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چكیده
ها شرکت اند که در ذيل آن،ها و گفتاری رواج پیدا کردهآپی بر محور ايدههای استارتا شرکتاين روزه

شوند. اين عنوان ساختارهای غیررقابتی معرفی میشوند و بهدولتی نقد میو نهادهای دولتی و شبه

یمت مناسب را در توانند محصوالت باکیفیت و قوری اقتصادی پايینی دارند و نمیساختارها ظاهراً بهره

گذاران و اقتصاددانان بر اين باورند که اختیار مشتريان خود قرار دهند. از سوی ديگر بیشتر سیاست

کردن محور به دلیل ساختار مرکزگريز و گسترده خود، توانايی زيادی برای برآوردهفضاهای تکنولوژی

ر حالی است که کسب و کارهای مبتنی ای از ساليق افراد برخوردارند. اين دهای گستردهتقاضای طیف

توانند اين تقاضاهای روزافزون را پاسخ گويند و به آپی میهای استارتخصوص، شرکتبر اينترنت، به

دهی مجدد به آپی با شکلهای استارترشد اقتصادی کمک کنند. بر اساس ادعای اين پژوهش شرکت

حوزة پولی و توسعة بازارهای مالی، به  خصوص درزدايی به سازی و مقرراتهای خصوصیسیاست

اند. اين گفتار در چند دهة اخیر در کشورهای مختلف به اشکال گسترش گفتار نئولیبرالی کمک کرده

نسبتاً متفاوتی اجرا شده است؛ ولی باوجود توسعة جغرافیايی ناموزون آن، گرايش کلی به افزودن 

های مالیِ تکرارشونده دارد. بقات اجتماعی در معرض بحراننابرابری اجتماعی و قراردادن اغلب افراد و ط

به اين ترتیب در اين پژوهش از اشکال گوناگون نقد نئولیبرالیسم برای فهم موقعیت موضوع موردنظر در 

های ی اين پژوهش، مکانیسمهانسبت با کلیتِ اجتماعی فعلی استفاده شده است. بر اساس يافته

آپی های استارتصورت شديدتری در شرکتل وضعیت کنونی جهان هستند، بهای که مسئودارانه سرمايه

 گذارند. تری را برجا مینیز برقرارند و مخاطرات اجتماعی و مالی پیچیده

 کلیدی: ارتباطی، نئولیبرالیسم، آنتروپرونر، -های اطالعاتیآپی، تکنولوژیهای استارتشرکتواژگان

 بنگاه.
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مقدمه

شوند که هايی پنداشته میبخش آرمانآپی در پیوند با فضای مجازی تحققهای استارتشرکت

هايی چون آزادی و برابری و برادری و رفاه اقتصادی که اند؛ آرمانشدهدر چند قرن اخیر مطرح

جانبه آنها در ظاهر با اولويت اند، اما تحقق همهشدهوبیش در گفتارهای مختلف پی گرفته کم

های مذکور در پیوند با آنکه شرکت ادن يکی بر ديگران به تعويق افتاده يا منتفی شده است. حالد

ها را از طريق آزادسازی سیاسی و اقتصادی و شان تحقق اين آرمان زيرساخت تکنولوژيکی

گذاران اجتماعی و اقتصادی اخیر، بافت اجتماعی فضای دهند. به گمان سیاستفرهنگی نويد می

وسخت جهان  ای و مرکزگريز آن شرايط را برای رهايی از ماديتِ سفتو ساختار شبکه مجازی

ها و ساير مراکز قدرت به تغییرات آورد و بدون وساطت دولتاجتماعی پیرامونی فراهم می

 دهد.تری امکان بروز میاجتماعی اساسی

-خدماتشان میموازات فروش محصوالت و های مذکور بهاغلب بر اين باورند که شرکت

توانند از طريق تقويتِ فضای مجازی و درگیر ساختن بیشتر کاربران با اين فضا، به ايجاد و 

گسترش مناسبات اجتماعی جديد و در واقع نوعی اجتماع جديد کمک رسانند؛ اجتماعی که در 

صورت پويايی از طريق مشارکت فعال افراد و بر اساس روابط مبتنی بر ظاهر قواعد آن به

-کنندگان بهطور که مصرفکند. همانشود و تغییر میرضايت متقابل و توافقات جمعی ايجاد می

-شده را انتخاب و خريداری کنند، کاربران نیز بهتوانند محصوالت عرضهای میصورت آزادانه

-کنند و بنا به مقاصد مختلف، اجتماعات و گروهای با يکديگر ارتباط برقرار میصورت آزادانه

 رسد.دهند که از نظم اجتماعی مستقر و نهادهای واسط آن مستقل به نظر میايی را تشکیل میه

شوند که عنوان جوامعی بیرون از نظم اجتماعی مستقر پديدار میاين اجتماعات مجازی، به

توانند نظم اجتماعی مستقر را به چالش کشند و بر مبنای قواعد درونی و امکانات خويش می

شود که در اثر مشارکت خشند. قواعد درونی آنها نیز قواعد خودسامانی پنداشته میساختار بب

گیری نوعی فضای  گیرد و در نتیجه به شکلآزادانة افراد و بر مبنای توافقات جمعی شکل می

رساند؛ فضايی که قادر است نظم مستقر را از بیرون تغییر اجتماعی برتر و جايگزين کمک می
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ها و نهادهای نظم اجتماعی مستقر نیز در گفتار مروج اين فضا بیش از هر چیز با مداخلة دولت

شود دولت و نهادهای شود، چرا که تصور میيابد و نقد میعنوان مراکز قدرت تعین میقانونی به

نهايت کنند و در قانونی نظم و قواعدی را خارج از خواست و رضايت افراد بر جامعه تحمیل می

شوند. در مقابل قبول برای همگان می های فردی و حتی رفاه اقتصادی قابلمانع از تحقق آزادی

اند که قادر است خارج از سازوکارهای آپی ساختاری را تحقق بخشیدههای استارتشرکت

 های اقتصادی وابسته به آن؛ مسائل اقتصادی کالنی چون بیکاری و کمبودِشدة دولتی و بخش تنظیم

 نرخ رشد اقتصادی را در کنار مسائل سیاسی و اجتماعی ديگر رفع و جبران نمايد. 

موازات نقد آپی بههای استارتدر واقع ستايش مذکور از مزايای فضای مجازی و شرکت

های فردی به شکلِ ستايش از ايدة گونه ستايش لیبرالی از آزادی ها بسط يافته است. ايندولت

ها را توجیه کند. از آيد تا رهايی از مداخلة نهادهای عمومی و دولتحريم خصوصی در می

سوی ديگر شکل آزادانه و فردی و ظاهراً مستقل و خودسامانِ اين فضا نیز باعث شده است که 

کننده، پديدار شوند. حتی در عنوان اموری زايد و مخدوشها بهنهادهای قانونی بیرونی و دولت

رود که افراد فعال در آن بدون مداخلة ت درونی اين فضا گمان میمواجهه با مسائل و مشکال

توانند قواعد و ضوابطی برای رفع آنها وضع کنند؛ ضوابطی که از مناسبات نهادهای بیرون می

تری صورت جمعی و دموکراتیکدرونی فضای مجازی و ساختارهای آن نشئت گرفته است و به

 کنند. ها از بیرون اعمال میو حکومت هاحاصل شده است تا ضوابطی که دولت

آپی های استارتها نبايد در سازوکارهای اقتصادی شرکتطور که دولتاز سوی ديگر، همان

های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی موجود در فضای مجازی ممانعت به مداخله کنند و از آزادی

اند و مانع از تحقق خیر کردهیغلط مداخله م عمل آورند، در خارج از اين فضا نیز تاکنون به

-ها به خارج از شبکه منتهی میشدند. اين گفتار ضرورتاً به تسری نقد عملکرد دولتجمعی می

ها دخالت نکند، به دلیل آپشود چرا که اگر بناست که دولت در سازوکارهای اقتصادی استارت

-های اقتصادی؛ نمیبخشها و وجود رقابت و زمینة مادی و اقتصادی مشترک با ساير شرکت

ها نیز دخالت کند. در واقعیت نیز رابطة دو تواند و نبايد در سازوکارهای اقتصادی اين بخش

ن نمونه سلب امکان تشکیل عنوازدايی دولت رخ داده است و بهای بین مقرراتسويه

ر تسهیل زدايی چند دهة اخیآپی با زمینة مقرراتهای استارتهای کارگری در شرکت اتحاديه
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های آپی و سلب حمايتهای استارتشده است و از سوی ديگر تغییرات ساختاری شرکت

 کارگری و غیره ضرورتاً به رقابتی دامن زده است.  

چنین نقد و حذف مقررات و قوانین دولتی و حکومتی در فضای مجازی درک جديد و  اين

طور که پنداشته د و در خود دارد. همانکنتری را از قانون و رابطة دولت و جامعه بیان میکلی

گیرد و شود در فضای مجازی، قواعدی بر مبنای مناسباتِ مبتنی بر رضايت افراد شکل میمی

بايد بر همین مبنا شکل بگیرد؛ در کلیت اجتماعی نیز بايد همین منطق برقرار باشد نه اينکه 

ظاهر از مناسبات جاری قواعدی وضع شود که بر اساس نوعی رابطة حقوقی است و در 

کنند که عضويت در مجزاست. در اين گفتار، افراد به اين دلیل از قواعد اجتماعی تبعیت می

ای اخالقی و بخش است نه بنا بر وظیفههای مذکور برای آنها رضايتها و جماعتگروه

خود،  نظر کردن از برخی از حقوقاجتماعی. فرد برخالف نهادهای نمايندگی نبايد با صرف

حاکمیت فرد منتخب را مشروعیت بخشد بلکه بر مبنای عاليق شخصی خود در اجتماعاتی وارد 

شود که قواعد درونیِ آن از قدرتی نشئت گرفته که ظاهراً محصول مناسبات آزاد افراد و بر می

های فردی است و نظمی ايدئولوژيک و اخالقی ضامن بقای آن نیست و در اساس توانمندی

 ناسبات قدرت و قواعد تغییرپذيری دارد. نتیجه م

حال رضايتی که در روابط آزادانة فضای مجازی برقرار است رضايتی آمیخته با مصارف  بااين

های اينترنتی و روابط در  فردی است؛ يعنی رضايتی است که از مصرف کاالها و خدمات و بازی

آپی فراهم آمده است. اين های استارتشود که عمدتاً از جانب شرکتفضاهايی حاصل می

ها محصوالت ها در ظاهر همسو با خواست مشتريان و نه خواست مراکز قدرت و دولتشرکت

کنند تا سود بیشتری به دست آورند و مشتريان نیز با پیگیری منافع شخصی خويش را عرضه می

 کنند که در نهايت به سود همگان است.و رضايت خويش به رشد فضايی کمک می

زشِ محوری حريم خصوصی نیز بر اين امر تکیه دارد که همه بايد آزادانه و بدون دخالت ار

عنوان حقوق مالکیت ها به دنبال منافع فردی خود در اين فضا باشند. منافعی که عموماً بهدولت

گونه قرابت اين فضا با  شوند. اينو آزادی مصرف و آزادی انتخاب سبک زندگی تفسیر می

واسطة پیگیری منافع فردی  بخش خیر جمعی بهشود که دست نامرئی آن تحققن میبازاری روش

صورت اقتصادی محض توصیف مثابه نوعی نظم اجتماعی که آدام اسمیت آن را بهاست. بازار به
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واسطة فضای  اکنون بهکرد و حضور آن در ساحت امور فرهنگی و سیاسی پنهان بود، هممی

 تری پیدا کرده است. ی و قانونی روشنمجازی، تعین سیاسی فرهنگ

مثابه نوعی بازار کمک نموده است؛ در واقع فضای مجازی به پديدارشدنِ کل جامعه به

گونه تلقی  های فردی در اشکال متنوع کااليی تشکیل شده است. اينبازاری که از مبادلة رضايت

را که در اين ساختار تمام اقتصاددانان نئولیبرال از جامعه مدنی تجسد عینی يافته است چ

آپی کااليی و های استارتواسطة عملکرد اقتصاد جديد و شرکت های حیات اجتماعی به حوزه

اند و در نتیجه بر مبنای رضايت فردی ناشی از مصرف کاالها )و انواع امور شیءواره شده

لیل است که شوند. به همین دشده( و نه مشروعیت دموکراتیک و اخالقی مبادله میکااليی

عنوان امور زايد و گذار بهعنوان نهادهای مجری قانونِ دموکراتیک يا نهادهای قانونها بهدولت

 شوند.کننده طرد میمخدوش

با اين اوصاف آنچه در اين نوشتار پی گرفته خواهد شد اين است که چگونه در اين 

ردیِ مبتنی بر ايدة حريم های فگفتار/ساختار، به میانجیِ طرد دولت و ستايش از آزادی

مانند. يا چگونه اين  دموکراتیک در سرنوشت خود بازمی مرور از دخالتخصوصی، افراد به

اند؛ با تقويت اين گفتار به بسط ها که در چارچوب غلبة گفتار نئولیبرالی توسعه يافتهشرکت

تابع سازوکارها و  کنند و آنها راداری در تمام شئون زندگی افراد کمک میمناسبات سرمايه

 ها.  کنند و نه نظارت دموکراتیک دولتداری میهای سرمايهبحران

چارچوبتحلیلی

های نظری آپی و نسبت آنها با دولت نیازمند ادغام گرايشهای استارتتحلیل سازوکار شرکت

دهند. یپردازند و به تعینات چهارگانة آن ارجاع ممختلفی است که به تحلیل نئولیبرالیسم می

از يک سو مراکز دانشگاهی و اقتصاددانان و متفکران لیبرال به هژمونیک شدنِ گفتاری دامن 

آپی را در تقابل با ساختارهای دولتی قرار داده و توسعة اين های استارتاند که شرکتزده

ها را راهکار بسیاری از مسائل و مشکالت اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی و شرکت

گیران دولتی و کنند. اين گفتار در ادامه از طريق مسئوالن و تصمیممعرفی کرده و می فرهنگی

موازات اين امر بسیاری از مرور هژمونیک شده است. بهخصوصی پی گرفته شده و به

زدايی شده، خصوصی و پردازند که سابقاً مقرراتهايی به فعالیت میها در حوزهآپاستارت



 

 

 

 

 

 0033هار و تابستان ب، کی، شماره 28شناختی دوره مطالعات جامعه   00 
 

 

نوبة خود از طريق مخدوش و مبهم ساختن مفاهیم خصوصی و نیز بهاند. آنها پولی شده

-نمايند. همچنین تغییر اين مفاهیم و سیاستعمومی و امثالهم به تشديد اين روال کمک می

زدايی و غیره به غلبة روزافزون خرد حکومتی نئولیبرال سازی و مقرراتهای خصوصی

ه است )و در متن آن شدت پیدا کرده )خصوصاً نسخة آمريکايی آن( در ايران کمک کرد

آپی تعین های استارتاست( و بنا به ادعای اين نوشتار در ساختار درونی و بیرونی شرکت

ها که ذيل خرد حکومتی جديد روشنی پیدا کرده است. در نهايت در ساختار اين شرکت

تلقی جديدی پذير است، مواردی چون شرايط کار و درک متعارف از دولت در نسبت با درک

شود و از اين طريق، شکلی از بندی میمثابه سرماية انسانی و بنگاه صورتاز انسان و دولت به

دهی شود که در عین غیاب ظاهری از بازار؛ فعاالنه به بسط و شکلدولت ممکن و تقويت می

 پردازد. های مالی و اعتباری به آنها میها و کمکنهادهای تسهیلگرِ اين شرکت

صورت از نئولیبرالیسم را بهپیش از شرح اين چارچوب بايد چهار درک متفاوت  اما

 تری از يکديگر مجزا کرد:  روشن

عنوان پروژة هژمونیک ايدئولوژيک: اين درک بر اين اساس استوار است که نئولیبرالیسم به .1

ن ظرفیت را اند، اييافتهای که حول اتحاد طبقاتی فراملیتی سازمانهای مسلط و نخبهگروه

ها را به ديگران بازبتابانند و به جريان بینیدارند که برنامة هماهنگی از تفاسیر و جهان

گیرد بلکه دربردارندة درجاتی از اندازند. اين امر صرفاً از طريق تحمیل اجباری صورت نمی

اه هايی است که در پس خاستگرضايت است. در اين شکل از تحلیل تمرکز بر افراد و ايده

 مفهومی و نظری نئولیبرالیسم وجود دارد.

عنوان برنامه و سیاست: اين چارچوب ارجاعی بر انتقال مالکیت از دولت يا نئولیبرالیسم به .2

ها مبتنی است و ضرورتاً دربردارندة تغییرات بخش عمومی به بخش خصوصی يا بنگاه

که سپردن تخصیص منابع به  هاست و بر اين ايده استوار استبندیمفهومیِ معانی اين طبقه

شود. موضوعات اصلی که در لوای آنها وری بیشتری را موجب میمیانجیگری بازار، بهره

زدايی، آزادسازی، سازی، مقرراتشود شامل خصوصیهايی اجرا میها و برنامهچنین سیاست

 اند.سازیزدايی و پولیسیاست

عنوان فرايندِ تغییراتی لحاظ ، نئولیبرالیسم بهعنوان شکل دولت: در اين نگاهنئولیبرالیسم به .9

-شوند تا درون میدان بازی دولتای متحمل میصورت خودخواستهها بهشود که دولتمی
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رود که اين امر مستلزم محور کمیِ پذير شوند. گمان میهای مشابه به لحاظ اقتصادی رقابت

های دولت ها و پتانسیلفیتدولت از ظر موجب آناعتبارسازی است که بهتخريب و بی

های مديريت شده، نظامهای نهادیِ بازطراحینشیند و در همان حال میانجیواپس می

اقتصادی و موضوعات اجتماعی استیالجويانة متمرکز بر نظم شهری، نظارت و مهاجرت 

 يابند. گسترش می

تصديق خصیصة ففرايندی مندی: اين تفسیر از نئولیبرالیسم بر عنوان حکومتنئولیبرالیسم به .4

بندی نئولیبرالی با شرايط موجود وارد روند آن متمرکز است يعنی در شرايطی که صورت

های به طور اجتماعی هايی در ارتباط میان افراد و واقعیتپايان موفقیت و شکستبی

د شونشوند، تفسیر میصورتی که آن شرايط مجدداً تصور می شوند و بهشدة آنها میساخته

متأثر سازند. اين درک، قدرت « هدايت رفتار»آيند تا اشکال دانش را از طريق و گرد هم می

يابد که بر تولید دانش حال خیلی خاص و مشخصی در می عنوان فرم پیچیده و درعینرا به

ها متمرکز است که ها و تکنیکها، تکنولوژیها، استراتژیای از عقالنیتاز طريق دسته

( است که به تمرکززدايی از حکومت از طريق نقش فعال ruleیتِ حکومتی )دربارة ذهن

را  1دهد که حکمرانی از دورگری اجازه بروز میگر و خودتصحیحهای خودتنظیمسوژه

کنند. بنابراين، دينامیسم درونی نئولیبرالیسم در اين قرائت از طريق فهم مشترک تسهیل می

 شود.نشده پشتیبانی میپرسش

چهار قرائت و درک متفاوت از نئولیبرالیسم از يکديگر مستقل نیستند بلکه رابطة متقابلی اين 

داری نئولیبرال در تمام تعینات آن با يکديگر دارند و با تقويت يکديگر به غلبة روزافزون سرمايه

 تر در اين کار ربط نظری اين چهار قرائت برای پاسخ به ايناند. اما به طور خاصمنجر شده

آپی که در چارچوب اين های استارتمسئله بررسی و ارزيابی خواهد شد که چگونه شرکت

زنند که در نهايت حق اند، به تشديد مسائلی دامن میيافتهچهار شکل از نئولیبرالیسم توسعه

 کنند.  مرور از آنها سلب میتعیین سرنوشت افراد را به

توان طور کامل از يکديگر مجزا نیستند و نمیالزم به ذکر است که چهار قرائت مذکور به 

آنها را جداگانه و در انتزاع از يکديگر بررسی نمود و در اينجا فقط برای مقاصد تحلیلی در 
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شود تا ارتباط آنها با آنکه تاحدامکان تالش می شوند حالبندی میهای ظاهراً مجزايی طبقهبخش

 يکديگر درون هر بخش بیان شود. 

ترين اشکال ترين و بهینهعنوان مدرنها بهن اوصاف در شرايط فعلی اين شرکتبا تمام اي

که قادر است جدا از مداخلة  شوند؛ الگويیاقتصادی و الگويی برای ديگران بازنموده می

اند که ها بودهآنکه اين دولت ها به حل مسائل کالن اجتماعی و اقتصادی کمک رساند. حال دولت

آپی و سامان اقتصادی های استارتیبرالی، زمینه را برای بسط و توسعة شرکتبا بسط گفتار نئول

ای ها مستتر بوده است. ولی در گفتار توسعهتر در اين گفتار و سیاست اند که پیشفراهم کرده

های اقتصادیِ شرکت-ها از کارکردهای سابقشان به امکانات تکنیکیروی دولتفعلی، پس

 د.شومذکور نسبت داده می

عنوانبرنامهوسیاسترالیسمبهنئولیب

ها و آپی عموماً بر حوزة خدمات شهری و بانکداری الکترونیکی و بازیهای استارتشرکت

ها باعث کاهش رود که عملکرد آنها در اين حوزههای اينترنتی متمرکزند و گمان میسرگرمی

ترافیکی و سرعت و سهولت خريد و های دولت در حوزة خدمات عمومی و کاهش بار هزينه

االصول با گسترش بانکداری شود. اين امر علیفروش اقالم متفاوت کاال و خدمات می

ها را از خدمات بانکداری توان رشد اين شرکتالکترونیک توسعه يافته است تا آنجا که نمی

 کند. ا تعیین میها رالکترونیکی مجزا کرد و همین پیوند است که چارچوب عملکرد اين شرکت

ها های اينترنتی و مجازی، بسیاری از خدمات و کارکردهای دولتدر واقع با رشد زيرساخت

تری را که در حوزة امر شود و اين وجه تکنیکی تغییر اساسیواسطة اين حوزه انجام میبه

بة امر پوشاند. کمااينکه گفتار اقتصادی جديد خود بر غل است میاجتماعی رخ داده-اقتصادی

انسانی بنا شده است. بانکداری الکترونیکی هم که در ظاهر بر -انتزاعی بر امر اجتماعی-تکنیکی

های بانکی و پرداخت مبتنی است، از يک سو به بسط فرض سهولت و سرعت انجام فعالیت

ها و کند و از سوی ديگر در چارچوب برنامهپول اعتباری و غلبة منطق اعتبار کمک می

کند و اين دو در سازی بیشتر کارکردهای دولت کمک میی نئولیبرالی، به خصوصیها سیاست

 يابند. ارتباط دو سويه با يکديگر توسعه می
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موازات توسعة بانکداری الکترونیکی، قسمتی از عملیات بانکی به بخش در گام نخست، به

های طريق نوآوریهای دولت کاهش يابند و از است تا در ظاهر هزينهخصوصی واگذار شده

طور همزمان افزايش يابد. قاعدة فناورانه حاصل از بازار رقابتی، سرعت و امنیتِ اين عملیات به

 1های دولتی و خصوصی از طريق سامانة شتابِها اعم از بانککار بر اين منوال است که بانک

دة خدمات دهن های ارائهشوند. از سوی ديگر، شرکتيکديگر مرتبط میبانک مرکزی به

بانک مرکزی متصل  9های بانکی به شبکة شاپرکِبرای ارائة خدمات روی کارت 2پرداخت

بانکی را  اند و زمینة عملیات مختلف بینشوند. شبکة شتاب و شاپرک نیز به يکديگر متصل می

های خصوصی بتوانند عنوان شرکتهای خدمات پرداخت برای اينکه بهآورند. شرکتفراهم می

ساختار ايفای نقش کنند، به میلیاردها تومان )حداقل چهل میلیارد تومان( سرماية ثبتی  در اين

نیاز دارند تا از بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند و از طريق اين سرمايه، امنیت اقتصادی الزم 

 را برای مبادالت پولی تضمین کنند. 

صوصی ضرورتاً پای بدين ترتیب اين شکل از واگذاری کارکردهای دولت به بخش خ

های مالی برای تأمین وديعة الزم و انجام ها و صندوقنهادهای اقتصادی مالی چون بانک

گنجند و نمی آزادسادگی در چارچوب رقابتِ آورد که بهمیان میبانکی را به-عملیات پولی

که اختیار  های اقتصادی هستندبرخالف فرضِ سپردن امور اقتصادی به مردم، اين نهادها و کارتل

 گیرند. دست میامور را به

پذير کردن عملیات پرداخت در واقع چیزی جز سپردن امر عمومی به از سوی ديگر، رقابت

فروشِ درآمدهای آيندة عمومی يا اخذ مستقیم و در زمانِ آن  های خصوصی در ازای پیششرکت

رداخت )خريد، انتقال وجه، ها در ازای ارائة خدمات بانکی و پاز خود مردم نیست. اين شرکت

عنوان پرداخت قبض، خريد شارژ تلفن همراه(، اختیار اخذ کارمزد را به نیابت از دولت )به

کنند. بدين ترتیب، در های مبدأ يا مقصد تراکنش يا مشتری را پیدا میتجلی امر عمومی( از بانک

ذمة دولت بود به خود  های امری که پیشتر برسازی مذکور بخشی از هزينهفرآيندِ خصوصی

شود( و از سوی ها از حساب افراد کسر میازای تراکنشای که بهشود )هزينهمردم منتقل می
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شود؛ چراکه مبادالت های جاری دولت بدون محاسبات دقیق به آينده موکول میديگر هزينه

جای اينکه هگیرد، يعنی بصورت می revenue sharingمالی اين بخش با دولت بر مبنای منطق 

دهد تا ها پرداخت کند، به آنها اختیار میدولت مبلغ مشخصی را از بودجة فعلی به اين شرکت

ها بگیرند و های آينده را از مردم يا بانکبه نیابت از دولت درصدی از درآمد حاصل از تراکنش

 مالیاتی سهیم کند. -عبارتی آنها را در نوعی درآمد کارمزدیبه

شوند تا به ها به اين سو متمايل میبر مبنای همین شکل از ارتباط، اين شرکت از سوی ديگر،

انحاء مختلف مردم را به خريد و انجام عملیات مالی بیشتری ترغیب کنند و در اين موضع است 

های خدمات پرداخت برای اينکه سهم آيد. شرکتآپی به میان میهای استارتکه پای شرکت

کنند تا از اين طريق های مختلفی حمايت می آپ ود اختصاص دهند، از استارتبیشتر بازار را به خ

های خود را باال ببرند. اين منطق عمل و شکل ارتباط میان دولت و بخش خصوصی، سهم تراکنش

کند که در آن حاکم، اراضی داری کهن در ايران، از جمله دورة قاجار، را بازتولید میشکل حکومت

هر کرد و آنها به نیابت از او مختار بودند بهرا به حکام محلی واگذار می تحت حکمرانی خود

 شکل ممکن از افراد مالیات بگیرند و در نهايت سهم مشخصی را به حاکم اختصاص دهند. 

حال آنکه دولت مبتنی بر نظام دموکراتیک بر نوعی دعوی عدالت و خردمندی استوار است 

عمل آورد. ختلف، از انواع مختلف استثمار و سلطه ممانعت بهو بناست با وساطت میان طبقات م

ها و آپی از طريق تبلیغات و طراحی انواع بازیهای استارت اما در ساختار فعلی، شرکت

بردار است، سود خود را ماکزيمم هايی که ضرورت و فايدة آنها مناقشهها و سرويسسرگرمی

دهند. حتی در گفتار اقتصادی رايج، يکی از هدر میهکنندگان را بکنند و زمان و پول مصرفمی

پول است؛ به اين معنا که شرايطی  1آپی کاهش دردِ پرداختِهای استارتاصول موفقیت ايده

کنندگان با مقاومت کمتری پول خود را خرج خدمات آنها کنند و به فراهم کنند که مصرف

 مصرف و خريد بیشتر ترغیب شوند. 

داشتن موضوع و محتوای آن، همان منطق  ز صِرف تراکنش، بدون اهمیتاما کسب درآمد ا

های چند دهة اخیر بیش از پیش بر جهان زدايیعمل سرماية مالی است که در جريان مقررات

آپی نیز برای ترغیب همین شکل از های استارتاقتصادی اجتماعی غالب شده است. شرکت

های هايی که مستقیماً به شرکت آپ وه بر استارتشوند. عالمبادالت به خدمت فراخوانده می
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-خدمات پرداخت وابسته هستند، ساير آنها نیز در اين منطق مالی شريکند؛ چراکه منطق ارزش

شده برای تولید محصوالتشان بنا شده باشد، گذاری و عمل آنها بیش از آنکه بر زمان کارِ صرف

 شود. یین میها در بازار مالی تعبراساس جايگاه اين شرکت

های اجتماعی از جمله دهندگان سرويسِ شبکههای اين امر ارائهترين نمونه يکی از مهم

ها، کند. در اين سرويسهای کاربران عمل میسازی دادهفیسبوک است که براساس کااليی

ا هايی بکنند و همین محتواها به اطالعات و دادهکاربران محتواهای دلخواه خود را تولید می

شوند؛ ارزشی که ديگر براساس زمان کار اجتماعاً الزمِ کار کارگر ارزش تجاری و مالی مبدل می

شود بلکه امکان کسب سود باالتر بر مبنای شکلی از بهره يا اجارة مالی را آزاد سنجیده نمی

ين تر هاست. در واقع فیسبوک يکی از مهمگذاری اين قبیل شرکتآورد که مبنای ارزشفراهم می

گیری نوع جديدی از اقتصاد است. مبنای درآمد آن از تبلیغات )و در مواردی های شکلنمونه

-فروش اطالعات به مراکز امنیتی اقتصادی( است و بر اساس تعداد مشاهدة تبلیغات مذکور و به

های تبلیغاتی )بر مبنای نرخ بازار مالی( عبارتی از فروش تعداد کاربران فعال خود به شرکت

 (. 2112شود )فینبرگ و يانگ جین، نجیده میس

های اينترنتی کمتر دهندة خدمات شهری چون تاکسیهای ارائهآپاين امر گرچه در استارت

آيد اما مبنای ارزش سهام آنها نیز ربط چندانی با سود و زيان بالفعل آنها ندارد، بلکه  چشم میبه

ندگان آينده است. با اين حال، غلبة اقتصاد مالی در کنبینی سهم آنها در بازار و تعداد مصرفپیش

های دولت سازیزدايی و خصوصیها امری ضروری نبوده است بلکه از مقرراتاين شرکت

زدايی از است؛ کمااينکه در حوزة خدمات شهری، اين منطق تنها به شرط مقرراتمنتج شده

 روابط کار و سلب مفهوم کارگر و غیره ممکن شده است.

-دار شدهاکنون تا آنجا پیش رفته و دامنهزدايی مذکور همسازی و مقرراتند خصوصیرو

عبارتی در حال فروش است. سابقاً الشعاع قرار گرفته و بهاست که امنیتِ مبادالت پولی نیز تحت

های اقتصادی که در سیاست است، در حالیدر عملیات بانکی، امنیت بر سهولت اولويت داشته

د، افزايش سهولتِ تراکنش محوريت يافته است. به موازات توسعة کاربرد اينترنت و مالی جدي

 two click های پولی از طريق صفحة وب و سپس سیستمهای اجتماعی، پرداختشبکه

payment  و نسل بعدی آن کهzero click payment عنوان نمونه افراد در شود. بهاست، انجام می

ها و کاالهايی را توانند بدون هیچ عملیات ديگری، سرويسکیف پول خود میفیسبوک با شارژ 
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است. اين میزان از سهولت خريد و خريداری کنند که با رشد کاربران، تنوع بسیاری پیدا کرده

های رمزنگاری ممکن مبادالت مالی با واگذاری امنیت به بخش خصوصی و از طريق تکنولوژی

های های خود، گیشة پرداخت بانک را در همة ساعتبتوانند با ايده ها آپ شده است تا استارت

های مجازی در روز در معرض ديد مشتريان قرار دهند. استفادة روزافزون از تکنولوژیشبانه

است. امنیت که پیشتر بستر گفتار نئولیبرالی، امنیت را به کااليی قابل خريد و فروش مبدل کرده

هايی شد؛ اينک بناست با ضمانت تکنولوژیدی و قانونی تأمین میهای نهااز طريق میانجی

عنوان نمونه، شرکت فیسبوک بر اين کنند. بهبرقرار شود که در چارچوب منطق سرمايه عمل می

های مالی و تکنیکی برای امنیت فراهم اساس به سهولتِ پرداخت کمک کرده است که ضمانت

دهد. با اين تفاوت که رکرد سابق دولت را انجام مینحوی کاآورده است و از اين طريق به

گری آنها در عین انجام کارکردهای نهادهای واسط دولتی پشتوانة نمادين دارند و میانجی

کند. ضمن اينکه انگیزة عمل نهادهای مشخص، کل اجتماعی را از اين طريق تأيید و تقويت می

های خصوصی که از طريق آنکه شرکت دولتی )در شکل سابق آن( سودآوری مالی نیست حال

ساز گیرند، نه تنها از اين قدرت نمادين و کلهای مالی و فنی در جايگاه دولت قرار میپشتوانه

ها و شرايط مولد فساد را در نهايت بر برخوردار نیستند بلکه ضرورتِ سودآوری سرمايه، هزينه

 گذارد.  گُردة دولت می

مندی جايی از نوعی قانوناساسی در حال وقوع است، يعنی جابه جايیبر اين مبنا نوعی جابه

تکنیکی که گرچه نهايتاً به پشتیبانی دولت -مبتنی بر دولت دموکراتیک به شکلی از ضمانت مالی

دارانه، شکل منتخب نیاز دارد اما با واگذاری بسیاری از کارکردهای آن به ساختارهای سرمايه

-، حکومت«زيست سیاست»کند که فوکو در کتاب يت و بنا میمندی را تقوديگری از حکومت

خواند. در اين شکل اخیر دولت به مرور از مداخلة مستقیم در بازار و رويکرد مندی نئولیبرال می

های صوری از جمله وضع و اجرای قوانین ضدانحصار گذاریرود و به قانونای کنار میبرنامه

 کند. سعه، رو میدر مقابل سرماية مالیِ در حال تو

مندیعنوانحكومتنئولیبرالیسمبه

دهی مجدد چارچوب کند، سازمانطور که فوکو عنوان میداری جديد همانقاعدة اساسی سرمايه

نهادی طبق حاکمیت قانون است و مستلزم اين است که کل نظام دخالت اجرايی يا قانونی که 
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شده، کنار ريزیی و خواه در قالب اقتصاد برنامهها بود، خواه در قالب اقتصاد حمايتحق دولت

گذاشته شود و در مقابل قواعد عمومی حاکمیت قانون به حوزة قوانین اقتصادی عرضه شود. 

تواند از اصل حاکمیت قانون در نظم اقتصادی نیز به اين معناست که دولت تنها به شرطی می

های حقوقی صرفاً از طريق قواعد اخلهلحاظ حقوقی در نظم اقتصادی مداخله کند، که اين مد

 صوری انجام پذيرد. 

های جديد، در واقع به موازات تغییر ساختارهای تکنولوژيک و غلبة اقتصاد مالی در شرکت

شکل مداخله و خِرَد حکومتی دولت نیز تغییر کرده است. خرد حکومتی جديد در جهت اين 

رود کنار می« ريزیبرنامه»به بخش خصوصی از تغییرات و واگذاری بسیاری از کارکردهای دولت 

شود. اين امر را در تغییرات شکل گذاری اقتصادی صوری متمايل میو در مقابل به نوعی قانون

توان پی گرفت و در ساحت نظر نیز به گفتار هايک در کتاب سازمان برنامه و بودجه در ايران می

یرات با واگذاری برخی از کارکردهای دولت به بخش قرابت دارد. همچنین اين تغی 1« بنیاد آزادی»

های جديد گونه است که شرکتخصوصی و در مقابل ايجاد کارکردهای جديدی توأمان است. اين

دلیل ايفای کارکردهای )مبتنی بر برنامه( سابق دولت از جمله کاهش بیکاری تحسین آپی بهاستارت

ولت را از مداخله در اين امر کنار گذاشته است و مندی، دشوند، حال آنکه شکل اخیر حکومتمی

ثباتی کاری و مسائل آن( اند )در عین بیها ايجاد کردهتوان اشتغالی را که اين شرکتدر نتیجه نمی

 زايی عنوان کرد. امتیازی در مقابل عدم توانايی دولت برای اشتغال

-اعی در چارچوب حکومتها با مسئلة کار و ساير مسائل اجتماز سوی ديگر اين شرکت

تفصیل بدان پرداخته است. سیاست بهشوند که فوکو در کتاب زيستمندی نئولیبرال مواجه می

زعم او سیاست نئولیبرال بر فرض تکثیر بنگاه از درون بدن جامعه مبتنی است و بازار و رقابت به

معه نامید. بنگاه در اين دهندة جاتوان قدرت شکلانگارد که میو بنابراين بنگاه را اموری می

-المللی نیستند بلکه هر کس و هر جمعی میهای بزرگ ملی، دولتی يا بینقرائت ضرورتاً بنگاه

کار  تواند برای تولید سود بنگاه بهتواند و بايد يک بنگاه باشد و در لوای آن هر امر اجتماعی می

 (.219-919آيد )همان: 

نوعی در چارچوب اين شکل از خرد حکومتی هآپی و فضای مجازی بهای استارتشرکت

ها استوار مثابه نوعی بازار که بر رقابت بنگاهاند و خود نیز به پديدارشدنِ کل جامعه بهرشد کرده

                                                           
1 Constitution of Liberty 
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هاست که هر امر اجتماعی و فرهنگی، هر نوع خدمت اند. در قالب اين شرکتاست، کمک کرده

آفرينی آنها قرار گیرد. در ها و ارزشگیری بنگاهلتواند و بايد مبنای شکای میو مهارت و ايده

توانايی دارند -شوند چراکه نوعی سرمايهشرکت محسوب می-اين قالب کارگران نیز نوعی بنگاه

که بناست بر مبنای آن، درآمد معینی را در بازار رقابتی کسب کنند. آنها کار خود را به صاحب 

دهندة هايی میان ارائهعنوان واسطهها بهآپاستارتفروشند بلکه در قرائت متعارف شرکت نمی

شوند و از اين طريق سودی بخش بازار رقابتی محسوب میکنندگان و تحققخدمات و مصرف

 کنند. را نیز نصیب خود می

شود، کارفرمايی که تولیدکننده و منبع عوايد اينگونه کارگر به کارفرمای خويش مبدل می

-درآمدی است که به سرماية خاصی، يعنی سرماية انسانیِ او، تعلق میخويش است. مزد او نیز 

اکنون آمیز کارگر و سرمايه بود، همگیرد. کاری که پیشتر در تقابل با سرمايه بنیان رابطة تناقض

-دار تغییر ماهیت میمثابه نوع جديدی از سرمايهکند و کارگر را بهخود به جانب سرمايه رو می

 کند.  يق هر نوع حمايت دولتی و کارگری را از او سلب میدهد و از اين طر

عنوان سرماية انسانی، مناسبات اجتماعی و انسانی نیز در شکل نوعی در ذيل تلقیِ کار به

-شود. در واقع به موازات آنکه فرهنگ و مناسبات اجتماعی در سرمايهگذاری پديدار میسرمايه

نوعی شود، اشتغال به فرهنگ و آموزش بهسهیم می داری متأخر در روند تولید ارزش افزوده

 دهد. گذاری عموماً ديربازده تغییر چهره میسرمايه

گیرد و ای به خود میيافته آپی شکل شدتهای استارتاين امر در فضای مجازی و شرکت

ی شود؛ چراکه سطحی از فرهنگ و آموزش که براگذاری زودبازده مبدل میالبته به نوعی سرمايه

آپی مورد نیاز است، عموماً پايین و مبتنی های استارتآفرينی در فضای مجازی و شرکت ارزش

هاست و نه شکلی از دانش و فرهیختگی. مناسبات اجتماعیِ بر اطالعات فرهنگی و ايده

آپی و رشد آنها و از  های استارتآفرين نیز مناسبات سطحی هستند که در تأسیس شرکت ارزش

های فضای مجازی )برای تبلیغات( به خدمت مناسباتِ اجتماعی حول سلبريتی سوی ديگر در

-دلیل سطح و شکل درگیری آنها که مبتنی بر خودشیفتگی و مصارف تودهشوند؛ اما بهگرفته می

 انجامد. شکست میيابد يا بهسرعت تحقق میای است، به

گذاری و رشد نیز ديگر به سرمايه های توسعهتر آنکه همزمان با تسری اين نگاه، سیاست مهم

گذاری در سرماية انسانی مادیِ سرماية فیزيکی و تعداد کارگران وابسته نیست بلکه سرمايه
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گذاری اختصاصی آپی هم به نوعی سرمايهبنیان و استارت های دانشيابد. شرکتاولويت می

خطرپذير که عموماً شوند چراکه دولت و سرماية دولت بر روی سرماية انسانی محسوب می

ای را در  دولتی دارند، برمبنای سابقة تحصیلی و کاری مؤسسان آنها سرماية اولیه-پشتوانة بانکی

هايشان )يا همان  دهند و اين مؤسسان نیز در ظاهر در ازای مهارت و ايدهاختیار آنها قرار می

که در صورت موفقیت  دارند؛ سهامیسرماية انسانی( بخشی از سهام را در تملک خود نگه می

های فاينانس نصیب آنها خواهد کرد. اين ساختار از شرکت ارزش زيادی را برمبنای مکانیسم

ريزی شود که دولت بدون مداخلة مستقیم در بازار و برنامهسمت دولت نیز اينگونه تفسیر می

جام خواهد داد و ها انخاص، مسئولیت خود را تنها در ازای تأمین سرماية اولیة اندک اين شرکت

 فقط از طريق قوانین صوریِ ضدانحصار و امثالهم بر امور آنها نظارت خواهد کرد. 

سازی است ها در جريان روند خصوصیاين ترتیب، به موازات بسط و توسعة اين شرکتبه

های اقتصادی صوری و در نهايت شکل جديدی از گذاریای دولت به سیاستکه رويکرد برنامه

گری جای میانجیيابد. در اين شکل جديد، دولت بهگذاری و اختصاص بودجه سوق میسرمايه

پذيرتر شدن ها و منافع مختلف، خود در شکل نوعی بنگاهِ برتر شرايط را برای رقابتمیان گروه

وکارهای مبتنی بر ايدة توسعة انسانی و در ها و کسبخود، خصوصاً از طريق حمايت از شرکت

 کند. پايدار فراهم میادامه توسعة 

عنوانشكلدولتنئولیبرالیسمبه

کند که ريز نسبت متفاوتی با جامعه و سیاست برقرار میدولت نئولیبرالی برخالف دولت برنامه

شود. شکل دولت در قبال جامعه منتهی میهای متفاوت اين امر به تغییر در کارکردها و سیاست

های اجتماعی مختلف از طريق سازوکارهای ای دولت با نوعی بازخورد نهادها و گروهبرنامه

ريزی که اهداف اجتماعی اقتصادی عبارت ديگر دولتِ برنامهدموکراتیک همخوانی دارد. به

دولتی است که در پسِ درک کند و بر فرآيندهای اقتصادی غالب است، مشخصی را پیگیری می

متعارف از دموکراسی وجود دارد؛ چراکه فرض محوری دموکراسی اين است که افراد بتوانند از 

طريق سازوکارهای نهادی و دموکراتیک سرنوشت خود و جامعه را تعیین کنند و فرآيندهای 

جمعی افراد را  هايی است که سرنوشتترين حوزه دارانه يکی از مهماقتصادی در جوامع سرمايه

کند. ضمن اينکه دولتِ برآمده از اين سازوکار بناست تا در شکل نوعی قوة عاقله میان تعیین می
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واسطه حاصل شده گری کند و دانشی را که بدينها و طبقات اجتماعی مختلف میانجیگروه

د و در اين قرائتِ کنکار ببندد. اما در قرائتی که فوکو از هايک ارائه میاست، برای خیر جمعی به

-ريز سوژة عام اقتصادی محسوب میيابد، دولتِ برنامهخود تاحدی به گفتار لیبرال قرابت می

گریِ خواستِ گر امری عینی و جمعی است که از طريق میانجیشود. حال آنکه اين دولت تجلی

کند مل میاقتصادی ع-های مختلف اجتماعی بر اساس جايگاه عینی آنها در نظم اجتماعیگروه

 شناسانه که در انتزاع از عین اجتماعی سلطة خود را بر آن اعمال کند. ای معرفتو نه سوژه

شود گرايانة سابق دولت مخدوش میاما در شکل نئولیبرال دولت، وجه دموکراتیک و میانجی

شود، می ها معرفیکنندة قواعد بازی اقتصادی میان بنگاهچراکه اين دولت عالوه بر اينکه تأمین

پذير لحاظ اقتصادی رقابتهای مشابه، بهخود نوعی بنگاه است که بايد در میدان بازی دولت

ها و طبقاتی های انسانی اين بنگاه برتر هستند و نه گروهشود. بر اين مبنای جديد، مردم سرمايه

ی خود با پذيرکه منافع متضادی دارند. در نتیجه دولت موظف است تا شرايط را برای رقابت

 تأکید بر توسعة انسانی ايجاد کند. 

بنیان و است؛ اقتصاد دانشاين تغییر با طرح واژگان و نهادهای جديدی در دولت همراه بوده

نهادهای مهمی چون معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و مرکز صنايع نوين وزارت 

و فناوری و... در همین رابطه های علم های دولتی و پارکصنعت يا مراکز رشد در دانشگاه

های پیوند میان ترين حلقه پايدار يکی از مهم توسعۀاند. در اين میان مفهوم مطرح و تأسیس شده

های جديد دولت و نهادهای مذکور در پیوند با مفهوم سرماية انسانی است. به گسترة فعالیت

 تقرير سورنا ستاری:

ادلی میان مسائل محیطی، اجتماعی و اقتصادی بشر پیوند و تعی پايدار ... مفهوم توسعه» 

ای برای  کند و تمامی کشورهای در حال توسعه، اين مفهوم را به عنوان موتور محرکهبرقرار می

 صنایعاند و برای تحقق اين امر حوزه فعالیت  پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار داده

دهی کرده و مورد توجه قرار  ه پايدار جهتهای مختلف را در راستای توسع کشور در حوزه

گیری دانش بومی  هايی نظیر استفاده از منابع و صنايع پاک و تجديد پذير، جهت اند. شاخص داده

در سطح جامعه، رفع نیازهای ضروری مردم، بهبود کیفیت رشد اقتصادی و تجديد حیات آن، 

رهای پرجمعیت، از جمله حفظ پايداری در جمعیت کشور و پیشگیری از مهاجرت به شه
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که  صنایعیتوجه و التزام به »با اين اوصاف . «اهدافی است که در توسعه پايدار مورد نظر است

های کالن جوامع در حال  شوند اهداف فوق برآورده شوند بايد در اولويت برنامه سبب می

امری است که در جريان تحول  نوآوریتوسعه قرار گیرند. توسعه صنايع کشور با محوريت 

مبتنیبراقتصاد جامعه به سوی  ، سبب بهبود کیفیت زندگی نسل خالقیت فرهنگو اقتصاد

به  صنایعخالقونوآورهای آينده و رشد اقتصادی يک جامعه خواهد شد.  حاضر و نیز نسل

دانشمؤلفهعنوان يکی از  پایهایاقتصاد اقتصاد بررشدوتوسعه داروایجادبنیانعالوه

کند. در سراسر جهان به  توجهی را ايفا می های توسعه پايدار نیز نقش قابل ، در ساير زمینهاشتغال

های خود را در مسیر رونق بخشیدن به اين صنايع  اند و سیاست اهمیت اين مطلب پی برده

ایعنوآورگیریورشدصنرویكردهایتوسعهپایداردرشكلاند ... بررسی  ريزی کرده برنامه

دهد که عالوه بر رشد اقتصادی، تأثیر اين بازار در بهبود مسائل اجتماعی و  نشان می وخالق

کاهشفاصلهطبقاتیبهتوجه است.  محیطی و حل مسائل و مشکالت جامعه نیز قابل زيست

سرمایه به صنایع این نیاز عدم باالدلیل وکارهای کوچک، حفظ  اندازی کسب و راه های

جويی در استفاده از منابع، افزايش اشتغال و کارآفرينی میان جوانان و بهبود  يست و صرفهز محیط

های پويا و  رضايت شغلی در میان مخاطبان اين صنايع، افزايش عدالت اجتماعی، رشد ايده

سازی و انسجام ملی و به طور کلی توسعه پايدار  های ملی، فرهنگ ها و آيین بالنده، حفظ سرمايه

 دی، فرهنگی و اجتماعی از نتايج رشد و گسترش صنايع خالق است.اقتصا

-گیری اخیر دولت و شرکتمفهوم توسعة پايدار در قرائت ذکرشده به بهترين شکل جهت

ها بناست که با دهد. اين شرکتبنیان را نشان میهای موسوم به دانشآپی و شرکتهای استارت

ای اختار آنهاست، تمام مسائل اجتماعی و توسعهکمک فناوری و خالقیتی که ظاهراً ذاتی س

موجود را حل کنند و در اين میان دولت موظف است سازوکاری را برای حمايت مالی و معنوی 

عنوان ها فراهم آورد. اما اين امر بیان ديگر از روندی است که چند دهه بهاز اين شرکت

های حیات فرهنگ و ساير حوزه شدن اکنون با کااليیسازی در جريان بوده و همخصوصی

بندی جديدی پیدا کرده است. به عبارت ديگر، دولتی که پیشتر در اجتماعی واژگان و صورت

صنعتی به بخش خصوصی به ساير امور خود -های اقتصادیتالش بود تا با واگذاری مسئولیت
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آپی و کسب ای استارتههای عمومی خود را نیز به شرکتاکنون بنا دارد تا مسئولیتبپردازد، هم

 و کارهای کوچک واگذار کند. 

داری، اقتصاد اما با واگذاری تمام امور اجتماعی و فرهنگی به قلمرو صنعت و اقتصاد سرمايه

دهد. ضمن اينکه ايفای نقشِ صنايع نیز به اقتصاد مبتنی بر فرهنگ و خالقیت تغییر شکل می

-وسعة پايدار، با گشايشِ پیشاپیش اين قلمروها بههای مرتبط با تخالق و نوآور در تمام زمینه

شدن( قرين است. از سوی اقتصادی )در نتیجة روند کااليی-های مديريتِ صنعتیعنوان ابژه

شده و ديگر، مسائل فرهنگی و اجتماعی در ساحت مديريت صنعتی، اموری شیءگون و تمام

اند و از سوی عامالن اقتصادی شده هستند که از يک سو در معرض دستکاری سوبژکتیوِتثبیت

 شوند. گذاری میکنندگان در بازار ارزشديگر بر مبنای انتخاب سوبژکتیوِ مصرف

ها محصول کلیت اجتماعی اقتصادی جديد و شدن اين ساحتاما شیءوارگی و انتزاعی

-های خود )خصوصیشکل اخیر دولت است؛ دولتی که از طريق سازوکارهای نهادی و سیاست

زدايی و...( بازخورد جامعه و امور متعین را کنار زده و منتفی کرده است و امور ی، مقرراتساز

-گیرد که بايد طبقهدر نظر می« چیزهايی»مثابه محیطی را بهاجتماعی و فرهنگی و حتی زيست

های کوچکی واگذار. حال آنکه تمام مسائل مذکور در عین بندی شوند و هر يک به شرکت

 شان از يکديگر با کلیت اجتماعی و مسائل ديگر میانجی دارند. و استقالل ظاهریبودگی خاص

خدمت شود، در واقع بهعنوان اقتصاد مبتنی بر فرهنگ و خالقیت ستايش میهمچنین آنچه به

گرفتنِ دانش و فرهنگ برای سودآوری تجاری است و در حق مالکیت معنوی و برندسازی 

های جديد، دانش و فرهنگی که محصول کنش اجتماعی و  شرکت شود. در ساختارگر میجلوه

گیرد و در تاريخی عامالن انسانی است، مبنای تعلقِ بخشی از سهام و درآمدهای شرکت قرار می

شود. امری که در ظاهر مقابل از اهمیت کارِ مبتنی بر عقالنیتِ زمان کار اجتماعاً الزم کاسته می

الشعاع شود، به چیزی جز تحتداری اولیه معرفی میر سرمايهمخالفت با شکل مکانیکی کار د

-يافتنِ شکل بازاريابانة مبتنی بر برندسازی مبدل نمی قرار گرفتنِ هر نوع کار باثبات و محوريت

طور که برند، ورای کیفیات عقالنی و تجربیِ کاالها به اموری فرهنگی چون سبک شود. همان

دهد و از اين طريق فرهنگی فعلی ارجاع می-در ساختار طبقاتیزندگیِ مشتريان و جايگاه آنها 

دنبال کسب سود بیشتر در بازار مالی و ورای اقتصاد بالفعل است؛ اقتصاد مبتنی بر فرهنگِ به
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های مالی انحصارگرايانه است نه دنبال کسب ارزش سهام باال بر مبنای مکانیسمآپی نیز بهاستارت

 سودآوری اغلب آنها منفی است. سودآوری بالفعل؛ کمااينکه

های نحوی صاحب برند امر عمومی است و همچون شرکتدر اين شرايط دولت نیز به

های کوچک واگذار کرده فراملیتیِ صاحب برندهای برتر، کارکردهای مختلف خود را به شرکت

گذاری لی ارزشعنوان مبنای اصاست. اما همزمان به اين دلیل که پشتوانة نهايی بازارِ مالی )به

 های واگذارشده است. بخش بخشاقتصاد( است، وحدت

شدة های کااليیهای تجاری )در همة حوزههای فروش مبتنی بر مارکبرندسازی و روش

ها قیمتی انحصاری را به خريداران تحمیل کنند و هر روز دهد شرکتامروز( اجازه می

همگان فاصله بگیرند. اين واگرايی کمی  هیچ مانعی از ارزش مورد توافقازپیش و بی بیش

های ها از ارزش، بیش از هر چیز با آزادی عمل بازارهای مالی )در نتیجة سیاستقیمت

زند که برچسب قیمت بر زدايی و غیره( تسهیل شده است و خود به اين امر دامن میمقررات

اع بسط يابد. فضای شدن فرهنگ و اجتمتمام امور زده شود و از اين طريق روند کااليی

کمک برندسازی اند تا بهآپی هم براساس همین منطق در تالشهای استارتمجازی و شرکت

های مالی، انحصار فروش خدمات و محصوالت را از آن خود کنند؛ آن هم در و مکانیسم

شان امکان اندکی برای ايجاد شرايطی که اغلب به خاطر سطح خدمات و شکل تأمین مالی

 قابتی دارند. مزيت ر

از سوی ديگر، ساختار کنونی فضای مجازی با اتکا بر ايدة حريم خصوصی، به پديدار 

های خصوصی که دنبال منافع فردی خود هستند، کمک کرده مثابه هويتشدن افراد جامعه به

است و بدين واسطه هر نوع مداخلة دموکراتیک و مبتنی بر برنامة دولت را در امور اقتصادی 

آپی و گفتار نئولیبرال های استارتکند و از اين طريق به بسط شرکتتماعی طرد میو اج

طور که گفته شد از طريق کنارکشیدن دولت و ها نیز همانکند. توسعة اين شرکتکمک می

های مختلف اجتماعی و فرهنگی تسهیل شده است. با اين حال، های آن از حوزهزدايیمقررات

آپی تجسد يافته است، از های استارتازی که در ساختار شرکتطرد دولت در فضای مج

طريق ديالکتیک حريم خصوصی و نظارت، سوية ديگر اين طرد و تبعات آن را در کلیت 

 کند.اجتماعی فعلی آشکار می
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دیالكتیکحریمخصوصیونظارت

است. حريم در فضای مجازی طرد مداخلة دموکراتیک دولت با ارزشِ حريم خصوصی در آمیخته 

عبارت بهتر، آزادی را نحوی جايگزين ارزش آزادی شده و بهداری متأخر بهخصوصی در سرمايه

ای و مرکز گريز فضای است. افراد بر اين باورند که ساختار شبکهدر فرم خود چارچوب داده

ورها، رهايی ها و ديکتاتمجازی، آزادی را به همراه دارد که تعینِ آن رهايی افراد از نظارت دولت

ها و در نهايت، رهايی کسب و کارهای نوپا از سلطة کاریفرهنگ از چنگ انحصارها و محافظه

انحاء  ترتیب آنچه در اين فضا بهصنايع و سازوکارهای اقتصادی منسوب به دولت است. بدين

در سبک  کارها و ساير نهادهای اجتماعیِ ظاهراً محافظهشود طرد مداخلة دولتمختلف ستايش می

خواهانه و زندگی و مصارف فردی است. در نتیجه آزادی بیش از گذشته به ايدة فردگرايی تملک

 گیرد. محافظ خويش متمايل شده است و در نتیجه حول ايدة حريم خصوصی شکل می

ر، همه بايد بدون مداخلة دولت داری متأخدر فضای مجازی در پیوند با ساختار سرمايه

فردی خود باشند و بتوانند سبک زندگی و روابط اجتماعی موردپسند خويش را دنبال منافع  به

تحقق بخشند. آنها بايد بتوانند محصوالت متنوع فرهنگی و اخبار و کاالهای تجاری را با واسطة 

واسطة اين امکانات است که حريم خصوصی ای دريافت کنند. بهصورت تمرکززدودهکمتر و به

يابد و در نتیجه با حقوق مالکیت مادی و معنوی و آزادی مصرف رزش میيافتن، ادر عین تعین

طور که آزادی در شکل آزادی کارگر خورد. اما همانو آزادی انتخاب سبک زندگی پیوند می

داری اولیه بوده است؛ حريم خصوصی و آزادی انتخابِ شرط تحقق مناسبات کار در سرمايه

های اجتماعی فرهنگی است. به ساير حوزه سبک زندگی شرط بسط مناسبات کااليی

ها و نهادهای های فرهنگی اجتماعی و سیاسی نیز بدون طرد مداخلة دولتسازی حوزه کااليی

اجتماعی مرسوم محقق نخواهد شد. در نتیجه، غلبة فضای مجازی و ستايش از حريم خصوصی 

 است و محصول آن است.  داری مالی کمک شايانی کردهداری خصوصاً سرمايهبه بسط سرمايه

حفظ حريم خصوصی در فضای مجازی بیش از هر چیز در ساختار اقتصادی اجتماعی 

ها برای است چراکه اين شرکتآپی محوريت يافتههای جديد استارتجديد خصوصاً  شرکت

های دولتی و اجتماعی را کنار گذارند تا هم توانند نظارت تحقق سود خود بايد تا آنجا که می

سازی هر نوع امر اجتماعی فرهنگی و تبديل آنها را به گرايانه و هم کااليیناسبات کاری سلطهم
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های خصوصی هستند که به کاالها و خدماتِ سودآور ممکن کنند. افراد در اين ساختار هويت

خدماتی نیاز دارند و تمايل دارند که با سرعت هرچه بیشتر و نظارت و واسطة هرچه کمتر 

کند( به آنها دست يابند. جتماعی کمتر، خود به سرعت بیشتر ارائه خدمات کمک می)نظارت ا

حريم خصوصی در واقع حريم افرادی است که در اين ساختار، خصوصی فرض شده و 

 شوند. خصوصی می

ای است که برای تحقق سود خود تبلیغات يابی مناسب حال سرمايهاما اين شکل از هويت

کند و از اين طريق ا سلیقه و خواستِ ظاهراً خصوصیِ افراد طراحی میهدفمندی را متناسب ب

آورد. سرمايه در برخالف ايدة حريم خصوصی، میل و خواست آنها را تحت نظارت خود در می

کند، نظارت خود را برای تضمین سود ساختاری که نظارت دولت و نهادهای عمومی را طرد می

صورت ديالکتیکی نظارت خود را بر ايدة حريم واقع به سازد و درو گردش سرمايه حاکم می

کند. چراکه سرماية مالی برای بازتولید و خصوصی يعنی طرد نظارت ]نهادهای عمومی[ بنا می

تحقق خود نیازمند ساخت فضايی است که بر حريم خصوصی، يعنی نفی نظارت، بنا شده است 

کند خصوصی را ساخته و تقويت می هایو از سوی ديگر ارزش حريم خصوصی، فضا و هويت

داری سازد. اين ديالکتیک درونی شکل اخیر سرمايهکند و برمیکه نظارت سرمايه را ممکن می

مالی است که بیش از آنکه به کسب سود از فروش کاالها و خدمات بپردازد، به انواع تبلیغات 

فضا نوعی منطق انحصاری در کند؛ چراکه منطق اين هدفمند که مستلزم نظارت بیشترند رو می

پردازش -عین سودآوری بالفعل پايین است و در نتیجه سود اصلی را از تبلیغات و فروش

 کند. اطالعات و فرآيندهای مالی کسب می

ترين و مثابه حیاتیداری مالی در عین اينکه حريم خصوصی را بهبدين ترتیب سرمايه

دارانه و آن نیست چراکه همبستة نظارت سرمايهستايد قادر به ارضای ترين ارزش میاساسی

رود که فردی خصوصی نه محصول آن است. در ايدة حريم خصوصیِ فضای مجازی گمان می

همان است. اين شدن کاالها و خدماتی خاص است بلکه با آنها اينتنها خواستار برآورده

انگیزاند حال ا مصارفش برمیهمانی ببخشی را به سوژه بر مبنای اينايده/ساختار، امید هويت

يابی کامل سوژه توسط ساختارهای اجتماعی بنا يابی در اساس بر تعینآنکه اين شکل از هويت

بودن خواست همیشگیِ سوژگی را در اين فضا  شده و در نتیجه محال است. اما همین محال
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اطالعات شخصی  دهد و نطفة مخالفت را با نظارت جديد سرمايه و استفادة تجاری ازشکل می

 سازد.افراد در فضای مجازی  برمی

آپی در بستر توسعة نئولیبرالیسم، های استارتبخش، شرکترغم اين وجه رهايی اما علی

حال اقبال دهند. با اينهای حیات اجتماعی تسری میدارانه را به تمام حوزه نظارت سرمايه

دئولوژی ممکن شده است و خود به گسترده به اشکال اقتصادی جديد از طريق شکلی از اي

 زند. هژمونیک شدن آن دامن می

عنوانپروژۀهژمونیکایدئولوژیکنئولیبرالیسمبه

های چند المللی به شکلی از بنگاهپذير شدن خود در عرصة بیندولت نئولیبرالی که برای رقابت

ها را مجدداً پذير اين بنگاه انعطافهای کوچک و سازمان کاری ملیتی قرابت يافته است، بنگاه

های رغم تمام دستکاری ای از ابهام باقی بماند؛ چراکه علیکند تا اين قرابت در پردهگذاری مینام

ايدئولوژيک، دولت همواره با مسئلة خیر عمومی پیوند دارد اما بنگاه تجاری بر سودآوری مبتنی 

های مثابه ابژهم مسائل عمومی و اجتماعی را بهمرور تمااست. با اين حال شکل اخیر دولت به

های کوچکی سپارد بندی نموده و مترصد آن است که هر بخش را به بنگاهمديريت علمی، طبقه

 آپی. های استارتبنیان و ديگر شرکتهای دانشکنند: يکی شرکتکه تحت دو نام کلی عمل می

ت چندان آشکار نیست ولی در ادبیات گرچه در گفتار مرسوم تمايز میان اين دو نوع شرک

های باال يا متوسط به باال در حوزه فناوری»بنیان بايد های دانشرسمی کاالها و خدمات شرکت

ی آزمايشگاهی با دانش فنی فرآيند تولید باشند به اين معنا که دانش فنی طراحی و ساخت نمونه

برداری باشد و کسب آن از موانع کپیسختی قابل دلیل پیچیدگی فنی نخست بايد بهمحصول به

های ديگر به بازار باشد. دوم نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجه، توسط تیم اصلی ورود شرکت

ای در محصول خبره برای کسب آن باشد. سوم منجر به ايجاد خواص يا کارکردهای پیچیده

 «. باشدشده

داری های کوچکی هستند که سرمايههها از سنخِ بنگابا وجود اين، هر دو نوع اين شرکت

است. با اين پذيری کار به آنها متمايل شدهمتأخر برای گسترش در سطح جهانی و انعطاف

داری صنعتی و خصوصاً بخش تحقیق بنیان با شکل متعارف سرمايههای دانشتفاوت که شرکت
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مالی و بازاريابانة فعلی و آپی با غلبة منطقِ های استارتو توسعة آنها قرابت دارند اما شرکت

 های ديگر اجتماعی از جمله خدمات و فرهنگ پیوند دارند. بسط مناسبات کااليی به حوزه

داری که بر تفوق سرماية مالی بنا شده است، سرماية صنعتی تر آنکه شکل فعلی سرمايه مهم

پی تقويت شده آهای استارتاست. اين امر خصوصاً با بسط شرکتالشعاع قرار داده را تحت

است مدت بنا شدهها و شیوة تأمین مالی آنها بر سودآوری کوتاهاست چراکه ساختار اين شرکت

ها با کنند. اما کنار هم قرار دادن اين شرکتزدايی اخیر را تشديد میو از اين رو روند صنعت

-است( صنعتبنیان بودهداری صنعتی همواره دانشبنیان )سرمايههای موسوم به دانششرکت

عنوان نمونه در سايت معاونت علم و فناوری رياست جمهوی سازد. بهزدايی آنها را پنهان می

ها در صنايع مختلف از جمله صنايع شیمی و آپگیری از استارتاخبار متعددی دربارة بهره

در ها به نوآوری معدنی، داروسازی و غذايی و غیره وجود دارد و فرض آن است که اين شرکت

شود مرور روشن مینمايند. اما بهصنايع مذکور و افزايش خالقیت در حل مسائل آنها کمک می

های آنها بازاريابی و توسعة بازار محصوالت اين صنايع يا شکلی از پردازش که عمدة فعالیت

 و امثالهم است.  ITی های حوزه ها و اطالعات بازارِ آنها با کمک فناوریداده

بنیان های موسوم به دانشآپی با شرکتهای استارتاز سوی ديگر، کنار هم قرار دادن شرکت

زدايی روزافزونِ سرماية مالی در ايران است( صنعتبنیان بودهداری صنعتی همواره دانش)سرمايه

کند. ضمناً از پنهان می های جديدو اقبال مضاعف به بخش خدمات و بازاريابی را در شرکت

های پیچیدة جديد واسطة زيرساخت تکنولوژیها بهآپشدة استارتجايی که خدمات ارائهآن

های تحويل شوند و اشکال ديگر فناوری يعنی اشکال سازمانی، نظام اعتباری، نظامارائه می

ها و بانکداری الکترونیکی و غیره به کار رفته در مديريت دادهافزارهای بههمراه نرمسروقت به

اند، سادگی محصوالت و خدمات آنها و غلبة سرماية مالی )در تقابل با ار آنها پیوستهساخت

محوری چون ماند. کمااينکه عموماً مراکز دانشگاهی فنسرماية صنعتی( در پس آنها مغفول می

لحاظ ها هستند و بهدانشگاه صنعتی شريف و تهران و امیرکبیر و غیره پشتوانة اين شرکت

ها )و نه اند. در واقع اقتصاددانان و اساتید مديريت اين دانشگاهغازگر اين روند بودهتاريخی نیز آ

زدايی سازی و مقرراتهای خصوصیوابستگان صنعت( بودند که هم گفتار نئولیبرالی و سیاست

بنیان را براساس همان آپی و دانشهای استارتاند و هم شرکترا در سه دهة اخیر توسعه داده

 اند. رويج کردهمنطق ت
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اما به جز اين مراکز، اين ايدئولوژی از طريق توسعة فضای مجازی در دهة اخیر تقويت شده 

است. ساختار فضای مجازی با ابتنا بر ايدة حريم خصوصی، هر نوع مداخلة دولت در امور 

ند. کآپی کمک میهای استارتکند و از اين طريق به بسط شرکتاجتماعی اقتصادی را طرد می

های زدايیطور که گفته شد، از طريق کنارکشیدن دولت و مقرراتها نیز همانتوسعة اين شرکت

ها است. اما به اين واسطه، اين حوزههای مختلف اجتماعی و فرهنگی تسهیل شدهآن در حوزه

 اند.ساز سرماية مالی قرار گرفتهثباتبیش از پیش تابع سازوکارهای بی

ثباتی بازارهای مالی را های فاينانس بیت نظر و سطح گفتمانی تئوریبا اين حال در ساح

لحاظ تجربی گذاری در بخش مالی در عین اينکه بهها، سرمايهکنند. در اين تئوریتوجیه می

توان به سود قطعی دست يافت. در واقع شکلی قمارگونه دارد اما براساس نظريات احتماالتی می

توان تغییرات آيندة ینی )در قیاس با نظرية معرفت کانت( نمیصورت تجربی و پسگرچه به

توان به تخمین وار و پیشینی میشکلی رياضیبینی کرد اما بهها را در بازار مالی پیشقیمت

ها دست زد. برای اين تخمین بايد مفروضات خطاپذير مبتنی بر احتماالتیِ تغییرات آيندة قیمت

گذاری بر بخشی از تولید و جای سهامی مشخص يا سرمايهو به اقتصاد بالفعل را کنار گذاشت

 های احتماالتی انتخاب کرد. ها را بر مبنای تئوریدارايی و غیره، سبدی از سهام و دارايی

نوعی منطقِ کنارگذاشتن رويکرد کنارگذاشتن مفروضات خطاپذير در اقتصاد بالفعل به

گذاری صوری نیز هست و با آوردن به قانون ه و رویای دولت در نسبت با اقتصاد و جامعبرنامه

تواند اقتصاد و شرايط بالفعل و تجربی را شکل اين فرض همراه است که دولت از اين طريق می

-آپی نیز بر همین اساس عمل میهای استارتو ساختار دهد. دولت در رويکرد خود به شرکت

های قانونی به صندوق-دهی اقتصادیانهای مالی و سامکند به اين معنا که از طريق کمک

ها را بر مبنای آپکند تا آنان سبدی از استارتی خطرپذير، اين امکان را فراهم میسرمايه

های مذکور در آپهای فاينانس انتخاب و حمايت کنند. از اين رو فرقی ندارد که استارت تئوری

جتماعی به مشارکت فراخوانده چه بخشی فعالیت دارند يا برای حل کدام يک از مسائل ا

اند. حال آنکه در همین سطح مسائل اجتماعی اقتضائات متفاوتی دارند و بايد برمبنای منطق  شده

 درونی آنها رسیدگی شوند.  

تر، اين روند به جدايی روزافزون بازار مالی از اقتصاد بالفعل و ايجاد اما در سطح کالن

توان اينگونه گفت که حجم بازار کاالهای کلی خالصه میشود. در شهای مالی منتهی میبحران
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پذيری نیروی کار و مواد خام و غیره محدود است اما حجم دلیل نیاز به دسترسمصنوع، به

شود. از سوی ديگر تقاضای پول اعتباری بازارهای مالی از جانب چنین منابع متناهی محدود نمی

دنبال توسعة تجارت و صنعت خود گیرد که بهمیهايی صورت در اقتصاد مولد از جانب شرکت

آالت جديد و تحقیق و توسعه و بازاريابی و غیره هستند. در گذاری روی ماشیناز طريق سرمايه

پذيری نیروی کار گذاری و دسترسهای سرمايهپذيری فرصتواسطة دسترسنتیجه اين تقاضا به

بازی های مالی و سفتهاری برای خريد دارايیو مواد خام محدود است. حال آنکه وقتی پول اعتب

بازی به ها وجود ندارند. سفتهگذاری در بخش مولد، اين محدوديت شود تا سرمايهاستفاده می

های جديد برای استفاده از گذاری موجود را توسعه دهد، فرصتهای سرمايهجای آنکه فرصت

شود و ها میزار مالی باعث افزايش قیمتکند. در نتیجه تزريق پول به باپول اعتباری خلق می

افزايد و افراد بیشتری امکان کسب سود در اين بازار نوبة خود تقاضا را برای پول بیشتر میبه

-های جديد میعنوان وثیقه برای وامهای مالی را بهها دارايیکنند. و زمانی که بانکپیدا می

شده در همان بازاری  وثیقه گذاشتههای بهیشود. ارزش دارايپذيرند، چرخة مذکور کامل می

شود و اين بدين معناست که ثبت وام جديد در آن استفاده می-شود که پول اعتباریتعیین می

اند. به اين شدهوثیقه گذاشتهشود که بههايی میهایاعتبارهای جديد باعث افزايش قیمت دارايی

کنندة میل خودرو برای پول اعتباری عنوان کرد که در عنوان ايجادتوان بهترتیب بازار مالی را می

 ثبات است. ذات آن بی

آپی در حال وقوع است. های استارتهايی در کل فرآيند توسعة شرکتاين روند با تفاوت

شوند سادگی جزو اقتصاد مولد مرسوم محسوب نمیآپی بههای استارتدر وهلة نخست شرکت

طور که در نظريات گذاری سرماية مالی باشند. از يک طرف همانيهتا سود آنها مبنايی برای سرما

های مولدِ خاص سود چندانی در پی گذاری بر سهام شرکتشود، سرمايهفاينانس عنوان می

ها های رشد آينده در کنار سود فعلی آنها در ارزش سهام اين شرکتبینیندارد چراکه پیش

ها، بیش از سود متعارف )در حدود نرخ اين شرکتمنعکس شده است و در نتیجه خريد سهام 

بهره( عايدی چندانی را نصیب سرماية مالی نخواهد کرد. از سوی ديگر بررسی تجربی تغییرات 

گذاران ای برای سرمايهشدههای موجود، شکلی قمارگونه دارد و سود تضمینارزش سهامِ شرکت

آوردن  آموزد که چگونه از طريق فراهمالی میکند. اما نظرية احتمال به سوداگران مفراهم نمی

-ها بتوانند به سودی قطعی دست يابند. منطق سرمايههای مالی و سهام شرکتسبدی از دارايی
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آپی هم بر همین اساس های استارتها بر شرکتهای سرماية خطرپذير و بانکگذاری صندوق

های فعال در بورس که سود رکتگذاری بر شاستوار است. عالوه بر اينکه برخالف سرمايه

آپی های استارتگذاری بر شرکتاست، سرمايهنهايی آن مشخص و تا حدودی تثبیت شده

ها را به بورس در خود دارد. در نتیجه در سودای سود مؤسسانِ ناشی از ورود آينده اين شرکت

ها سهام اين شرکتگذاری بیشتری دارد. ضمن اينکه دارندگان عین ريسک باال، جذابیت سرمايه

های اقتصادی ديگر و خصوصاً از طريق ساختارهايی مشابه با فرابورس يا خريد از جانب بخش

شده در ايران، امکان فروش و تحقق اين سود را پیش از های عمومیِ خصوصیاز طريق بخش

مذکور از شود که سود مؤسسان عبارت ديگر اين امکان فراهم میکنند. بهورود به بورس پیدا می

آينده به حال آورده شود و به گردش در آيد. حتی در شرايطی که امکان فروش اين سهام فراهم 

ها يا حتی حقوقی که به برخی از مديران آنها گذاری محصوالت اين شرکتنباشد، مبنای قیمت

 شود، با لحاظ کردنِ ارزش سهامِ آينده آنهاست.   پرداخته می

گذاری ی اين سود پیش از تحقق واقعی آن در بورس و ارزشااما گردش معادل سرمايه

سازی آن باشد، در بینی کردن آينده و عقالنیمحصوالت و کار بر اين اساس، بیش از آنکه پیش

نیافتة مذکور، اختیار گرفتن امکانات آينده و سلب امکانات تغییر آن است چراکه سرماية تحقق

همراه دارد که در نهايت حتی بنیان ا در بازار و جهان بهکند و تغییراتی رگردشی را آغاز می

اقتصادی اين سرماية مضافاً خیالی را )مطابق با تحلیل هیلفردينگ سود مؤسسانی که از -مادی

شود خود ها به بورس و در نتیجة تبديل سود صنعتی به شکلی از بهره حاصل میورود شرکت

کسب -ن شکل از سرمايه که مبنای مادی آن کند. ايای خیالی است( متزلزل میسرمايه

ها از جانب است با خريداری سهام اين شرکتمحقق نشده -سودآوری الزم برای رفتن به بورس

شود و گردش وام آزاد می-های خطرپذير و عموماً با شکلی از پول اعتباریها و صندوقبانک

ی همین ادی آن دقیقاً در نتیجهکند حال آنکه مبنای مجديدی در بازار سرمايه را آغاز می

آپی ورشکسته های استارتمکانیسم متزلزل است و بسیار محتمل است که بسیاری از شرکت

ساز است و هر نوع بازخورد امر اجتماعی و متعین را منها ثباتشوند؛ چراکه اين منطق عمل بی

امور متعین و کلیت در داری، های سرمايهکند و در نتیجه مشابه تحلیل مارکس از بحرانمی

 گردند. ناپذير باز مینهايت در شکل نوعی بحرانِ درک
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قطعیتی که مبنای نظريات فاينانس است، خود محصول ساختار انتزاعیِ  ضمن اينکه عدم

های ها نیز ويژگیآپعنوان نمونه، منطق انتخاب و حمايت مالی از استارتداری است. بهسرمايه

گذارد و در نتیجه نفع انتخاب انتزاعی مبتنی بر فاينانس کنار میربوطه را بهی کاری ممتعینِ حوزه

ها و مسائل خاص آن حوزه مواجهه شود. همچنین امکان قادر نخواهد بود که با پیچیدگی

گذاری بر مبنای سود ها به بورس و ارزشفروش سهام مؤسسان پیش از ورود اين شرکت

آموزی زمانمند و هر نوع بازشناسی فرد را مبتنی بر مهارت مؤسسان، ارزش کار متعین و مداومِ

کند و از خودبیگانگی از کار را برای تمام سطوح کاری و عدم تعلق به شرکت در کار منتفی می

زدايی، کاری، غلبة منطق تبلیغات و بازاريابی، صنعتثباتهمراه دارد. موارد ديگری چون بیرا به

توان گفت کنند. بدين ترتیب میغیره نیز موارد فوق را تشديد می مدت و تأکید بر سود کوتاه

 است.ثباتی درونی آنها و در واقع شکست آنها بنا شدهها بر بیسودآوری باالی اين شرکت

ای است که شکست گونهها در نسبت با دولت و جامعه بهبا اين حال ساختار اين شرکت

اندرکار اينجا دو جريان موازی و مرتبط با هم دستآنها در نهايت شکست خود مردم است. در 

بازی و از سوی ديگر بسط اشکال متفاوت پول است: از يک سو غلبة سرماية مالی و بورس

-شدن دولت معرفی می عنوان کوچکسازی گرچه در ظاهر بههای خصوصیاعتباری. سیاست

شوند چراکه ية صنعتی منجر میشوند اما در اين مورد از بحث، به غلبة سرماية مالی بر سرما

توانند هر زمان که بخواهند سهام خود را در بورس مبادله کنند و آن داران جديد اغلب میسهام

ثباتی صنعت و هم ايجاد جريانی از گذاری کنند. اين روند هم به بیرا در جای ديگری سرمايه

زدايی در سوی ديگر شود. مقرراتمند منتهی می مند و مکان سرماية مالی مجزا از تعینات زمان

-های خصوصیبه غلبة پول اعتباری و امکان بیشتر برای خريد و فروش سهام شرکت اين روند

 کند. نوبة خود ايجاد بازار مالی متورم کمک میشده و آزادشدن سرماية صنعتی و به

لمالی از  گرفتن روزافزون بازار آپی هم درون همین چارچوب به فاصلههای استارتشرکت

ها طور که تاکنون نشان داده شد، اين شرکتشوند. از يک سو هماناقتصاد بالفعل منتهی می

سازی منتج شده و براساس همان منطق های خصوصیدهند مسیری هستند که از سیاست ادامه

های اند )از جمله در سرويسشده مرتبطهای خصوصیکنند و حتی با بخشمالی عمل می

ها از سوی ديگر بخش مهمی از سرماية خطرپذير و خريداران سهام اين شرکت پرداخت( و
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ای هستند که از محل منابع بانکی و در واقع شدههای دولتیِ خصوصیها يا شرکتاغلب بانک

 دهند. در شکل نوعی پول اعتباری اين خريد و فروش را انجام می

سازد، اين است که برخالف آشکارتر می ها راای که وجه ايدئولوژيک اين سیاستاما مسئله

ها و مؤسسات مالی را نه خود اين مؤسسات بلکه دولت دعاوی گفتار نئولیبرالی، شکست بانک

های های نئولیبرال سیاستهای مالی اخیر، دولتکند. در تمام تجربة بحراننئولیبرال جبران می

لی اتخاذ کرده و در مقابل مردم و های و مؤسسات ماگرايانه و کینزی در قبال بانکحمايت

کشانه. در واقع دولت با تزريق نقدينگی به اين مؤسسات، های رياضتدهندگان سیاستمالیات

-ی مردم را برای جبران شکستِ سرماية خطرپذير و انواع ديگر سرمايههای فعلی و آيندهدارايی

ت فعلی و آيندة مردم را برای دهد و از اين طريق امکاناهای مالی پرخطر اختصاص میگذاری

های چندساله و چه بسا کشیبرند و آنها را به رياضتتغییر سرنوشت خودشان از میان می

 دارند. ساله وامی چندده

گیرینتیجه

های گسترش گفتار نئولیبرالی در ترين مؤلفه ايدة ناکارآمدی دولت در حوزة اقتصاد يکی از مهم

دولت رانتی و فساد و ناکارآمدی بوروکراسی اداری در کنار نقد  ايران بوده است. انتقاد از

مرور به فرهنگ و سیاست تسری داد و کاری و تنبلی ايرانیان، نقد اقتصادی را بهفرهنگ کم

زدايی و سازی، مقرراتهايی چون خصوصیگفتاری را ترويج کرد که نمود آشکاری در سیاست

ها گرچه در تمام اين چند دهه به يافت. اين سیاست های مختلف اجتماعیآزادسازی در حوزه

های ادبی و هنری پی گرفته شد اما های مختلف اجتماعی حتی حوزهاشکال مختلف و در حوزه

آپی امکانات بیشتری برای بسط اين گفتار و های استارتگسترش فضای مجازی و شرکت

 های موجود فراهم کرد. تسخیر تمام حوزه

های مذکور و شناسان، غافل از پیامدهای سیاستاز مسئوالن و حتی جامعه در واقع بسیاری

دهند. های مختلف روندهای پیشین را ادامه میهای جاری، در عرصهنسبت آنها با بحران

ها را جايگزين صنعت و فضای آپروندهايی که اشکال مختلف سرماية مالی از جمله استارت

های همچنان شرکتاست. آنهااسی و فرهنگی کردهمجازی را جايگزين عرصة عمومی سی

سبب آنکه کنند، خصوصاً بهعنوان شکل اقتصادی بهینه و کارآفرين معرفی میآپی را بهاستارت
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های گذاریها قادرند نیروی کاری را موقتاً به کار گمارند که در نتیجة سیاستاين شرکت

ها خود شد، اين شرکته در اين نوشتار شرح دادهطور کاند. اما هماننئولیبرال سابق بیکار شده

-ثبات کاری میهای بیبه بسط گفتارهای اقتصادی اجتماعی سابق و از جمله تثبیت سیاست

زدايی پولی و های مقرراتپردازند. همچنین با تسهیل خدمات بانکداری و مالی در بستر سیاست

انحاء مختلف به بسط پول اعتباری و و به اندها را نیز مضاعف کردهبانکی موجود، اين سیاست

 اند.  ی بازارهای مالی منجر شدهتوسعه

مثابه شکلی از جامعة مدنی مدنظر گفتار نئولیبرالی، اين موارد در کنار بسط فضای مجازی به

های ها و مبادلة رضايتکند که از رقابت بنگاهمثابه بازاری کمک میبه پديدار شدن کل جامعه به

های اجتماعی است. در اين میان دولت نیز ديگر واسطه و میانجی گروهتشکیل شده فردی

شود بلکه خود چیزی جز بنگاه نیست و نبايد مداخلة مختلف يا واسطة فرد و جامعه ظاهر نمی

 ای در مسائل اقتصادی و اجتماعی رايج انجام دهد. مشخص و برنامه

مالی )مشابه شرايط حال حاضر ايران( بايد منابع های حال آنکه همین دولت، در زمان بحران

ها و مؤسسات مالی خصوصی استفاده کند اما در مالی و مالیاتی خود را برای جبران خسارت بانک

 گیرد تا کسری خود را از اين طريق جبران کند. کشی اقتصادی را پی می قبال مردم سیاست رياضت

سازی اندرکار عقالنیآپی بیش از پیش دستاستارتهای موازات اين امر، سرمايه در شرکتبه

ها و اصناف در سازی مناسبات انسانی و دوستانه/عاشقانه و تضعیف ساختاری اتحاديه و کااليی

توانند از بیگانگی خود از کار سخن ندرت میاشکال اقتصادی جديد است. افراد در اين ساختار به

واسطة کار فردی و طرد ساختاری ی بازشناسی خود بهبگويند و آن را دريابند. با طرد ساختار

روند و ايماژها و ساختارهای ها به خودشیفتگی اولیه واپس میمناسبات دوستانه/عاشقانه، سوژه

توانند تمامیت ساختار سوژه را بر سازند و مقاومت او را در اين جامعه به سهولت بیشتری می

وجه نمايشی ساختار کااليی که در فضای مجازی بیش از مقابل نظم مستقر منتفی کنند. کمااينکه 

 تر کرده است. پیش بروز يافته، افراد را در مقابل قدرت و نظم مستقر منفعل

های خودشیفته را به اخیر نیز سوژه های مالی و اجتماعیرود که ادامة بحرانبیم آن می

های بتوانند از شر ناخرسندی همانی با رهبر فاشیست سوق دهد تا بدين واسطه مصالحه و اين

های شدن تمام ساحتهای نئولیبرالی و کااليیمتعددی خالص شوند که اجرای سه دهه سیاست

 حیات اجتماعی آن را تشديد کرده است.



 

 

 

 

 

 0033هار و تابستان ب، کی، شماره 28شناختی دوره مطالعات جامعه   38 
 

 

منابع
 .ترجمه مراد فرهادپور، امید مهرگان، تهران: هرمس، ديالکتیک روشنگری(، 1991آدرنو، تئودور ) -

، ترجمه مراد فراهادپور، «نظريه فرويدی و الگوی تبلیغات فاشیستی» (،1932آدورنو، تئودور ) -

 .22ارغنون، شماره 

 .، ترجمه محمد علی جعفری، تهران: ققنوسالکان و امر سیاسی (،1992يانیس) استاوراکاکیس، -

 .، ترجمه سايرا رفیعی، تهران: نیتحلیل اگو ای وشناسی تودهروان (،1999فرويد، زيگموند ) -

 .زاده، تهران: نیترجمه رضا نجف، تولد زيست سیاست (،1939فوکو، میشل ) -

 .، ترجمه علیقیان و خاکباز، تهران: طرح نوایی شبکهجامعهظهور (، 1931کاستلز، مانوئل) -

 .، ترجمه پیمان غالمیساخت انسان بدهکار(، 1994) التزاراتو، موريتزيو -

  مرتضوی، تهران: آگاه.، ترجمه حسن سرمايه(، 1933ارل )مارکس، ک -

 .ترجمه احمد تدين، تهران: دنیای اقتصاد، سرمايه مالی (،1994هیلفردينگ، رودولف ) -

، ترجمه جمال محمدی، تهران: عمومی یدگرگونی ساختاری حوزه (،1992هابرماس، يورگن) -

  افکار.

 ، ترجمه محمود عبداهلل زاده، تهران: دات.سمنئولیبرالی تاريخ مختصر (،1991هاروی، ديويد) -

، ترجمه خسرو کالنتری، مجید امینی، داریتناقض و پايان سرمايههفده  (،1994هاروی، ديويد) -

  تهران: کالغ.

 .1، ترجمه شاپور اعتماد، ارغنون، شماره «پرسش از تکنولوژی»هايدگر، مارتین،  -

 .، ترجمه حمید عنايت، تهران: خوارزمیبنده خدايگان و (،1931هگل، گئورگ ويلهلم فردريش ) -

- Aronson, Daniel H, Singerman, Berger (2011), “Venture Capital, A Practical Guidebook 

for Business Owners, Managers and Advisors”, RR Donnelley. 

 

- G. Becker, “Investment in human capital: a theoretical analysis,” Journal of Political 

Economy. 

- Bjerg, Ole (2014), “Making Money,The Philosophy of Crisis Capitalism”, London. New 

York: Verso. 

- Castells, Manuel (2001), The Internet galaxy: Reflections on the Internet, business, and 

society. New York : Oxford University Press. 

- Feenberg, Andrew, Yong Jin, Dal (2015). Commodity and Community in Social 

Networking: Marx and the Monetization of User-Generated Content. The Information 

Society, 31: 52- 60. 

- Springer, Simon (2016), The Discourse of Neoliberalism. London: Littlefield International. 

 

 


