
مقـاله برگزیـده: کـارگران سـایبری مولـود رو بـه
رشدی از طبقه کارگر – حسین اکبری

بحــث کــارگران ســایبری و آنالیــن موضــوع اســت کــه در ایــن مــوقعیت بایــد بطــور جــدی مــورد تــوجه
اندیشمندان طبقه ی کارگر قرار گیرد. موضوع تشل یاب این دسته از کارگران شاید بیش از هر گروه
دیری از کارگران قابلیت فراروی از قوه به فعل را داشته باشد چرا که ارتباط آنالین این دسته از
کـارگران و شنـاخت آنهـا از امـان رسـانه و یـافتن گـروه هـای هـم صـنف و هـم حرفـه بـه مـدد توانـای و

تخصص که در استفاده از تنولوژی  رسانه ای دارند، در نوع خود ب نظیر و ممتاز است. 
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کارگران سایبری مولود رو به رشدی از طبقه کارگر

پیش از ورود به موضوع این نوشته را تقدیم م کنم به جواد موسوی خوزستان که در سال 1382 با
قلم توانای خود موضوع کارگران سایبری را بنام “کارگران نوین” در نوشتار  “موس” به جای پت؟ در

رسانه های ایران مطرح کرد. امید که هرجا هست؛ سالمت باشد .

 

در سال که کرونا این بیماری عالمیر  بیداد کردهاست، طبقه کارگر جهان شاهد مولود رو به رشد و
بالغ شونده ایست که از سوی روشنفران این طبقه تالش برای هویت بخش و شناخت جایاه آن از

اهمیت بیش از گذشته برخوردار شده است.  

بسیاری از مقاالت که در ارتباط با این هویت بخش منتشر مشود و به فارس برگردان شده است و یا
بوسیله پژوهشران چون آقای سعید رهنما به آن پرداخته شده و ذیل عنوان “اقتصاد دانش بنیان”
توضیح داده مشود تا هم بیانر شیوه نوین اقتصاد سرمایهداری در عصر دیجیتال باشد و هم نشان دهد
که نیروهای مولده در اقتصاد دانش بنیان از چه ویژگ و جایاه برخوردارند و در نهایت تلیف آنها در
طبقه کارگر روشن گردد و به تبع آن سازمانده مبارزاتشان همپای مبارزات دیر بخش های طبقه

کارگر دیده و درک و حمایت شود.

واقعیت آنست که از سالها پیش این موضوع ذهن من را به به خود معطوف داشته است و اولین گفتو
در این باره در میزگرد اجتماع با عنوان ” توسعه تنولوژی و تحول نیروی کار در ایران ” به کوشش
آقای جوادموسوی خوزستان در کتاب توسعه  شل گرفت که آنهم به خاطر مقاله ای به قلم آقای
خوزستان در کتاب کارمزد با عنوان “موس” به جای پت؟ نوشته شده بود. جلوتر به آنچه در این گفتو

بنطرم آمد خواهم نوشت.

بعدها بنا به ضرورت های اشارات به موجودیت کارگران سایبری (نه مشخصا تحت این عنوان) شده
است. اما آنچه موجب گردید بطور مشخص این تحول اساس را در طبقه ی کارگر دیده شود ناگزیر از
نقش است که کارگران در تولید و خدمات اجتماع در اقتصاد دانش بنیان دارند و آنجا که زندگ تحت
تاثیر دنیای رو به گسترش دیجیتال سامان م یابد و هرآنچه در فرایند تولید و مصرف مشاهده مشود به
نوع همراه با این تاثیر گذاری فزاینده است . مارا وا مدارد که موجودیت کارگرِ سایبری و اشال

مختلف خودنمای آن را به درست درک کنیم و بشناسیم.

پیش از هرچیز باید گستره بارگیری نیروهای کار را در روابط کار در این عرصه شناخت تا روشن شود
در چه عرصه های این نیروها، کارگر سایبری شناخته مشوند. اگر بطور کل انواع کار را بر دو بخش
تولیدی و خدمات تقسیم کنیم دریافت این موضوع که کارگر سایبری در نوع تولیدی کار چه کسان را
شامل مشوند کم آسانتر است، زیرا همه کارگران را که در خدمت تولید کاالی در ارتباط با نوع
خاص از تولید فعالیت دارند به اعتبار نقش مستقیم انها در ایجاد ارزش بهتر میتوان شناخت به عنوان
مثال کلیه طراحان و برنامه ریزان مزد و حقوق بیرکه دارای مهارت و تخصص و خالقیت کار با
ابزارهای نوین تنولوژی را دارند، با گستره ای در همه ی رشته های صنعت از ذخایر و معادن گرفته



تا صنایع پتروشیمیای ، کارحانجات صنایع فلزی و موتوری و صنایع پالستی، خطوط فرآوری و تولید
دارو ،صنایع بسته بندی، انواع واحدهای تولید و ساخت کشت و هواپیما و خودرو گرفته تا صنایع مادر
و امانات و وسایل تولید انرژی و توربین ها و ژنراتورهای تولید برق و غیره، میدان فعالیتِ کارگران
سایبری هستند و در بخش خدمان نیز فعالیت چشم گیر این نیرو برای تسهیل و سرعت گردش کاال و
خدمات و سایر کارها دراین رابطه که منجر به خلق ارزش مگردد، قابل تسری است . شاخص ترین
فعالیت این نیروی کار را م توان در سیستم مسافرت در شهر ها و بین شهری با شرکت های چون
اسنپ و تبس کشور خودمان شناخت . این اما در بخش های ارائه خدمات به فعالیت های بیشتر یدی
ک به خدمت شرکت های خدمات موتوری ها و رانندگان خودروهای کند که انواع پی هم سرایت م
گردد . شاید بتوان در بخش خدمات بسیاری از عرصههای شناحته شده ولآیند را نیز شامل م در م
پراهمیت در ایران را به زودی شاهد نبود اما در جهان بزرگترین شرکت های که به غولهای رسانه ای

معرف حضور کارگران بیشماری در دل خود هستند.

باید بهکوشش جواد موسوی خوزستان ش اگر بخواهم به پیشینه این بحث بطور مختصر بپردازم ب 
در در شناساندن این موضوع مبداء و بررس های آغازین هویت شناس کارگران جدید بدانم.

در میزگرد توسعه تنولوژی و تحول نیروی کار در ایران در پاییز 1382 گفتو به دنبال انتشار نوشته ی
خود مناظره گر آقای خوزستان برای تعیین هویت بخش از نیروی کار که به جای   “ ُپت“، “موس” و
کامپیوتر در دست داشت گفتوی بین حاضرین در گرفت و این پرسش محور اصل میز گرد بود  که

آیا موس به جای پت نشسته است؟ و آیا این جانشین مفروض است یا نه؟

آنچه در آن میزگرد از سوی من مطرح بود ، پرداختن به این موضوع  بود که:
ما وارد بحث شده ایم تا هویت طبقات نیروهای جدید موجود در بازار کار را بازشناس کنیم  نیروی
جدید وارد شده در بازار کار هویت دیری جز هویت کارگری ندارد.  عنوان دادن کارگر نوین هم به این
نیرو به دلیل نوع ابزار پیشرفته تنولوژی آن عنوان درست نیست چرا که درک مارکس از نوین بودن
طبقه کارگر نه تغییر ابزار وی که به شناخت و درک درست شیوه مبارزات صنف و طبقات اوست.
همانونه که اتوماسیون به حذف کارگران منجر نشد  تنولوژی دیجیتال هم تغییری در ماهیت این نیرو

نم دهد.

که: کارگران نیروهای هستند که با عرضه ی نیروهای فری و یدی و توامان این دونیرو به خدمت تولید
ارزش در م آبند. گرچه تعریف این نیرو درگذشته چیز دیری بوده است اما از دیدگاه مارکس و انلس
باتوجه به آنچه در مانبفیست شاهدیم تعریف از طبقه کارگر و سرمایه دار با قید زمان معاصر همراه
بـوده اسـت . بـوروازی معاصـر و یـا پرولتاریـای معاصـر و ایـن بـدان معناسـت کـه هـم بـورژوازی و هـم
پرولتاریا تابع دیال تی و تامل خواهندبود  و طبعا بهر میزان که بورژوازی و تالش او برای خلق
ارزش افروده از راه استثمار طبقه ی کارگر پیچیده تر گردد طبقه کارگر نیز با دگر گون های شامل این

تامل خواهد شد.

آنچه موجب نشد تا این تحول در طبقه ی کارگر بطور جدی مورد توجه بیشتری قرار گیرد موضوع
کمیت این بخش از طبقه ی کارگر و عدم جذب آن در تاثیر آن در مبارزات صنف طبقات کارگران و



بود. بیشتر متاثر از کمیت این نیروی کار که با ابزار های نوین کار م کنند چنین استنباط وجود
داشت  که گویا این پدیده ماوس به دستان جایاه کلیدی ندارند. اما امروزه به ویژه با پاندوم گرونا
این امر نه تنها از نقطه نظر کم که از نظر کیف نیز اهمیت بسیار جدی پیدا کرده است و م تواند این

نوید را بدهد که در آینده پ از کرونا عم سازمان کار را از خود متاثر سازد.

اکنون آنچه دیده م شود این است که مارگران بسیاری که دارای ابزار اولیه کار  (انواع کامپیوتر  از
کامپیوتر های پیشرفت تا حت ی گوش پیشرفته) را در اختیار دارند م توانند به حساب خود  ول به

سود کارفرمایان وارد بازار کار شوند و بادریافت نوع خاص از دستمزد های توافق کار کنند.

از آنجا که ممن است کسان بویند چون این دسته از نیروهای کار خود صاحب ابزار هستند پس جزو
طبقه کارگر قرار نم گیرند و مثال خویش فرما محسوب مشوند و در اقشار و الیه های میان و خرده

بورژوای هویت م یابند  تالش م کنم نادرست این نسبت هویت را نشان دهم.

از دیدگاه من این دسته از نیروهای کار بخش از کارگران هستند که هم خود و هم ابزارشان مورد بهره
ــز ــا نی ــزار آنه ــه از اف ــتند ک ــد هس ــارگران افزارمن ــا ک ــن ه ــرد. ای ــ گی ــرار م ــان ق ــرداری کارفرمای ب
استفاده(استثمار)  مشود و بابت آن هیچ مبلغ نیز به کارگر پرداخت نم گردد این هزینه ها بطور
معمول در بناه ها وجود دارد و با بار گیری کارگران افزارمند این هزینه ها از کافرما ساقط میشود.

تعدادی از آنها را به شرح زیر م آورم:

هزینه مصرف انرژی (از هر نوع)

هزینه ی خرید آن ابزار که نیروی کار دارنده ی آنست

هزینه ی تعمیر و مراقبت دوره ای و یا تعمیرات تصادف

هزینه ی خرید ابزار های جانب مثل انواع نرم افزار ها

هزینه ی خرید اینترنت برای آنالین بهنام

خرید  وسایل حمل ون قل در کارهای شبیه اسنپ در حوزه های حمل مسافر و کاال و غیرو و همه ی
هزینه های مترتب بر تعمیر و نهداری و عالو بر آن عوارض و مالیات بر آن امان سرمایه ای

اینها و هزینه های نامرع دیری که کارگران افزارمند از حساب خود ول به سود کارفرما م پردازند
که در گذشته و هم اکنون هم در فابری های که این نیروها را در محل کار شاغل هستند؛ به وسیله خود
صاحبان سرمایه تامین مشده  و م شود. از طرف  آن ویژگ را که ی خویش فرما یا سرمایه
انات در یشود از کارگران افزارمند پیشاپیش ستانده شده  است چرا که این ام دارخُرد را شامل م
بازه زمان از دست خواهد رفت و به آن جهت که کارفرما هیچ تعهدی در قبال تامین آن برای کارگر
ندارد و از سوی دیر میزان دستمزد پرداخت امان سرمایه ای (پس انداز الزم) را برای کارگر افزار مند

به راحت فراهم نمسازد  در نتیجه ط مدت ممن است این امان نیز از دست برود .



موضوع دیری که در این گونه روابط کار فاقد آنست ؛ نبود تعهدات قانون است که بطور مشخص از
طریق قوانین موجود م تواند برای کارگران شاغل در بناه بار بسته شود ؛ موضوع بیمه ، آسیب ها و
بیماری های شغل ، سخت کار و نبود همه ی امتیازات که در بناه وجود دارد ول این کارگران ازآن
محروم هستند . و چنانچه بخواهند بخش از این امتیازات را برای خود ایجاد کنند نیز باید هزینه اش را
از محل همان دستمزدناش از قرارداد تامین کنند . در چنین شرایط کدامین امتیاز موجود م تواند
اه (محل کار از کارگاه و کارحانه گرفته تا کارگاه های غیر ثابت خدماتزین امتیازات کار در بنجای

و ….) گردد ؟

با وجود بیماری کرونا حت کسان که در محلهای کار مشغول فعالیت بوده اند وناچار از دور کاری
شده اند نیز به تدریج با ورود به قرن جدید یعن از سال1400 به این سو متوجه م شوند که کارفرمایان
از پرداحت حق بیمه های آنان سر باز زده اند و خود بخود به شیوه ای با این نیروها ادامه ی کار م
دهند که عمال آنها را از قرار دادهای رسم موجودشان خارج و در شرایط جزحضور در محل کار از
کار آنها بهره برداری کنند. این گونه برخورد های ظالمانه در کارهای خدمات به ویژه در امور فرهن به
شدت رایج گردیده است از معلمان حق التدریس در مدارس خصوص تا بناه های نشر کتاب و کلیه

کارگران که امان کار آنها به صورت دورکاری و در منازل به ناچار فراهم گردیده است .

بحــث کــارگران ســایبری و آنالیــن موضــوع اســت کــه در ایــن مــوقعیت بایــد بطــور جــدی مــورد تــوجه
اندیشمندان طبقه ی کارگر قرار گیرد. موضوع تشل یاب این دسته از کارگران شاید بیش از هر گروه
دیری از کارگران قابلیت فراروی از قوه به فعل را داشته باشد چرا که ارتباط آنالین این دسته از
کـارگران و شنـاخت آنهـا از امـان رسـانه و یـافتن گـروه هـای هـم صـنف و هـم حرفـه بـه مـدد توانـای و

تخصص که در استفاده از تنولوژی  رسانه ای دارند، در نوع خود ب نظیر و ممتاز است.

 

* تصویر طرح پشت  جلد چهارم و پنجم کتاب “کارمزد” است .
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