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 داریم"   ی"ما احتیاج به حمایت از مبارزات طبقاتی دیچیتال

 ی انسیتوی روزا لوکزامبورگ با کریستیان فوکس مصاحبه 

 انجام گرفته است.   2019در آوریل   این مصاحبه توسط نینا شولتس 

انسیتوی   و رئیس  پروفسور  فوکس  انسیتوی مطالعات  ارتباطات و رسانه   پژوهشکریستیان  مینستر، رئیس  دانشگاه وست  در  ها 

های اجتماعی، اینترنت و  های دیچتیال و رسانه گر مقوله است. او پژوهش  TripleCی  رفته وست مینستر و سردبیر نشریهپیش

او مؤلف آثار  ی انتقادی است.  ی اجتماعی و نظریه ی اطالعاتی، نظریهی جامعه ا و ارتباطات، نظریه هجامعه، اقتصاد سیاسی رسانه 

ی  داری اقتدارگرا در دوره فریبی دیچیتال: سرمایه ی انتقادی"، "مردم های اجتماعی و نظریه متعددی از جمله "پیش درآمدی بر رسانه 

 ات" است.  ترامپ و توییتر" و "خوانش مارکس در عصر اطالع

نیازمند خوانش دوباره کریستیان تو کتابی قطور تحت عنوان  "خوانش مارکس در دوران اطالعات" نوشته  ی ای. آیا ما واقعاً 

 کامالً جدیدی از مارکس هستیم؟ 

طور  ایی بلکه به دهد ما بایستی همواره مارکس را دو باره بخوانیم. اما نه به تنهداری به حیات خود ادامه می تا زمانی که سرمایه 

های مهم از نحوی کارکرد  داری، دریافت ثمربخش باشد! "سرمایه" واکاوی بنیادین از سرمایهتواند  جمعی، فقط چنین خوانشی می دسته 

سزایی برخوردار است، چرا که  ی بیست و یکم از اهمیت به در سده   این امر   ارائه کرده است.   را   آن و رهیافت مبارزات طبقاتی

یکی   یداری دیچیتالداری و سرمایههای جدید سرمایه های جدید، بحرانهای جدید انباشت سرمایه، پویایی های جدید، مدل نابرابری

 د.   ن داری وجود دارهای سرمایه از جدیدترین شکل 

 داری طور دیگری است؟ این سرمایه کنی. آیا صحبت می   دیچیتال داری تو از سرمایه 

ای نقطه  من  عزیمت  سرمایه ی  که  است  آن دارین  از  یکی  که  دارند  وجود  زیادی  سرمایه های  طریق  ها  از  است.  دیچیتال  داری 

که به نحو   یهای عمومی دیچیتالچنین فراوردهآیند بلکه هموجود میبه یو کاالهای دیچیتال یی دیچیتالسازی نه فقط سرمایه دیچیتال

ی  داری دیچیتالی تضاد بین سرمایهی معین سرمایهن در تضاد باشند. یک وجه مشخصه توانند سرمایه را دور بزنند و با آمیمعینی  

توان از طریق مبارزات  گونه میشود این است که چه های عمومی دیچیتالی است. پرسشی که برای ما مطرح میدیچیتالی و فراورده 

 وجود آورد؟  طبقاتی کمونیسم دیچیتالی را به 

است. ظرف چند سال    یپلتفرم  کار  های کلیدی این شیوه اند. واژه های کار نوینی پای گرفته سازی شیوه تال از طریق اینترنت و دیچی

  گران آن پلتفرم را ها حتی شورای کار. برخی از آن اندی خود زده گذشته رانندگان دیلورو، فودورا و لیفراندو دست به سازمانده 

ها مبارزات طبقاتی  کنی؟ آیا آن گونه ارزیابی می این مبارزات را چه اند. ارزه کرده مزد مب که برای لغو کاهش دست تأسیس و یا این 

 داری دیچیتالی هستند؟   متناسب با سرمایه 

شکل  اکنون  اما  داشت،  وجود  نیز  دیچیتالی  پلتفرهای  ابداع  از  قبل  غذا  به تحویل  جدیدی  رانندگان،  های  زیرا  است،  گرفته  خود 

اند. بنابراین اکنون فرایند  تنیده شدهدارانه در کل فرایند درهم ای سرمایه عنوان پلتفرم مؤسسه طور نمونه دیلورو به به ها و  رستوران 

هایی ازمبارزات طبقاتی  یابی در این حوزه نمونه ها، سازمان یابی شده است. اعتصاب طور کامل در یک پلتفرم سازمان تحویل به 

ی مطالبات مشخص از سرمایه است.  و اقامه   ُکنش جمعی   نخستین گام برای  گران یک مؤسسهکار  دیچیتالی هستند. تأسیس شورای

در گذشته این    طور نمونه بایستی دست به اعتصاب زد.  ها به کرسی نشاندن آنو هنگامی که این مطالبات متحقق نشوند برای به 

سازمان  اکنون  اما  بودند  پراکنده  شدهکارگران  می یابی  ادعا  این  از  پیش  است.  بنیادین  تمایز  یک  امر  این  رانندگان اند.  که  شد 

ها کارگران  شود که آن توجه عمومی به این امر معطوف می  ای یابی سیاسی و اتحادیه سازمان با  دیچیتالی هستند اما  گران  خوداشتغال 

 دیچیتالی هستند. 
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 در جای دیگری؟   گیرد و نهو شرکا انجام می   &دیلورو چرا چنین روندی در 

ای  هایی برای افرادی دارای شغل آزاد نظیر آپ ورک از منظر مبارزات طبقاتی و اتحادیه هایی نظیر دیلورو در مقابل پلتفرمپلتفرم

کنند. دیگر رقابت می ی جهانی با یک کنند در عرصه هایی نظیر آپ ورک کار می از یک مزیت برخودارند: کسانی که برای پلتفرم

  جهت کامالً تک دهند و بدیندر خانه انجام می   ازجمله  شان راکارهای   افراد  پای گرفته که  ایجا بازار کار جهانی، دیچیتالیدر این

بسیار مشکل است. برعکس رانندگی تاکسی و تحویل غذا  یافته[ هستند. سازمانفردی ]فردیت  کاری  که  یابی در این حوزه واقعاً 

ی تاکسی  ای که در آن هستم. برای رانندهدهم بلکه در منطقه ای خود را از نیویورک سفارش نمی. من غذاست  مربوط به یک منطقه 

شمار  یابی کارگران دیچیتالی بهکه مزیتی برای سازمان   گیردانجام می  ی یک منطقه ی ]تاکسی[ اوبر نیز کار در حوزه یا راننده

  ه ف اکطور نمونه رانندگان دیلورو  دیگر را مالقات کنند. به را بشناسند و یا یک دیگر  ست که رانندگان یکآید. این امر بسیار بدیهیمی

تبادل ـ رستوران  برای آشنایی و  با یک گردی را  نیز برخوردارند: رابطه  اند. آندیگر سازماندهی کرده نظر  ها از مزیت دیگری 

بنابراین آن با فروشنده.  شان  به مشتریان دیلورو پیرامون چرایی اعتصاب توانند  می سادگی  یابی اعتصاب به ها در سازمان مستقیم 

طور نمونه بسیاری  به   ها را در اعتصاب مشارکت دهند.هنگام با دادن رهنمودهایی برای حمایت مشتریان، آنکنند. هم   رسانیاطالع 

 مشتریان را بسیج کنند.توانند در این مبارزات ها میکنند. آنای مبارزه می از این رانندگان برای قرارداد تعرفه 

   سازی شود؟ سلب مالکیت کرد و اجتماعی  که بایستی از آن  است تولید  ابزار   چه چیزی هادر این پلتفرم 

به سرمایه  از طریق آن سازماندهی  فروش  است که    ایریزی شده داران تعلق دارد. آپ ُکد برنامهآپ ابزار تولید است که طبیعتاً 

ویژه برای  ها بههای رانندگان و مشتریان است. این تماسی تمام تماس ی است که دربرگیرنده کانال ارتباطشود. عالوه بر این  می

سزایی برخوردارند. سرمایه از این قدرت برخوردار است  ها از اهمیت بهاین آپ   داران مالکسرمایه  برپایی یک نیرو در تقابل با 

هایی ارتباطی را مسدود کند. البته این امر سازماندهی کارگران دیچیتالی کانالمحض تأسیس نخستین شورای کارگری چنین  که به 

شورای کارگریـ  در صورتی که وجود داشته باشدـ  از حق دریافت اطالعات از رانندگان برخوردار  فقط  کند.  دشوارتر می را بسیار  

ی قراردادهای کاری با کارگران را بالفاصله  که کلیه ی دیچیتالی در برپایی شورای کارگری این است  است. واکنش معمول سرمایه 

که رانندگان کارگر نیستند بلکه  شود  استدالل می   بر این اساس چنین  دهد و به قرادادهای کاری با افراد دارای شغل آزاد تغییر می 

]کارگران[ را بدون مجوز    هایهستند. تبعات این رویکرد این است که شورای کارگری امکان دسترسی به شماره تلفن  گرل خوداشتغا

ی  دریافت مجوز قانونی برای دسترسی به آدرس تماس با کلیه   به   شورای کارگران   موفقیت   حال در صورت قانونی ندارد. با این 

ل  ی طبقاتی تبدی ها و مبارزه مند برای اتحادیه ی ارتباطی بیش از پیش قدرت پ ارتباطی جایگزین به وسیله آپ و آ   ،رانندگان در آلمان

   شوند.می

داری  به رسمیت شناخته شدن افرادی که ظاهراً دارای شغل آزاد هستند به کارگران چه اهمیتی برای مبارزات طبقاتی در سرمایه 

    دیچیتالی دارد؟ چه میزانی از این مبارزات چنین راستایی دارند؟  

ها به این دلیل که اوبر آن   شکایت کردند  ت کرش   نی ااز    برها وجود داشت. رانندگان اودر بریتانیا چالش حقوقی بین اوبر و اتحادیه 

ی حقوقی  قلمداد کرده بود. رانندگان در این چالش حقوقی پیروز شدند. این امر از جنبه   لاغت شاد وخ افراد داری شغل آزاد یعنی  را  

توانند  ها میچنین آنمزد و نظایر آن برخوردارند. همی اجتماعی، مرخصی و اضافی کاری با دست ها از حق بیمهبدین معناست که آن

ها از طریق  قرار دارد و آن  اهت کرش زار تولید است که کارگران دیچیتالی به آن وابسته هستند که در کنترل  استدالل کنند که آپ اب 

تواند بدین معنا باشد که  خود کارگران بر آپ و ُکد  جا کنترل کارگری می کنند. در اینآن کارگران و نیروی کارشان را کنترل می

ها افزار، آن ریز نرمها با مهندسان برنامهکارگران دیچیتالی در اتحادیه توافق  در صورت  باشند.  ای آن کنترل داشته  ریزی شده برنامه

طور  توانند از جمله در اعتصاب استفاده کنند و به توانند آپ بدیلی بسازند که کارگران دیچیتالی اوبر، دیلورو و غیره از آن می می

به جای آپ سرمایه  به مدت یک هفته  بنگاه داران نمونه  به  با ضرر رساندن  این طریق  از  و  کنند  استفاده  اتحادیه  آپ  از  های ه  

 مزد و ... را به کرسی بنشانند.مطالبات خود برای حداقل دست داری سرمایه 
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 . استای  ها به سبک قدیمی برای قراردادهای تعرفه ها ـ پلتفرم مبارزات جاری بسیاری از این افراد دارای مشاغل آزاد در بنگاه 

مزد ساعتی، بنابراین مزد در ازای هر ساعت کار  مزد است که براساس آن راننده  های حمل و نقل نسخه جدیدی از دست سرویس 

خودشان تهیه کنند. نزد برخی از  را  ها حتی بایستی مواد کار  کند بلکه بر ازای هر تحویل ]رسانش فرد یا کاال[. آن دریافت نمی 

ها در هوای سرد زمستان  رزات دالیل کامالً مشخصی وجود داشت. رانندگان مطرح کردند که شرکت های دیچیتالی برای مبابنگاه

شان را در  شرت با آرم شرکت تی ها فقط  ها بگذارند. اما این بنگاههای ضخیم را در اختیار آن بایستی تجهیزات مناسب از جمله کت 

مزد رانندگان ها از دست نقلیه[، تعمیرات دوچرخه یا وسایل نقلیه و خرید آنی  ی بیمه ]وسیله چنین هزینه ها گذاشتند. هم اختیار آن 

هایی در ایاالت  تر از همان سطح نازل آن است. با این وجود نمونه طور واقعی بسیار پائینمزد ساعتی بهشود. بنابراین دست کسر می 

 آمیز بوده است.  یت مزد موفقمتحده آمریکا وجود دارد که مبارزات برای افزایش حداقل دست 

 مزد است ...  دالر حداقل دست  15ی آن  است چرا که مطالبه  " ]دالر[  15این جنبش "مبارزه برای نام 

فود[ به کرسی  دالر در ساعت را برای کارگران صنایع غذای فوری ]فست   15مزد  این جنبش در کالیفرنیا توانست حداقل دست 

ی  ها ـ پروژه چنین برای کارگران پلتفرمی نخست هم دالر در ساعت ـ در درجه   15مزد  ی حداقل دست نشاند. به زعم من مطالبه ب 

چنین کارگران نبایستی  در واقع بایستی حزب چپ از آن دفاع کند. همای است که  کنم. این همان مطالبهسیاسی مهمی ارزیابی می 

دالر در    15کمتر از    ششان از مشتریان کارگری میزان پول دریافتی در صورتی که  حتی  ی مواد ]کار[ و بیمه را بپردازند.  هزینه

 دالر در ساعت به او پرداخت شود.   15مزد باشد بایستی حداقل دست ساعت 

د  ن ها باشو پلتفرم   ی اطالعاتیهاباید مالک داده  انی ها مستلزم یافتن پاسخ به این پرسش نیست که چه کس ی مرکزی چپ آیا پروژه 

 ؟ است گونهی سیاسی چهکرسی نشاندن آن از جنبه کار به سازی شوند؟ و راه ها اجتماعی آن بایستی  وی نحیعنی به چه

ها نیز ها و سوسیالیست ما به حمایت از مبارزات طبقاتی دیچیتالی نیاز داریم. این سیاست سوسیال دمکراتیک است که کمونیست 

ی اقتصاد و سیاست،  تری هستیم: کنترل دمکراتیک جمعی جامعه در عرصه اندازی گسترده بایستی آن را عملی کنند. اما نیازمند چشم 

های ـ پلتفرمی از گونه بایستی بنگاهشود که چه طور مشخص این پرسش مطرح می به موم تعلق دارند.  ای که فراوردها به عجامعه 

عنوان ای مهم به دیلورو و اوبر گرفته تا گوگل، فیسبوک و آمازون تحت کنترل جمعی قرار بگیرند. درضمن این امر فقط طرح مساله 

توانیم شود که ما اکنون در کجا می نحوی عاجل مطرح می . این پرسش به ست نیز ه  هدفی کوتاه مدت   عنوانبه   هدف نهایی نیست بلکه

 غو کنیم؟ استثمار نیروی کار را ل

 های بدیل. طور نمونه برپایی مدل به

های دیچیتالی، که طور نمونه چندین مؤسسات دیچیتالی خودگران وجود دارند، تعاونیهای متعددی وجود دارند: به در این زمینه ایده

کنند و طور مشترک یک پلتفرم را اداره می ها کارگران دیچیتالی بهشوند. در این تعاونییاری پلتفرمی نیز نامیده میهمنین  چهم

 طور جمعی مالک این پلتفرم هستند. به

ها  ا آن های درست هستند، امهای مؤثرتر برای اعتصاب نخستین گام های موجود و روش جمعی در مقابل پلتفرم های دسته بدیل  

 پذیر است؟ گونه امکان اند. این امر چه طور واقعی انحصارات کالن را به چالش جدی نکشانده تاکنون به 

هایی مبتنی بر حقوق عمومی  ی مدنی بوده است. ما در اروپا رسانه ها تاکنون ابتکارهای عملی جامعه کامالً صحیح است، این بدیل 

های گذشته  در دهه ی آمریکا وجود ندارند.  هایی در ایاالت متحده چنین رسانه طور نمونه  به   فردی است.داریم. این پتانسیل منحصر به 

برداری  هم کپیآن سادگی مدل نئولیبرال آمریکایی اینترنت، یعنی ایدئولوژی کالیفرنیایی را متحقق کرده است.  ی اروپا به اتحادیه

داری پلتفرمی صورت گرفته است. فیسبوک، گوگل اروپایی وجود ندارد و به احتمال بسیار زیاد  ای از سرمایه هناشیانه و ناآزمود 

زعم من  به  .دن وجود دار  هایی مبتنی بر حقوق عمومی با سنتی دیرینهتوانند شکل بگیرند. اما رسانه ها نیز نمی ز هیچ یک از آن نی 
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های دیچیتالی را عرضه کنند.  های مبتنی بر حقوق عمومی نیز بتوانند مشترکاً پلتفرم بایستی موقعیت حقوقی را تغییر داد تا رسانه 

و    دارانه تأملهایی غیرسرمایه عنوان بدیلهای اینترنتی مبتنی بر حقوق عمومی به چنین پیرامون پلتفرمما هم اما مهم این است که  

   م.کنی  زنیگمان

 از چه مشخصاتی برخوردار باشد؟ د تواننیست می های نئولیبرال کالیفرنیای پلتفرمی که کپی صرف بنگاه 

تنی بر حقوق عمومی در اروپا در رقابت با یوتیوپ باشد. رادیو و تلویزیون مبتنی تواند بنگاهی مبطور نمونه می چنین پلتفرمی به

  ORFدر آلمان،    ARDعنوان نمونه  های عمومی اروپا به ای دارند. منطقی است که رسانه های گسترده بر حقوق عمومی آرشیو برنامه 

ً کاری کنند  همدیگر  با یک در انگلیس    BBCدر اتریش و   در یک    1"گیر خود را با جواز "آفرینش همگانی چشم و کل آرشیو واقعا

برنامه  این  تماشای  بر  بگذارند و کاربران عالوه  اختیار عموم  تغییر دهند و  توانند آنها میپلتفرم مشترک غیرانتقاعی در  ها را 

  ای رسانه های صوتی یا ویدیویی را روی پلتفرم بارگذاری کنند. چنین در عین حال کاربران باید بتوانند خودشان فایل  رمیکس کنند. 

اجرای قراردادی مبتنی بر حقوق عمومی  نظر من  ها تبدیل شود. به اقعی در مقابل یوتیوب یا دیگر استریم پلتفرم تواند به بدیل ومی

نیازمندی نحو میبدین با  بازه تواند سازگار  باشدهای  این هزینه  ، ی زمانی کنونی  بر  پلتفرمعالوه  ن ی چنین  از طریق    بایستیهایی 

ف طریق  از  بلکه  شود  تأمین  بدین تبلیغات  جواز.  رسانه روش  همترتیب  و  عمومی  نباهای  اینترنت  اقتصاد  ی چنین  به  وابسته  ستی 

 دارانه باشند و برای سودآوری فعالیت کنند.    سرمایه 

هایی  و ساختمان پلتفرم ای که بنیاد  داری اقتدارگرا در دوران ترمپ و توییتر" مطرح کرده فریبی دیچیتالی: سرمایه تو در "مردم 

 ی اخبار اشتباه نقش داشتند.  های راست را تقویت کردند و در اشاعهب جریان و یسبوک و یوت نظیر فی 

داری اقتدارگرا منطبق  خوبی با سرمایهطور که توییتر طراحی شده  به ها تنیده شده است. آنداری در تاروپود پلتفرممنطق سرمایه 

نویسد. در  های کوتاه و شعارمانند میکند. دونالد ترامپ پیامتفاده میپ همیشه از توییتر اساست. جای تعجب نیست که دونالد ترام

پیام به توییتر مساله بر سر  توییتر  پوپولیسم در  این رسانه های کوتاه است.  بر  پردازش شده است. عالوه  های  عنوان یک  طرح 

مند بین کنند و از یک گفتمان هدف ارائه می وار باالیی برخوردارند و در واقع فقط اطالعات سطحی را  اجتماعی از سرعت دیوانه 

 کنند. کاربران پشتیبانی نمی

از رسانه هم انتقاد می چنین  بر حقوق عمومی  مبتنی  نظیر "قاطع اما منصفانه"،  ها  شود که آن های  تلویزیونی  در میزگردهای 

های  جلوگیری کنی که پلتفرم  امر  قصد داری از این اند. آیا تو گذاشته ها راست  "میبریت ایلنر" و "آنه ویل" پلتفرمی را در اختیار 

 کردی داشته باشند؟ بدیل دقیقاً چنین عمل 

ست که   ها را تغییر دهیم. اولویت اصلی بایستی کاهش سرعت ارتباطات باشد. کامالً بدیهی ما بایستی موازین ساختاری این رسانه 

هایی که شوند بسیار کوتاه هستند. هشتگکه در این پلتفرم پخش می  یهای پذیر نیست، چرا که پیاممند در توییتر امکانگفتمان هدف

دهند. تقریباً هیچ بحث جدی و واقعی در توییتر  گیرند نیز سرعت را دوباره افزایش می ی زیاد قرار می در حال حاضر مورد استفاده 

های عمومی  داریم. مشکل رسانه   احتیاج  های اجتماعیکاهش بیش از پیش سرعت رسانه های کار جمعی و  وجود ندارد. ما به روش 

های  ها فقط برای سرگرمی و شتابی است که موازین آن را پلتفرمتغییر محتوای برنامهگرایانه،  سازی سطحیدر حال حاضر تجاری 

یابی ها ارزهای عمومی خود را ناتوان در برپایی بدیل منحصر به خودشان در مقابل آن کنند و رسانه ین می ی بخش خصوصی تع

رسانه بهو    کنندمی در عوض  هستند.  جوانان  جلب  یکدنبال  با  بایستی  عمومی  همکارهای  شرکت   یدیگر  و  دیچتالی  کنند  های 

 های جدید کار کنند. های خودشان و فُرمات و تکامل پلتفرمی خودشان را تأسیس کنند که فقط برای توسعه زیرمجموعه 

 
1  Cerative Commons  ها  کاربران از طریق آنکند که  یک سازمان غیرانتقاعی است که مجوز قراردادهای از پیش تنظیم شده را ارائه می

 . راحتی شرایط استفاده از کار خود را مشخص کنندتوانند با مسئولیت خودشان و بهمی
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بندی، به  های دیچیتالی تأمین شود. مالیات ی چنین نهادهایی با گرفتن مالیات از پلتفرم یکی از پیشنهادهای تو این است که بودجه 

کنند و اغلب از  صورت جهانی عمل می هایی به سازی بایستی در چارچوب ملی انجام بگیرد، اما چنین بنگاه تر اجتماعی بیان دقیق

 ها مالیات گرفت. نند که بتوان اساساً از آن کنه حضور دارند و نه تولید می  ی فیزیکی در این کشورهاجنبه

داری در سطح  ی جهانی است و دقیقاً مانند اقتصاد سرمایه داری دیچیتالی است که اینترنت یک رسانهاین یکی از تضادهای سرمایه 

پلتفرمجهانی عمل می  اما  دیچیتالی و همکند  پرداختن مالیات  های  جایی سود و  ق جابه از طری چنین سایر مؤسسات فراملیتی  از 

ی سیاسی برای این کار وجود داشته باشد مالیات  . اگر اراده کنندخودداری می های مالیاتی  شان به گریزگاهنقدینگی حاصل از فروش 

رو ما شاید  پذیر است. بدینصورت جهانی امکان آل حل این معضل به در حالت ایده پذیر است.  خوبی امکانگرفتن از این مؤسسات به 

خواهیم به چه چیزی مالیات ببندیم؟  شود که در واقع می تر در سطح اروپا بپردازیم. این پرسش مطرح می توانیم به این معضل بیش ب 

جایی تبلیغات چاپی به تبلیغات  جایی در سود تبلیغات از طریق جابه طور نمونه گوگل و فیسبوک مؤسسات تبلیغاتی هستند. جابه به

بندی دو سوم درآمد جهانی تبلیغات آنالین در گوگل و فیسبوک متمرکز شده است. در صورت مالیات دارد.  دیچیتالی و آنالین وجود 

که مبلغ زیادی  درصد از سود حاصل از تبلیغات ـ    20یا    10طور نمونه ـ  توان از این دو شرکت نیز مالیات گرفت، به بر تبلیغات می 

های پلتفرمی و  های همگانی جدید، حمایت از تعاونیجمله برای برپایی پلتفرم های دیگری ازتوان صرف پروژهخواهد بود که می 

 ها کرد.  شمار بسیاری دیگری از این نوع پروژه 

ها  طور نمونه محل کار آن گیرد و به ها انجام می آفرینی توسط خود این پلتفرم کنند که ارزش اما تاکنون گوگل و فیسبوک استدالل می 

 های مالیاتی است.   گریزگاه  جزایر کیمن، یکی از

جا  گویند که الگوریتم در کشور دیگری است و در آن ها میی نخست بر مبنای حق مؤلف است. آنها در درجه استدالل این شرکت 

تابلت،    ،ای که من روی تبلیغاتی در تلفن همراهگیرد. در آن لحظه آفرینی اساساً در اروپا انجام نمیکند و بنابراین ارزش "کار" می 

در دفتر، در خانه، در یک شهر، در یک کشور، در هر صورت    ،کنم از لحاظ فیزیکی در جایی حضور دارمو کامپیوترم کلیک می 

با ی تعریف حقوقی یک استثنا باشند ـ و بنابراین  جا شاید پروازها از جنبهدر چارچوب دولت مختص به آن کشور هستم ـ در این

کنند و از  ها در هر صورت آدرس ای پی من را ثبت و ذخیره می شوم و این شرکت وصل می   هابه پلتفرمآدرس ای پی که دارم   

ی اروپا، گوگل و فیسبوک بایستی  در صورت وضع چنین قانونی در چارچوب اتحادیه کنند.  بندی می این طریق مکان تماس را منطقه 

توان درصد سود این  ترتیب می ور بر روی تبلیغات را اعالم کنند و بدینهای ساالنه در هر کششان پیرامون میزان کلیک هایداده

ی جهانی اما مستلزم بستر قانونی در هر  انجام این کار در عرصه ی جهانی به ازای هر کشور برآورد کرد.  ها را در عرصه شرکت 

ی سیاسی و مشارکت بسیاری از  چیز اراده   های دیچیتالی و قبل از هربندی بر گوگل و فیسبوک و دیگر کنسرن کشور برای مالیات 

سزای کشورهایی نظیر آلمان  شمار و گستردگی کشورهای آن و اهمیت به کشورها در این زمینه است. این امر در اروپا با توجه به 

ها، هر ت دلیل مقاومت دول . در صورت شکست وضع چنین مالیاتی در سطح اروپا به پذیر استها امکانو فرانسه برای این شرکت 

کشوری به تنهایی بایستی آغازگر وضع مالیات دیچیتالی باشد و از این طریق کشورهای دیگر اروپا را برای وضع چنین مالیاتی 

 جا شروع کنیم.  ای بیش نیست. بایستی از این تحت فشار بگذارد. فرامکانی بودن اینترنت، گوگل و فیسبوک افسانه 
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