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شود اولین اعتصاب در بخش ی اسنپ را میهای شبکهموتوریاعتصاب پیک
1اقتصاد برخط 2در ایران قلمداد کرد   «برخطنیروی کار ». اهمیت این پراتیک 

ها در این بخش اقتصادی و فروافتادن تنشباالگرفتن در این است که نشان از 
های پذیر و آزادانه دارد که اقتصاددانونگار کار انعطافنقشهای خوشپرده

. خود نیروی کار، خود کارگران دادنداش را میبازار آزاد و کارفرمایان وعده
 یکشانهاین بخش، اولین کسانی هستند که با سازوکارهای بهره

دهند. شوند و به آن واکنش نشان میدارانه مواجه میوکارهای سرمایهکسب
ی اقتصادی ها حول این الیههر چند پیش از این و متأثر از باالگرفتن بحث

ی این موضوع انجام هایی در ایران دربارهداری در اروپا پژوهشبازار سرمایه
3شده است اما این پراتیک تازه کل فضای موجود را دگرگون خواهد کرد و  

به جنبش در خواهد  بخش اقتصادیتر را در این نفعهای ذیآرام گروهآرام
  آورد.

 ۲۰۰۸خواهم کمی از ابعاد این بخش اقتصادی نوپدید ـ از در این نوشته می
شمسی در ایران ـ را واکاوی  ۹۰ی تا امروز در شمال اقتصاد جهانی و از دهه

ی بروجنی که با تیزبینی کنم به خسرو صادقکنم. این نوشته را تقدیم می
اش تالش بسیاری را برای واکاوی این بخش سیاسیانتقادی اقتصادی

این نوشته شکل ادای دین هم دارد دارانه در ایران انجام داد. اقتصادی سرمایه
است که  پرونده و مقاالتیچرا که بخش بزرگی از مواد و منابع آن برگرفته از 

                                                           
1 GIG economy  

دهی و اعتراض زده بودند اما اعتصابی در این سطح و با این گان اسنپ دست به سازماندپیش از این رانن 2
 قدرت روی نداده بود

ی رانندگان اسنپ یا ی شهره شفیعی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دربارهنامهبرای نمونه پایان 3
ها. کتابی را که یا در دیگر مجالت و روزنامه« اقتصاد گیگ )برخط(»ای در مجله قلمرو رفاه درباره پرونده

 ندیدم.  شکلی متمرکز بر این موضوع نوشته شده باشد، به زبان فارسیبه
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کرد، سفارش داد و نقشی اساسی در  اپیدی قلمرو رفاه خسرو در مجله
این پرونده و آن مقاالت هنوز هم از منابع مهم در ها داشت. شدن آنفراهم

 واکاوی سطوحی از اقتصاد برخط در ایران اند. 
 

 اقتصاد برخط های نوپدیدویژگی
 بخشاز « شکلی دیگر»اقتصاد برخط، برخالف تصور برخی که آن را صرفًا 

در چارچوب مناسبات و دانند، هر چند میدارانه اقتصاد سرمایه خدماتی
های نوپدید و تازه کند اما دارای ویژگیکار میدارانه سازوکارهای سرمایه

های های شکلها توجه کرد. درواقع در این بخش نطفهباید به آناست که 
ای شده را، در سطح خرد اقتصادی و در گسترهداری جهانیآینده سرمایه
داری، های خاص این بخش اقتصاد سرمایهبینیم. ویژگیمحدود، می

، تکمیل دارانهافزایی سرمایهی مناسب برای ارزشترین آیندهشکلی، محتملبه
بسا دهد. اقتصاد برخط چهبهتر چرخه سود و ارزش اضافی، را نشان می

لی و ی مامایهحساب و کتاب سرهای بیخیزی برای سودبریسرزمین حاصل
 صنعتی باشد. 

اولین ویژگی متمایز این است که نیروی کار صرفًا توان کار بدنی و ذهنی خود 
ابزار تولید را هم  از بخشی شود کهوادار می بلکه فروشدبه کارفرما نمی را

ی اسنپ و هر پیک موتوری هر راننده (.۱۳۹۷)نک. شفیعی،  کندتأمین می
وچرا برای استخدام چوناش شرطی بیداند که خودرو یا موتورسیکلتمی

خواهد که بنیان نمیوکارهای اقتصاد دانشاست. کسی هم از این کسب
ی نمونهدارهای قدیمی باید ابزار کار کارگران را تأمین کنند. همچون سرمایه

تواند ما وار میشکلی نمونهاش بهه ازقضا بررسیبین المللی آن اوبر است ک
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وکارهای اقتصاد برخط آشنا کند )نک. شاپیرو، را با ماهیت بسیار از کسب
۱۳۹۷ .) 

، یعنی و از این طریق به ویژگی دوم تر بپرسیماما بگذارید پرسشی متقدم
: آیا نیروی کار شاغل در این بخش را بپردازیم کارفرمایی، آنشکل خرده

دهد که اند؟ پیچیدگی هر پاسخی به این پرسش نشان میشود کارگر خویم
داری به چه معناست. درواقع اگر کارگر، ی اقتصاد سرمایهنوپدیدی این حوزه

اش، این کارکنان جدید باید تعریف، خودش بود و توان کار بدنی و ذهنیبنابه
هره ببرند و این چیز چیز بیشتری را وسط بگذارند تا بتوانند از این اقتصاد ب

1«هابخشی از دارایی آن»بیشتر  ـ خودرو، موتورسیکلت، رایانه شخصی و  
ازهرچیز ماهیت مشاغل جدید بیش»ها ـ است. نکته این است که مانند این

(. ۱۳۹۷شفیعی، )« کندتکیه می« مثابه واحد تولید ارزش اضافهافراد به»بر 
شکلی سوبژکتیو و کارگر تنها به به معنای آن است که اگر« تا حدی»این 

شد )قرارداد خریدوفروش آزادانه( در دار مستقل فرض میانتزاعی از سرمایه
تا حدی »شود این کارکنان را جا سطحی ابژکتیو هم یافته است و واقعًا میاین

شدت بههنوز هم « استقالل»دارانه فرض کرد. این از بنگاه سرمایه« مستقل
نون شواهد بیشتری برای آن وجود دارد. به عبارتی هر یک تخیلی است اما اک

های بنگاه»کنند: عمل می« فرماشکلی خویشبه« »ظاهراً »از این کارکنان 
به « کارگر»اقتصادی همچون اسنپ در تعاریف و تبلیغات رایج با تبدیل 

ها این شوند. ادعای آنو استقالل نیروی کار برجسته می« کارفرماخرده»
خواهد کار کند و تواند هر زمان و هر مقداری که میه نیروی کار میاست ک

در صورت تمایل از کار دست بکشد. این ادعای انعطاف هم به زمان کار و 
                                                           

چه مالک این دارایی باشند چه در ازای مبلغی به شکل موقت مالک آن شده باشند )آن را اجاره کرده  1
 باشند(. 
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درستی این درواقع به (.۱۳۹۷)شفیعی، « گرددهم انتخاب شغل بر می
1تسهیمی»چیزی نیست جز اقتصاد  کارگر سابق را به « گویی»؛ اقتصادی که «

دار فعلی )مشارک در فعالیت اقتصادی( تبدیل کرده است. هر چند در سهام
، چنین (۱۳۹۸)نک. اطهاری،  بینهای خوشویژه آدممیان کسانی، به

این مناسبات و سازوکارها شود اما اقتصادی به اقتصاد مشارکتی شناخته می
داری یهشاید بشود گفت که سرماد. نعماًل هیچ ربطی به مشارکتی واقعی ندار

توان نشان رود اما میجهانی دارد با سر به سمت چنین مناسباتی شیرجه می
 رسد. داد که دست کم در چارچوب این مناسبات، خیری به نیروی کار نمی

صرفًا قراردادهای موقت کاری. ثباتگردد: بیویژگی سوم به شکل کار بر می
ی میان کارگر و کارفرما را تغییر دادند اما اقتصاد برخط شکل حقوقی رابطه

در حالی که درواقع شاغل در کرده است. عمیقًا ماهیت این رابطه را دگرگون 
این بخش وسیعًا وابسته به نهاد کارفرمایی است شکل رابطه به صورتی است 

اد دو کارفرمای مستقل است. که قرارداد میان کارگر و کارفرما از جنس قرارد
چیز را دست کم برای کارکنان دگرگون کارفرمایی عماًل همهاین شکل خرده

بر دوش اوست و کارفرمای اصلی هیچ ی مسئولیت کند. از یک سو همهمی
کاری و تأمین شرایط تعهدی نسبت به برآوردن مواردی مانند بیمه و اضافه

و از سوی دیگر، در عمق و پشت این ظاهر برابرانه،  هامناسب کار و مانند این
وابسته است که  اصلی ای به بنگاه کارفرماییبه همان اندازهکارفرمای ما خرده

و « اوبر»شود در تجربیات رانندگان شرکت این همه را مییک کارگر ساده. 
وجه (. ۱۳۹۷و شفیعی،  ۱۳۹۷دید. )نک. شاپیرو، « اسنپ»همچنین 

ی فعالیت در اقتصاد برخط تنها یک ویژگی از شکل کار را انهکارثباتبی

                                                           
1 Sharing economy  
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شکلی مضاعف نیروی کار دهد، شکل دیگر آن چیزی است که بهبازتاب می
 پذیری. شکند: انعطافرا در هم می

ه بپیوند دارد: از یک سو ، به مثابه ویژگی چهارم، دو وجه همیپذیرانعطاف
از سوی دیگر به معنای در مهارت است و  یپذیرمعنای انعطاف

توان بازتابی از را میپذیری در مهارت انعطافپذیری در زمان. انعطاف
های ساده و امکان تر به مهارتهای تخصصیشدن مهارتفروکاسته

کارگیری نیروی کار در فرایندی تولیدی و خدماتی گوناگون با کمترین به
داری متأخر ژگی سرمایههزینه بازآموزی یا بدون آن در نظر گرفت. این وی

آید پذیری در مهارت امتیازی برای نیروی کار به حساب میاست که انعطاف
کند، در ظاهر رها میپذیری، او را در همان حالی که بهو همین انعطاف

اما کند. تر اسیر میها در ازای مزدی پایینفعالیتخردهای از گستره
ن ناورشدن آن که چه بسا آرزوی کارگرااصطالح شپذیری در زمان و بهانعطاف

ه چی هجدهم و نوزدهم و حتا بیستم میالدی بود اکنون به راهی برای هر سده
ترکردن زمان فراغت نیروی کار و نه کاستن از شدت کار که کوچک
ها یند نه تنااین فرکردن این شدت در تمام طول روز تبدیل شده است. گسترده

برای شکلی جالب به آن افزوده است. ته بلکه بهافزایی نکاساز روند ارزش
کند. یک وکارهای برخط این شناوری زمان نمودهای عجیبی پیدا میکسب
تواند دست از کار بکشد ای که اراده کند مییا پیک اسنپ در هر لحظه راننده

شدن شدید از درآمد داند که این به قیمت کاستهاما خودش خوب می
دارای امتیاز »شود که ی رانندگانی تمام میتادن از چرخهافامروزش و بیرون

شوند. این نمود آیند و از امتیازهای ویژه برخوردار میبه حساب می« باال
 کند. رو میوکارها روبهآخری ما را با ویژگی دیگری از این کسب
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به مسأله نظارت مربوط است. شکل نظارت در این اقتصاد ویژگی پنجم 
تر پیدا کرده است. برای نمونه «کارآمد»تر و شکلی پیچیدهبرخط هم 

 تحت را رانندگان ( عملکردDeliverooغذایی ) مواد تحویل شرکت»
 ریانبه مشت را« دسترسی اولویت»عنوان  تحت ایگزینه و دارد نظارت خود

 دماتخ که کنند انتخاب کسانی را خدمات، انتخاب هنگام تا کندمی عرضه
 که گویدمی راوب شرکت حال، این با. کنندعرضه می را تریباکیفیت و ربهت
 است. این کاالها ترایمن و بهتر ارسال برای تنها هامراقبت ها ونظارت این

 رانندگی زمان هایاز عادت رانندگان تا گیردمی قرار استفاده مورد اطالعات
گاهی خود  خواهدن آنها دهآین سفر هایدر درخواست تاثیری و کنند پیدا آ

انندگان ی ردهد و تجربهاش نشان میسانر در نوشته (.۱۳۹۸)سانر، « داشت
 چیزی حقیقت نینچکه  کندتأیید میفود های موتوری اسنپ و اسنپپیک و

ن مایاکارفرندارد و این اطالعات مستقیمًا چارچوبی نظارتی و تنبیهی برای 
 کند. اصلی فراهم می

رو باشیم که دارای اند که با فرایند کاری روبهها باعث شدهی این ویژگیهمه
های کار خدماتی پیش از خود باشد و همین الزم تمایزهایی جدی از شکل

فود توجه بیشتری نشان آورد که به اعتصاب رانندگان پیک موتوری اسنپمی
 دهیم. 

 
 اقتصاد برخط  فرودستکارفرمایان خرده

پرکن رغم عنوان دهانعنوان باال موجب تعجب شود اما به احتماالً 
اقتصاد برخط  پایینیهای رانندگان پیک موتوری یکی از الیه، «کارفرماخرده»

مربوط  فرودستیها هم به همین اعتراض و اعتصاب آندهند. را تشکیل می
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ها ی کمتری برای آننسبت به دیگر رانندگان تعرفه گویند کهها میت. آناس
1شودمحاسبه می  . 

ی فرودست جا بگویم. وقتی از کلمهرا در این ی مهمکتهبگذارید یک ن
 کنم، باید در نظر بگیریم که این لزومًا با درآمد خالص ایناستفاده می

 رئیس ،عبدالرزاق مهرادخواهم مانند کارکنان مربوط نیست. نمی
 هایپیک یهماهان درآمد میانگین»، ادعا کنم که فود اسنپ یمدیرهئتهی

( بلکه ۱۳۹۹)مختاری، « است تومان میلیون ۱۲ تا ۶ بین اکسپرس اسنپ
کید کنم که فرودستی در اینجا را نباید با تهیمی دستی خواهم بر این قضیه تأ

 اشتباه گرفت. 
 یبرااعتراضی است  ظاهراً  )اکسپرس( اسنپاعتراض رانندگان پیک موتوری 

ها نیست. درست است که اما قضیه به این سادگی «دستمزد»نه « سهم کار»
های طبقاتی همچون روابط ی زیادی به بازتعریف جایگاهکارفرمایان عالقه

حقوقی روشن و مشخص دارند اما در واقعیت با چیزی چنان سرراست 
ها را نیروی کار به باید آندهد که شان مینرو نیستیم. و همین هم روبه

ت پرداخ« دستمزد»ها حساب آورد چرا که هر چند به معنای دقیق کلمه به آن
 زدبگیر شرکت کارفرمایی هستند. مشود اما عماًل نمی

آورد که این شکل خاص از کار در چارچوب قانون کار تعریف و این الزم می
ای نیاز های سندیکاییکلدرواقع به قانون کار و طبیعتًا تشگنجانده شود. 

ها این شکل خاص از کار پشتیبانی شود. خصلت است که در آن

                                                           
 موتوری هایپیک یا «اکسپرس اسنپ» هایپیککه دالیل دیگری هم مطرح شده است ازجمله این 1

 قرار «باکس اسنپ» زیرنظر که اندزده دست اعتصاب به دلیل این به فوداسنپ غذای سفارش مخصوص
 مهراد. البته این موضوع را کنند پرداخت شرکت به کمیسیونی خود درآمد از باید صورت، این در و اندگرفته

 رد کرده است.  فود اسنپ یمدیرههیئت رئیس عبدالرزاق،
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تواند موجب شود که کارکنان این آن می« تسهیمی»و « کارفرماییخرده»
این نوع یابی سندیکایی نداشته باشند اما اقتصاد عالقه )یا توجهی( به تشکل

یشروی ایدئولوژیک و یابی اهمیتی اساسی برای جلوگیری از پاز تشکل
 نهادی سرمایه دارد. 

 
 راگیرترفی «قانون کار»یابی و تشکلگام اول: 

ی توان بر خصلتمیموقتًا که  داداعتصاب رانندگان پیک موتوری اسنپ نشان 
باره بر این خصلت کردن یکغلبه کرد اما غلبه که در باال به آن اشاره کردم،

ساز، ی مداوم بر مناسبات بیگانهوجه به معنای تالش برای غلبههیچبه
ًا به مای . درک این ضرورت صرفنیستداری فرساینده و ایدئولوژیک سرمایه

داری اختصاص ندارد، نیروی کار شمال هم نیروی کار جنوب جهان سرمایه
به  یاقتصاد برخط دریافته است که باید فکر درپیهای پیجدر مواجهه با مو
های تغییر تکنولوژیکی که به بحث»موضوع این است که حال خود کند. 

ه ک، همانطور دامن زده شدنیپایان کار و اوبر، یونفعلی حول اتوماس
جاد که در نتیجه تیلوریسم ایـ تواند وضعیت غیرانسانی فضای کاری را می

 منجر «شرایط کاری انسانی»تواند به اتخاذ تر کند، میوخیم ـ شده است
راه هم نیست اما (. این، امید خوشایندی است و بی۱۳۹۸)سوپیو، « شود

 وخم در پیش رو وجود دارد. مسیری پرپیچ
یابی و ضرورت تشکلشک بدون ، در گام اول،چه ضروری استآن هرحالبه

وضعیت غیرانسانی فضای »وی آن ی است که جل«قانون کار»دهی به شکل
تواند بســط قانون کار می اصالحیرط برای چنین اولین ش»را بگیرد: « کار

 استقاللگیرد که  بر فراتر از کار استخدامی باشد تا تمامی انواع کاری را در
در حال احیای  آپیاستارتدیجیتال و مدل  انقالباقتصادی دارند. امروزه 
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اما در اند های کوچکامید به توانمندسازی از طریق خوداشتغالی و تعاونی
تقل و خوداشتغالی وابسته در حال بین خوداشتغالی مس خط تمایزواقعیت، 

هستند که تا حدود  ایبندهای وفاداریوو کارگران در قید استمحوشدن 
مین است: درک پیچیدگی نکته ه)همان(. « کاهندآنها می استقاللاز  زیادی

شدن بیشتر کار جلوگیری از کاالیی برایو کنش  و نوپدیدی این شکل از کار
  برخط. 

 
 سخن آخر
ی ورود به دورانی تازه و پیک موتوری اسنپ نشانهرانندگان اعتصاب 

« ی طبقاتیمبارزه»ی کلمهاست. مبارزه طبقاتی  یهای تازهپدیدآمدن شکل
گاهانه و شکلی آن، به معنای مبارزهوارهرا نه در شکل بت یافته و ای آ

دار، بلکه در معنای هر شکلی از ی سرمایهی کارگر علیه طبقهدار طبقهبرنامه
برم. دارانه به کار میدار طبقاتی در چارچوب مناسبات سرمایهتعارض ریشه

باتی ی آغازی باشد برای کندوکاو در مناسب باید نقطهبه این معنا این اعتصا
به هر حال شکلی »توان آن را ذیل لوحانه میتازه؛ مناسباتی که هر چند ساده

ها هایی دارند که آنتعریف کرد اما عمق و ویژگی« دارانهاز مناسبات سرمایه
 این کند و همین تمایز، توجه به نیروهای نوپدیدی را که دررا متمایز می

 کند. یابند، ضروری میبالند و سوژگی میگیرند و میمناسبات شکل می
 این اگر در این یادداشت توانسته باشم در کنار تالش برای واکاوی ماهیت

 «آن تمایز»ها را به ها و نگاهاعتصاب و نیروهای درگیر در آن، حتا کمی توجه
 ام. دادهجلب کرده باشم، کار خود را انجام  «این ضرورت»و 
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 منابع 

؛ منتشره در مجله قلمرو «پذیریثباتی و انعطافبی»(؛ ۱۳۹۷هره )شفیعی، ش
   ۱۳۹۷، دی ۴۵رفاه، شماره 

ی نیکزاد ترجمه ؛«ی تاریک اقتصاد آنالیننیمه»(؛ ۱۳۹۷شاپیرو، آوی آشر )
   ۱۳۹۷، دی ۴۵منتشره در مجله قلمرو رفاه، شماره  زنگنه

ا ؛ در مصاحبه ب«دانش، پیشران توسعه اقتصادی»(؛ ۱۳۹۸اطهاری، کمال )
   ۱۳۹۸؛ فروردین و اردیبهشت ۴۸-۴۷ی ی قلمرو رفاه؛ شمارهجلهم

ی آزاده ؛ ترجمه«سازانسان ابزارساز، ابزار انسان»(؛ ۱۳۹۸سانر، امین )
 و؛ فروردین ۴۸-۴۷ی ی قلمرو رفاه؛ شمارهمجله شعبانی؛ منتشره در

   ۱۳۹۸اردیبهشت 
« چیست؟ فود اسنپ هایپیک اعتصاب دلیل»(؛ ۱۳۹۹مختاری، فاطمه )

زومیت به نشانی  ی اینترنتیمجله منتشره در
https://www.zoomit.ir/tech-iran/365469-snapp-food-
express-delivery-strike/  

ی بهنام ؛ ترجمه«ویکمقانون کاری برای قرن بیست»(؛ ۱۳۹۸سوپیو، آلن )
فروردین و اردیبهشت ، ۴۸-۴۷ی مارهشی قلمرو رفاه ذوقی؛ منتشره در مجله

۱۳۹۸   
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