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بر مانعی  به  سرانجام  داری  کالسيک سرمايه  نظريه  اين  شود.  می  تبديل  توليدی  نيروهای  توسعه  ای 

مارکسيستی در مورد توليدات به اصطالح ناملموس امروزی هم صادق است: اختراعات ، تحقيقات پزشکی و 
آثار ادبی و موسيقی. شرکت های بزرگ از طريق حق ثبت اختراع و حق چاپ، پول های هنگفتی به جيب می 

  ايط کار خالقانه به شدت رو به تخريب است.زنند، در حالی که شر
سرمايه داران سيری ناپذيرند. در صنعت رسانه، آن ها حقوق خود را نسبت به کتاب ، موسيقی و فيلم به  
دوره های طوالنی تری گسترش می دهند. اين امر نيروهای توليدی را مهار می کند و مشارکت در فرهنگ و 

ن دشوار می کند. از طريق مجوزها و حق ثبت اختراع ، صاحبان سرمايه دانش را برای مردم در سراسر جها
وری جديد را در چنگ خود گرفته اند. بنابراين آن ها می توانند از پيشرفت های فنا همزمان توليد داروها و  

و   مردم)  از جيب   عمومی  ی  (از طريق بودجه   لتیدو  سسات ؤم  نتيجه تالش هایروی که در واقع  فناعلمی و  
تالش های جمعی است، سود ببرند. آن ها همچنين می توانند دسترسی ما به نوآوری ها را مختل يا حتی متوقف 

  کنند. 
کند، مالکيت فکری ناميده می شود، در معاهدات   سيستم حقوقی که از حقوق اين شرکت ها محافظت می 

قرار نظارت  تحت  های ثروتمند غربی  بين المللی تنظيم می شود و از سوی دولت ها و نهادهای ذی نفع کشور 
، قوانين بيشتر به (TTIP)  . در توافقنامه تجاری برنامه ريزی شده بين اياالت متحده و اتحاديه اروپاگيرد   می

  ضرر مصرف کنندگان محکم کاری می شود.
به بزرگترين   به پرداخت هزينه های گزاف  اکتشافات فنی و پزشکی ما را مجبور  ثبت اختراعات  حق 

درصد قيمت تلفن های هوشمند جبران مستقيم مالکان حق ثبت اختراع   35تا    20رکت های خصوصی می کند.  ش
  است. طرفداران حقوق مالکيت معنوی استدالل می کنند که اين سيستم اساس پيشرفت فناوری است. 

فناوری قرار دارد.  در واقع ، اين يک کار جمعی و تحت نظارت دولت است که پشت موفقيت های بزرگ  
  شرکت ها با هزينه های عمومی انگل وار به سودجويی خود ادامه ميدهند.

) ، ماريانا مازوکواتو، استاد دانشگاه ساسکس، نشان می  The Entreprenurial State   )2013در کتاب  
نعت به طور  ص «دهد که شرکت های بزرگ عالقه بسيار محدودی به تحقيقات طوالنی مدت و پيشگامانه دارند:  

 سال.  5تا    3کلی فقط در توليد محصوالت مقرون به صرفه در داخل سرمايه گذاری می کند. با چارچوب زمانی 
برای مديريت صنعت دشوار است که انگيزه سهامداران خود را برای سرمايه گذاری عمده در تحقيقات اساسی 

  ...». طوالنی مدت مورد نياز فراهم کند 
دهد که اساس نوآوری های عمده در اياالت متحده آمريکا تحقيق و توسعه با بودجه  چندين تحقيق نشان می  

) اياالت  SBIRدولت است. بخش عمده ای از بودجه از برنامه تحقيقات نوآوری در مشاغل کوچک فدرال (
يت درصد از بودجه خود را برای حما  2.5متحده تأمين می شود ، جايی که آژانس های فدرال مجبور می شوند  

 پشت   ل،فدرا  های  حمايت اين گونه    برآورد می شود که  کارمند يا کمتر اختصاص دهند.    500از شرکتهای با  
يک از اين طريق  .  قرار گرفته بود   2006تا    1971نوآوری در اياالت متحده از    88مهمترين    از  مورد   77

رای همکاری با شرکتها و تجاری با انگيزه های قوی ب  و   بودجه عمومی  با  ها  شبکه غيرمتمرکز از آزمايشگاه
  . اند  ها ايجاد کرده  سازی محصوالت آن

طول جنگ جهانی دوم، تالش های هدفمند دولت برای صنعت هواپيمايی يا صنايع اسلحه بسيار مهم   در 



 

بود. نکته مهم شايد پروژه منهتن بود که منجر به بمب اتم و فناوری هسته ای شد. پس از جنگ، اين مدل برای 
شد. اگر شرايط   گسترش داده  ايجاد جهش های بزرگ فناوری که می تواند زمينه های جديد تجاری ايجاد کند،

) صنايع جديدی  DARPAها می توانستند از طريق آژانس پروژه های تحقيقاتی پيشرفته دفاعی (  مناسب بود، آن
 DARPAيت خود کامالً جديد هستند.  يا در زمينه فعال  ؛ وتوليد کنند که اغلب جايگزين صنعت قديمی می شوند 

، پايه و اساس اينترنت و فناوری های اطالعاتی امروز  IPپشت مدارهای مجتمع، علوم کامپيوتر و فناوری  
. سرمايه گذاری های هدفمند در تحقيقات طوالنی مدت اين چارچوب را شکست. اين مسئله پس از قرار داشت 

 جهانی  رهبری  دوباره  به دست آوردن  با هدف  ،1957در سال    پيشرفت اتحاد جماهير شوروی با اسپوتنيک
ی تحقيقات در داخل دانشگاه ها و گروه ها . بدينگونه که  دارد   واسطه رانقش    ،در واقع  DARPA  فناوری بود.

شرکت های توسعه دهنده پيوند داده است. يکی از اينها مايکروسافت بود که در سال  و    مؤسسات   را با  تحقيقی  
  تشکيل شد. 1976آن اپل در سال  درپی و 1975

تازه  ، اياالت متحده قانون  1983تالش های عمومی نيز در صنعت بيوشيمی بسيار مهم بوده است. در سال  
پشتيبانی از توليد داروها برای بيماری های نادر را در جهت      ای بررسی سريعتر داروهای جديد و سيستم 

اگر دولت وارد  .هزار نفر هم نمی رسند  200حتی به که  ند نادر  چنانها ؛ مبتاليان اينگونه بيماری معرفی کرد 
 Orphanن  را رها می کرد، زيرا سودآوری نداشت. قانو  توليد دارو  کار  داروسازی  عمل نمی شد، صنعت 

Drugs    صدور مجوز، يعنی تقويت حقوق مالکيت معنوی و راحت تربه منظور افزايش سودآوری، قوانين بهتر
بازرا   ميان،  اين  از  شود.  می  مانند    يکنانشامل  جديدی  و   Genzyme   ،Biogen   ،Amgenاصلی 

Genentech    ظهور کرده اند. و بازيکنان قديمی مانندRoche   ،Johnson    &Johnson   ،Glaxo Smith 
Kline  وPfizer   يتيم اکنون عمده درآمد خود را از داروهای به اصطالحOrphfan Drugs های ، يعنی دارو

  بيماری های نادر دريافت می کنند. 
ميليارد دالر در سال  5شرکت های دارويی در اياالت متحده هزينه های تحقيق و توسعه خود را از حدود 

 NME(Newافزايش داده اند ، اما تعداد موجودات مولکولی جديد (  2004ميليارد دالر در سال    40به    1970
MolecularEntiteies .داروهايی که مبتنی بر کشفيات جديد کيفی هستند، افزايش چشمگيری نداشته است ،

ها در   . در عوض، آنشود   انجام نمیاين شرکت های بزرگ    توسط  بزرگيات  اين به ما می گويد که کشف
  مشتقات داروهای خود و در بازاريابی اکتشافات ديگران سرمايه گذاری می کنند. 

سسه ملی بهداشت اياالت  مؤ ها از آزمايشگاه های تحقيقاتی توسط  NMEدرصد از    75وض ، حدود در ع
 325،000بورس تحصيلی را اعالم می کند و بيش از    50،000ساالنه    NIH) تأمين می شوند.  NIHمتحده (

  .قرار می دهد  حمايت تحت محقق را در سراسر جهان 
به بازار  عمومی  مالياتی  هزينه با    را  داروهای توليد شده[ابتدا]  شرکت های بزرگ دارويی،    بدين ترتيب،
  هزينه سپس، با کمک حقوق مالکيت معنوی، می توانند همان ماليات دهنده را به پرداخت    ؛ وعرضه می کنند 
ملکولی که تحقيقات ی مثال]،  [برا همان دارويی مجبور کنند که به هزينه خوِد او توليد شده است.    برای استفاده از

دارد که نسبت به ساير بيماری های را در خود  دهد در برابر يک بيماری مؤثر است، نهايتاً اين احتمال  نشان می 
که اولين بار فقط توسط بيماران مبتال به    TNFمهارکننده های  هزينه ی  ،  به عنوان مثالشايع نيز مؤثر باشد.  

برای هر بيمار بود. اما اين داروها چنان تأثير هزار کرون    150تا    100  ،آرتريت روماتوئيد استفاده می شد 
. اکنون بسياری از بيماران مبتال پيدا کرده اند اند که کاربرد بسيار گسترده تری در روماتولوژی    خوبی داشته

. اما عليرغم افزايش تعداد گيرند   قرار میتحت درمان  با همين دارو  روده يا پسوريازيس نيز    به بيماری التهابی
که از همين بيماری   بيمار در سوئد هزار    25تا    20  ،  2011نکرده است. در سال    یتغيير هيچ    قيمت   بيماران

  ميليارد کرون تحت درمان قرار گرفتند. 2.3با هزينه  رنج می بردند 
همچنين می تواند مانع توسعه و کاربرد بيشتر داروهای جديد شود. اين احتماالً در مورد   حق ثبت اختراع

تومور مغزی   ترين نوع  مهاجم  گليوبالستوما،  پيرامون  جديد  دان سوئدی، ش  .صادق است نيز  اکتشافات  يمی 
بالقوه پيدا کرده که بيش از  Lars Hammarstromهامارستروم  الرس   تر از   برابر قوی  70، يک داروی 

می شود. اما اگر اين حق ثبت اختراع توسط يک   دادهشيمی درمانی است که امروزه به اين بيماران سرطانی  
وجود دارد، زيرا اين منحصراً محاسبات تجاری   بايگانیغول جهانی خريداری شود، خطر قرار دادن آن در  



 

  .تعيين می کند  را دارومصرف   و توليد  چگونگی  است که
ها باعث توسعه و    حق ثبت اختراعات در اصل محافظت از سود شرکت های بزرگ است. آن  ،بنابراين

گسترش داروهای جديد و ساير نوآوری های فن آوری نمی شوند. به همين ترتيب، حق چاپ در نشريات علمی 
  کند. عمل می و آثار ادبی و هنری

اثری  ايده است که شخصی که  اين  استفاده  حق چاپ براساس  با  منا  را    ،کرده است   ايجاد عمومی    بعاز 
. هرکسی که بدون رضايت  نيز هست اثر  آن  استفاده از  ی  دارای حق انحصاری تصميم گيری در مورد نحوه  

 از اين اثر استفاده کند مجازات می شود، به وی خسارت می رسد و حتی به زندان می افتد. نويسنده
تو می  را  آثار  از  بسياری  است امروزه  به صفر  نزديک  که  ناچيز  ای  هزينه  با  ديجيتال  فناوری  با    ، ان 
  هزينه   Öreه  اورزيک دهم تا هفت دهم  بيش اسخت يا حافظه    ديسکِ بازتوليدکرد. کپی و ذخيره کتاب روی  

. برای موسيقی، هزينه حاشيه ای تقريباً در همان سطح است. اگر صدم يک کرون است)  اوره يک  يک(  ندارد 
چه توزيع كنندگان امروز برای دسترسی به اين محصوالت غيرمادی پرداخت می كنند مقايسه را با آن هزينه ها  

 ، معلوم می شود كه اين افزايش بين ده هزار تا ده ها ميليون درصد است. کنيم
اين شرکت ها به طور طبيعی برخی هزينه های اضافی دارند. حتی در زنجيره توليد ديجيتال، نويسنده  

بايد    ها  مانند ساير کتاب   کتاب الکترونيکی نيز  دارد برای کار خود در نوشتن کتاب دستمزد دريافت کند.  انتظار
بايد انجام شود و موارد ديگر. اما نيروهای  ويرايش، تصحيح و طراحی شود. توزيع از طريق اينترنت نيز 
توليدی شرايط صنعت کتاب را کامالً تغيير داده اند. نويسندگان می توانند کتاب های خود را طراحی و منتشر 

  روزبروز ناشر    نقش  يجيتال از بين می رود.هايی از توليد و توزيع در انتشارات د   بخش  ؛ بدين ترتيب،کنند 
  تنزل پيدا کرده و تبديل به بازارياب شده است.   بيشتر به يک واسطه

دادن کتاب ها به صورت کاغذی به نفع کتاب های ديجيتال در حال کاهش    قرض در کتابخانه های سوئد،  
ميليون    3ها  اين قرض    سال تعداد   5، اما طی  قرض می دهند   کتاب ميليون    70است. کتابخانه ها ساالنه حدود  
 42با   -کتاب های الکترونيکی بسيار سريع در حال افزايش است    دادن  قرض   کاهش يافته است. در عين حال،

. اگر هزينه ها کمتر باشد، توسعه حتی سريعتر خواهد بود. رسيد   ميليون  2به بيش از    2013درصد در سال  
به طوری که   ،کرون بود، اما اکنون قيمت ها متفاوت است   20  ضیقر  کتاب الکترونيکی  رپيش از اين هزينه ه

  کرون هزينه دارند. 100تا  مورد کتاب های جديد برای هر 
 و ايجاد کند. تقريباً يک سوم فروش کتاب در اياالت متحده    در صنعت کتاب انحصار  آمازون سعی دارد 

ً تقر . بسياری از شود   در اين کشور از سوی اين شرکت انجام می  از فروش کتاب الکترونيکی  درصد   70  يبا
ها را تحت فشار قرار می دهد    وابسته هستند. آمازون آن  بااين شرکت   ناشران کامالً به يک همکاری عملکردی

برخی از   يِد»خر «با حذف دکمه های    اين شرکت   مديريت   تا خود را با رده ها و قيمت های پايين تر همسو کنند.
  افزايش زمان تحويل تا هشت هفته برای کتاب های موجود، ناشران نيز  ، افزايش قيمت برخی ديگر و  کتاب ها

 . اگر آمازون موفق به کسب موقعيت انحصاری شود، اين شرکت می تواند سالمی کنند را مجازات    »لجوج«
خواهيم بود با يک کتابفروشی و ، در حالی که ما مجبور  حسابی حال کند ها با توافق نامه های مالکيت معنوی  

  افزايش هزينه ها و کاهش در کتابخانه های عمومی زندگی کنيم. 
درصد درآمد    71نصف شده است.  مالی  گردش    کُلموسيقی،    دانلود در صنعت موسيقی، از زمان امکان  

جريانی پخش  خدمات  طريق  از  امروز  سوئد  در  فروش   Stream  موسيقی  پيش،  سال  چند  شود.  می    تأمين 
Spotify  در سوئد نيز بيشتر از بقيه بود و به نظر می رسد که حتی بيشتر هم می شود. اسپاتيفای ادعا می کند

کننده    70که   ضبط  بزرگ  های  شرکت  اول  درجه  در  يعنی  حقوق،  دارندگان  به  درآمد  ، EMIدرصد 
Universal  ،Sony   وWarner  نِ که خودشان با شرايط مطلوب از مالکا -اختصاص دارد Spotify  .هستند

هزينه های پخش موسيقی بسيار کمتر از توليد وينيل و سی دی است، اما اين شرکت ها سهم درآمدی را که به 
قبلی  درصد   است، همان  درصد   10تا    6در سوئد    سهم هنرمندانافزايش نداده اند.  ،هنرمندان اختصاص می يابد 

ی درصد   50  خواستارسهم  . انجمن نوازندگان سوئد گرفت   اين هرمندان تعلق می صفحه سی دی به در توليد  که  
  ، سهمی که برای پخش های راديويی اعمال می شود.است 

هربار   برای اوره است) 100(يک کرون سويد  Öreاوره   6حداکثر  صاحبان واقعی هر اثرامروزه 



 

معنوی و فناوری ديجيتال اين امکان  دانلود موسيقی از طريق اينترنت دريافت می کنند. بنابراين قانون مالکيت 
را برای شرکت ها فراهم می کند که تا ابد بدون هزينه های قابل توجه در آينده از ميراث موسيقی بشريت سود 

  ببرند.
، نبرد برای اين بازار بين شرکت های بزرگ در حال شدت گرفتن است. يوتيوب که متعلق به گوگل است 

، رقيب Beatsموسيقی را بدون تبليغات راه اندازی کرده است و اپل قصد دارد  ويدئوهای  پولیِ   يِس اخيراً سرو
 تلفن های همراه، تبلت ها و رايانه های خود نصب کند.  ی را بر روی همه Spotifyمستقيم 

حق چاپ در اين برنامه های تجاری مهم است. اين با مفهوم نبوغ خالق همراه است، اما در حقيقت توليد  
شدن و صنعتی شدن است، که همين امر باعث تضعيف کپی رايت ی  ور فزاينده ای در حال جمعفرهنگی به ط 

که در صنعت کامپيوتر و مخابرات وجود دارد. اين اصل است  همان روشی    ؛ اينتوليدکنندگان واقعی می شود 
مالکيت معنوی در که شخصی که واقعاً ايده جديدی را ايجاد کرده مالک آن است ديگر اعمال نمی شود. حق  

قرارداد کار به شرکت منتقل می شود. پاداش مبتکر فقط حقوق کار انجام شده است. ارتباط اصلی بين خالق 
نتيجه فکری و بهره برداری از آن بسيار ضعيف شده است. در جهان دانشگاه نيز ترتيب مشابهی ارائه شده 

  است.
ی معموالً يک فرآيند جمعی است. اين در گفتگو صورت  مفهوم نبوغ تنها يک افسانه است. کار خالقانه فکر 

اين  تحقيقات،  مانند  تواند درست  قانون مالکيت معنوی می  دانش ديگران است.  بر کار و  می گيرد و مبتنی 
دربرگيرنده ی اما    ،مالکيت خصوصی نتيجه توليد را تضمين می کند [شکل از]  همکاری را پيچيده کند. اين  

و فقط به شکل های جمعی    شدهشخصی و فردی  کمتر  آن کمتر و    [انجام]   که ماهيت ت  استوليد سرمايه داری  
  قابل انجام است.

وقتی جريان درآمد از وينيل و سی دی به کنسرت، ويدئو، تبليغات و کاالهای کلکسيونی تغيير می يابد، 
 New Kids onد  هايی مانن  می شود. گروهتبديل به صنعت بزرگ  توليد موسيقی بيش از هر زمان ديگری  

the Block   ،Backstreet Boys    وSpice Girls  در کره و ژاپن روند حتی  ه اند اوليه اين روند بود   نبيا .
صنعت، از کنترل سخت و   در اين    سرگرمی، يکی از شرکتهای بزرگ.S.M ر  فراتر رفته است. لی سو من د 

استفاده می کند.    K-popهای جديد در کره جنوبی موسوم به    يک برنامه آموزش علمی برای ايجاد موفقيت 
می شوند و در گروه های تشکيل شده توسط اين شرکت قرار می گيرند. مهم است که   غربالستارگان پاپ  

دارد. جوانان همه چيز را می دهند تا به يکی از افراد    هنرمندان زيبا باشند، استعداد موسيقی آنها اهميت کمتری
 Dongهنرمندان  توان از می  ،به عنوان مثال ؛دهند  می تنهم سال  13هايی تا د قراردا هو بموفق تبديل شوند 

Bang Shin Ki/TVXQ     ساله و     13با قراردادRainbow    از   ها  آن  . برخی ازساله نام برد   7با قرارداد
يا سعی می کنند پس از هفت سال   و  زنند   برنمی آيند و دست به خودکشی می برنامه های آموزشی سنگين  پس  

  به دست می آيد. در اين صنعت  موفقيت  هطور ک درست همان ،کار سخت قرارداد را بشکنند 
ن  ميليارد کرو   15جا پول زيادی در گردش است. صنعت موسيقی کره جنوبی به تنهايی حدود    اما در اين

  در سال درآمد دارد. 
سرمايه داری ديجيتالی کار خالقانه را خفه می برعکس،    کامالً   ،موسيقی بهتری به ما نمی دهد   اين روند 

از دست می دهند و   در اين زمينه  پيشرفت واقعی  رکند. اما استدالل های مربوط به کپی رايت قدرت خود را د 
 از قلمرو مالکيت معنوی است. تر آزادسازی کار خالقانه و فکری   داليل قوی

توليد . بشريت به طورکلی  شوند   غارت می  در شرايط توليد سرمايه داری پتانسيل نيروهای مولد ديجيتال
. سودجويی خصوصی از اين ثروت، از طريق قانونگذاری در مورد است گنجينه های فکری و فرهنگی  کننده  

منجر می شود. بيشترين ضربه   اين گنجينه ها    به   دسترسیدر      مصنوعیحقوق مالکيت معنوی، به محدوديت  
اين قوانين   بيش از همه از    مردم جهان سوم،هستند.    دارايی کمیدارای    يا  و  فاقد دارايی  را به کسانی می زند که

  آسيب می بينند. 
توانست در دسترس بشريت قراربگيرد، بی اساس    اين استدالل که اين محصوالت بدون انگيزه سود نمی

است. برعکس، نقش اصلی مردم در پيشرفت های علمی و فناوری، و همچنين توليد گسترده موسيقی در خارج 
نويسندگان با ناشران خود و چاپ براساس تقاضا، نشان می   تالشاز کانال های صنعتی شرکت های بزرگ و  



 

  . بلکه برخالف سودجويی آن ،سرمايه داری - نه به لطف  - اشت ادامه خواهد د دهد که پيشرفت بشر 
برای مبتکران واقعی، به طور معمول کافی است که اين کار درآمد زندگی را فراهم کند. بيشتر افرادی که  
با درآمد ديگران سپاسگزار  برابر  در حوزه های فرهنگی و رسانه ای کار می کنند، از درآمد ثابت ماهانه 

در عوض، بسياری از روزنامه نگاران، بازيگران و ساير فرهنگيان شاغل در حال حاضر اخراج   خواهند بود.
ندرت از حقوق به  است. محققان و تکنسين ها  شده  وخيم  به نحوی    ها    اند و يا می بينند که شرايط زندگی آن  شده

برخوردارند.   نهايی  محصوالت  معنوی  معنویمالکيت  مالکيت  شرکت   حقوق  که  مختص  است  اين   هايی 
هستند، اما   آثار خويش  مستحق  طبق قانوناند. نوازندگان و نويسندگان اغلب    ها استخدام شده  در آن  متخصصان

  بزرگ در معرض آن قرار دارند. در برابر بهره برداری است که توسط شرکت های  ناچيزاين يک محافظت 
در يک جامعه سوسياليستی می توان به طور کامل از پتانسيل فن آوری جديد برای توزيع رايگان آزاد 

  و در عين حال می توان پايه مادی را برای توسعه مداوم فناوری، علم و فرهنگ تأمين کرد.  ؛استفاده کامل کرد 
خواه    دارند. کاهش مداوم هزينه حداکثر توليد   قرار  أثيرات عميقیت  تحت   اما هم اکنون نيروهای توليدی جديد 

همچنان ادامه دارد و بسياری از مطالب فايل ها  به اشتراک گذاری  از طريق  دامه می يابد. توزيع مطالب  اناخواه  
فرهنگی و فکری نيز قبالً در دسترس قرار گرفته است. قوانين جديد و کنترل های دقيق تر نمی توانند اشتراک 

را به طور کامل متوقف کنند. کسانی که توانايی پرداخت هزينه های گزاف به شرکت ها را ندارند   فايلگذاری 
  .  خواهند زد  موانع مصنوعی را دور بپردازند  يا نمی خواهند 

و روش های ديگر سعی در   TTIPو    ACTAشرکت های بزرگ با توافق نامه های بين المللی مانند  
ها  تقويت حمايت از حقوق انحصاری خود در مورد محصوالت فکری دارند. عالوه بر روش های قانونی، آن 

ند سخت افزاری را به مصرف کنندگان تحميل کنند که ها سعی می کن  ترفندهای فنی را نيز توسعه می دهند. آن
که با رمزگذاری محافظت می  [مورد استفاده قرار می گيرد که]  هايی    فقط دسترسی به کتابها ، موسيقی و فيلم

کليد های منحصر به   نياز به  ،می خواهند به مواد دسترسی پيدا کنند   اشخاص   هر زمان کهبدينگونه که    ؛شوند 
مانعی مصنوعی برای حفظ شرايط توليد بيش از حد. به زبان ساده، خواندن شعر يا گوش دادن به   - فرد دارند 

، بدون محافظت از مجوز غيرممکن است. چنين سيستم mp3و    asciiموسيقی در قالب های استاندارد، مانند  
سيستم عامل   ر حال حاضر در بسياری ازد   (Digital Rights Management)های مديريت حقوق ديجيتال  

های رسانه ای ما مانند رايانه ها، تبلت ها و تلفن های همراه / تلفن های هوشمند پيشرفته تعبيه شده است. به 
سيستم اين    ای  ارائه دهنده  از جمله اينکه اگر  داليل مختلف، ما هنوز مجبور به اعمال اين محدوديت ها نشده ايم.

مصرف کنندگان سيستم عامل ديگری را با محدوديت های که    روبرو خواهد شد   خطر  با اين  گيرد بکار  را  عامل  
  کمتری انتخاب کنند.

اما تهديد همچنان ادامه دارد. مانند ساير حفاظت های موجود برای شرايط توليد بيش از حد. در اين شرايط، 
ر آزاد  دسترسی  به  بشريت  نياز  دهيد  اجازه  کنيم:  تدوين  جديد  سياست  يک  بايد  قانونی ما  های  خواسته  با  ا 

  توليدکنندگان واقعی برای تأمين معاش و شرايط مناسب زندگی سازگار کنيم. 
  

يزيکدان هسته ای سابق است و برای دهه ها در زمينه توليد نرم افزار  ف  Dan Jerrestamدرباره نويسنده:  
مقاله با مراجعه به منابع مختلف در اين  در سيستم های جاسازی شده فعال بوده است. نسخه بسيار طوالنی تر  

 در دسترس است. 
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