
ایدئ ل نی مشارکت /برقراری پی نید /بیه اشیتراکگیذاری صیرفاً یی
شرکتهای فعال در ح ز رسانه های اجتماعی چینی نیست .ی

اسیتعاره بیرای

ایدئ ل نی سرمایهداری

جهانی نیز در ح زه رسانه های اجتمیاعی وجی د دارد کیه شیرکت هیای فعیال در حی زه
رسانه های اجتماعی ،استادان عرصه مدیریت و پژوهشگران و دیدهبانیان غیرکالسیی

از

آن استفاده میکنند .آنها ای ایدئ ل نی را بهمنظ ر ت جیه مؤلفیههیای سیرمایهداری در
ساحت شرکتهای فعال در ح زه رسانههای اجتماعی بهعن ان امری مطل ا و پذیرفتنی
تلقی میکنند .ای افراد چنی بحث میکنند که سرمایهداری رسانههای اجتماعی بیرای
کاربران در حکم ی

سرگرمی است که بیه آنیان امکیان مییدهید تیا از طرییع چنیی

بسترهایی کارهایی را انجیام دهنید .میی تی ان آن را شیکلی از امپریالیسیم فرهنگیی در
راستای ت صیف ای ایدئ ل نیی و بهط ر خاص برای چی  -در نظیر گرفیت .در حقیقیت
ای همان ایدئ ل نی است که همراستا با کاالییشدن رسانههای اجتماعی نم د مییابد.
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ایدئ ل نی مشارکت /برقراری پی ند /به اشتراک گذاری ،بیرای [تشیریح] سیاختارهای
مرتبط با بازنم ن رسانههای اجتماعی سرمایهداری ،چه در چی و چه در غرا ،ضیروری
است .مسئله ای است که سرمایهداری به دنبال جامعهای طبقاتی است کیه متعاقیب آن
همه افراد ضرورتاً نمی ت انند س د ببرند .ایدئ ل نیهای مرب ط به رسانههای اجتماعی در
م رد افراد طردشده از اجتماع ،فقرا ،بیکاران و استثمارشدگان سخنی به میان نمییآورد.
به عالوه ،ای اییدئ ل نی پیامیدهایی از قبییل اسیتثمار کیارگران بیکیار ،ع اقیب منفیی
سرمایهداری ،فرهن ،مصرف گرایی و تبلیغ و همچنی ای واقعیت را که کیاربران خیالع
ارزش برای رسانه های اجتماعی هستند ولی مال

آن نیستند را نادیده میگیرد؛ در کنار

اینها ،قدرت نامتقارن مشاهدهپذیری در رسانه های اجتماعی که به سلبریتیها ،شرکتها
و دولتها داده میش د به مراتب بیش از کاربران عادی است.
مبارزاتاجتماعیچینیدرعصروایبو 
چی جامعهای یکپارچه نیست ،بلکه جامعهای است با گروههای کارگری بسیار فعیال
و پ یا که در برابر استثمار مبارزه میکنید .جی

کیی ( )0221معتقید اسیت کیه چیی

«بزرگتری گروه کارگری استثمارشده در عصر اطالعات جهانی» را داراسیت .گیروههیای
کارگری چینی از رسانههای دیجیتال در مبارزاتشان بهره میبرنید (کیی  .)0221 ،کیی
چی را به مثابه کش ری در حال تغییر میداند که به ظهی ر جامعیه شیبکهای در قالیب
گروه های کارگری دام زده به نح ی که ای جامعه به واسطه آنچیه «آن را سیطح کیم
اطالعات[در هر ح زه ای] می داند ،پیکربندی شده است :کاربران نهایی کیمرمیع حی زه
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی ،تنمی کنندگان خدمات اینترنتی کمت ان ،و کیارگرانی
کم مایه که ای محصی الت الکترونیکیی را ت لیید مییکننید» ( .)1-1ایی گیروه شیامل
کارگران مهاجر (کسانی که از مناطع روستایی به منیاطع شیهری مهیاجرت کیردهانید)،
کییارگران اسییتخدامنشییده و پییارهوقییت ،کارآفرینییان خُییردهپییا ،ج انییان ،دانشییج یان و
بازنشستگانی است که در تالشند زندگی را تیا انیدازهای بیرای خی د مطلی اتیر کننید؛
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گروهی که میت ان آنان را «یقه خاکستریها»یی نامید که در مشاغل به غاییت تکیراری
مانند مهندسی نرمافزار ،طراحی ،بازاریابی ،تبلیغات ،ارتباطات از راه دور ،یا ارائه خیدمات
به مشتریان مشغ ل بهکارند)221 ،225-221 ،11( .
محتوایتولیدشد کارگران 
بردگان به دنبال یافت راهی برای مقاومت و مبارزه بیا اسیتثمار هسیتند .جی

کیی

( ،0229فصل  )5در تحلیل خ د پیرام ن بردگان اینترنتی در بستر مبیارزات گیروههیای
کیارگری و در برابیر مفهی م محتی ای ت لیدشیید کیاربر ،2اصییطالح محتی ای ت لیدشیید
کارگران 0را معرفی می کند .ایجاد ای گیروه بیه معنیای «خلیع اصیطالحات جیایگزی ،
شبکه سازی اجتماعی و اطالعات فرهنگی ورای ح زه محتی ای ت لیدشیده ت سیط کیاربر
است؛ که ای م رد اخیر به واسطه اهداف سازمانی و /یا منطع نظارت حک متی میدیریت
میش د» (کی  .)210 :0229 ،ای کارگران در نقاط فضایی مشخصیی از سیاحت مربی ط
به تقسیمات بی المللی کارهای دیجیتال و برای مقطع زمانی معیی کیه بیا رسیانههیای
تلف همراه ،رسانههای اجتماعی و رسانههای دیجیتالی همخ انی دارد بهمنظی ر تق ییت
پرسشگری از سازمانها و نهاد قدرت سازماندهی میش ند.
کی ( ،0229فصل  )5هفت ن ع محتی ای ت لیدشید کیارگران را برمییشیمارد .ایی
محت ا میت اند گروهی یا فردی ،فعال یا غیرفعال ،تق یتکننده یا غیر تق یتکننده باشد.
تنها امکان منطقی حذف شده از هشت ترکیب ممک مرتبط با ای سه متغیر مییت انید
«محت ای ت لیدشده ت سط کاربر» باشید :محتی ای ت لیدشید کیاربر میی ت انید فیردی،
غیرمبتنی بر فعاالنه ب دن و غیر تق یتکننده باشید .شیکل آرمیانی محتی ای ت لیدشید
کارگران می ت اند استفاده فعاالنه گروهی از رسانههای اجتماعی ،دیجیتال و تلف همیراه
برای اهیداف سیاسیی و تق ییت [مبیارزات] کیارگری باشید .کی کیی  ،ویچیت ،و وایبی
)1. User-generated content (UGC
)2. Worker-generated content (WGC
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نم نه های خ بی از رسانههای عامهپسیند در «قالیب ابیزاری بیرای مبیارزات گیروههیای
کارگری علیه بردهداری اینترنتی» هستند( .همان)251 :
بهسویهمداریهایدیجیتالیکارگری 

کییارگران در مبییارزات اجتمییاعی خیی د باییید از تمییام ابزارهییای ارتباطییاتی کییه در
دسترسشان است بهره ببرند تا بت انند از ای رهگذر مبارزات خ د را بیه پییش برنید .از
همی رو ،بهرهمندی از فناوری های ارتباطاتی که تحت نظارت دولت یا نهادهای خاص و
یا هر دوی آنها هستند خطیر سانسی ر ،کنتیرل ،پیایش ،اسیتثمار و سیرک ا را تشیدید
میکند (برای بحث بیشتر به ف کس0221 ،ا نگیاه کنیید) .زمیانی کیارگران فاکسیکان
دست به اعتصاا زدند و اعتراضات خی د را نییز از طرییع وایبی هماهنی ،کردنید؛ ایی
م ض ع به مثابه بخشی از اعتراضات کارگران علییه یی

شیرکت سیرمایهداری دیگیر در

تقسیمات بی المللی کارهای دیجیتال محس ا میش د .آنها ای خطیر را پذیرفتنید کیه
حتی از س ی نهادهای دولتی هم رصد ش ند .ایی مثیال نشیان مییدهید کیه محتی ای
ت لیدشد کارگران در جرییان اعتراضیات و پیرامی ن آن کیافی نیسیت .راهبیرد و هیدف
سیاسی [در ای راستا] باید دربرگیرنده ای دکتری باشد :خلع جامعیه و چشیمانیدازی
رسانهای مبتنی بر مالکیت خ د کارگر ،کنترل خ د کارگر و کار خ د کارگر در آن( .نگیاه
کنید به ساندوال)0229 ،2
همکاری های کارگری در هر جایی از ساحت تقسمیات بی المللی کار دیجیتیال اعیم
از معادن ،کارخانهها ،دفترها ،منازل ،نظام های اجتماعی و فضاهای دیجیتیال می رد نییاز
است تا از رهگذر آن به لحاظ سیاسی ای تقسیمات بیه چیالش کشییده شی ند .جامعیه
تحت کنترل کارگر و مبتنی بر اشتراکات [مدنظر آنان] که بنیا دارد خی د را از شیرّ ایی
تقسیمات گروهی خالص کند به خ دی خ د ی

هدف محس ا میش د .اجرای چنیی

امری باید بهعن ان بخشی از مبارزات بهمنظ ر نیل به چنی جامعهای تلقی ش د.
1. Sandoval
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هایعمومیگروههایکارگری 


حوزه
آنگ نه که ج

کی ( )0229براساس دیدگاه نگت و کیالگ )2111/2100( 2ییادآور

میش د مبارزات گروه های کارگری به ایجاد ح زههای عم می گیروه هیای کیارگری نییز
منجر می ش د؛ کُنشی در قالب «کُنش شبکهایسازی شده دیجیتالی :کُنشیی مبتنیی بیر
انتظارات گروهی ،قدرت بهم پی سته ،گفتمیان و ایی جهیانی» (کیی  .)290 :0229 ،بیه
همی دلیل ،ح زه های عم می صرفاً فضاهای سیاسی عم می برای شکلگیری مبیارزات
گروهی محس ا نمیش ند؛ بلکه منشن ایجاد نظامهای اجتماعی بر پایه منافع مشیترک و
کنترلش ند عم م هستند؛ نظامهایی اجتماعی که کنترل آنهیا بیهدسیت خی د میردم و
برای مردم است .با ایی ت ضییحات حی زههیای عمی می نیه تنهیا ارتباطیاتی و سیاسیی
محس ا می ش ند؛ بلکه م لّد ارتباطات اند؛ آنها بیه مثابیه ضید ت لییدات /پیاد ت لییدات

0

ح زههای عم می طبقه کارگر» عمل میکنند (نگت و کالگ.)92-01 :2111/2100 ،
ح زه هیای عمی می گیروه هیای کیارگری بیه خلیع پادت لییدات طبقیه کیارگری
می انجامد « :اندیشه علیه اندیشه ،محص ل علیه محص ل ،بخیش ت لیید علییه بخیش
ت لید» (همان .)92 :اندیشه های ت لیدشد کارگران علیه اندیشه هیای سیرمایه داران!
ت لیدات جمعی علیه ت لیدات سرمایه داری! فناوری های جمعیی علییه فنیاوری هیای
سرمایه درای! بخش ت لیدی مبتنی بر منافع جمعی علیه بخش ت لیدی سرمایه داری!
ح زه عم می گروه های کارگری در عصر دیجیتال علییه رسیانه هیای سیرمایه داری و
جامعه سرمایه داری! ای امر ماهیت مبارزات گروه های کارگری را از سط ح پیایی و
در عصر دیجیتال نشان می دهد.
نتیجهگیری 

نتایج اصلی ای مقاله را در قالب م ارد زیر میت ان خالصه کرد:
1. Negt and Kluge
2. Counter-product
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ی اقتصاد مبتنی بر صادرات چی بهط ر خاص بیر ت لیید سیختافزارهیای رایانیهای،
گ شیهای تلف همراه و پ شاک اسیت ار اسیت .ایی اقتصیاد بیا تقسییمات بیی المللیی
کارهای دیجیتالی در هم آمیخته و به منبعی نیروی کار ارزانی تبدیل شده که به تق یت
س د شرکتهای جهانی یاری میرساند.
ی افزایش نابرابری در چی و کاهش سطح دستمزدها با مبارزات گروههیای کیارگری
همراه شده است.
ی هر چند چی رشد اقتصادی گستردهای داشته است با ای حال اقتصاد ایی کشی ر
مستعد ایجاد بحران و سرشار از تناقضات است .مالیسازی ،ت لید بیش از اندازه ،انباشیت
بیش از پیش سرمایه و مصرفگرایی به ایجاد چنی بحرانهایی دام میزنند.
ی دیر زمانی است که اقتصاد سیاسی رسانههایی مانند وایبی و تی ییتر تجیاریسیازی
شده اند و به واسطه واگراییهای بهوج د آمده در ارزش سهام و م ض ع س دی زیان شکل
گرفته اند .هر دو شرکت شاخصی از بیروز حبیاا میالی در حی زه رسیانههیای اجتمیاعی
محس ا میش ند.
ی چی متشکل از جامعهای شیبکهای دارای گیروههیای کیارگری اسیت :گیروههیای
کارگری بزرگی وج د دارند که با اهداف گ ناگ ن از گ شیهای تلفی همیراه و اینترنیت
استفاده میکنند .طرح ای پرسش که آیا منطع اشتراک منافع [در بی اقشار عامه] کیه
ماهیتاً گروههای کارگری را شکل میدهند ،در آینیده بیه میدل حیاکم بیر ارتباطیات در
جامعه جهانی تبدیل خ اهد شد یا خیر ،کماکان به ق ت خ د باقی است.
ی در کش ر چی شکل بسیار مستحکمی از کنتیرل سیاسیی بیر ارتباطیات اینترنتیی
حاکم است که باید بهط ر دقیع و انتقادی م رد ت جه قیرار گییرد .از ایی رو افیراد بایید
همزمان با در نظر گرفت ای م ض ع ،از بحثهیای آرمانگرایانیه اینترنیت در غیرا هیم
پرهیز کنند .افشاگری های ادوارد اسن دن نشان داده که در کش رهای غربی هیم نظیارت
بر اینترنت وج د دارد.
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