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 انقالب اطالعاتی   
 

اطالعاتی'اصطالح   سال    'انقالب  بوکارا توسط    ۱۹۸۳در  تئوری    پاول  بر  تکیھ  درباره    مارکسبا 
انقالب صنعتی بھ این قصد تدوین یافت، کھ در مباحث مربوط بھ جامعھ اطالعاتی ، تضاد ھای بین  

ولده بوجود آمده است، را برای شاغلین و کل جامعھ و نیروھای  امکانات جدیدی کھ توسط نیروھای م 
 ). ۱۹۸٤و  ۱۹۸۳حاکم بر بازار و سرمایھ توضیح دھد ( 

تحقیقاتی در مورد اتوماتیزه کردن  تولید و مدیریت ارائھ شدند، کھ با تکیھ    ۱۹٥۰. از اواسط دھھ  ۱
تحلیل   ات   مارکسبر  بعنوان  را  تکنیک"   "پیشرفت  صنعتی  انقالب  "انقالب  از  یا  و  کردن  وماتیزه 

با   کنید  (مقایسھ  کردند  تشریح  دوم"  ،  ۱۹۸۲/ ۱۹٦٤بوکارا  ؛  ۱۹۷٥پاکیو    ؛1955پولوک  صنعتی 
  .(۱۱، 1978پاکیو )؛ از ابتدا بکارگیری واژه انقالب در این زمینھ موضوع اختالف نظر بود ( ۱۷۱

این مسئلھ اساسی است، کھ  در حالی کھ برای انقالب صنعتي کھ محصول نظام سرمایھ داری است،  
ابزار کار را بکار می  تا کنون  ابزار جایگزین گردد،  دست صنعتگر، کھ  توسط ماشین  انقالب  برد، 

شود کھ عملکرد مغز انسان از طریق ذخیره سازی، پردازش و  با این واقعیت مشخص می   اطالعاتی
کامپیوتر جایگزین می  توسط  نیز انتقال اطالعات  دلیل  این  بھ  'انقالب صنعتی    گردد.  از یک  صحبت 

پایان گرفتھ است. در   بھ شکلی  انقالب صنعتی در سراسر جھان  جدید'  در واقع گمراه کننده است؛ 
عرصھ تکنیکی بکارگیری ابزار کار، کارگر میتواند بطور کامل توسط ماشین جایگزین شود. انتقال  

شده است (برای تثبیت این اصطالح  عملکرد ھای ویژه ای از مغز انسان، کھ توسط اتوماسیون میسر  
آن روند طوالني را    انقالب اطالعاتی، )، از طریق  ٤۱،  ۱۹۹٦شمیده  و    ۱۹٥٤دیبولد  مقایسھ کنید با  

 رساند، کھ توسط پیشکسوت آن [انقالب صنعتی] آغاز شده بود.  بھ پایان می 

اطالعاتی،اصطالح   انقالب علمی    انقالب  در    -بھ اصطالح  کھ  [منتشر شده  یختا  گزارش رتکنیکی 
کند.  مترجم] طرح شده بود، بھ دلیل نامشخص بودن انتقاد می   -۱۹۷۱  گروه و    رادووان ریختا توسط  

تحلیل   و  تجزیھ  کھ    مارکسحتی  نیست  شکی  دارد.  تاکید  تولید  در  علم  نقش  بر  سرمایھ  انقالب  در 
علمی  اطالعاتی  تئوری  جانبھ  یک  درک  اما  میکند.  افراط  گرایش  این  زمینھ  بھ  -در  تکنوکراتیک 

گرفتھ  تاثیر  اطالعاتی  انقالب  از  کھ  کسانی،  قابلیت  امکان  افزایش  مورد  در  عمومی  بطور  و  اند 
توجھ می  بی  اطالعات،  بھ  بر  دسترسی عمومی  تاکید  و  ارتباطات'  'انقالب  از  برخالِف تصور  ماند. 

توجھ اصلی را،    عاتی انقالب اطال )، اصطالح  ۲۰۰۰ولتون  تکنولوژی مربوط بھ آن (مقایسھ کنید با  
ھای اطالعاتي خاصی از انسان از طریق ابزار حمل مادی و پردازش اطالعاتی  بر جایگزینی فعالیت 

با   کنید  جایگاه و  ۱۹۹۹توسکی  -کرر -فوکی (مقایسھ  اطالعات'،   ' غالب  نقش  بین  دیالکتیک  دارد.   ،(
ارتباطی از سوی دیگر، در  ھای دسترسی و  حاملین آن از یک سو و نقش تعیین کننده و حیاتی شبکھ

 گیرد.  مرکز توجھ قرار می 

فرایند می  این  در  در ھمھ عرصھ فعالیت ھای اطالعاتی جدید  کامپیوتر  انقالب  با  تعیین  باشند، کھ  ھا 
برنامھ  باشند.  بعنوان  کننده  اساس  در  ھستند،  کامپیوتر  با  کار  الزمھ   کھ   ( افزار'  'نرم   ) ھایی  

حاملی از  اطالعاتی  ھمھ  محصوالت  دیگران،  ساختھ  از  صرف  استفاده  بجای  متفاوتند.  آن  مادی  ن 
افزارھا شرکت کنند. البتھ مراکز قدرت موجود ھدفشان حفظ خود است و سعی  توانند در تکامل نرم می

بھ شکل  حاشیھ  تنھا  تاکنون  دارند، پدیده ای کھ  ای موجود می  در جلوگیری از شرکت عموم[مردم] 
 باشد.  
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م ھای داده پردازی بعد از جنگ جھانی دوم بوجود آمدند. کندی و ھزینھ این رایانھ ھای  . اولین سیست۲
دھھ   از  شد.  آنھا  گسترش  مانع  ابتدا  در  ھزینھ ۱۹۷۰بزرگ  میکروالکترونیک  توسعھ  با  کاھش  ،  ھا 

صرفھ وسیع  امکان  و  دھھ  یافت  اوایل  از  شد،  میسر  آنھا  گسترده  رواج  و  بعد    ۱۹۸۰جویی  بھ 
ھای عامل متناسب (مقایسھ  ) ، با ریزپردازنده و سیستم PCکامپیوتر ھای شخصی (  بخصوص رواج 

  .(۱۹٥ff، 1975پاکو ؛ درباره توسعھ تاریخی ۱۹۹۹جورگن سون / استیرو  کنید با 

در عرصھ تولید یک دگرگونی انقالبی ابزارو  ماشین آالت صورت گرفت؛ کاھش ھزینھ و طراحی  
ونیکی سبب شد، کھ ماشین ھای فناوری برای کنترل آنھا مورد استفاده  ھای میکروالکترپیچیده دستگاه 

ابزار ( تعداد ماشین   افزایش  پایھ اعداد ھدایت و کنترل   (NCقرار گیرند، کھ خود سبب  بر  شد، کھ 
ابزار   ماشین  و  ربات  ربات   ،NCمیشوند،  توسط  می کھ  کردن  مرتبط  کوچک  بھ  گرایش  باشند. 

ایجاد می  اولیھ جدیدی  مواد  در عین حال  میرود.  نانو  تکنولوژی  بھ سمت  شود؛  [مینیاتوریزه کردن] 
ھای اطالعاتی مربوط بھ  بخصوص بھ کمک بیوتکنولوژی سعی میشود، بھ اطالعات ژنتیکی و بانک 

 قرار گرفتھ است.   طالعاتی انقالب ابخش خدمات نیز تحت پوشش   -آن دسترسی یافت. 

) شخصی  کامپیوترھای  ارتباط  و  توسعھ  و  ('PCرواج  حمل  قابل  ھای  ترمینال  و   (Notebooks  ('
با امکانات عرضھ شده و موتورھای جستجوگر آن، می  شواھد    -دھد.  نقشی تعیین کننده بھ اینترنت، 

یکی از اولین نسل ھای ماشین  زیادی وجود دارد، کھ حاکی از تکاملی بودن این روند است: مثال در  
، عملیات ھدایت و کنترل دستی توسط کارگران ماھر در قالب منحنی ھایی کھ بر پایھ اعداد NCابزار  

 کدگذاری شده بود، ثبت شدند.  

ای از بکارگیری ابزار  در نسل دوم آنھا [ ماشین ابزار] تحول اطالعات عملیاتی، چنان اشکال پیچیده 
 کھ ھیچ دستی از دقت الزم برای ھدایت آنھا برخوردار نیست.  را بھ نمایش گذاشت، 

 

رادیکالیسم بحران ساختاری و نظارتی سیستم سرمایھ داری و توانایی ھای جدید    انقالب اطالعاتی  .3
می  آشکار  را  آن  ھزینھ مھار  سھم  حال  کند.  در  مرتباً  و مصرف  تولید  ھزینھ  کل  در  اطالعاتی  ھای 

 ).  79f ؛1982بوکارا افزایش است ( 

اطالعات سمبولیک در اساس با محصوالت استاندارد صنعتی تفاوت دارند. بر خالف آنھا [محصوالت  
استاندارد صنعتی] آنھا با فروش از دست نمی روند، و ضرورت جایگزینی کامل ھزینھ آنھا موجود  

شوند،  مبادلھ می   مانند. در حالیکھ در مورد اول مقادیر مشابھ نیست، چرا کھ کماکان قابل فروش می 
تقسیم  امکان  دیجیتالی شده)  کامپیوتر:  پایھ  بر  مثال  بھ عنوان   ) اطالعاتی  درازمدت  محصوالت  بندی 

ھا را میسر می  نظر می   انقالب اطالعاتیکنند.  ھزینھ  [مکان] را در  گیرد:یک  کماکان شکل و فضا 
اری بر آن و رقابت (قابل درک  جاست؛ بھ ھمین علت نیز مالکیت کامل انحصماشین ابزار اینجا یا آن 

باشند؛ این گرایش بھ تنظیم غیر از طریق بازار و  شود) . اطالعات و یا نتایج تحقیق، عمومی می می
 باشد .  سرمایھ می 

سرمایھ  در  حال  این  ھزینھ با  مجدد  توزیع  در  داری،  ھا  ھزینھ  کاھش  منظور  بھ  اطالعاتی،  ھای 
شود، کھ در حال رقابت با یکدیگرند و بھ خاطر سود    انحصارات بزرگ خصوصی بھ کار گرفتھ می 

برند. از این رو دوگانگی بنیادی میان پتانسیل غلبھ بر و تشدید تناقضات  بیشتر، اشتغال را از بین می
 .(1997ورزوال  موجود در سیستم ( 

اطالعاتی  بکارگیری  حل   انقالب  راه  تئوریک  لحاظ  امکان بھ  بحران  برای  کھ  ھایی  میکند،  پذیر 
افزار را میتوان   ھای نرم شود. ھزینھ بکارگیری عملی آنھا با محدودیت ھای مناسبات تولید، مواجھ می 
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با   تعداد کسانی کھ  بھ  با توجھ  باشد،  آن کار میکند، سھیم  با  بھ شکلی کھ ھر کس کھ  عمومی کرد، 
) کار می کنند، این معادل سھم بسیار کوچکی است. در سیستم موجود رقابت،  PC  کامپیوتر شخصی (

می  تشدید  واحد  زمینھ  یک  بر  کردن  طرد  و  (ادغام  دیگران شوند  و  و  ۲۰۰۰  بیشوف  آموزش   .(
میان   شکاف  کھ  شکلی  بھ  دارد،  چشمگیری  افزایش  اطالعاتی  انقالب  نتیجھ  در  کارگران  مھارتھای 

کارگران گروه  از طریق گروه ھای مختلف  مثال  بھ عنوان  آنھا حل  ،  افقی  و گشودن  کار مستقل  ھای 
 شدنی است.  

جویی تکنولوژیکی و کاھش دستمزد یا ھزینھ ھای اجتماعی منجر بھ یک فشار مداوم بھ تقاضا  صرفھ
می  تولید  افزایش  با  ھمزمان  الکترونیکی،  شود. صرفھ ،  قطعات  عظیم  شدن  ارزان  طریق  از  جویی 

ماه    ۲٤تا    ۱۸کارایی آنھا ھر  موور،  کھ بی نھایت مینیاتوریزه شدنی است. طبق قانون    حامل نماد،
).  ۲۲،  ۲۰۰۱منصوری گیالنی  یکبار دو برابر میشود، با ادامھ تنزل ھزینھ و مینیاتوریزه کردن آنھا (

  پیش بینی می شود کھ حتی ماشین آالت ماکروسکپی، کھ از دقتی در مقیاس میکرومتر برخوردارند، 
 .(132 ،2001کومپانو متر) عقب بیفتد ( ۱۰̂ -۹نانومتر=    ۱بزودی از نانو تکنولوژی ( 

ھای جدید و رخنھ آنھا در تولید، توزیع و مدیریت [بخش اداری] بھ  تکامل و توسعھ دائمی تکنولوژی 
بھ  داری حذف  اشتغال می معنی کاھش زمان کار الزم است، کھ مفھوم آن در سرمایھ  باشد. گرایش 

لیل تقاضا در کنار بیکاری جمعی سنتی، سبب شناوری کار، کار پاره وقت، مناسبات ناامن و غیره  تق
توسط سرمایھ  جدید  تکنولوژی  کارگیری  بھ  تعمیم  میگردد.  روزافزون، سبب  بیکاری  کنار  در  داری 

ھ  جھانی کار مزدوری شده است، در حالی کھ اعمال فشار از طریق مزد نازلتر زنان و صدور کار ب
 شود.  کشورھایی کھ سطح دستمزد پایین تر است، اعمال می 

ھای اطالعاتی مرتبط  داری انحصاری دولت رفاه' با مبارزه برای تقسیم ھزینھ بحران سیستمی 'سرمایھ 
غول  انحصارات  مانند:  دارد  دنبال  بھ  نیز  دیگری  نتایج  این  سازمان است.  کشوری،   پیکر،  فرا  ھای 

آزادس جھانی؛  یا  در  اروپایی  اقتصاد  نئولیبرالی  شدن  جھانی  اساس  این  داخلی.  بازارھای  ھمھ  ازي 
می  آمریکا  متحده  ایاالت  ھژمونی  تحت  زمین  کره  مقابل،  مقیاس  در  اطالعاتیباشد.  یک    انقالب 

سازمان غیر انحصاری از چھار بازار اساسی را خواھد پذیرفت : بازار کار، بازارھای پولی و  مالی   
 .(2001بوکارا ر جھانی، کھ سھ  بازار ذکر شده را در بر میگیرد (بازار کاال و بازا

و    تنوع  از طریق  مثال  عنوان  بھ  بیکاری،  و  اشتغال  کاھش  از طریق  غیر  بیشتر،  پذیری  انعطاف 
میتواند از طریق ' امنیت اشتغال و آموزش   بازار کارتناوب میان اشتغال و آموزش دست یافتنی است. 

ک فرد،  ھر  برای  می سیار'  سنتی  عمومی  اشتغال  از  فراتر  بسیار  گردد.  ھ  کنترل  پولی باشد،    بازار 
) از نو  'مالیات توبین'تواند از طریق ارز مشترک و سیاست متفاوتی در زمینھ اعتبارات و مالیات (می

بگیرد.   اجتماعی  تولید  شکل  لحاظ  بھ  کھ  مدیریت،  جدید  معیارھای  از  حمایت  طریق  از  بایست  می 
المللی  ھای جدید مختلط اقتصادی، کھ از فعالیت و ھمکاری بین م شود، ترجیحا در شرکت موثرند، تنظی 

باید نھایتاً ھدف تکامل و توسعھ مشترک ھمھ خلق ھا را دنبال کرد. در  بازار جھانی  برخوردارند. در  
اولویت    ای و نقش برجستھ ایاالت متحده آمریکا از امپریالیسم با تسلط دوره   -اینجا رھایی از یک ابر

بازار بھ مفھوم تمدنی  -امکان ایجاد یک  جامعھ پسا   انقالب اطالعاتیبرخوردار است. بھ اینصورت  
 .(۹ff, 191ff، 1992لوژکین سازد.(دیگر را مھیا می 

در یک سیستم    انقالب اطالعاتی  بایست سیستم فعلی را بھ عنوان بھ جای 'سرمایھ داری اطالعاتی' می 
باشد. با  د، کھ بطور مداوم درگیر بحرانھای رادیکال و عمومی سیستمی می داری فھمیجھانی سرمایھ 

) با  ۱۹۹۹تانوگی  -کوھناین حال کدگذاری دیجیتال ھمھ اطالعات انسانی برای ارتباطات اینترمدیا (
اشکال لیبرال دموکراسی پارلمانی در تناقض قرار دارد. در عین حال امکان دیالوگ  اینتراکتیو را  

نویسنده  افزایش می   / / گیرنده، خواننده  / ویژگی، فرستنده  بین موضوع  بھ رابطھ  این مربوط   : دھد 
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اطالع رسانی    -باشد. در ھمھ سطوح امکان اشکال جدید مشارکت از طریق فعالیت ھای خالقانھ  می
جاد  باشند. غیر از دفاتر دولتی امکان ایھای پردازش قابل ارتقاء می موجود است، کھ با حمایت برنامھ 

اطالعات   دارد.  وجود  محلی  متمرکز  غیر  واقعا  موسسات  و  اماکن  در  مستقیم  مداخلھ  ھای  فرصت 
ای،  گیری در سطح منطقھ شود. از این طریق  سازماندھی رای ھمانند اختیارات بھ اشتراک گذاشتھ می 

 المللی، بزرگ منطقھ ای و جھانی امکان پذیر است.  ملی، بین 

مانند جوام  اینکھ،  مانند جامعھ بھ جای  بر حال  یا  و  تاکید شود،  بیشتر  بر گذشتھ  ی  ع قرون وسطایی 
لیبرال، شاید باید دیالکتیک گذشتھ و حال را برای جامعھ آتی کھ ھنوز تکمیل نشده است، بکار گرفت،  
امکان بھره وری از یک  خلقت ناتمام را برای ھمھ فراھم ساخت. این چشم انداز تحوالت رادیکال، با  

درتھای موجود و مستقر و جریان اطالعات،  با مقاومت شدید موقعیت ھای انحصاری غالب،  نیروی ق
 مواجھ خواھد شد.  
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