درط یدههه ا،ازط رفسیاس تمداران،س رمایهداران،نظریهپ ردازانطرف دارس رمایهداری،رس انههای
گروهیوحتیبرخیازچپهابراینامرتأکیدشدهاستکهبخشخصوصی،سرچشمهاصلیتغییرات
تکنولوژیکیجامعهمعاصربودهاست.آیااینگفتهواقعادرستاستویافقطافسانهایاستجذابکه
همهمابراحتیوبدوندیدیانتقادیآنرایکیازواقعیتهایخدشهناپذیرکنونیفرضکردهایم؟
تونیاسمیت،اس تادفلس فهدردانش گاهدول تیآی وواونویس ندهکت اب»فن اوریوس رمایهدرعص ر
تولیدیلین«،درمقالهخودازجملهبهبررسیاینموضوعمیپردازد.

نوآوری سرخ
نوشته :تونی اسمیت
برگردان:رضاجاسکی
تعدادکلمات۲۶۴۸:
پویاییفنآوریسرمایهداریهمیشهاستدللقدرتمندیدردفاعازآنبودهاس ت.ام ایک یازاس رار
آنایناستک هقل بای ندگرگ ونین هدرکارافرین انجس ور،ن هدرس رمایهدارانمخ اطرهجو،ون ه
شرکتهایمستقروتثبیتشده،قرارندارد.
سرمایهگذاریکهمرزهایدانشعلمیرابهجلوهلمیدهد،ریسکبسیاریرامیطلبد.پیشرفتهای
مطلوبممکناستبسرعتکسبنشود.وآ نهاییکهکسبمیشوندممکناس تب هلح اظاقتص ادی
مقرونبهصرفهنباشند.هرنتیجهبالقوهسوداوریکهبدستمیایدممکناستدهههاط ولبکش دت ا
بهپولتب دیلگ ردد.وزم انیک هدرنه ایتپ ولنی زبدس تام د،هی چتض مینیوج ودن داردک ه
سرمایهگذاراناولیهثروتباداوردهحاصلهرادرخوروشایستهبیابند.
برهمیناساس،یکتمایلقویدرس رمایهخصوص یوج ودداردک هبط ورسیس تماتیکدرتحقی قو
توسعهبلندمدتکمترسرمایهگذاریکند.برخلفتصورعمومیکهکارافرینانخصوصینواوریفن ی
رابهجلومیبرند،مهمترینمراحلتغییراتفنیدرحوزههایپیشرواقتصادجهانیبهسرمایهگذاران
خصوصیسپردهنمیشود.اینهزینههااجتماعیهستند.
یکربعقرنبعدازجنگدومجهانی،سودبالیکسبشدهتوسطش رکتهایآمریک اییبخ اطرج ای

وی ژهایک هدرب ازارجه انیدارن د،ب هازمایش گاههایش رکتهایب زرگاج ازهش رکتدرپروژهه ای
»تحقیقاتآسمانآبی«]منظورتحقیقاتدرحوزههاییاستکهبسرعتبهنتیجهنمیرسند.م[راداد.
اماحتیپسازآننیز،تخمینزدهمیشدکهدرایالتمتحدهب ودجهعم ومیتقریب ادوس ومتم ام
هزینههایتحقیقوتوسعهایجادپایههایبخشهایمربوطبهفنآوریبالرابعهدهداشت.باافزای ش
رقابتازسویسرمایههایژاپن یواروپ اییدرده ه،۱۹۷۰ب ودجهتحقی قوتوس عهبخ شخصوص ی
افزایشیافت.بااینحال،پروژههایبلندمدتتقریبابهطورکاملبهنفعپروژههایتحقیقوتوس عه
محصولتیکهنویدمزایایتجاریدرکوتاهمدترامیداد،بهکنارگذاشتهشد.

درادام ه،ب ودجهپژوهشه ایبنی ادیهمچن انتوس طدول تت أمینمیش د،مانن دک اردرح وزه
زیستشناسیمولکولیکهانتقالشرکتهایکشاورزیبهبیوتکنولوژیمتکیبرآنب ود.همی نام ر
درموردپروژههایویژهموردعلقهپنتاگون–پیشرفتهاییکهمرتب طب ااژان سپروژهه ایتحقیق ات
پیشرفتهدفاعیبود،کهمثل راهرابرایسیستمتعیینموقعیتجهانیمدرنجی.پی.اسبازک رد-و
دیگراژانسهایدولتی.امابطورکلیتحقیقوتوسعهمیانتابلندمدتدرخطرسقوطبه»درهمرگ«
بینتحقیقپایهایوتوسعهقرارداشت،کهنهدولتونهسرمایهخصوصیبودجهقابلتوجهیراب دان
اختصاصنمیداد.
باوجودهمهلفاظیهاوشعار»سحروجادویب ازار«،ع دهایدردول تریگ انوق تیک های ننقیص هرا
دیدند،شکستبازارراتشخیصدادند.آ نهابهازمایشگاههایدانشگاههایفدرالودول تیسیاس ت
شیرینیوشلقرابرایبعهدهگرفتنتحقیقوتوسعهبلندمدتبرایسرمایهایالتمتحدهپیشنهاد
کردند.برنامههایجدیدیبرایتأمینمنابعآغازگسترشن وآوریقب لازمرحل ه»اثب اتای ده«ک ه
موردتقاض ایس رمایهگذارانریس کطلبب ود،ش روعش د.دردورانریگ ان،ق انونتوس عهن وآوری
مشاغلکوچک،اژانسهایف درالرامتعه دمیک ردک هدرص دیازب ودجهتحقی قوتوس عهراب رای
تامینبودجهتحقیقاتموردنیازشرکتهایکوچکتخصیصدهند.اینودیگراشکالمش ارکتبخ ش
دولتیوخصوصی،مزیتهایرقابتیفوقالعادهایرابرایسرمایهای التمتح دهدرب ازارجه انیب ه
ارمغاناوردند.
جایتعجبنیستکهخطتولیداتفوقالعادهم وفقیتامیزاپ ل-آیپاد،ایف ونوایپ ود-ترکیبیاز
دوازدهنوآوریکلیدیاست.همهایندوازدهت ا)واح دپ ردازشمرک زی،ح افظه،ه ارددیس ک،ص فحه
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همراه،جیپیاسوبرنامههایصدا-کاربرهوشمند(توسطپروژههایتحقیقوتوسعهدول تیت أمین
بودجهشدهاند.
ایننهپویاییبازاربلکهبیشترمداخلهفعالدولتبودکهسوختتغییرتکنولوژیراتأمینکرد.

عصر طلیی موعود
فناوریفقطسلحیبرایرقابتبینسرمایهداران نیست؛اناسلحهایدرمبارزهبینسرمایهوکار نیز
میباشد.تغییراتتکنولوژیکیکهبیکاریایجادمیکند،باعثمهارتزدایینیرویک ارمیش ود،ودر

نتیجهیکبخشازنیرویکاردرمقابلبخشدیگرایستاده،موجبتغییرموازنهقدرتبهنفعس رمایه
می گردد.باتوجهبهاینعدمتقارن،پیشرفتدربهرهوریکهمیتوانستانگیزهکاهشزمانکاریدر
عینافزایشدستمزدواقعیشود،درعوضمنجربهاخراجاجباری،افزایشاسترسب رایکس انیک ه
هنوزکاردارندوکاهشدستمزدواقعیمیگردد.
دوپیشرفتتکنولوژیکیدرحالحاضرقدرتسرمایهرابیشترتقویتمیکن د.هماکن ون،پیش رفتدر
حملونقلوارتباطاتزنجیرهتولیدوتوزیعرابهسرتاسرجهانگسترشداده،بهسرمایهاجازهاجرای
استراتژی»تفرقهبیاندازوحکومتکن«برعلیهکارراتاحدبیسابقهایدادهاست.
ماشینهایحیرتآورجدیدصرفهجوییدرکاربیشازپیشارزانشدهاند.یکمطالعهجامعاخی ردر
موردبیشازهفتصدشغل،نشانمیدهدک هبی شاز۴۷درص دازمش اغلآمریک ادرط یدوده ه
آیندهدرمعرضخطرخودکارشدنهستند.هرچیزینزدیکبهاینسطحازجایگزینینی رویک ار،ب ه
بدبختیبیشتر،ونهپیشرفت،برایکارگرانعادیمنجرخواهدشد.
اماهزینهکمتروظرفیتهایبالترماشینهاهمچنینمنجربهیکتغییربهترنیزشدهاست.ازآنجاکه
قیمتسختافزارونرمافزارکامپیوتروارتباطاتاینترنتیکاهشیافتهاست،اکنونبس یاریازم ردم
میتوانند»محصولتمعلوماتی«جدیدبدوننیازبهکارکردنبرایشرکتهایبزرگ،تولیدکنند.در
ح الحاض ر،انب وهم ردمدرسراس رجه ان،میتوانن دازادان هب اپروژهه ایجمع ین وآورانهم ورد
علقهشان،خارجازرابطهسرمایهوکارمزدی،همکاریکنند.حالمحصولتمنتجهمیتوانندب هعن وان
محصولترایگاننامحدودبههرکسیکهخواهانانهاستتوزیعشوند،تااینکهبهجایکاله ایکمی اب
برایسودبفروشبرسند.
جایهیچشکینیستکهاینشکلجدیدکاراجتماعینواوریهاییراایجادک ردهک هازنظ رکیفی تو
کمیتبربازدهیش رکتهایس رمایهداریبرت ریدارد.ای ننواوریه اازنظ رکیف یبس یارمتف اوت
هستند.درحالیکهپیشرفتهایتکنولوژیکیدرسرمایهداریدردرجهاولمتوجهخواستههاونیازهای
کسانیاستکهدرآمدقابلتصرفدارن د،پروژهه ایمت نب ازمیتوانن دانرژیه ایخلقرامت وجه
حوزههاییکنندکهسرمایه،بطورسیستماتیکنادیدهمیگیرد،مانندتوسعهبذربرایکش اورزانفقی ر
یاداروبرایکسانیکهپولب رایخری دداروه ایموج ودراندارن د.پتانس یلای نش کلجدی دک ار
اجتماعیجمعی،رفعنیازه ایاجتم اعیمش کلدرسراس رجه اناس تک هازنظ رت اریخیبیس ابقه
میباشد.
امابرایشکوفایینوآوریمتن-باز،دسترسیآزادبهکاله ایمعلوم اتیض روریاس ت.ش رکتهای

پیشروسرمایهداری،امیددارندکهتواناییخوددرخصوصیسازیسودحاصلهازپژوهشهاییکهتوسط
منابعدولتیتأمینمیشوند،راگسترشدهند،وبااستفادهازقدرتسیاسیبس یارزی ادخ ودرژی م
حقوقمالکیتفکریراازنظردامنهواجراتوسعهداده،دسترس یم وردنی ازپروژهه ایمت ن-بازرا
بشدتمحدودنمایند.ازاینرو،کپیرایت،دراوایلقرن،درستدرزمانیکهدسترسیبهاین ترنت
درحالبسطبود،بیستسالافزایشیافت.
باوجوداینموانع،موفقیتپروژههایمتن-بازنشانمیدهدکهحقوقمالکیتفک ریب راین وآوری
ضرورینیستند.شواهدبیشتریاینواقعی ترانش انمیده دک هاک ثرکارمن دانعلم یوتکنیک ی
درگیردرنوآوری،مجبورهستندکهحقوقم الکیتفک ریخ ودراب هخ اطرش رایطاس تخدامی،تف ویض
کنند.اینحقوقدرواقعبابالب ردنهزین هتولی ددان شجدی د،وب اانح رافب ودجهب ههزینهه ای
قانونیکهربطیبهتولیدندارند،مانعپیشرفتهستند.

آیا جهان مسطح است؟
سرمایهداریهمچنینمانعتواناییبسیاریازنق اطجه اندرارائهکم کب هپیش رفتفنآوریاس ت.
مناطقعمدهایازاقتصادجهانیفاقدثروتبرایپشتیبانیازنواوریهایبامعنیهستند.امروز،تنها
چهارکشوربیشاز۳درصدازتولیدناخالصداخل یخ ودراص رفتحقی قوتوس عهمیکنن د؛تنه ا
ششکشوردیگر۲درصدویاکمیبیش ترراب های نام راختص اصمیدهن د.س رمایهدرای نمن اطق
دارایبرتری،فرصتداردتایکدایرهفضلراتثبیتنموده،ازسرمایهگذاریهایگستردهدول تیک ه
دربالبحثشد،مفتیسواریبگیرد.امتیازدسترس یب هتحقی قوتوس عهپیش رفته،س رمایهدارانرا
قادرمیسازدبازدهیبالینواوریهایموفقرامصادرهکنند؛اینبازدهیب های نکمپانیه ااج ازه
میدهدتابطورموثریازپیشرفتهایفنآوریدرچرخ هبع دیاس تفادهک رده،ص حنهراب رایس ود
آیندهآمادهسازند.
درعینحال،کمپانیهایمناطقفقیرتر،فاقددسترسیبهتحقیقوتوسعهسطحبالهس تند،وخ ودرا
دردامیکدورباطلمییابند.ناتوانیفعلیاناندرایجادنواوریهایقابلتوجهیکهآ نهاراق ادر
بهرقابتموفقیتامیزدربازارهایجه انینمای د،چش ماندازآین دهآ نه اراتض عیفمینمای د.تنه ا
تعدادانگشتشماریازکشورها-مانندکرهجنوبیوتایوان-قادربهپیشرویازایننقطهآغ ازض عیف
بودهاند.

نابرابریهایجهانیدردگرگونیهایتکنولوژیکیبهتنهاییقادربهتوضیحاینامرنیستک هچ راه م
اکنون۱درصدمردمجهانصاحب۴۸درصدثروتجه انیهس تند.ام اآ نه ابخ شعم دهداس تان
هستند؛دگرگونیتکنول وژیکیس لحیاس تک هف اخرینراق ادرب هحف ظوگس ترشمزای ایجه انی
خودشاندرطولزمانمیسازد.

خلقیت غیر-تخریبی
اثراتمخربمطروحهدربال،ویژگیلزم هدگرگ ونیتکنول وژیکینیس تند؛آ نه اویژگیه ایض روری
دگرگونیتکنولوژیکیدرسرمایهداریهستند.غلبهبرآ نهامستلزمغلبهبرس رمایهداریاس ت،ح تی
اگرمافقطیکاحساسموقتازآنچهکهمیتواندمعنیدهد،داشتهباشیم.
گرایشهایخطرناکدرارتباطباتغییراتتکنولوژیکیدرمحلکار،ریشهدرساختاریداردکهمدیران،
عاملینصاحبانشرکت،باوظیفهسرپرستیپیشبردمنافعخصوصیآ نه اهس تند.ام ااب زارتولی دی
اجتماعی،مانندمسواککالیمصرفشخصینیستند.بازتولیدمادیجامعهیکموضوعذات اعم ومی
است،چنانکهتوسعهتکنولوژیکیخودسرمایهداریمبتنیب رب ودجهعم ومی،آنراتائی دمیکن د.
بازارسرمایه،جاییکهدعاویخصوصینسبتب همن ابعتولی دیخری دوف روشمیش وند،ب اق درت
عمومیبهمثابهفقطیکیدیگرازوسایلمصرفشخصیرفتارمیشود.ازسرآ نهامیت وان،وبای د،
بطورکاملخلصشد.
شرکتهایبزرگتولیدیدرعوضبایستیبهعنوانی کن وعمج زایام والعم ومیاعلمش وند،و
اعمالقدرتدرایننوعازمحلهایکار،ماننداعمالقدرتمقاماتدولتیدرنظرگرفته شوند.ازای ن
رواصلدموکراسیواردصحنهمیشود:هرگونهاعمالقدرتبایدباجلبرضایتکس انیک همت أثراز
آنهستند،صورتگیرد.
درنتیجه،نیازبهمقرراتاضافیوجودخواهدداشت.زیرااگرمدیرانتخ ابیباش دوبص ورتانتخ ابی
توسطهمهمحلکارانتخابشود،پیشرفتهایتکنولوژیکیبطورمعمولبهبیکاریناخواستهع دهایو
فشارکارزیادبرتعدادیدیگرمنجرنخواهدشد،بلکهدرعوضبهکاهشکاربرایهمهختممیگردد.ما
اینرامیدانیمکهکارگرانخواستارآنندکهوقتبیشتریراصرفخانوادهودوس تانوی اپرژهه ای
موردعلقهخودنمایند.ب ااس تقراردموکراس یدرمح لک ار،کش شب رایتکنیکه اییک همنج رب ه
مهارت-زداییمیشود،جایشرابهجستجویروشهاییبرایایجادکارهایجالبتروخلقترخواه د

داد.
فرضکنیدکهتصمیمگیریدرموردسطحعمومیسرمایهگذاریجدیدنیزموضوعبحثعمومیباش د،
ودرنهایتتوسطیکنهاددموکداتیکتصمیملزمهاتخاذشود.اگ راحتیاج اتعاج لاجتم اعیوج ود
داشتهباشد،میزانکلیسرمایهگذاریجدیدمیتواندافزایشیابد؛اگرچنی نم وردیوج ودنداش ته
باشد،آنمیتواندتثبیتگردد.ایننهادمیتوانندقسمتیازیکبودجهسرمایهگذاریهایجدی درا
صرفارائهکالهایمجانینماید،وخدماتوکالهایمفیدبیشتریراخارجازدسترسبازارقراردهد.
کالهایعمومیمعرفتعلمیوفنیحاص لازتحقیق اتبنی ادیوتحقی قوتوس عهبلن دم دتنی ز
کالزداییمیشوند،همچنین،میوههاینوآوریمتن-باز،چنینخواهن دش د.دوم یرامیت وانب ا
حذفحقمالکیتفکریآزادنمودوباارائهیکدرآمدپایهبرایهمه-هرکسیکهخواهانش رکتدر
پروژههایمتن-بازهست،بتواندبهخواستهخودعملکندوب هپ رژوهم وردعلقهاشبپیون دد.اگ ر
مشوقهایخاصیموردنیازباشد،میتوانجوایزسخاوتمندانهایراب رایح لچالشه ایمه ماه دا
نمود.
پسازان،وجوهباقیماندهرامیتوانبهسایرنهادهایمنتخبدرس طوحمختل فجغرافی اییتوزی ع
کر د،کههرکدامبهسهمخودمیتوانندمیزانیکهدریکمنطقهبای دص رفکاله ایعم ومیش ود،را
تعیینکنند.باقیماندهآنرامیتوانبهبانکهایمحلیداد،کهوظیفهتقسیمآ نه اب هش رکتهای
دارایکارگررابعه دهدارن د.اق داماتکم یوکیف یمختل فرامیت وانب رایان دازهگیریاس تفاده
شرکتهاازتکنولوژیبهمنظوررفعموثرخواستههاونیازهایاجتماعیبک ارگرف ت،وب انتای جحاص له،
درآمدفراترازسطحپایهایکهتوسطاعضا)واعضایبانکهایجامعهکهصندوقهایس رمایهگذاریب ه
آ نهااختصاصدادهشدهاست(،پذیرفتهشدهاست،تعیینمیگردد.
لغوحقمالکیتفکریمیتوانداینمزیترابههمراهداشتهباشدک هاطمین انده دمن اطقثروتمن د
نتوانندازمعلوماتتکنولوژیکیخودبهعنواناسلحهایدرایجادوبازتولیدنابرابریدراقتصادجه انی
استفادهکنند.اینخطرتقریبازمانیحذفمیشودکهبههرمنطقهحقاساسیدررابطهباسهمس رانه
صندوقهایسرمایهگذاریجدیدخود،اعطاگردد.
نهایتا،اگردرمحلهایکار،ازبهرهوریپیشرفتهب رایآزادک ردنزم انب رایکارگرانش اناس تفاده
کنندتااینکهدرعوضکالهایبیشتریتولیدنمایند،کالهایموجودبهپای انمیرس دوض ایعاتب ه
سطحبسیارپایینتریخواهدرسید.لغ وبازاره ایس رمایهوج ایگزینیآ نه اب اکن ترلدموکراتی ک
میتواندسطحسرمایهگذاریجدیدرا،رهاازضرورت»رشدویامرگ«وپیامدهایزیستمحیطیناش ی

ازان،سازد.
اگرمؤسساتبهعنوانموضوعاتذاتاموردعلقهعمومتلقیشوند،اینامرپوچیزشتوناپس ندی
رالغومیکندکهسرنوشتبشریترابراینمتکیکند:آیاشرکتهاینفتیقدرتسیاسیوفرهنگ ی
برایاستخراجوفروشحدود۲۰تریلیوندلرازذخ ایرس وختفس یلیرادارن د،وظ اهراآ نه اای ن
قدرترادارند.اگرنوآوریمتن-بازرونقبگیرد،انرژیه ایخلقک ارجمع یواجتم اعیدرسراس ر
کرهزمینرامیتوانبرایمقابلهب اچالشه ایزیس تمحیط یبس یجک رد.اگ رمن اطقفقی رب ااک و
سیستمشکننده،ضمانتیابندکهسهمخ ودراازص ندوقهایس رمایهگذاریجدی ددری افتخواهن د
کرد،میتوانبرفشارقربانیکردنپایداریدرازمدتبهخاطررشدکوتاهمدت،غلبهنمود.
البته،همهاینپیشنهادهاگنگوموقتیهستند.امادرهرحال،آ نه انش انمیدهن دک هپیام دهای
اجتماعیتغییراتتکنولوژیکیمیتواندبهمراتببسیارمتفاوتازام روزباش د.م اب رایی کج امعه
پوی ایمتک یب رتکنول وژی،نی ازیب هم الکیتخصوص یداراییه ایمول د،وی ابازاره ایمخت ص
داراییهایمالی،نداریم.باتغییراتلزمسیاسی،دگرگونیهایتکنولوژیکیدیگرباانباشتاض افی،
بحرانمالی،پوچنمودننوآوریمتن-باز،نابرابریشدیدجهانی،یاتهدیدقابللم سف اجعهمحی ط
زیستیهمراهنخواهدبود.
مانیازبهرهاکردنپتانسیلکاملنبوغانسانیداریم.شیوهایکهت اکنونپیش رفتتکنول وژیکیدر
اناجتماعیشدهمهماست،امامحدودوناکافیاست.مامیتوانیمک اررابپای انبرس انیمومطمئن
شویمکهثمراتآنبهنفعمردمعادیخواهدبود.
برگرفتهازژاکوبینشماره۱۷
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