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چكیده
اين روزها شرکتهای استارتآپی بر محور ايدهها و گفتاری رواج پیدا کردهاند که در ذيل آن ،شرکتها
و نهادهای دولتی و شبهدولتی نقد میشوند و بهعنوان ساختارهای غیررقابتی معرفی میشوند .اين
ساختارها ظاهراً بهرهوری اقتصادی پايینی دارند و نمیتوانند محصوالت باکیفیت و قیمت مناسب را در
اختیار مشتريان خود قرار دهند .از سوی ديگر بیشتر سیاستگذاران و اقتصاددانان بر اين باورند که
فضاهای تکنولوژیمحور به دلیل ساختار مرکزگريز و گسترده خود ،توانايی زيادی برای برآوردهکردن
تقاضای طیفهای گستردهای از ساليق افراد برخوردارند .اين در حالی است که کسب و کارهای مبتنی
بر اينترنت ،بهخصوص ،شرکتهای استارتآپی میتوانند اين تقاضاهای روزافزون را پاسخ گويند و به
رشد اقتصادی کمک کنند .بر اساس ادعای اين پژوهش شرکتهای استارتآپی با شکلدهی مجدد به
سیاستهای خصوصیسازی و مقرراتزدايی بهخصوص در حوزة پولی و توسعة بازارهای مالی ،به
گسترش گفتار نئولیبرالی کمک کردهاند .اين گفتار در چند دهة اخیر در کشورهای مختلف به اشکال
نسبتاً متفاوتی اجرا شده است؛ ولی باوجود توسعة جغرافیايی ناموزون آن ،گرايش کلی به افزودن
نابرابری اجتماعی و قراردادن اغلب افراد و طبقات اجتماعی در معرض بحرانهای مالیِ تکرارشونده دارد.
به اين ترتیب در اين پژوهش از اشکال گوناگون نقد نئولیبرالیسم برای فهم موقعیت موضوع موردنظر در
نسبت با کلیتِ اجتماعی فعلی استفاده شده است .بر اساس يافتههای اين پژوهش ،مکانیسمهای
سرمايهدارانهای که مسئول وضعیت کنونی جهان هستند ،بهصورت شديدتری در شرکتهای استارتآپی
نیز برقرارند و مخاطرات اجتماعی و مالی پیچیدهتری را برجا میگذارند.
واژگان کلیدی :شرکتهای استارتآپی ،تکنولوژیهای اطالعاتی-ارتباطی ،نئولیبرالیسم ،آنتروپرونر،
بنگاه.

 1پست الکترونیکی نويسندة رابطkhaefi.m@gmail.com ،
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مقدمه
شرکتهای استارتآپی در پیوند با فضای مجازی تحققبخش آرمانهايی پنداشته میشوند که
در چند قرن اخیر مطرحشدهاند؛ آرمانهايی چون آزادی و برابری و برادری و رفاه اقتصادی که
کموبیش در گفتارهای مختلف پی گرفتهشدهاند ،اما تحقق همهجانبه آنها در ظاهر با اولويت
دادن يکی بر ديگران به تعويق افتاده يا منتفی شده است .حالآنکه شرکتهای مذکور در پیوند با
زيرساخت تکنولوژيکیشان تحقق اين آرمانها را از طريق آزادسازی سیاسی و اقتصادی و
فرهنگی نويد میدهند .به گمان سیاستگذاران اجتماعی و اقتصادی اخیر ،بافت اجتماعی فضای
مجازی و ساختار شبکهای و مرکزگريز آن شرايط را برای رهايی از ماديتِ سفتوسخت جهان
اجتماعی پیرامونی فراهم میآورد و بدون وساطت دولتها و ساير مراکز قدرت به تغییرات
اجتماعی اساسیتری امکان بروز میدهد.
اغلب بر اين باورند که شرکتهای مذکور بهموازات فروش محصوالت و خدماتشان می-
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
ظاهر قواعد آن بهصورت پويايی از طريق مشارکت فعال افراد و بر اساس روابط مبتنی بر
رضايت متقابل و توافقات جمعی ايجاد میشود و تغییر میکند .همانطور که مصرفکنندگان به-
صورت آزادانهای میتوانند محصوالت عرضهشده را انتخاب و خريداری کنند ،کاربران نیز به-
صورت آزادانهای با يکديگر ارتباط برقرار میکنند و بنا به مقاصد مختلف ،اجتماعات و گروه-
هايی را تشکیل میدهند که از نظم اجتماعی مستقر و نهادهای واسط آن مستقل به نظر میرسد.
اين اجتماعات مجازی ،بهعنوان جوامعی بیرون از نظم اجتماعی مستقر پديدار میشوند که
بر مبنای قواعد درونی و امکانات خويش میتوانند نظم اجتماعی مستقر را به چالش کشند و
ساختار ببخشند .قواعد درونی آنها نیز قواعد خودسامانی پنداشته میشود که در اثر مشارکت
آزادانة افراد و بر مبنای توافقات جمعی شکل میگیرد و در نتیجه به شکلگیری نوعی فضای
اجتماعی برتر و جايگزين کمک میرساند؛ فضايی که قادر است نظم مستقر را از بیرون تغییر
دهد و اصالح کند.
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نظم اجتماعی مستقر نیز در گفتار مروج اين فضا بیش از هر چیز با مداخلة دولتها و نهادهای
قانونی بهعنوان مراکز قدرت تعین میيابد و نقد میشود ،چرا که تصور میشود دولت و نهادهای
قانونی نظم و قواعدی را خارج از خواست و رضايت افراد بر جامعه تحمیل میکنند و در نهايت
مانع از تحقق آزادیهای فردی و حتی رفاه اقتصادی قابلقبول برای همگان میشوند .در مقابل
شرکتهای استارتآپی ساختاری را تحقق بخشیدهاند که قادر است خارج از سازوکارهای
تنظیمشدة دولتی و بخشهای اقتصادی وابسته به آن؛ مسائل اقتصادی کالنی چون بیکاری و کمبودِ
نرخ رشد اقتصادی را در کنار مسائل سیاسی و اجتماعی ديگر رفع و جبران نمايد.
در واقع ستايش مذکور از مزايای فضای مجازی و شرکتهای استارتآپی بهموازات نقد
دولتها بسط يافته است .اينگونه ستايش لیبرالی از آزادیهای فردی به شکلِ ستايش از ايدة
حريم خصوصی در میآيد تا رهايی از مداخلة نهادهای عمومی و دولتها را توجیه کند .از
سوی ديگر شکل آزادانه و فردی و ظاهراً مستقل و خودسامانِ اين فضا نیز باعث شده است که
نهادهای قانونی بیرونی و دولتها بهعنوان اموری زايد و مخدوشکننده ،پديدار شوند .حتی در
مواجهه با مسائل و مشکالت درونی اين فضا گمان میرود که افراد فعال در آن بدون مداخلة
نهادهای بیرون میتوانند قواعد و ضوابطی برای رفع آنها وضع کنند؛ ضوابطی که از مناسبات
درونی فضای مجازی و ساختارهای آن نشئت گرفته است و بهصورت جمعی و دموکراتیکتری
حاصل شده است تا ضوابطی که دولتها و حکومتها از بیرون اعمال میکنند.
از سوی ديگر ،همانطور که دولتها نبايد در سازوکارهای اقتصادی شرکتهای استارتآپی
مداخله کنند و از آزادیهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی موجود در فضای مجازی ممانعت به
عمل آورند ،در خارج از اين فضا نیز تاکنون بهغلط مداخله میکردهاند و مانع از تحقق خیر
جمعی میشدند .اين گفتار ضرورتاً به تسری نقد عملکرد دولتها به خارج از شبکه منتهی می-
شود چرا که اگر بناست که دولت در سازوکارهای اقتصادی استارتآپها دخالت نکند ،به دلیل
وجود رقابت و زمینة مادی و اقتصادی مشترک با ساير شرکتها و بخشهای اقتصادی؛ نمی-
تواند و نبايد در سازوکارهای اقتصادی اين بخشها نیز دخالت کند .در واقعیت نیز رابطة دو
سويهای بین مقرراتزدايی دولت رخ داده است و بهعنوان نمونه سلب امکان تشکیل
اتحاديههای کارگری در شرکتهای استارتآپی با زمینة مقرراتزدايی چند دهة اخیر تسهیل
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شده است و از سوی ديگر تغییرات ساختاری شرکتهای استارتآپی و سلب حمايتهای
کارگری و غیره ضرورتاً به رقابتی دامن زده است.
اينچنین نقد و حذف مقررات و قوانین دولتی و حکومتی در فضای مجازی درک جديد و
کلیتری را از قانون و رابطة دولت و جامعه بیان میکند و در خود دارد .همانطور که پنداشته
میشود در فضای مجازی ،قواعدی بر مبنای مناسباتِ مبتنی بر رضايت افراد شکل میگیرد و
بايد بر همین مبنا شکل بگیرد؛ در کلیت اجتماعی نیز بايد همین منطق برقرار باشد نه اينکه
قواعدی وضع شود که بر اساس نوعی رابطة حقوقی است و در ظاهر از مناسبات جاری
مجزاست .در اين گفتار ،افراد به اين دلیل از قواعد اجتماعی تبعیت میکنند که عضويت در
گروهها و جماعتهای مذکور برای آنها رضايتبخش است نه بنا بر وظیفهای اخالقی و
اجتماعی .فرد برخالف نهادهای نمايندگی نبايد با صرفنظر کردن از برخی از حقوق خود،
حاکمیت فرد منتخب را مشروعیت بخشد بلکه بر مبنای عاليق شخصی خود در اجتماعاتی وارد
میشود که قواعد درونیِ آن از قدرتی نشئت گرفته که ظاهراً محصول مناسبات آزاد افراد و بر
اساس توانمندیهای فردی است و نظمی ايدئولوژيک و اخالقی ضامن بقای آن نیست و در
نتیجه مناسبات قدرت و قواعد تغییرپذيری دارد.
بااينحال رضايتی که در روابط آزادانة فضای مجازی برقرار است رضايتی آمیخته با مصارف
فردی است؛ يعنی رضايتی است که از مصرف کاالها و خدمات و بازیهای اينترنتی و روابط در
فضاهايی حاصل میشود که عمدتاً از جانب شرکتهای استارتآپی فراهم آمده است .اين
شرکتها در ظاهر همسو با خواست مشتريان و نه خواست مراکز قدرت و دولتها محصوالت
خويش را عرضه میکنند تا سود بیشتری به دست آورند و مشتريان نیز با پیگیری منافع شخصی
و رضايت خويش به رشد فضايی کمک میکنند که در نهايت به سود همگان است.
ارزشِ محوری حريم خصوصی نیز بر اين امر تکیه دارد که همه بايد آزادانه و بدون دخالت
دولتها به دنبال منافع فردی خود در اين فضا باشند .منافعی که عموماً بهعنوان حقوق مالکیت
و آزادی مصرف و آزادی انتخاب سبک زندگی تفسیر میشوند .اينگونه قرابت اين فضا با
بازاری روشن میشود که دست نامرئی آن تحققبخش خیر جمعی بهواسطة پیگیری منافع فردی
است .بازار بهمثابه نوعی نظم اجتماعی که آدام اسمیت آن را بهصورت اقتصادی محض توصیف
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میکرد و حضور آن در ساحت امور فرهنگی و سیاسی پنهان بود ،هماکنون بهواسطة فضای
مجازی ،تعین سیاسی فرهنگی و قانونی روشنتری پیدا کرده است.
در واقع فضای مجازی به پديدارشدنِ کل جامعه بهمثابه نوعی بازار کمک نموده است؛
بازاری که از مبادلة رضايتهای فردی در اشکال متنوع کااليی تشکیل شده است .اينگونه تلقی
اقتصاددانان نئولیبرال از جامعه مدنی تجسد عینی يافته است چرا که در اين ساختار تمام
حوزههای حیات اجتماعی بهواسطة عملکرد اقتصاد جديد و شرکتهای استارتآپی کااليی و
شیءواره شدهاند و در نتیجه بر مبنای رضايت فردی ناشی از مصرف کاالها (و انواع امور
کااليیشده) و نه مشروعیت دموکراتیک و اخالقی مبادله میشوند .به همین دلیل است که
دولتها بهعنوان نهادهای مجری قانونِ دموکراتیک يا نهادهای قانونگذار بهعنوان امور زايد و
مخدوشکننده طرد میشوند.
با اين اوصاف آنچه در اين نوشتار پی گرفته خواهد شد اين است که چگونه در اين
گفتار/ساختار ،به میانجیِ طرد دولت و ستايش از آزادیهای فردیِ مبتنی بر ايدة حريم
خصوصی ،افراد بهمرور از دخالت دموکراتیک در سرنوشت خود بازمیمانند .يا چگونه اين
شرکتها که در چارچوب غلبة گفتار نئولیبرالی توسعه يافتهاند؛ با تقويت اين گفتار به بسط
مناسبات سرمايهداری در تمام شئون زندگی افراد کمک میکنند و آنها را تابع سازوکارها و
بحرانهای سرمايهداری میکنند و نه نظارت دموکراتیک دولتها.

چارچوبتحلیلی
تحلیل سازوکار شرکتهای استارت آپی و نسبت آنها با دولت نیازمند ادغام گرايشهای نظری
مختلفی است که به تحلیل نئولیبرالیسم می پردازند و به تعینات چهارگانة آن ارجاع میدهند.
از يک سو مراکز دانشگاهی و اقتصاددانان و متفکران لیبرال به هژمونیک شدنِ گفتاری دامن
زدهاند که شرکتهای استارت آپی را در تقابل با ساختارهای دولتی قرار داده و توسعة اين
شرکت ها را راهکار بسیاری از مسائل و مشکالت اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی و
فرهنگی معرفی کرده و می کنند .اين گفتار در ادامه از طريق مسئوالن و تصمیمگیران دولتی و
خصوصی پی گرفته شده و به مرور هژمونیک شده است .به موازات اين امر بسیاری از
استارتآپها در حوزههايی به فعالیت می پردازند که سابقاً مقرراتزدايی شده ،خصوصی و
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پولی شدهاند .آنها نیز به نوبة خود از طريق مخدوش و مبهم ساختن مفاهیم خصوصی و
عمومی و امثالهم به تشديد اين روال کمک می نمايند .همچنین تغییر اين مفاهیم و سیاست-
های خصوصیسازی و مقررات زدايی و غیره به غلبة روزافزون خرد حکومتی نئولیبرال
(خصوصاً نسخة آمريکايی آن) در ايران کمک کرد ه است (و در متن آن شدت پیدا کرده
است) و بنا به ادعای اين نوشتار در ساختار درونی و بیرونی شرکتهای استارتآپی تعین
روشنی پیدا کرده است .در نهايت در ساختار اين شرکت ها که ذيل خرد حکومتی جديد
درک پذير است ،مواردی چون شرايط کار و درک متعارف از دولت در نسبت با تلقی جديدی
از انسان و دولت به مثابه سرماية انسانی و بنگاه صورتبندی می شود و از اين طريق ،شکلی از
دولت ممکن و تقويت می شود که در عین غیاب ظاهری از بازار؛ فعاالنه به بسط و شکلدهی
نهادهای تسهیلگرِ اين شرکتها و کمک های مالی و اعتباری به آنها میپردازد.
اما پیش از شرح اين چارچوب بايد چهار درک متفاوت از نئولیبرالیسم را بهصورت
روشنتری از يکديگر مجزا کرد:
 .1نئولیبرالیسم بهعنوان پروژة هژمونیک ايدئولوژيک :اين درک بر اين اساس استوار است که
گروههای مسلط و نخبهای که حول اتحاد طبقاتی فراملیتی سازمانيافتهاند ،اين ظرفیت را
دارند که برنامة هماهنگی از تفاسیر و جهانبینیها را به ديگران بازبتابانند و به جريان
اندازند .اين امر صرفاً از طريق تحمیل اجباری صورت نمیگیرد بلکه دربردارندة درجاتی از
رضايت است .در اين شکل از تحلیل تمرکز بر افراد و ايدههايی است که در پس خاستگاه
مفهومی و نظری نئولیبرالیسم وجود دارد.
 .2نئولیبرالیسم بهعنوان برنامه و سیاست :اين چارچوب ارجاعی بر انتقال مالکیت از دولت يا
بخش عمومی به بخش خصوصی يا بنگاهها مبتنی است و ضرورتاً دربردارندة تغییرات
مفهومیِ معانی اين طبقهبندیهاست و بر اين ايده استوار است که سپردن تخصیص منابع به
میانجیگری بازار ،بهرهوری بیشتری را موجب میشود .موضوعات اصلی که در لوای آنها
چنین سیاستها و برنامههايی اجرا میشود شامل خصوصیسازی ،مقرراتزدايی ،آزادسازی،
سیاستزدايی و پولیسازیاند.
 .9نئولیبرالیسم بهعنوان شکل دولت :در اين نگاه ،نئولیبرالیسم بهعنوان فرايندِ تغییراتی لحاظ
میشود که دولتها بهصورت خودخواستهای متحمل میشوند تا درون میدان بازی دولت-
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های مشابه به لحاظ اقتصادی رقابتپذير شوند .گمان میرود که اين امر مستلزم محور کمیِ
تخريب و بیاعتبارسازی است که بهموجب آن دولت از ظرفیتها و پتانسیلهای دولت
واپس مینشیند و در همان حال میانجیهای نهادیِ بازطراحیشده ،نظامهای مديريت
اقتصادی و موضوعات اجتماعی استیالجويانة متمرکز بر نظم شهری ،نظارت و مهاجرت
گسترش میيابند.
 .4نئولیبرالیسم بهعنوان حکومتمندی :اين تفسیر از نئولیبرالیسم بر تصديق خصیصة ففرايندی
آن متمرکز است يعنی در شرايطی که صورتبندی نئولیبرالی با شرايط موجود وارد روند
بیپايان موفقیت و شکستهايی در ارتباط میان افراد و واقعیتهای به طور اجتماعی
ساختهشدة آنها میشوند و به صورتی که آن شرايط مجدداً تصور میشوند ،تفسیر میشوند
و گرد هم میآيند تا اشکال دانش را از طريق «هدايت رفتار» متأثر سازند .اين درک ،قدرت
را بهعنوان فرم پیچیده و درعینحال خیلی خاص و مشخصی در میيابد که بر تولید دانش
از طريق دستهای از عقالنیتها ،استراتژیها ،تکنولوژیها و تکنیکها متمرکز است که
دربارة ذهنیتِ حکومتی ( )ruleاست که به تمرکززدايی از حکومت از طريق نقش فعال
سوژههای خودتنظیمگر و خودتصحیحگری اجازه بروز میدهد که حکمرانی از دور 1را
تسهیل میکنند .بنابراين ،دينامیسم درونی نئولیبرالیسم در اين قرائت از طريق فهم مشترک
پرسشنشده پشتیبانی میشود.
اين چهار قرائت و درک متفاوت از نئولیبرالیسم از يکديگر مستقل نیستند بلکه رابطة متقابلی
با يکديگر دارند و با تقويت يکديگر به غلبة روزافزون سرمايهداری نئولیبرال در تمام تعینات آن
منجر شدهاند .اما به طور خاصتر در اين کار ربط نظری اين چهار قرائت برای پاسخ به اين
مسئله بررسی و ارزيابی خواهد شد که چگونه شرکتهای استارتآپی که در چارچوب اين
چهار شکل از نئولیبرالیسم توسعهيافتهاند ،به تشديد مسائلی دامن میزنند که در نهايت حق
تعیین سرنوشت افراد را بهمرور از آنها سلب میکنند.
الزم به ذکر است که چهار قرائت مذکور به طور کامل از يکديگر مجزا نیستند و نمیتوان
آنها را جداگانه و در انتزاع از يکديگر بررسی نمود و در اينجا فقط برای مقاصد تحلیلی در
1 Governance at a distance
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بخشهای ظاهراً مجزايی طبقهبندی میشوند حالآنکه تاحدامکان تالش میشود تا ارتباط آنها با
يکديگر درون هر بخش بیان شود.
با تمام اين اوصاف در شرايط فعلی اين شرکتها بهعنوان مدرنترين و بهینهترين اشکال
اقتصادی و الگويی برای ديگران بازنموده میشوند؛ الگويی که قادر است جدا از مداخلة
دولتها به حل مسائل کالن اجتماعی و اقتصادی کمک رساند .حالآنکه اين دولتها بودهاند که
با بسط گفتار نئولیبرالی ،زمینه را برای بسط و توسعة شرکتهای استارتآپی و سامان اقتصادی
فراهم کردهاند که پیشتر در اين گفتار و سیاستها مستتر بوده است .ولی در گفتار توسعهای
فعلی ،پسروی دولتها از کارکردهای سابقشان به امکانات تکنیکی-اقتصادیِ شرکتهای
مذکور نسبت داده میشود.

نئولیبرالیسمبهعنوانبرنامهوسیاست
شرکتهای استارتآپی عموماً بر حوزة خدمات شهری و بانکداری الکترونیکی و بازیها و
سرگرمیهای اينترنتی متمرکزند و گمان میرود که عملکرد آنها در اين حوزهها باعث کاهش
هزينههای دولت در حوزة خدمات عمومی و کاهش بار ترافیکی و سرعت و سهولت خريد و
فروش اقالم متفاوت کاال و خدمات میشود .اين امر علیاالصول با گسترش بانکداری
الکترونیک توسعه يافته است تا آنجا که نمیتوان رشد اين شرکتها را از خدمات بانکداری
الکترونیکی مجزا کرد و همین پیوند است که چارچوب عملکرد اين شرکتها را تعیین میکند.
در واقع با رشد زيرساختهای اينترنتی و مجازی ،بسیاری از خدمات و کارکردهای دولتها
بهواسطة اين حوزه انجام میشود و اين وجه تکنیکی تغییر اساسیتری را که در حوزة امر
اقتصادی-اجتماعی رخ دادهاست میپوشاند .کمااينکه گفتار اقتصادی جديد خود بر غلبة امر
تکنیکی-انتزاعی بر امر اجتماعی-انسانی بنا شده است .بانکداری الکترونیکی هم که در ظاهر بر
فرض سهولت و سرعت انجام فعالیتهای بانکی و پرداخت مبتنی است ،از يک سو به بسط
پول اعتباری و غلبة منطق اعتبار کمک میکند و از سوی ديگر در چارچوب برنامهها و
سیاستهای نئولیبرالی ،به خصوصیسازی بیشتر کارکردهای دولت کمک میکند و اين دو در
ارتباط دو سويه با يکديگر توسعه میيابند.
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در گام نخست ،بهموازات توسعة بانکداری الکترونیکی ،قسمتی از عملیات بانکی به بخش
خصوصی واگذار شدهاست تا در ظاهر هزينههای دولت کاهش يابند و از طريق نوآوریهای
فناورانه حاصل از بازار رقابتی ،سرعت و امنیتِ اين عملیات بهطور همزمان افزايش يابد .قاعدة
کار بر اين منوال است که بانکها اعم از بانکهای دولتی و خصوصی از طريق سامانة شتابِ

1

بانک مرکزی بهيکديگر مرتبط میشوند .از سوی ديگر ،شرکتهای ارائهدهندة خدمات
ک 9بانک مرکزی متصل
پرداخت 2برای ارائة خدمات روی کارتهای بانکی به شبکة شاپر ِ
میشوند .شبکة شتاب و شاپرک نیز به يکديگر متصلاند و زمینة عملیات مختلف بینبانکی را
فراهم میآورند .شرکتهای خدمات پرداخت برای اينکه بهعنوان شرکتهای خصوصی بتوانند
در اين ساختار ايفای نقش کنند ،به میلیاردها تومان (حداقل چهل میلیارد تومان) سرماية ثبتی
نیاز دارند تا از بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند و از طريق اين سرمايه ،امنیت اقتصادی الزم
را برای مبادالت پولی تضمین کنند.
بدين ترتیب اين شکل از واگذاری کارکردهای دولت به بخش خصوصی ضرورتاً پای
نهادهای اقتصادی مالی چون بانکها و صندوقهای مالی برای تأمین وديعة الزم و انجام
عملیات پولی-بانکی را بهمیان میآورد که بهسادگی در چارچوب رقابتِ آزاد نمیگنجند و
برخالف فرضِ سپردن امور اقتصادی به مردم ،اين نهادها و کارتلهای اقتصادی هستند که اختیار
امور را بهدست میگیرند.
از سوی ديگر ،رقابتپذير کردن عملیات پرداخت در واقع چیزی جز سپردن امر عمومی به
شرکتهای خصوصی در ازای پیشفروشِ درآمدهای آيندة عمومی يا اخذ مستقیم و در زمانِ آن
از خود مردم نیست .اين شرکتها در ازای ارائة خدمات بانکی و پرداخت (خريد ،انتقال وجه،
پرداخت قبض ،خريد شارژ تلفن همراه) ،اختیار اخذ کارمزد را به نیابت از دولت (بهعنوان
تجلی امر عمومی) از بانکهای مبدأ يا مقصد تراکنش يا مشتری را پیدا میکنند .بدين ترتیب ،در
فرآيندِ خصوصیسازی مذکور بخشی از هزينههای امری که پیشتر بر ذمة دولت بود به خود
مردم منتقل میشود (هزينهای که بهازای تراکنشها از حساب افراد کسر میشود) و از سوی
1شبکه تبادل اطالعات بین بانکی
)2 Payment Service Provider (PSP
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ديگر هزينههای جاری دولت بدون محاسبات دقیق به آينده موکول میشود؛ چراکه مبادالت
مالی اين بخش با دولت بر مبنای منطق  revenue sharingصورت میگیرد ،يعنی بهجای اينکه
دولت مبلغ مشخصی را از بودجة فعلی به اين شرکتها پرداخت کند ،به آنها اختیار میدهد تا
به نیابت از دولت درصدی از درآمد حاصل از تراکنشهای آينده را از مردم يا بانکها بگیرند و
بهعبارتی آنها را در نوعی درآمد کارمزدی-مالیاتی سهیم کند.
از سوی ديگر ،بر مبنای همین شکل از ارتباط ،اين شرکتها به اين سو متمايل میشوند تا به
انحاء مختلف مردم را به خريد و انجام عملیات مالی بیشتری ترغیب کنند و در اين موضع است
که پای شرکتهای استارتآپی به میان میآيد .شرکتهای خدمات پرداخت برای اينکه سهم
بیشتر بازار را به خود اختصاص دهند ،از استارتآپهای مختلفی حمايت میکنند تا از اين طريق
سهم تراکنشهای خود را باال ببرند .اين منطق عمل و شکل ارتباط میان دولت و بخش خصوصی،
شکل حکومتداری کهن در ايران ،از جمله دورة قاجار ،را بازتولید میکند که در آن حاکم ،اراضی
تحت حکمرانی خود را به حکام محلی واگذار میکرد و آنها به نیابت از او مختار بودند بههر
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
و بناست با وساطت میان طبقات مختلف ،از انواع مختلف استثمار و سلطه ممانعت بهعمل آورد.
اما در ساختار فعلی ،شرکتهای استارتآپی از طريق تبلیغات و طراحی انواع بازیها و
سرگرمیها و سرويسهايی که ضرورت و فايدة آنها مناقشهبردار است ،سود خود را ماکزيمم
میکنند و زمان و پول مصرفکنندگان را بههدر میدهند .حتی در گفتار اقتصادی رايج ،يکی از
ت 1پول است؛ به اين معنا که شرايطی
اصول موفقیت ايدههای استارتآپی کاهش دردِ پرداخ ِ
فراهم کنند که مصرفکنندگان با مقاومت کمتری پول خود را خرج خدمات آنها کنند و به
مصرف و خريد بیشتر ترغیب شوند.
اما کسب درآمد از صِرف تراکنش ،بدون اهمیتداشتن موضوع و محتوای آن ،همان منطق
عمل سرماية مالی است که در جريان مقرراتزدايیهای چند دهة اخیر بیش از پیش بر جهان
اقتصادی اجتماعی غالب شده است .شرکتهای استارتآپی نیز برای ترغیب همین شکل از
مبادالت به خدمت فراخوانده میشوند .عالوه بر استارتآپهايی که مستقیماً به شرکتهای
1 Pain of payment
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خدمات پرداخت وابسته هستند ،ساير آنها نیز در اين منطق مالی شريکند؛ چراکه منطق ارزش-
گذاری و عمل آنها بیش از آنکه بر زمان کارِ صرفشده برای تولید محصوالتشان بنا شده باشد،
براساس جايگاه اين شرکتها در بازار مالی تعیین میشود.
يکی از مهمترين نمونههای اين امر ارائهدهندگان سرويسِ شبکههای اجتماعی از جمله
فیسبوک است که براساس کااليیسازی دادههای کاربران عمل میکند .در اين سرويسها،
کاربران محتواهای دلخواه خود را تولید میکنند و همین محتواها به اطالعات و دادههايی با
ارزش تجاری و مالی مبدل میشوند؛ ارزشی که ديگر براساس زمان کار اجتماعاً الزمِ کار کارگر
آزاد سنجیده نمیشود بلکه امکان کسب سود باالتر بر مبنای شکلی از بهره يا اجارة مالی را
فراهم میآورد که مبنای ارزشگذاری اين قبیل شرکتهاست .در واقع فیسبوک يکی از مهمترين
نمونههای شکلگیری نوع جديدی از اقتصاد است .مبنای درآمد آن از تبلیغات (و در مواردی
فروش اطالعات به مراکز امنیتی اقتصادی) است و بر اساس تعداد مشاهدة تبلیغات مذکور و به-
عبارتی از فروش تعداد کاربران فعال خود به شرکتهای تبلیغاتی (بر مبنای نرخ بازار مالی)
سنجیده میشود (فینبرگ و يانگ جین.)2112 ،
اين امر گرچه در استارتآپهای ارائهدهندة خدمات شهری چون تاکسیهای اينترنتی کمتر
بهچشم میآيد اما مبنای ارزش سهام آنها نیز ربط چندانی با سود و زيان بالفعل آنها ندارد ،بلکه
پیشبینی سهم آنها در بازار و تعداد مصرفکنندگان آينده است .با اين حال ،غلبة اقتصاد مالی در
اين شرکتها امری ضروری نبوده است بلکه از مقرراتزدايی و خصوصیسازیهای دولت
منتج شدهاست؛ کمااينکه در حوزة خدمات شهری ،اين منطق تنها به شرط مقرراتزدايی از
روابط کار و سلب مفهوم کارگر و غیره ممکن شده است.
روند خصوصیسازی و مقرراتزدايی مذکور هماکنون تا آنجا پیش رفته و دامنهدار شده-
است که امنیتِ مبادالت پولی نیز تحتالشعاع قرار گرفته و بهعبارتی در حال فروش است .سابقاً
در عملیات بانکی ،امنیت بر سهولت اولويت داشتهاست ،در حالیکه در سیاستهای اقتصادی
مالی جديد ،افزايش سهولتِ تراکنش محوريت يافته است .به موازات توسعة کاربرد اينترنت و
شبکههای اجتماعی ،پرداختهای پولی از طريق صفحة وب و سپس سیستم

two click

 paymentو نسل بعدی آن که  zero click paymentاست ،انجام میشود .بهعنوان نمونه افراد در
فیسبوک با شارژ کیف پول خود میتوانند بدون هیچ عملیات ديگری ،سرويسها و کاالهايی را
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خريداری کنند که با رشد کاربران ،تنوع بسیاری پیدا کردهاست .اين میزان از سهولت خريد و
مبادالت مالی با واگذاری امنیت به بخش خصوصی و از طريق تکنولوژیهای رمزنگاری ممکن
شده است تا استارتآپها بتوانند با ايدههای خود ،گیشة پرداخت بانک را در همة ساعتهای
شبانهروز در معرض ديد مشتريان قرار دهند .استفادة روزافزون از تکنولوژیهای مجازی در
بستر گفتار نئولیبرالی ،امنیت را به کااليی قابل خريد و فروش مبدل کردهاست .امنیت که پیشتر
از طريق میانجیهای نهادی و قانونی تأمین میشد؛ اينک بناست با ضمانت تکنولوژیهايی
برقرار شود که در چارچوب منطق سرمايه عمل میکنند .بهعنوان نمونه ،شرکت فیسبوک بر اين
اساس به سهولتِ پرداخت کمک کرده است که ضمانتهای مالی و تکنیکی برای امنیت فراهم
آورده است و از اين طريق بهنحوی کارکرد سابق دولت را انجام میدهد .با اين تفاوت که
نهادهای واسط دولتی پشتوانة نمادين دارند و میانجیگری آنها در عین انجام کارکردهای
مشخص ،کل اجتماعی را از اين طريق تأيید و تقويت میکند .ضمن اينکه انگیزة عمل نهادهای
دولتی (در شکل سابق آن) سودآوری مالی نیست حال آنکه شرکتهای خصوصی که از طريق
پشتوانههای مالی و فنی در جايگاه دولت قرار میگیرند ،نه تنها از اين قدرت نمادين و کلساز
برخوردار نیستند بلکه ضرورتِ سودآوری سرمايه ،هزينهها و شرايط مولد فساد را در نهايت بر
گُردة دولت میگذارد.
بر اين مبنا نوعی جابهجايی اساسی در حال وقوع است ،يعنی جابهجايی از نوعی قانونمندی
مبتنی بر دولت دموکراتیک به شکلی از ضمانت مالی-تکنیکی که گرچه نهايتاً به پشتیبانی دولت
منتخب نیاز دارد اما با واگذاری بسیاری از کارکردهای آن به ساختارهای سرمايهدارانه ،شکل
ديگری از حکومتمندی را تقويت و بنا میکند که فوکو در کتاب «زيست سیاست» ،حکومت-
مندی نئولیبرال میخواند .در اين شکل اخیر دولت به مرور از مداخلة مستقیم در بازار و رويکرد
برنامهای کنار میرود و به قانونگذاریهای صوری از جمله وضع و اجرای قوانین ضدانحصار
در مقابل سرماية مالیِ در حال توسعه ،رو میکند.

نئولیبرالیسمبهعنوانحكومتمندی
قاعدة اساسی سرمايهداری جديد همانطور که فوکو عنوان میکند ،سازماندهی مجدد چارچوب
نهادی طبق حاکمیت قانون است و مستلزم اين است که کل نظام دخالت اجرايی يا قانونی که
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حق دولتها بود ،خواه در قالب اقتصاد حمايتی و خواه در قالب اقتصاد برنامهريزیشده ،کنار
گذاشته شود و در مقابل قواعد عمومی حاکمیت قانون به حوزة قوانین اقتصادی عرضه شود.
اصل حاکمیت قانون در نظم اقتصادی نیز به اين معناست که دولت تنها به شرطی میتواند از
لحاظ حقوقی در نظم اقتصادی مداخله کند ،که اين مداخلههای حقوقی صرفاً از طريق قواعد
صوری انجام پذيرد.
در واقع به موازات تغییر ساختارهای تکنولوژيک و غلبة اقتصاد مالی در شرکتهای جديد،
شکل مداخله و خِرَد حکومتی دولت نیز تغییر کرده است .خرد حکومتی جديد در جهت اين
تغییرات و واگذاری بسیاری از کارکردهای دولت به بخش خصوصی از «برنامهريزی» کنار میرود
و در مقابل به نوعی قانونگذاری اقتصادی صوری متمايل میشود .اين امر را در تغییرات شکل
سازمان برنامه و بودجه در ايران میتوان پی گرفت و در ساحت نظر نیز به گفتار هايک در کتاب
«بنیاد آزادی»  1قرابت دارد .همچنین اين تغییرات با واگذاری برخی از کارکردهای دولت به بخش
خصوصی و در مقابل ايجاد کارکردهای جديدی توأمان است .اينگونه است که شرکتهای جديد
استارتآپی بهدلیل ايفای کارکردهای (مبتنی بر برنامه) سابق دولت از جمله کاهش بیکاری تحسین
میشوند ،حال آنکه شکل اخیر حکومتمندی ،دولت را از مداخله در اين امر کنار گذاشته است و
در نتیجه نمیتوان اشتغالی را که اين شرکتها ايجاد کردهاند (در عین بیثباتی کاری و مسائل آن)
امتیازی در مقابل عدم توانايی دولت برای اشتغالزايی عنوان کرد.
از سوی ديگر اين شرکتها با مسئلة کار و ساير مسائل اجتماعی در چارچوب حکومت-
مندی نئولیبرال مواجه میشوند که فوکو در کتاب زيستسیاست بهتفصیل بدان پرداخته است.
بهزعم او سیاست نئولیبرال بر فرض تکثیر بنگاه از درون بدن جامعه مبتنی است و بازار و رقابت
و بنابراين بنگاه را اموری میانگارد که میتوان قدرت شکلدهندة جامعه نامید .بنگاه در اين
قرائت ضرورتاً بنگاههای بزرگ ملی ،دولتی يا بینالمللی نیستند بلکه هر کس و هر جمعی می-
تواند و بايد يک بنگاه باشد و در لوای آن هر امر اجتماعی میتواند برای تولید سود بنگاه بهکار
آيد (همان.)219-919 :
شرکتهای استارتآپی و فضای مجازی بهنوعی در چارچوب اين شکل از خرد حکومتی
رشد کردهاند و خود نیز به پديدارشدنِ کل جامعه بهمثابه نوعی بازار که بر رقابت بنگاهها استوار
1 Constitution of Liberty
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است ،کمک کردهاند .در قالب اين شرکتهاست که هر امر اجتماعی و فرهنگی ،هر نوع خدمت
و مهارت و ايدهای میتواند و بايد مبنای شکلگیری بنگاهها و ارزشآفرينی آنها قرار گیرد .در
اين قالب کارگران نیز نوعی بنگاه-شرکت محسوب میشوند چراکه نوعی سرمايه-توانايی دارند
که بناست بر مبنای آن ،درآمد معینی را در بازار رقابتی کسب کنند .آنها کار خود را به صاحب
شرکت نمیفروشند بلکه در قرائت متعارف استارتآپها بهعنوان واسطههايی میان ارائهدهندة
خدمات و مصرفکنندگان و تحققبخش بازار رقابتی محسوب میشوند و از اين طريق سودی
را نیز نصیب خود میکنند.
اينگونه کارگر به کارفرمای خويش مبدل میشود ،کارفرمايی که تولیدکننده و منبع عوايد
خويش است .مزد او نیز درآمدی است که به سرماية خاصی ،يعنی سرماية انسانیِ او ،تعلق می-
گیرد .کاری که پیشتر در تقابل با سرمايه بنیان رابطة تناقضآمیز کارگر و سرمايه بود ،هماکنون
خود به جانب سرمايه رو میکند و کارگر را بهمثابه نوع جديدی از سرمايهدار تغییر ماهیت می-
دهد و از اين طريق هر نوع حمايت دولتی و کارگری را از او سلب میکند.
در ذيل تلقیِ کار بهعنوان سرماية انسانی ،مناسبات اجتماعی و انسانی نیز در شکل نوعی
سرمايهگذاری پديدار میشود .در واقع به موازات آنکه فرهنگ و مناسبات اجتماعی در سرمايه-
داری متأخر در روند تولید ارزش افزوده سهیم میشود ،اشتغال به فرهنگ و آموزش بهنوعی
سرمايهگذاری عموماً ديربازده تغییر چهره میدهد.
اين امر در فضای مجازی و شرکتهای استارتآپی شکل شدتيافتهای به خود میگیرد و
البته به نوعی سرمايهگذاری زودبازده مبدل میشود؛ چراکه سطحی از فرهنگ و آموزش که برای
ارزشآفرينی در فضای مجازی و شرکتهای استارتآپی مورد نیاز است ،عموماً پايین و مبتنی
بر اطالعات فرهنگی و ايدههاست و نه شکلی از دانش و فرهیختگی .مناسبات اجتماعیِ
ارزشآفرين نیز مناسبات سطحی هستند که در تأسیس شرکتهای استارتآپی و رشد آنها و از
سوی ديگر در مناسباتِ اجتماعی حول سلبريتیهای فضای مجازی (برای تبلیغات) به خدمت
گرفته میشوند؛ اما بهدلیل سطح و شکل درگیری آنها که مبتنی بر خودشیفتگی و مصارف توده-
ای است ،بهسرعت تحقق میيابد يا بهشکست میانجامد.
مهمتر آنکه همزمان با تسری اين نگاه ،سیاستهای توسعه و رشد نیز ديگر به سرمايهگذاری
مادیِ سرماية فیزيکی و تعداد کارگران وابسته نیست بلکه سرمايهگذاری در سرماية انسانی
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اولويت میيابد .شرکتهای دانشبنیان و استارتآپی هم به نوعی سرمايهگذاری اختصاصی
دولت بر روی سرماية انسانی محسوب میشوند چراکه دولت و سرماية خطرپذير که عموماً
پشتوانة بانکی-دولتی دارند ،برمبنای سابقة تحصیلی و کاری مؤسسان آنها سرماية اولیهای را در
اختیار آنها قرار میدهند و اين مؤسسان نیز در ظاهر در ازای مهارت و ايدههايشان (يا همان
سرماية انسانی) بخشی از سهام را در تملک خود نگه میدارند؛ سهامی که در صورت موفقیت
شرکت ارزش زيادی را برمبنای مکانیسمهای فاينانس نصیب آنها خواهد کرد .اين ساختار از
سمت دولت نیز اينگونه تفسیر میشود که دولت بدون مداخلة مستقیم در بازار و برنامهريزی
خاص ،مسئولیت خود را تنها در ازای تأمین سرماية اولیة اندک اين شرکتها انجام خواهد داد و
فقط از طريق قوانین صوریِ ضدانحصار و امثالهم بر امور آنها نظارت خواهد کرد.
بهاين ترتیب ،به موازات بسط و توسعة اين شرکتها در جريان روند خصوصیسازی است
که رويکرد برنامهای دولت به سیاستگذاریهای اقتصادی صوری و در نهايت شکل جديدی از
سرمايهگذاری و اختصاص بودجه سوق میيابد .در اين شکل جديد ،دولت بهجای میانجیگری
میان گروهها و منافع مختلف ،خود در شکل نوعی بنگاهِ برتر شرايط را برای رقابتپذيرتر شدن
خود ،خصوصاً از طريق حمايت از شرکتها و کسبوکارهای مبتنی بر ايدة توسعة انسانی و در
ادامه توسعة پايدار فراهم میکند.

نئولیبرالیسمبهعنوانشكلدولت
دولت نئولیبرالی برخالف دولت برنامهريز نسبت متفاوتی با جامعه و سیاست برقرار میکند که
اين امر به تغییر در کارکردها و سیاستهای متفاوت دولت در قبال جامعه منتهی میشود .شکل
برنامهای دولت با نوعی بازخورد نهادها و گروههای اجتماعی مختلف از طريق سازوکارهای
دموکراتیک همخوانی دارد .بهعبارت ديگر دولتِ برنامهريزی که اهداف اجتماعی اقتصادی
مشخصی را پیگیری میکند و بر فرآيندهای اقتصادی غالب است ،دولتی است که در پسِ درک
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
اقتصادی در جوامع سرمايهدارانه يکی از مهمترين حوزههايی است که سرنوشت جمعی افراد را
تعیین میکند .ضمن اينکه دولتِ برآمده از اين سازوکار بناست تا در شکل نوعی قوة عاقله میان
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گروهها و طبقات اجتماعی مختلف میانجیگری کند و دانشی را که بدينواسطه حاصل شده
است ،برای خیر جمعی بهکار ببندد .اما در قرائتی که فوکو از هايک ارائه میکند و در اين قرائتِ
خود تاحدی به گفتار لیبرال قرابت میيابد ،دولتِ برنامهريز سوژة عام اقتصادی محسوب می-
شود .حال آنکه اين دولت تجلیگر امری عینی و جمعی است که از طريق میانجیگریِ خواستِ
گروههای مختلف اجتماعی بر اساس جايگاه عینی آنها در نظم اجتماعی-اقتصادی عمل میکند
و نه سوژهای معرفتشناسانه که در انتزاع از عین اجتماعی سلطة خود را بر آن اعمال کند.
اما در شکل نئولیبرال دولت ،وجه دموکراتیک و میانجیگرايانة سابق دولت مخدوش میشود
چراکه اين دولت عالوه بر اينکه تأمینکنندة قواعد بازی اقتصادی میان بنگاهها معرفی میشود،
خود نوعی بنگاه است که بايد در میدان بازی دولتهای مشابه ،بهلحاظ اقتصادی رقابتپذير
شود .بر اين مبنای جديد ،مردم سرمايههای انسانی اين بنگاه برتر هستند و نه گروهها و طبقاتی
که منافع متضادی دارند .در نتیجه دولت موظف است تا شرايط را برای رقابتپذيری خود با
تأکید بر توسعة انسانی ايجاد کند.
اين تغییر با طرح واژگان و نهادهای جديدی در دولت همراه بودهاست؛ اقتصاد دانشبنیان و
نهادهای مهمی چون معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و مرکز صنايع نوين وزارت
صنعت يا مراکز رشد در دانشگاههای دولتی و پارکهای علم و فناوری و ...در همین رابطه
مطرح و تأسیس شدهاند .در اين میان مفهوم توسعۀ پايدار يکی از مهمترين حلقههای پیوند میان
گسترة فعالیتهای جديد دولت و نهادهای مذکور در پیوند با مفهوم سرماية انسانی است .به
تقرير سورنا ستاری:
«مفهوم توسعهی پايدار  ...پیوند و تعادلی میان مسائل محیطی ،اجتماعی و اقتصادی بشر
برقرار میکند و تمامی کشورهای در حال توسعه ،اين مفهوم را به عنوان موتور محرکهای برای
پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی قرار دادهاند و برای تحقق اين امر حوزه فعالیت صنایع
کشور در حوزههای مختلف را در راستای توسعه پايدار جهتدهی کرده و مورد توجه قرار
دادهاند .شاخصهايی نظیر استفاده از منابع و صنايع پاک و تجديد پذير ،جهتگیری دانش بومی
در سطح جامعه ،رفع نیازهای ضروری مردم ،بهبود کیفیت رشد اقتصادی و تجديد حیات آن،
حفظ پايداری در جمعیت کشور و پیشگیری از مهاجرت به شهرهای پرجمعیت ،از جمله
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اهدافی است که در توسعه پايدار مورد نظر است» .با اين اوصاف «توجه و التزام به صنایعی که
سبب میشوند اهداف فوق برآورده شوند بايد در اولويت برنامههای کالن جوامع در حال
توسعه قرار گیرند .توسعه صنايع کشور با محوريت نوآوری امری است که در جريان تحول
اقتصاد جامعه به سوی اقتصاد مبتنی بر فرهنگ و خالقیت ،سبب بهبود کیفیت زندگی نسل
حاضر و نیز نسلهای آينده و رشد اقتصادی يک جامعه خواهد شد .صنایعخالقونوآور به
مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان عالوه بر رشد و توسعه اقتصاد پایداروایجاد

عنوان يکی از
اشتغال ،در ساير زمینههای توسعه پايدار نیز نقش قابلتوجهی را ايفا میکند .در سراسر جهان به
اهمیت اين مطلب پی بردهاند و سیاستهای خود را در مسیر رونق بخشیدن به اين صنايع
رویكردهایتوسعهپایداردرشكلگیریورشدصنایعنوآور

برنامهريزی کردهاند  ...بررسی
وخالق نشان میدهد که عالوه بر رشد اقتصادی ،تأثیر اين بازار در بهبود مسائل اجتماعی و
زيستمحیطی و حل مسائل و مشکالت جامعه نیز قابلتوجه است .کاهشفاصلهطبقاتیبه
دلیل عدم نیاز این صنایع به سرمایههای باال و راهاندازی کسبوکارهای کوچک ،حفظ
محیطزيست و صرفهجويی در استفاده از منابع ،افزايش اشتغال و کارآفرينی میان جوانان و بهبود
رضايت شغلی در میان مخاطبان اين صنايع ،افزايش عدالت اجتماعی ،رشد ايدههای پويا و
بالنده ،حفظ سرمايهها و آيینهای ملی ،فرهنگسازی و انسجام ملی و به طور کلی توسعه پايدار
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی از نتايج رشد و گسترش صنايع خالق است.
مفهوم توسعة پايدار در قرائت ذکرشده به بهترين شکل جهتگیری اخیر دولت و شرکت-
های استارتآپی و شرکتهای موسوم به دانشبنیان را نشان میدهد .اين شرکتها بناست که با
کمک فناوری و خالقیتی که ظاهراً ذاتی ساختار آنهاست ،تمام مسائل اجتماعی و توسعهای
موجود را حل کنند و در اين میان دولت موظف است سازوکاری را برای حمايت مالی و معنوی
از اين شرکتها فراهم آورد .اما اين امر بیان ديگر از روندی است که چند دهه بهعنوان
خصوصیسازی در جريان بوده و هماکنون با کااليیشدن فرهنگ و ساير حوزههای حیات
اجتماعی واژگان و صورتبندی جديدی پیدا کرده است .به عبارت ديگر ،دولتی که پیشتر در
تالش بود تا با واگذاری مسئولیتهای اقتصادی-صنعتی به بخش خصوصی به ساير امور خود
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بپردازد ،هماکنون بنا دارد تا مسئولیتهای عمومی خود را نیز به شرکتهای استارتآپی و کسب
و کارهای کوچک واگذار کند.
اما با واگذاری تمام امور اجتماعی و فرهنگی به قلمرو صنعت و اقتصاد سرمايهداری ،اقتصاد
نیز به اقتصاد مبتنی بر فرهنگ و خالقیت تغییر شکل میدهد .ضمن اينکه ايفای نقشِ صنايع
خالق و نوآور در تمام زمینههای مرتبط با توسعة پايدار ،با گشايشِ پیشاپیش اين قلمروها به-
عنوان ابژههای مديريتِ صنعتی-اقتصادی (در نتیجة روند کااليیشدن) قرين است .از سوی
ديگر ،مسائل فرهنگی و اجتماعی در ساحت مديريت صنعتی ،اموری شیءگون و تمامشده و
تثبیتشده هستند که از يک سو در معرض دستکاری سوبژکتیوِ عامالن اقتصادیاند و از سوی
ديگر بر مبنای انتخاب سوبژکتیوِ مصرفکنندگان در بازار ارزشگذاری میشوند.
اما شیءوارگی و انتزاعیشدن اين ساحتها محصول کلیت اجتماعی اقتصادی جديد و
شکل اخیر دولت است؛ دولتی که از طريق سازوکارهای نهادی و سیاستهای خود (خصوصی-
سازی ،مقرراتزدايی و )...بازخورد جامعه و امور متعین را کنار زده و منتفی کرده است و امور
اجتماعی و فرهنگی و حتی زيستمحیطی را بهمثابه «چیزهايی» در نظر میگیرد که بايد طبقه-
بندی شوند و هر يک به شرکتهای کوچکی واگذار .حال آنکه تمام مسائل مذکور در عین
خاصبودگی و استقالل ظاهریشان از يکديگر با کلیت اجتماعی و مسائل ديگر میانجی دارند.
همچنین آنچه بهعنوان اقتصاد مبتنی بر فرهنگ و خالقیت ستايش میشود ،در واقع بهخدمت
گرفتنِ دانش و فرهنگ برای سودآوری تجاری است و در حق مالکیت معنوی و برندسازی
جلوهگر میشود .در ساختار شرکتهای جديد ،دانش و فرهنگی که محصول کنش اجتماعی و
تاريخی عامالن انسانی است ،مبنای تعلقِ بخشی از سهام و درآمدهای شرکت قرار میگیرد و در
مقابل از اهمیت کارِ مبتنی بر عقالنیتِ زمان کار اجتماعاً الزم کاسته میشود .امری که در ظاهر
مخالفت با شکل مکانیکی کار در سرمايهداری اولیه معرفی میشود ،به چیزی جز تحتالشعاع
قرار گرفتنِ هر نوع کار باثبات و محوريتيافتنِ شکل بازاريابانة مبتنی بر برندسازی مبدل نمی-
شود .همانطور که برند ،ورای کیفیات عقالنی و تجربیِ کاالها به اموری فرهنگی چون سبک
زندگیِ مشتريان و جايگاه آنها در ساختار طبقاتی-فرهنگی فعلی ارجاع میدهد و از اين طريق
بهدنبال کسب سود بیشتر در بازار مالی و ورای اقتصاد بالفعل است؛ اقتصاد مبتنی بر فرهنگِ
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استارتآپی نیز بهدنبال کسب ارزش سهام باال بر مبنای مکانیسمهای مالی انحصارگرايانه است نه
سودآوری بالفعل؛ کمااينکه سودآوری اغلب آنها منفی است.
در اين شرايط دولت نیز بهنحوی صاحب برند امر عمومی است و همچون شرکتهای
فراملیتیِ صاحب برندهای برتر ،کارکردهای مختلف خود را به شرکتهای کوچک واگذار کرده
است .اما همزمان به اين دلیل که پشتوانة نهايی بازارِ مالی (بهعنوان مبنای اصلی ارزشگذاری
اقتصاد) است ،وحدتبخش بخشهای واگذارشده است.
برندسازی و روش های فروش مبتنی بر مارک های تجاری (در همة حوزههای کااليیشدة
امروز) اجازه میدهد شرکت ها قیمتی انحصاری را به خريداران تحمیل کنند و هر روز
بیشازپیش و بی هیچ مانعی از ارزش مورد توافق همگان فاصله بگیرند .اين واگرايی کمی
قیمت ها از ارزش ،بیش از هر چیز با آزادی عمل بازارهای مالی (در نتیجة سیاستهای
مقررات زدايی و غیره) تسهیل شده است و خود به اين امر دامن می زند که برچسب قیمت بر
تمام امور زده شود و از اين طريق روند کااليیشدن فرهنگ و اجتماع بسط يابد .فضای
مجازی و شرکتهای استارت آپی هم براساس همین منطق در تالشاند تا بهکمک برندسازی
و مکانیسم های مالی ،انحصار فروش خدمات و محصوالت را از آن خود کنند؛ آن هم در
شرايطی که اغلب به خاطر سطح خدمات و شکل تأمین مالی شان امکان اندکی برای ايجاد
مزيت رقابتی دارند.
از سوی ديگر ،ساختار کنونی فضای مجازی با اتکا بر ايدة حريم خصوصی ،به پديدار
شدن افراد جامعه بهمثابه هويت های خصوصی که دنبال منافع فردی خود هستند ،کمک کرده
است و بدين واسطه هر نوع مداخلة دموکراتیک و مبتنی بر برنامة دولت را در امور اقتصادی
و اجتماعی طرد می کند و از اين طريق به بسط شرکتهای استارتآپی و گفتار نئولیبرال
کمک میکند .توسعة اين شرکتها نیز همان طور که گفته شد از طريق کنارکشیدن دولت و
مقرراتزدايیهای آن از حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی تسهیل شده است .با اين حال،
طرد دولت در فضای مجازی که در ساختار شرکتهای استارتآپی تجسد يافته است ،از
طريق ديالکتیک حريم خصوصی و نظارت ،سوية ديگر اين طرد و تبعات آن را در کلیت
اجتماعی فعلی آشکار میکند.
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دیالكتیکحریمخصوصیونظارت
در فضای مجازی طرد مداخلة دموکراتیک دولت با ارزشِ حريم خصوصی در آمیخته است .حريم
خصوصی در سرمايهداری متأخر بهنحوی جايگزين ارزش آزادی شده و بهعبارت بهتر ،آزادی را
در فرم خود چارچوب دادهاست .افراد بر اين باورند که ساختار شبکهای و مرکز گريز فضای
مجازی ،آزادی را به همراه دارد که تعینِ آن رهايی افراد از نظارت دولتها و ديکتاتورها ،رهايی
فرهنگ از چنگ انحصارها و محافظهکاریها و در نهايت ،رهايی کسب و کارهای نوپا از سلطة
صنايع و سازوکارهای اقتصادی منسوب به دولت است .بدينترتیب آنچه در اين فضا به انحاء
مختلف ستايش میشود طرد مداخلة دولتها و ساير نهادهای اجتماعیِ ظاهراً محافظهکار در سبک
زندگی و مصارف فردی است .در نتیجه آزادی بیش از گذشته به ايدة فردگرايی تملکخواهانه و
محافظ خويش متمايل شده است و در نتیجه حول ايدة حريم خصوصی شکل میگیرد.
در فضای مجازی در پیوند با ساختار سرمايهداری متأخر ،همه بايد بدون مداخلة دولت
بهدنبال منافع فردی خود باشند و بتوانند سبک زندگی و روابط اجتماعی موردپسند خويش را
تحقق بخشند .آنها بايد بتوانند محصوالت متنوع فرهنگی و اخبار و کاالهای تجاری را با واسطة
کمتر و بهصورت تمرکززدودهای دريافت کنند .بهواسطة اين امکانات است که حريم خصوصی
در عین تعینيافتن ،ارزش میيابد و در نتیجه با حقوق مالکیت مادی و معنوی و آزادی مصرف
و آزادی انتخاب سبک زندگی پیوند میخورد .اما همانطور که آزادی در شکل آزادی کارگر
شرط تحقق مناسبات کار در سرمايهداری اولیه بوده است؛ حريم خصوصی و آزادی انتخابِ
سبک زندگی شرط بسط مناسبات کااليی به ساير حوزههای اجتماعی فرهنگی است.
کااليیسازی حوزههای فرهنگی اجتماعی و سیاسی نیز بدون طرد مداخلة دولتها و نهادهای
اجتماعی مرسوم محقق نخواهد شد .در نتیجه ،غلبة فضای مجازی و ستايش از حريم خصوصی
به بسط سرمايهداری خصوصاً سرمايهداری مالی کمک شايانی کرده است و محصول آن است.
حفظ حريم خصوصی در فضای مجازی بیش از هر چیز در ساختار اقتصادی اجتماعی
جديد خصوصاً شرکتهای جديد استارتآپی محوريت يافتهاست چراکه اين شرکتها برای
تحقق سود خود بايد تا آنجا که میتوانند نظارتهای دولتی و اجتماعی را کنار گذارند تا هم
مناسبات کاری سلطهگرايانه و هم کااليیسازی هر نوع امر اجتماعی فرهنگی و تبديل آنها را به
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خدماتِ سودآور ممکن کنند .افراد در اين ساختار هويتهای خصوصی هستند که به کاالها و
خدماتی نیاز دارند و تمايل دارند که با سرعت هرچه بیشتر و نظارت و واسطة هرچه کمتر
(نظارت اجتماعی کمتر ،خود به سرعت بیشتر ارائه خدمات کمک میکند) به آنها دست يابند.
حريم خصوصی در واقع حريم افرادی است که در اين ساختار ،خصوصی فرض شده و
خصوصی میشوند.
اما اين شکل از هويتيابی مناسب حال سرمايهای است که برای تحقق سود خود تبلیغات
هدفمندی را متناسب با سلیقه و خواستِ ظاهراً خصوصیِ افراد طراحی میکند و از اين طريق
برخالف ايدة حريم خصوصی ،میل و خواست آنها را تحت نظارت خود در میآورد .سرمايه در
ساختاری که نظارت دولت و نهادهای عمومی را طرد میکند ،نظارت خود را برای تضمین سود
و گردش سرمايه حاکم میسازد و در واقع بهصورت ديالکتیکی نظارت خود را بر ايدة حريم
خصوصی يعنی طرد نظارت [نهادهای عمومی] بنا میکند .چراکه سرماية مالی برای بازتولید و
تحقق خود نیازمند ساخت فضايی است که بر حريم خصوصی ،يعنی نفی نظارت ،بنا شده است
و از سوی ديگر ارزش حريم خصوصی ،فضا و هويتهای خصوصی را ساخته و تقويت میکند
که نظارت سرمايه را ممکن میکند و برمیسازد .اين ديالکتیک درونی شکل اخیر سرمايهداری
مالی است که بیش از آنکه به کسب سود از فروش کاالها و خدمات بپردازد ،به انواع تبلیغات
هدفمند که مستلزم نظارت بیشترند رو میکند؛ چراکه منطق اين فضا نوعی منطق انحصاری در
عین سودآوری بالفعل پايین است و در نتیجه سود اصلی را از تبلیغات و فروش-پردازش
اطالعات و فرآيندهای مالی کسب میکند.
بدين ترتیب سرمايهداری مالی در عین اينکه حريم خصوصی را بهمثابه حیاتیترين و
اساسیترين ارزش میستايد قادر به ارضای آن نیست چراکه همبستة نظارت سرمايهدارانه و
محصول آن است .در ايدة حريم خصوصیِ فضای مجازی گمان میرود که فردی خصوصی نه
تنها خواستار برآوردهشدن کاالها و خدماتی خاص است بلکه با آنها اينهمان است .اين
ايده/ساختار ،امید هويتبخشی را به سوژه بر مبنای اينهمانی با مصارفش برمیانگیزاند حال
آنکه اين شکل از هويتيابی در اساس بر تعینيابی کامل سوژه توسط ساختارهای اجتماعی بنا
شده و در نتیجه محال است .اما همین محالبودن خواست همیشگیِ سوژگی را در اين فضا
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شکل میدهد و نطفة مخالفت را با نظارت جديد سرمايه و استفادة تجاری از اطالعات شخصی
افراد در فضای مجازی برمیسازد.
اما علیرغم اين وجه رهايیبخش ،شرکتهای استارتآپی در بستر توسعة نئولیبرالیسم،
نظارت سرمايهدارانه را به تمام حوزههای حیات اجتماعی تسری میدهند .با اينحال اقبال
گسترده به اشکال اقتصادی جديد از طريق شکلی از ايدئولوژی ممکن شده است و خود به
هژمونیک شدن آن دامن میزند.

نئولیبرالیسمبهعنوانپروژۀهژمونیکایدئولوژیک
دولت نئولیبرالی که برای رقابتپذير شدن خود در عرصة بینالمللی به شکلی از بنگاههای چند
ملیتی قرابت يافته است ،بنگاههای کوچک و سازمان کاری انعطافپذير اين بنگاهها را مجدداً
نامگذاری میکند تا اين قرابت در پردهای از ابهام باقی بماند؛ چراکه علیرغم تمام دستکاریهای
ايدئولوژيک ،دولت همواره با مسئلة خیر عمومی پیوند دارد اما بنگاه تجاری بر سودآوری مبتنی
است .با اين حال شکل اخیر دولت بهمرور تمام مسائل عمومی و اجتماعی را بهمثابه ابژههای
مديريت علمی ،طبقهبندی نموده و مترصد آن است که هر بخش را به بنگاههای کوچکی سپارد
که تحت دو نام کلی عمل میکنند :يکی شرکتهای دانشبنیان و ديگر شرکتهای استارتآپی.
گرچه در گفتار مرسوم تمايز میان اين دو نوع شرکت چندان آشکار نیست ولی در ادبیات
رسمی کاالها و خدمات شرکتهای دانشبنیان بايد «در حوزه فناوریهای باال يا متوسط به باال
باشند به اين معنا که دانش فنی طراحی و ساخت نمونهی آزمايشگاهی با دانش فنی فرآيند تولید
محصول بهدلیل پیچیدگی فنی نخست بايد بهسختی قابل کپیبرداری باشد و کسب آن از موانع
اصلی ورود شرکتهای ديگر به بازار باشد .دوم نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجه ،توسط تیم
خبره برای کسب آن باشد .سوم منجر به ايجاد خواص يا کارکردهای پیچیدهای در محصول
شدهباشد».
با وجود اين ،هر دو نوع اين شرکتها از سنخِ بنگاههای کوچکی هستند که سرمايهداری
متأخر برای گسترش در سطح جهانی و انعطافپذيری کار به آنها متمايل شدهاست .با اين
تفاوت که شرکتهای دانشبنیان با شکل متعارف سرمايهداری صنعتی و خصوصاً بخش تحقیق
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و توسعة آنها قرابت دارند اما شرکتهای استارتآپی با غلبة منطقِ مالی و بازاريابانة فعلی و
بسط مناسبات کااليی به حوزههای ديگر اجتماعی از جمله خدمات و فرهنگ پیوند دارند.
مهمتر آنکه شکل فعلی سرمايهداری که بر تفوق سرماية مالی بنا شده است ،سرماية صنعتی
را تحتالشعاع قرار دادهاست .اين امر خصوصاً با بسط شرکتهای استارتآپی تقويت شده
است چراکه ساختار اين شرکتها و شیوة تأمین مالی آنها بر سودآوری کوتاهمدت بنا شدهاست
و از اين رو روند صنعتزدايی اخیر را تشديد میکنند .اما کنار هم قرار دادن اين شرکتها با
شرکتهای موسوم به دانشبنیان (سرمايهداری صنعتی همواره دانشبنیان بودهاست) صنعت-
زدايی آنها را پنهان میسازد .بهعنوان نمونه در سايت معاونت علم و فناوری رياست جمهوی
اخبار متعددی دربارة بهرهگیری از استارتآپها در صنايع مختلف از جمله صنايع شیمی و
معدنی ،داروسازی و غذايی و غیره وجود دارد و فرض آن است که اين شرکتها به نوآوری در
صنايع مذکور و افزايش خالقیت در حل مسائل آنها کمک مینمايند .اما بهمرور روشن میشود
که عمدة فعالیتهای آنها بازاريابی و توسعة بازار محصوالت اين صنايع يا شکلی از پردازش
دادهها و اطالعات بازارِ آنها با کمک فناوریهای حوزهی  ITو امثالهم است.
از سوی ديگر ،کنار هم قرار دادن شرکتهای استارتآپی با شرکتهای موسوم به دانشبنیان
(سرمايهداری صنعتی همواره دانشبنیان بودهاست) صنعتزدايی روزافزونِ سرماية مالی در ايران
و اقبال مضاعف به بخش خدمات و بازاريابی را در شرکتهای جديد پنهان میکند .ضمناً از
آنجايی که خدمات ارائهشدة استارتآپها بهواسطة زيرساخت تکنولوژیهای پیچیدة جديد
ارائه میشوند و اشکال ديگر فناوری يعنی اشکال سازمانی ،نظام اعتباری ،نظامهای تحويل
سروقت بههمراه نرمافزارهای بهکار رفته در مديريت دادهها و بانکداری الکترونیکی و غیره به
ساختار آنها پیوستهاند ،سادگی محصوالت و خدمات آنها و غلبة سرماية مالی (در تقابل با
سرماية صنعتی) در پس آنها مغفول میماند .کمااينکه عموماً مراکز دانشگاهی فنمحوری چون
دانشگاه صنعتی شريف و تهران و امیرکبیر و غیره پشتوانة اين شرکتها هستند و بهلحاظ
تاريخی نیز آغازگر اين روند بودهاند .در واقع اقتصاددانان و اساتید مديريت اين دانشگاهها (و نه
وابستگان صنعت) بودند که هم گفتار نئولیبرالی و سیاستهای خصوصیسازی و مقرراتزدايی
را در سه دهة اخیر توسعه دادهاند و هم شرکتهای استارتآپی و دانشبنیان را براساس همان
منطق ترويج کردهاند.

 32مطالعات جامعهشناختی دوره  ،28شماره یک ،بهار و تابستان 0033

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
اجتماعی اقتصادی را طرد میکند و از اين طريق به بسط شرکتهای استارتآپی کمک میکند.
توسعة اين شرکتها نیز همانطور که گفته شد ،از طريق کنارکشیدن دولت و مقرراتزدايیهای
آن در حوزههای مختلف اجتماعی و فرهنگی تسهیل شدهاست .اما به اين واسطه ،اين حوزهها
بیش از پیش تابع سازوکارهای بیثباتساز سرماية مالی قرار گرفتهاند.
با اين حال در ساحت نظر و سطح گفتمانی تئوریهای فاينانس بیثباتی بازارهای مالی را
توجیه میکنند .در اين تئوریها ،سرمايهگذاری در بخش مالی در عین اينکه بهلحاظ تجربی
شکلی قمارگونه دارد اما براساس نظريات احتماالتی میتوان به سود قطعی دست يافت .در واقع
گرچه بهصورت تجربی و پسینی (در قیاس با نظرية معرفت کانت) نمیتوان تغییرات آيندة
قیمتها را در بازار مالی پیشبینی کرد اما بهشکلی رياضیوار و پیشینی میتوان به تخمین
احتماالتیِ تغییرات آيندة قیمتها دست زد .برای اين تخمین بايد مفروضات خطاپذير مبتنی بر
اقتصاد بالفعل را کنار گذاشت و بهجای سهامی مشخص يا سرمايهگذاری بر بخشی از تولید و
دارايی و غیره ،سبدی از سهام و دارايیها را بر مبنای تئوریهای احتماالتی انتخاب کرد.
کنارگذاشتن مفروضات خطاپذير در اقتصاد بالفعل بهنوعی منطقِ کنارگذاشتن رويکرد
برنامهای دولت در نسبت با اقتصاد و جامعه و رویآوردن به قانونگذاری صوری نیز هست و با
اين فرض همراه است که دولت از اين طريق میتواند اقتصاد و شرايط بالفعل و تجربی را شکل
و ساختار دهد .دولت در رويکرد خود به شرکتهای استارتآپی نیز بر همین اساس عمل می-
کند به اين معنا که از طريق کمکهای مالی و ساماندهی اقتصادی-قانونی به صندوقهای
سرمايهی خطرپذير ،اين امکان را فراهم میکند تا آنان سبدی از استارتآپها را بر مبنای
تئوریهای فاينانس انتخاب و حمايت کنند .از اين رو فرقی ندارد که استارتآپهای مذکور در
چه بخشی فعالیت دارند يا برای حل کدام يک از مسائل اجتماعی به مشارکت فراخوانده
شدهاند .حال آنکه در همین سطح مسائل اجتماعی اقتضائات متفاوتی دارند و بايد برمبنای منطق
درونی آنها رسیدگی شوند.
اما در سطح کالنتر ،اين روند به جدايی روزافزون بازار مالی از اقتصاد بالفعل و ايجاد
بحرانهای مالی منتهی میشود .در شکلی خالصه میتوان اينگونه گفت که حجم بازار کاالهای
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مصنوع ،بهدلیل نیاز به دسترسپذيری نیروی کار و مواد خام و غیره محدود است اما حجم
بازارهای مالی از جانب چنین منابع متناهی محدود نمیشود .از سوی ديگر تقاضای پول اعتباری
در اقتصاد مولد از جانب شرکتهايی صورت میگیرد که بهدنبال توسعة تجارت و صنعت خود
از طريق سرمايهگذاری روی ماشینآالت جديد و تحقیق و توسعه و بازاريابی و غیره هستند .در
نتیجه اين تقاضا بهواسطة دسترسپذيری فرصتهای سرمايهگذاری و دسترسپذيری نیروی کار
و مواد خام محدود است .حال آنکه وقتی پول اعتباری برای خريد دارايیهای مالی و سفتهبازی
استفاده میشود تا سرمايهگذاری در بخش مولد ،اين محدوديتها وجود ندارند .سفتهبازی به
جای آنکه فرصتهای سرمايهگذاری موجود را توسعه دهد ،فرصتهای جديد برای استفاده از
پول اعتباری خلق میکند .در نتیجه تزريق پول به بازار مالی باعث افزايش قیمتها میشود و
بهنوبة خود تقاضا را برای پول بیشتر میافزايد و افراد بیشتری امکان کسب سود در اين بازار
پیدا میکنند .و زمانی که بانکها دارايیهای مالی را بهعنوان وثیقه برای وامهای جديد می-
پذيرند ،چرخة مذکور کامل میشود .ارزش دارايیهای بهوثیقه گذاشتهشده در همان بازاری
تعیین میشود که پول اعتباری-وام جديد در آن استفاده میشود و اين بدين معناست که ثبت
اعتبارهای جديد باعث افزايش قیمت دارايیهایهايی میشود که بهوثیقه گذاشتهشدهاند .به اين
ترتیب بازار مالی را میتوان بهعنوان ايجادکنندة میل خودرو برای پول اعتباری عنوان کرد که در
ذات آن بیثبات است.
اين روند با تفاوتهايی در کل فرآيند توسعة شرکتهای استارتآپی در حال وقوع است.
در وهلة نخست شرکتهای استارتآپی بهسادگی جزو اقتصاد مولد مرسوم محسوب نمیشوند
تا سود آنها مبنايی برای سرمايهگذاری سرماية مالی باشند .از يک طرف همانطور که در نظريات
فاينانس عنوان میشود ،سرمايهگذاری بر سهام شرکتهای مولدِ خاص سود چندانی در پی
ندارد چراکه پیشبینیهای رشد آينده در کنار سود فعلی آنها در ارزش سهام اين شرکتها
منعکس شده است و در نتیجه خريد سهام اين شرکتها ،بیش از سود متعارف (در حدود نرخ
بهره) عايدی چندانی را نصیب سرماية مالی نخواهد کرد .از سوی ديگر بررسی تجربی تغییرات
ارزش سهامِ شرکتهای موجود ،شکلی قمارگونه دارد و سود تضمینشدهای برای سرمايهگذاران
فراهم نمیکند .اما نظرية احتمال به سوداگران مالی میآموزد که چگونه از طريق فراهمآوردن
سبدی از دارايیهای مالی و سهام شرکتها بتوانند به سودی قطعی دست يابند .منطق سرمايه-
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گذاری صندوقهای سرماية خطرپذير و بانکها بر شرکتهای استارتآپی هم بر همین اساس
استوار است .عالوه بر اينکه برخالف سرمايهگذاری بر شرکتهای فعال در بورس که سود
نهايی آن مشخص و تا حدودی تثبیت شدهاست ،سرمايهگذاری بر شرکتهای استارتآپی
سودای سود مؤسسانِ ناشی از ورود آينده اين شرکتها را به بورس در خود دارد .در نتیجه در
عین ريسک باال ،جذابیت سرمايهگذاری بیشتری دارد .ضمن اينکه دارندگان سهام اين شرکتها
از طريق ساختارهايی مشابه با فرابورس يا خريد از جانب بخشهای اقتصادی ديگر و خصوصاً
از طريق بخشهای عمومیِ خصوصیشده در ايران ،امکان فروش و تحقق اين سود را پیش از
ورود به بورس پیدا میکنند .بهعبارت ديگر اين امکان فراهم میشود که سود مؤسسان مذکور از
آينده به حال آورده شود و به گردش در آيد .حتی در شرايطی که امکان فروش اين سهام فراهم
نباشد ،مبنای قیمتگذاری محصوالت اين شرکتها يا حتی حقوقی که به برخی از مديران آنها
پرداخته میشود ،با لحاظ کردنِ ارزش سهامِ آينده آنهاست.
اما گردش معادل سرمايهای اين سود پیش از تحقق واقعی آن در بورس و ارزشگذاری
محصوالت و کار بر اين اساس ،بیش از آنکه پیشبینی کردن آينده و عقالنیسازی آن باشد ،در
اختیار گرفتن امکانات آينده و سلب امکانات تغییر آن است چراکه سرماية تحققنیافتة مذکور،
گردشی را آغاز میکند و تغییراتی را در بازار و جهان بههمراه دارد که در نهايت حتی بنیان
مادی-اقتصادی اين سرماية مضافاً خیالی را (مطابق با تحلیل هیلفردينگ سود مؤسسانی که از
ورود شرکتها به بورس و در نتیجة تبديل سود صنعتی به شکلی از بهره حاصل میشود خود
سرمايهای خیالی است) متزلزل میکند .اين شکل از سرمايه که مبنای مادی آن -کسب
سودآوری الزم برای رفتن به بورس -محقق نشدهاست با خريداری سهام اين شرکتها از جانب
بانکها و صندوقهای خطرپذير و عموماً با شکلی از پول اعتباری-وام آزاد میشود و گردش
جديدی در بازار سرمايه را آغاز میکند حال آنکه مبنای مادی آن دقیقاً در نتیجهی همین
مکانیسم متزلزل است و بسیار محتمل است که بسیاری از شرکتهای استارتآپی ورشکسته
شوند؛ چراکه اين منطق عمل بیثباتساز است و هر نوع بازخورد امر اجتماعی و متعین را منها
میکند و در نتیجه مشابه تحلیل مارکس از بحرانهای سرمايهداری ،امور متعین و کلیت در
نهايت در شکل نوعی بحرانِ درکناپذير باز میگردند.
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ضمن اينکه عدمقطعیتی که مبنای نظريات فاينانس است ،خود محصول ساختار انتزاعیِ
سرمايهداری است .بهعنوان نمونه ،منطق انتخاب و حمايت مالی از استارتآپها نیز ويژگیهای
متعینِ حوزهی کاری مربوطه را بهنفع انتخاب انتزاعی مبتنی بر فاينانس کنار میگذارد و در نتیجه
قادر نخواهد بود که با پیچیدگیها و مسائل خاص آن حوزه مواجهه شود .همچنین امکان
فروش سهام مؤسسان پیش از ورود اين شرکتها به بورس و ارزشگذاری بر مبنای سود
مؤسسان ،ارزش کار متعین و مداومِ مبتنی بر مهارتآموزی زمانمند و هر نوع بازشناسی فرد را
در کار منتفی میکند و از خودبیگانگی از کار را برای تمام سطوح کاری و عدم تعلق به شرکت
را بههمراه دارد .موارد ديگری چون بیثباتکاری ،غلبة منطق تبلیغات و بازاريابی ،صنعتزدايی،
تأکید بر سود کوتاهمدت و غیره نیز موارد فوق را تشديد میکنند .بدين ترتیب میتوان گفت
سودآوری باالی اين شرکتها بر بیثباتی درونی آنها و در واقع شکست آنها بنا شدهاست.
با اين حال ساختار اين شرکتها در نسبت با دولت و جامعه بهگونهای است که شکست
آنها در نهايت شکست خود مردم است .در اينجا دو جريان موازی و مرتبط با هم دستاندرکار
است :از يک سو غلبة سرماية مالی و بورسبازی و از سوی ديگر بسط اشکال متفاوت پول
اعتباری .سیاستهای خصوصیسازی گرچه در ظاهر بهعنوان کوچکشدن دولت معرفی می-
شوند اما در اين مورد از بحث ،به غلبة سرماية مالی بر سرماية صنعتی منجر میشوند چراکه
سهامداران جديد اغلب میتوانند هر زمان که بخواهند سهام خود را در بورس مبادله کنند و آن
را در جای ديگری سرمايهگذاری کنند .اين روند هم به بیثباتی صنعت و هم ايجاد جريانی از
سرماية مالی مجزا از تعینات زمانمند و مکانمند منتهی میشود .مقرراتزدايی در سوی ديگر
اين روند به غلبة پول اعتباری و امکان بیشتر برای خريد و فروش سهام شرکتهای خصوصی-
شده و آزادشدن سرماية صنعتی و بهنوبة خود ايجاد بازار مالی متورم کمک میکند.
شرکتهای استارتآپی هم درون همین چارچوب به فاصلهگرفتن روزافزون بازار لمالی از
اقتصاد بالفعل منتهی میشوند .از يک سو همانطور که تاکنون نشان داده شد ،اين شرکتها
ادامهدهند مسیری هستند که از سیاستهای خصوصیسازی منتج شده و براساس همان منطق
مالی عمل میکنند و حتی با بخشهای خصوصیشده مرتبطاند (از جمله در سرويسهای
پرداخت) و از سوی ديگر بخش مهمی از سرماية خطرپذير و خريداران سهام اين شرکتها
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اغلب بانکها يا شرکتهای دولتیِ خصوصیشدهای هستند که از محل منابع بانکی و در واقع
در شکل نوعی پول اعتباری اين خريد و فروش را انجام میدهند.
اما مسئلهای که وجه ايدئولوژيک اين سیاستها را آشکارتر میسازد ،اين است که برخالف
دعاوی گفتار نئولیبرالی ،شکست بانکها و مؤسسات مالی را نه خود اين مؤسسات بلکه دولت
نئولیبرال جبران میکند .در تمام تجربة بحرانهای مالی اخیر ،دولتهای نئولیبرال سیاستهای
حمايتگرايانه و کینزی در قبال بانکهای و مؤسسات مالی اتخاذ کرده و در مقابل مردم و
مالیاتدهندگان سیاستهای رياضتکشانه .در واقع دولت با تزريق نقدينگی به اين مؤسسات،
دارايیهای فعلی و آيندهی مردم را برای جبران شکستِ سرماية خطرپذير و انواع ديگر سرمايه-
گذاریهای مالی پرخطر اختصاص میدهد و از اين طريق امکانات فعلی و آيندة مردم را برای
تغییر سرنوشت خودشان از میان میبرند و آنها را به رياضتکشیهای چندساله و چه بسا
چنددهساله وامیدارند.

نتیجهگیری

ايدة ناکارآمدی دولت در حوزة اقتصاد يکی از مهمترين مؤلفههای گسترش گفتار نئولیبرالی در
ايران بوده است .انتقاد از دولت رانتی و فساد و ناکارآمدی بوروکراسی اداری در کنار نقد
فرهنگ کمکاری و تنبلی ايرانیان ،نقد اقتصادی را بهمرور به فرهنگ و سیاست تسری داد و
گفتاری را ترويج کرد که نمود آشکاری در سیاستهايی چون خصوصیسازی ،مقرراتزدايی و
آزادسازی در حوزههای مختلف اجتماعی يافت .اين سیاستها گرچه در تمام اين چند دهه به
اشکال مختلف و در حوزههای مختلف اجتماعی حتی حوزههای ادبی و هنری پی گرفته شد اما
گسترش فضای مجازی و شرکتهای استارتآپی امکانات بیشتری برای بسط اين گفتار و
تسخیر تمام حوزههای موجود فراهم کرد.
در واقع بسیاری از مسئوالن و حتی جامعهشناسان ،غافل از پیامدهای سیاستهای مذکور و
نسبت آنها با بحرانهای جاری ،در عرصههای مختلف روندهای پیشین را ادامه میدهند.
روندهايی که اشکال مختلف سرماية مالی از جمله استارتآپها را جايگزين صنعت و فضای
مجازی را جايگزين عرصة عمومی سیاسی و فرهنگی کردهاست .آنها همچنان شرکتهای
استارتآپی را بهعنوان شکل اقتصادی بهینه و کارآفرين معرفی میکنند ،خصوصاً بهسبب آنکه
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اين شرکتها قادرند نیروی کاری را موقتاً به کار گمارند که در نتیجة سیاستگذاریهای
نئولیبرال سابق بیکار شدهاند .اما همانطور که در اين نوشتار شرح دادهشد ،اين شرکتها خود
به بسط گفتارهای اقتصادی اجتماعی سابق و از جمله تثبیت سیاستهای بیثبات کاری می-
پردازند .همچنین با تسهیل خدمات بانکداری و مالی در بستر سیاستهای مقرراتزدايی پولی و
بانکی موجود ،اين سیاستها را نیز مضاعف کردهاند و بهانحاء مختلف به بسط پول اعتباری و
توسعهی بازارهای مالی منجر شدهاند.
اين موارد در کنار بسط فضای مجازی بهمثابه شکلی از جامعة مدنی مدنظر گفتار نئولیبرالی،
به پديدار شدن کل جامعه بهمثابه بازاری کمک میکند که از رقابت بنگاهها و مبادلة رضايتهای
فردی تشکیل شدهاست .در اين میان دولت نیز ديگر واسطه و میانجی گروههای اجتماعی
مختلف يا واسطة فرد و جامعه ظاهر نمیشود بلکه خود چیزی جز بنگاه نیست و نبايد مداخلة
مشخص و برنامهای در مسائل اقتصادی و اجتماعی رايج انجام دهد.
حال آنکه همین دولت ،در زمان بحرانهای مالی (مشابه شرايط حال حاضر ايران) بايد منابع
مالی و مالیاتی خود را برای جبران خسارت بانکها و مؤسسات مالی خصوصی استفاده کند اما در
قبال مردم سیاست رياضتکشی اقتصادی را پی میگیرد تا کسری خود را از اين طريق جبران کند.
بهموازات اين امر ،سرمايه در شرکتهای استارتآپی بیش از پیش دستاندرکار عقالنیسازی
و کااليیسازی مناسبات انسانی و دوستانه/عاشقانه و تضعیف ساختاری اتحاديهها و اصناف در
اشکال اقتصادی جديد است .افراد در اين ساختار بهندرت میتوانند از بیگانگی خود از کار سخن
بگويند و آن را دريابند .با طرد ساختاری بازشناسی خود بهواسطة کار فردی و طرد ساختاری
مناسبات دوستانه/عاشقانه ،سوژهها به خودشیفتگی اولیه واپس میروند و ايماژها و ساختارهای
اين جامعه به سهولت بیشتری میتوانند تمامیت ساختار سوژه را بر سازند و مقاومت او را در
مقابل نظم مستقر منتفی کنند .کمااينکه وجه نمايشی ساختار کااليی که در فضای مجازی بیش از
پیش بروز يافته ،افراد را در مقابل قدرت و نظم مستقر منفعلتر کرده است.
بیم آن میرود که ادامة بحرانهای مالی و اجتماعی اخیر نیز سوژههای خودشیفته را به
مصالحه و اينهمانی با رهبر فاشیست سوق دهد تا بدين واسطه بتوانند از شر ناخرسندیهای
متعددی خالص شوند که اجرای سه دهه سیاستهای نئولیبرالی و کااليیشدن تمام ساحتهای
حیات اجتماعی آن را تشديد کرده است.
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