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 ٢٠١٣ دسمبر ١٩

  آيا انقالب توئيت خواھد شد؟

٢  
  شبکه

 به ھم مرتبط کرده است، یر قابل تصوريه سال است که مردم را به طرز غنترنت فقط پانزديز درست است که اين نيا

، یک گندگاِه زننده از نژادپرستيتواند ینترنت ميداند که ای میبوک استفاده کرده باشد به خوبسي که از فیاما ھر کس

ت دو يکه ھو  IT کارگِر زنک ير شدِن يِر درگي اخئیرسوا. گر باشدي دیھای و پلشتیزيگراست جنس ، ھمیتيِض جنسيتبع

دھد ی اخراج شدن او از کار، نشان م کرده بودند و متعاقباً ی جنسیھاکه اقدام به گفتن جوک PyCon  مردۀکنندشرکت

 ١٩.ک دارديک وجه تاريز ينترنت نيکه ا

 یدر اوج جنگ داخل. د کندجايھا را ا تواند آنی که میرانگِر اجتماعات باشد به ھمان سھولتيتواند وینترنت ميدر واقع، ا

 یحرمتی در معرِض بیھا از بدنئیھادئوھا و عکسي به طور منظم ویعه و سني شیھا، گروه٢٠٠٧در عراق در سال 

نترنت ي پدافند ایروي که خود را نیگروھ.  بودئیجو ک حِس انتقامي را ارسال کردند که به قصد تحریئر فرقهيو تصاو

ن گروه تالش يا. کندین مي طرفدار فلسطیھاتيسا  به وبیبريور منظم اقدام به حمالت سانامد به طی م (JIDF) ھودي

 حذف کند گوگل اِرثه شدند را از ي تخل١٩۴٨ سال ی قومی پاکسازی که ساکنانش در طیني فلسطیکرده است روستاھا

  ٢٠.ک کشور مبارزه کنديبه عنوان » نيفلسط«ِف يه تعريو عل

. کندیشرو را آسان ميِت فعاالِن پيِن ھويي و تعیابيسان، رديتر و وبالگ نوئيا مانده از کاربراِن توتاِل به جيجي دیردپاھا

ھا ھر دولت. وند دھديگر پيد کي فعاالن را به یھا به آساندھد که ھدفین امکان را ميبوک اسي دوستان در فیھاشبکه

ان دولت و ي شدند، از عدم توازن قدرت موجود میارد باز که وی وارد شده باشند، اما زمانیچند ممکن است به آرام

اس يست و در مقي نیلي تخیگر داستان علميد» یبريجنگ سا«. کنند، بھره بردندی که در برابرش مقاومت میکسان

 یئ ھستهیفوژھايھا در سانترروسين باشد، خواه فرستادن ويخواه سرقت اسرار محرمانه از چ. افتدی اتفاق میجھان

  . پابرجاستین بازياالت متحده، اي بزرگ ایھا شرکتیجانبه از ثبت اختراع براکيت يا حمايران، يا

 ارتش ءدر ابتدا. سازدیرا شرمنده م» جورج اورول«ک نظام نظارت است که ياالت متحده مشغول ساخت يدولت ا

م يھا از حرامريکائی که ی با شور و شوق ھر تصوری اطالعاتیھاسي و سرویاالت متحده، وزارت دادگستريا

. مبر، دور انداختند سپت١١ی مصوب پس از پرستھني مسلم داشتند را با قانوِن میگناھیفرض بشيا   پي یخصوص



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

دولت . د کرده استئيأ گزارش شد را ت٢٠٠۵ن بار در سال يچه که اول  آنی به تازگNSAکننده ، فاش»ادوارد اسنودن«

و ھر گونه ارتباط با منابع  (امريکائیھا ونيلي، در حال رصد کردِن ارتباطات مNSAاالت متحده و به طور خاص يا

  ٢١.قه و ھر روز استيدر ھر دق) یخارج

-ی، به نظر م[FISA]» گانگاني بیدادگاه نظارت بر جاسوس«ت ي آن است که با وجود حمایگرءن افشايتردھندهتکان

ا حتا يو (ھا  سر و صدا دھهی باوباما، و در حال حاضر بوشکنگره، . شد بایدھند قانونیھا انجام م چه آنيشتر آنرسد ب

ب ي به تصوی قانون کامالً ی جامع به شکلباً ي انجام نظارت تقری براینياند و قوان کردهیسي را بازنویسوابق قانون) ھاقرن

: یھا شرکتینترنتيار اک مخابرات و انحصي نزدیھا بدون ھمکار نيچ کدام از ايد گفت که ھين بايچن ھم. ديرس

Verizon ،AT&Tسخاوتمندانه در حال پاداش گرفتن در یاھا به گونه  آنظاھراً . شدیبوک ممکن نمسي، گوگل و ف 

 در ئیھا چرخیرسازيد حتا زيشا(نده با دولت ھستند ي آی در قراردادھایازاتيا گرفتن امتي و ین ھمکاري اۀجينت

گذارند که ی می را باقین و مقررات سودمندي قوانیادي تا حد زی مخابراتیوعانحصارات مصن).  فتح شده؟یکشورھا

 درآوردن مطالبات خود ء به اجرایافزارھا براگاِن ابزارھا و نرم دکننديتول. داردیرقابت را کم کرده و سود را باال نگه م

  .ھستند) االت متحدهيش او ارت(االت متحده ي به دولت ای متکی به طور انحصارباً يتقر در خارج از کشور

-یھا آگھ  آنیاِن واقعيمشتر. یبوک در واقع کاال ھستند و نه مشترسيت، خالف باور عموم، کاربران گوگل و فيدر نھا

 ان که دري از اطالعاِت مشتریا به ذرهی دسترسیھا برا دھند و آنی کاربران سور میھا دادهی ھستند که برائیھادھنده

NSA رنديمی، مشودیمتمرکز م.  

 مورد توجه ۀنکت.  کردن دولت در نظارت دارندیاري ھمی برایازهيھا، ھر کدام انگ ھا و کارمندان ارشد آنن شرکتيا

 ی جاسوسۀبوک با پروژسي فی ھمکارۀ برنامیک سال بعد از سرپرستيبوک سي فیتير امني مد»یمکس کل«: که نيا

رابرت « که یا به گونه٢٢. کار کندNSA یم برايد تا به طور مستقبوک را ترک کرسي، فNSA در PRISM ینترنتيا

 نظارت ی برایا، سکهیداناِن مدن  از حقوقیچ کس، به جز شماريھ«: کندی عنوان میا گِر رسانه  پژوھش»یمک چسن

  ٢٣».کندیپرتاب نم

  

 شود؟داری بازسازی میآيا سرمايه

ھا به سرعت سازگار   شد، آنی سنتیئ  و رسانهی مخابراتیھا شرکتی سودھای برایديل تھدينترنت در اوايکه ا با آن

 از دور زدِن یاش برد با دورهيشان پ را به نفعی نوشتند که بازیان نگھدارندهيھا، قوانیچ غاتي از تبلیشدند و با ارتش

 ن کامالً ي، ائیرکززداج رقابت و تميبه دور از ترو. ز ادامه داردي شروع شده و امروز ن١٩٨٠مقررات که در سال 

شان محقق ي را بر سرتاسر بازارھای انحصاریا سلطهیتر با چه سرعتئيبوک و توسيدھنده است که گوگل، فتکان

االت متحده تا ماه ي ایوجو  درصد از بازار جست٧/۶۶ انجام شده، یوجوھا به عنوان مثال، با توجه به جست. اندکرده

 ١٢(اھو يو )  درصد۴/١٧(کروسافت ينگ ماي بیعني، یب بعدي اگر شما دو رق.کندیل مو را گوگل کنتر٢٠١٣مه 

نگ يق گوگل، بيھا از طرامريکائی انجام شده توسط یوجوھا  درصد تمام جست٩۶د، ياوريز به حساب بيرا ن) درصد

 ٢۴.اھو انجام شده استيا يکروسافت يما

، چھار شرکت از ده شرکت ٢٠١٢در سال «:  استدهيتر از انحصار کشر سر راستيک تصوي حتا یرابرت مک چسن

کروسافت، ي اَپل، ماینترنتي ایھاک و شماره سه، غولياالت متحده از لحاظ ارزش بازار، از جمله شماره يبزرگ ا

، Verizonست شامل يم در ادامه، لين بروئياگر پا. دي را به عنوان شرکت پنجم اضافه کن IBM.  بودندAT&Tگوگل و 

به طور «رد، يگیجه مي او نت».، و اوراکل استQualcommسکو، ينتل، سين اي و ھمچنیزني، دComcastآمازون، 

  ٢۵». قرار دارندیدارهياالت متحده و جھان  سرماي ای فرماندھۀنترنت در منتھا درجيخالصه، انحصارطلبان ا
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- ید مي را عایاديھا پول ز شرکتنيگان ھستند چگونه ايبوک و گوگل راسياگر ف:  استیک پرسش اساسين مستلزم يا

  .د استي آن مربوط به تولۀ به شما خواھد گفت، ھمیستيطور که ھر مارکس شوند؟ ھمان

تسلط . د شودي تولید توسط کساني که بایک دستگاه دارد، دستگاھياز به يش نيھا کم و بسين سرويک از اياتصال به ھر 

 ساخت یـ تنگستن و قلع که برا) م و تانتاليوبين (یدو عنصر فلز متشکل از ی معدنۀک مادي ـ coltanبر استخراج 

خ جھان منجر ي مرتبط با کشف فلزات در تاریھان مھاجرتيبارتر  از خونیکي مھم ھستند به داً ي ھمراه شدیھانولفيت

- باشتهبدون ان ٢۶». در سراسر جھان را داراستcoltanر ي درصد از ذخا۶۴حداقل «ک کنگو ي دموکراتیجمھور. شد

ل و يا، برزي عمده مانند استرالۀکننددهي تولیگر کشورھايگونه که در د ر کنگو آنيھا قادر به تسلط بر ذخا ، آنی معدنیھا

ن يف شده است و اي تضعیاسي سیثباتی و بی کنگو در حال حاضر با سقوط اقتصاد٢٧.ستنديدھند، نیکانادا انجام   م

  . سوق داد٢٠٠٠ و در سال ١٩٩٠در سال  و فقر یعوامل کنگو را به جنگ داخل

 با به کار گماردن ی مواد معدنۀق فروش ساديات خود از طري عملین ماليمأ قادر به تیطلبا جنگي و ینظامھر شبه

ز پر سود است، ي نیکار معدن.  از مردِم کنگو بودیِت نسليمن و مسمومير اير و غيناپذ تحمليیط کاريکارگران و با شرا

زان يدر سراسر شرق کشور، سابقا م«ند يگویم» جان کاتو«و »  روودین ميسل« مانندیگران چه پژوھش ه آنبا توجه ب

ب با خشونِت ين است که در ترکين به خاطر اي ا».کردیھا رشد نم  آنی اھالۀي تغذی برای کافۀد مازاد به اندازيتول

 ٢٨». کرده استیق به رھا کردِن کشاورزيو کشاورزان را تشی، برخیکار  کوتاه مدت معدنیايمزا«گسترده، 

 یھاوترھا در کارخانهيھا و کامپھا، تبلتیست، گوشيف ني کثی کافۀم که استخراج مواد خام به اندازيرياگر فرض بگ

ھا     ن آنيترمفتضح. شوندید ميقادر به تصور کردن آن نبود، تول» کنزيچارلز د« که یزيه به چي شبیکريغول پ

در سال . شودیار وحشتناک مونتاژ مي بسیفون با سرعتي آیھاین است که در آن گوشيدر چ Foxconn یھاکارخانه

  و پرت کردِن خود از باِم ید به خودکشي تھدیني نفر از کارگران چ١۵٠حدود «قدر بد بود که  ط آني شرا٢٠١١

 یھاھا شبکه ھا نبود، آن  آنیھاخواسته برآوردن Foxconn واکنش ٢٩». کردندیط کاريھا در اعتراض به شراکارخانه

  .دن تالش کند، نصب کردندي که ممکن بود جھِت پری گرفتِن ھر کارگری برای مانندیتور

-داده» کمپيوترھااَبَر «. اندھا و دولت در آن جا گرفته شرکتیھا وجود دارند که دادهیکري غول پین ِسرِورھايچن ھم

در قلب «مز يرک تاايوي نۀبا توجه به اشار.  متفاوت استت کامالً ياما واقع. کنندی میسازرهيم را پردازش و ذخي حجیھا

زاِن اطالعاِت ي وجود دارد که در ھمه جا پخش و پراکنده ھستند و با گسترش مئیتا ِسنترھاي، دینترنتي اۀھر مؤسس

 دارد که يیاز به انرژي واشنگتن نینسيکروسافت در کوئي مثال ِسرِوِر مایبرا» .کنندیز رشد ميھا ن ره شده، آنيذخ

 یر کسب و کارھاي و سای که ساکنان محلیدر حال» . استی کافامريکائی ۀ خان٢٩٠٠٠دن به حدود يرو بخشي نیبرا«

 یون وات انرژيلي م٩/۴١کروسافت يسات مايسأ مصرف کردند، تیون وات انرژيلي م۵/٩جا، در سال گذشته  آن

کند، یافت ميا دري کلمبۀ رودخانی که برق را از سدھايی انرژۀ از شبکیبردارعالوه بر بھره. استمصرف کرده

 ساعت ٣۶١۵ ھم رفته یرو«بان، ي پشتیزلين ژنراتور دين، با چنديب زمي پراکنده با مساحت ھفتاد و پنج جریساتيسأت

  ٣٠». کار کردند٢٠١٠در سال 

نامساعِد » ی زندگۀچرخ «یرحمیستند، بيف ني کثیف کاۀد به اندازيم که استخراج مواد خام و توليرياگر فرض بگ

» ارتقاء«کنندگان به ق مصرفيبا تشو. شودید آغاز مي که استخراج و تولئیرسد جایان ميک به پاي الکترونیھادستگاه

ن يا. د شده استيخته شده تولي دور ریھاھا تُن دستگاهونيليک سال، مي ی به کوتاھئیھا خود، در چرخهیھادستگاه

ک يوه، پالستيوم، جيسرب، کادم« مانند ئیايميکتوانند مواد یبه ھنگام سوزانده شدن م» کي الکترونیھازباله«

 نفوذ ئی مواد غذاۀري دفِن زباله به خاک و زنجیھا ق مکانيا از طريمنتشر کنند » یار سمي بسیھانيوکسي و دیس یو یپ

 بروری در فصلح سبز. شوندیخته مين ريقا، ھند و چيفرا متحده، در االتيک اروپا و اي الکترونیھان زبالهيا. کنند
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 شده، جھت یآور جمعیھا درصد از زباله٨٠–۵٠شود که ین زده مياالت متحده، تخميدر ا« گزارش کرد که ٢٠٠٩

ا امضا نکرده  رBaselون ياالت متحده کنوانسيجا که ا از آن. شوندیصادر م] نيقا و چيفرابه شرق دور، ھند، [يافت باز

  ٣١». استیقانون)  در اروپایر قانونيغ(ن عمل ياست ا

ست که ين بار نين اوليا. ر کرده است، مضحک استيي تغ اساساً یدارهيکه ارکاِن سرما  آنیھا، ادعا نيبا توجه به تمام ا

تال  يجير از آنالوگ به دييا تغيدن را دارد که آين نکته ارزِش پرسيا. ر بزرگ در ارتباطات اتفاق افتاده استييک تغي

 نسبت به کشف یترکننده دگرگونینترنت، بازيا اختراع اين است؟ آولفيو و تير جوھر و کاغذ به رادييتر از تغیخيتار

 به خدمِت یھا را به طرز ھولناک  از آن تحوالت جاِن سالم به در برده است بلکه آنیدارهيبرق است؟ نه تنھا سرما

 است و نه یدارهي سرماۀر، مشخصيگ  چشمیھاین گونه نوآوري جھات، ایاز برخ. آورده استجنگ، ستم و سود در 

  .ک عدم انطباقي

  

  تکان دادِن گذشته

 به دوش گرفته یاِن حاميک جري توسط ی اجتماعیھارسانه» یانقالب«ات يھا در مورد خصوصدهيھا و اشتِر نوشتهيب

راموِن يھا، صحبت کردن پ ني اۀدر پِس ھم. شودی متصاعد می سطحیھاغيلشتر تبيل، بي تحلیھا به جا از آن. شودیم

 و ماسونکه  ست بر آني نین اشاره ايا. پرمنفعت است کامالً کونيلي سۀدر ی برای دارند از نظر مالیتيھا چه اھم که آن آن

 یھاارزش شبرد ھمان ي پیبراھا   آنیھارسد بحثیاما، به نظر م. کشندیدک مي را یسازمانۀ يک روين فعاالن يا اي

رخ ؤم» .يدخوب و مف«برابر است با » ديشرفته و جدي پیتکنولوژ«: رديگی انجام مسونيمدابان يمطرح شده در خ

 :دھدیح ميوه را توضين شي ـ اد ِادجرتونيويد  ـی تکنولوژیسيانگل

 قدرتمند یاندهياواخر به طور فزان ي پرشتاب در حال وقوع است و ایرات با سرعتييبه ما گفته شده است که تغ

.  استیدي جدیخي تارۀ در حال قدم گذاشتن به دوری تکنولوژۀجيمتخصصان اصرار دارند که جھان در نت. است

 کمتر  و گذشته، ظاھراً ی و پست مدرِن ما، دانش کنونیط پسا صنعتيد، در شرايد و در دوران جديدر اقتصاد جد

 که جوامع یھستند و مادام» جلوتر از زمان خود«ن دوراِن پست مدرن، يا در امخترعان، حت. با ھم تطابق دارند

  .رديپذید، آھسته صورت مي جدیشود که انطباق با تکنولوژیبرند، تصور میاز چنگِ گذشته رنج م

ن طرز ير است اما اييکال در حاِل تغي رادی که جھان به صورتیراست  در جھان وجود دارد و بهیدي جدیزھايچ

  ٣٢.ھا وجود ندارد ان آنيفکر در مت

ک يد دارد تا ي ابزاِر تولیِر اساسيياز به گسترش و تغي نیدارهين است که ثباِت سرمايا  اِدجرتونۀي اولۀنام انيپا

 را یگين وابستممکن است خود او ا. ت دھدياولو» یگ تاز« به ی سودمندی متناظر را ارائه کند که به جایدئولوژيا

 یھا ارزشۀسلط«چه که مارکس به صورت  سه کند با آنيده را مقاين ايدھد تا ایاشد اما او ادامه نمم نکرده بيترس

ک ي) ايکه آ نيو ا(که چگونه  ني است به ایاکه در اصل اشاره. کندی مصرفی عنوان میھادر برابر ارزش» یئ مبادله

 . شودیشتريت بي اھمیگر، داراي دۀستفاد مورد ایک شيتواند با گذشت زمان از یشود می که فروخته  میش

 و با یاب، با مصلحت مالي افراِد بازارۀليوس  نوشته شده است که بهی مطبوعاتۀواسط  بهیادي تا حِد زیآور  فنۀخچيتار

ت داشت به يچه در گذشته اھم خ ما از آنين تاريبنابرا. شوندیھا در اقتصاد، منتشر م  از آنی خاصیھامبالغه در بخش

  .شودیه منحرف مي سرمایئ لحظهیازھاياد به سمت نيتمال زاح

 کِل کشورھا یرانيھا نفر را حفظ و از وونيليتواند جان می که مین اقساِم تکنولوژيتر به عنوان مثال، دو تا از مھم

 از یري جلوگی برایگريدز و دي ایماري از گسترش بیري جلوگی برایکيبند ھستند،  کند، کاندوم و پشهیريجلوگ

افت و يد يبند را نخواھ پر شده در مورد پشهیھا با کتابNobles و Barnes یھان حال، شما قفسهيبا ا. ايگسترش ماالر
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 در یچ منفعتيد چرا که ھيد ديبوک نخواھسي حشرات را به مانند فۀکنند بازار مواِد دفعیگذاران براهيا ازدحام سرماي

  .ازمندند، وجود ندارديھا ن  که به آنیري مردم فقیھاخالص کردِن توده

وقفه، جنگ، ی بۀ، توسعیبرداربھره: یعني یدارهي سرمای اساسیندھايکند، فرآی اظھار مماسونچه  ن، خالف آنيبنابرا

د ي حل شدن، در حاِل تشدیبه جا» یئانحصار شبکه«رسد در عالم رسانه و در مواجھه با ی، به نظر می طبقاتۀمبارز

  .شدن است

  

  آيا احزاب سياسی موضوع با اھميت ديگری ھستند؟

.  ندارندی با ھم تفاوتاند، اساساً ک گفتهي لبیدارهي  سرماۀ که تاکنون به مطالبینترنتيپردازاِن ا الي خۀد گفته شود که ھميبا

 ی سازماندھیھارم  فۀ ارائی برای کافۀز به اندازين است که ھمه چي اینترنتيپردازاِن ا الين خي بیوجه مشترک واقع

 انتخاب ی رھبرانی که به سادگئیھاا حتا گروهير کرده است، و يي تغی انقالبیستيالي سوسیھا ، مانند سازمان»یسنت«

ا ياند و ر دادهيي ذھن خود را با توجه به تحوالت تغیھا به سادگ ا آنيست که آين روشن نيا. اندز منسوخ  شدهي ن،اندکرده

ن يکه ا نين وجود، اتفاق نظر در مورد ايبا ا. اندت خود بودهين موقعيتریھا در عال ن سازماني که ااندشه فکر کردهيھم

  . آن استیستگي شای بررسی برای کافیليش برده شد، به عنوان نمونه، دليبحث در جنبش اشغال پ

اگر آن را در .  استیبتنوع و گسترش مبارزات مي شی از چگونگی خاصی بر تلقینترنتيپردازاِن ا الياستدالِل خ

  .است»  کردنیسازماندھا ي و گیدانگيخت خوألۀمس« در مورد یم، آن بحثيش ببري پی سنتیستي مارکسیگفتارھا

 ی ضروری ھر فعالین موضوع برايدر مورد ا» نيلن« و» رزا لوکزامبورگ «ی لھستانین انقالبي منازعات بۀمطالع

 یک«و پروفسور» مالکوم گلدول«ن روشنفکر مشھور ي مشابه بیار عرصهخرتر دأ متۀک منازعين حال، ي با ا٣٣.است

 یريگ باعث شکلی اجتماعیھاا  رسانهيآ: ھا حول محور دو پرسش بود  آنۀ منازع٣۴. رخ دادNYUاستاد » یشرک

  احتماالً ئیھایروزي باعث پی اجتماعیھاق رسانهي از طریا سازماندھيشود؟ آیشتر از قبل مي ب احتماالً یاعتراضات

  شود؟یشتر از قبل ميب

 به پرسش اول قابِل بحث بودِن آن و گلدول که پاسخ یدھد در حالیز به ھر دو پرسش ميق آمي تصدئیھا پاسخ»یشرک«

  . قاطعانه استیديبه پرسش دوم ترد

ه بر ياطات با تکارتب«م ي مفاھیست، با معرفاورکر که اکنون شناخته شده يوي نی برایاش از آن، در مقالهي پگلدول

پلت «سد، ينویگلدول م.  خود را به خطر انداختئیشک گرا» فيه بر روابط ضعيارتباطات با تک«و » یروابط قو

) ا دنبال شدني( دنبال کردن ی برایتر راھئيتو. اندف ساخته شدهيرامون روابط ضعي پی اجتماعیھا رسانهیھافرم

. ان استيثِر آشناؤيِت مري مدی برایالهيبوک وسسيف. ديقات نکرده باش است که ممکن است ھرگز مالی افرادۀليوس به

د يتوانیل شما مين دليبه ھم. د بوديھا نخواھ گر قادر به تماس با آني دیا که به گونهی حفظ کردِن تماس با افرادیبرا

رد که يگیجه مي نتلدولگ» .ديآیش نمي ھرگز پی واقعیگی که در زندد امريبوک داشته باشسيھزاران دوست در ف

ف به ندرت به ي فعاالن وجود دارد، روابط ضعیوه از سازماندھين شي ای برايی ذاتیھائیم که توانايري که بپذیمادام«

  ٣۵».شودی پرخطر منجر میھاتيفعال

-صرافکه ان«، »داگ مک آدام« انجام شده توسط جامعه شناس دانشگاه استنفورد ۀدھد به مطالعی، ارجاع مگلدول

سه کرد و کشف يجا ماندند مقا  که در آنیکنندگانرا با شرکت» ]ی پی سی سیم [ین تابستان آزاديکمپ«دھندگان از 

                                                 
  ِمتحده بود که در يک کمپين در اياالت) شود تابستاِن می سی سی پی نيز شناخته میۀبه عنوان پروژ ( آزادیتابستان 

گيری کنار یأدر طول تاريخ از ر فريقائی تبار کها-دھندگان امريکائینام بسياری از رای و با عنوان ثبت١٩٦٤ جون
 .اندازی شدگذاشته شده بودند، راه
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 که ئیھا افت که آني درمک آدام ».ھا وجود نداشت ن آني بیگونه که ممکن است انتظار برود، اختالف اساس کرد که آن

-گر افراد حاضر در آن جنبش  داشتهي با دیشتري بی و اجتماعیبط شخص ماندند به طور ساده روایتر باقی طوالنیمدت

ھا را از  ھا از آن افراد خواستند که آن  آن– خود ارائه کنند ی شخصیھا از تماسیستي داوطلبان لۀالزم شد که ھم«. اند

 که به یان کسانيتند تا از م داشیشتريل بيدھندگان تماکنندگان نسبت به انصراف شرکت–شان مطلع نگه دارند يھاتيفعال

 یادهي پرخطر، پدیھاتيد که فعاليجه رسين نتيمک آدام به ا.  به دست آوردندیکيرفتند دوستان نزدی می پی سی سیم

  ٣۶».ھستند» یه بر روابط قويبا تک«

: اندن معروف شدهاين ساليھا گذشته است در طول ا  از آنیش عمري که کم و بیکند که فعاالنیان مي بی به سادگگلدول

  .ستيک تالِش پاره وقت ني ی اجتماعیجاد تحوالت اساسيمسائل مربوط به تجربه و ا

 حتا ممکن است احتمال ئین فضايدر چن.  فعاالن موجود استی براید و قدرتمندي جدی وجود ندارد که ابزارھایشک

ن حال، در يبا ا. م داده شوديشه تعميتر از ھمقيتر و دقعي وجود داشته باشد که ظلم و ستم و مبارزه بتواند سریشتريب

ک يھا تنھا  و در حال حاضر انقالب مصر به وضوح نشان داده شده است که اعتراض تودهی جنبش حقوق مدنۀجينت

ِت مبارزه مھم ي ھدایز برايران شدِن جھان، اشخاص نيِن وي در حئیھالحظه.  استید و طوالني مدیاداد از مبارزهيرو

  .بودند

 جنبش از ۀکنندتيھدا» ز دانيھمه چ«ر از مدل جنگ سرد حزِب يک به غي دموکراتیک فضايد ين تالش، چپ بايدر ا

 ی، به طور ھمزمان، کاریستينيستالی ميک احزاب قدي ضد دمکراتیھاوهيرد وضع موجود و رد ش. جاد کنديباال، ا

  .سخت است

 گلدولن مورد، يدر ا. دھدین مشکل ارائه نمي ای برایبخشتيخ رضا پاسیپردازاِن مجاز الين حال، چشم انداِز خيبا ا

روز ي پیژيک ستراتي، ی ساختن اشخاص قوۀنيف به ھزيجاد روابط ضعي ایت دادن به تالش براياولو. ديگویدرست م

 است یانداز من چشيا. غات استي و تبلیابي در بازاریدارهي سرمای پافشارۀواسط  آلوده شده بهیژيک ستراتين يا. ستين

 زدن ی برائیھازند و در آن کوششی روِز بعد از اعتراض سر باز مۀکه آگاھانه و به عمد از فکر کردن دربار

 ی واقعیتواند، به معنای میط انقالبي در شرایژين ستراتيا. شودیانجام م» کيضد دمکرات«چون   ھمئیھابرچسب

  . باشدیکلمه، خودکش

  

  نتيجه

د، نسبت ين عبارات را بخوانيکه ا شتر از آني پیات که در ھفتهفی توان گ، میدارهيش از سرمايام پيا با یاسهيدر مقا«

 ی جارۀ دور٣٧». در جھان رخ داده استیشتريک بيرات تکنولوژيي، تغ١٧٠٠ش از ي پۀ انتخاب شدبه ھر قرن تصادفاً 

اردھا نفر يليم. رسدی آشنا به نظر میليز خيه چر کرده است، باز ھم ھمييز تغيھمه چ. کندیشکش مي چپ پی براسؤالی

ا حتا خودشان در ينشان ي والدیھاه به روزمرهي شبیکه به دشواردارند  ی با تکنولوژیري درگیااز مردم، روزمره

 مھم ھستند یه تحوالتي سرمایکنندگتي و  ھدایتاليجي دی مالیھاستمي، سی جمعیھاظھور رسانه. ش استيپانزده سال پ

 .آورندی را به بار می مھمیھاھا پرسش آنو 

جو با فشار دادن زهي ثروتمنِد ستۀ طبقۀليوس  که ممکن است  بهیِر اقتصادي اجتناب ناپذیکار ک جنبش چگونه با خرابي

سم با تعامالت يبراليج شده توسط نئوليش از حد تروي بئیکند؟ چگونه فردگرایک دکمه به راه انداخته شود، برخورد مي

ک دولت ي نبرد فراخواندن به یر قرار دھد؟ ما برايثأ را تحت تی طبقاتیشود تا آگاھیب مي ترکیتاليجي دیجتماعا

. ھا تنھا آغاز راه استن پرسشيم؟ اي کرده و ارتباط برقرار کنیم نظارت، چگونه سازماندھيتال تحت رژيجير و ديفراگ

  . گرفتیا سردستيده يان تحول را ناديتوان جرینم
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، انحصار، یپول، آلودگ: کندی کھن را آشکار میدارهي سرمایھاتال نشانهيجي تحت پوشِش انقالِب دینوز، ھر نگاھھ

 باشد، یاسي سیاکال ممکن است وابسته به لحظهير رادييا تغيد بر تداوم و يکأت. ، استثمار، جنگ و ظلم و ستمینابرابر

تواند به طور کامل دور انداخته یھا از گذشته نه مليه و تحلي ما و تجزیھاهينظر. ده شوديد فھمين دو باين اياما ارتباط ب

  .ر، اعمال نمودييھا را بدون تغ توان آنیشود و نه م

 ی برایکه روش آنینترنت، به جاي در ایاسياند که مشارکت سافتهيد دري جدیقي در تحقیاسي علوم سۀسه محقق برجست

 ی بازرگانیھاھا و انجمنژه شرکتيھا ـ و به و و آن. دھدیشتر بازتاب ميئه کند، آن را ب در جامعه ارایغلبه بر نابرابر

 یھا نترنت تسلط دارند و با ھر گونه سازمانيک ايتر بر ترافئيبوک و توسيگر، با في دیھا ف سازمانيـ  بدون تضع

 ٣٨.رنديگی ھستند، در تقابل قرار میاسي سیھاتير فعالي که درگیگريد

ن يرترين ھمراه حتا در فقولفينترنت تي و به خصوص ای اجتماعیھارسانه. ان وجود دارديگرا  عملیز براي نئیھالتدال

 ی برخیتوانند برایھا م ن عنوان که آنينترنت با ايا ايوتر و يتواند از کامپیشخص نم. اندھا و کشورھا نفوذ کردهمحله

  .کننده باشند، اجتناب کندافراد مرعوب

 به اشتباه یوگو با مردم واقع  و گفتی را با بحث واقعیسيبوک و وبالگ نوسيز خطاست که ارسال مقاالت در فين نيا

شوند یدار مي که پدید، ھنگامي جدیحات خود را خواھد داشت و آزمودن ابزارھاي ترجیھر کس. ميزياميدر ھم ب

شان يھاتي فعالۀ درجین که براين سطح از تعامل آنالده در مورد آيد به دقت و سنجيفعاالن با. ضرورت خواھد داشت

د آموزش ي جدیھایآوراز خواھد داشت که در مورد فني از افراد نئیھات، چپ به گروهيدر نھا. مل کنندأ ت،شودیالزم م

کنند، ی مر ارتباطات را قطعيھا ناگز  که آنیان و ھنگامين ھدف روشن را دارند که در برابر اقتدارگراياند و ادهيد

 . وارد کندیا به دولت ضربهینترنتي اۀ سادۀک حمليتواند با یدر واقع شخص نم. شروتر باشنديپ

اند،  گذشته را به خاطر سپردهیھا که درسی و افرادیکي تاکتۀ گستردیھاشي از افراد آشنا با آرایاديچپ به تعداد ز

 ی ما برای جھت ھمبستگیاس جرقهيلوب و شتم پن ممکن است پس از ضري آنالیدئوھايو. از خواھد داشتين

ختن يروز شدن، مانع از گسي پی از چگونگیک درک قوي، و ءق، اجراي دقیزيرجاد کند، اما برنامهي مجدد ائیآرا صف

  .ان خواھد شديمان توسط اقتدارگرايتمام سنگرھا

 وجود ندارد، یدارهين از مختصات سرما جز خارج شدیچ راھي ھیدارهي سرمای احتراز از بازوھایگونه که برا ھمان

در اغلب .  وجود نداردیدارهي جز استنتاج خود در درون سرمایچ راھيز ھي نیدارهي کردن از سرمای دوریبرا

ه کنند، روبی که از آن محافظت می اقتصادیار متمرکز دولت و نھادھايد با قدرت بسي بای اجتماعیھاموارد،   جنبش

 را به وجود ی جھانۀت مبارزي کارگر متشکل، قابلۀم و با طبقيبرو» افراد شبکه شده«م فراتر از يداراز يما ن. رو شوند

  .ميآور

ن ي بۀ کنگری مبھم اما جذاب برای، در نطق»یلئون تروتسک« روس یانقالب. ستي نیاز تازهيده چين ايگر، اياز طرف د

 :کشدیر مين گونه به تصوي را ایو تکنولوژ ی طبقاتۀو، ادغام مبارزيالملل اول در مجمع دوستان راد

 که یکنند، زمانی را تصرف مئیوي رادیھاستگاهي که کارگران اروپا ایالزم است که در آن روز، زمان

ھا  کنند که آنی اعالم مئی اروپایھا نا زبۀ آن به ھمۀآورند و از قلیفل را به دست مي فرانسه برج ایايپرولتار

ع ما، بلکه دھقانان ي، در آن روز و ساعت نه تنھا کارگران شھرھا و صنا)ق حضاريتشو(د اربابان فرانسه ھستن

-ی ما را میا صدايآ«:  باشندئی کارگران اروپایز، ممکن است قادر به پاسخ به نداي دور افتاده نیروستاھا
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