ﻣﻘـﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه :ﮐـﺎرﮔﺮان ﺳـﺎﯾﺒﺮی ﻣﻮﻟـﻮد رو ﺑـﻪ
رﺷﺪی از ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ – ﺣﺴﯿﻦ اﮐﺒﺮی
ﺑﺤــﺚ ﮐــﺎرﮔﺮان ﺳــﺎﯾﺒﺮی و آﻧﻼﯾــﻦ 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 آﻧﻼﯾﻦ 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.

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  1382ﺑﺎ
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؛ ﺳﻼﻣﺖ 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 ﺗﻼش ﺑﺮای ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﯾﺎه آن از
اﻫﻤﯿﺘ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻘﺎﻻﺗ 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 ﮐﺎﻻﯾ 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 ﺧﻼﻗﯿﺖ 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 ﭘﻼﺳﺘﯿ ،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 ﮐﺎﻻ 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
ﻫﻢ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﭘﯿ ﻣﻮﺗﻮری ﻫﺎ و راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدروﻫﺎﯾ ک ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗ
در ﻣ آﯾﻨﺪ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮔﺮدد  .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺣﺘﻪ ﺷﺪه وﻟ
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.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﭙﺮدازم ﺑ ﺷ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ ﺟﻮاد ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧ
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  1382ﮔﻔﺘﻮ 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 ﺗﻼش 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 ﻣﺜﻼ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮﻧﺪ و در اﻗﺸﺎر و ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧ و ﺧﺮده
ﺑﻮرژواﯾ ﻫﻮﯾﺖ ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﻼش 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
ﺑــﺮداری ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾــﺎن ﻗــﺮار ﻣــ ﮔﯿــﺮد .اﯾــﻦ ﻫــﺎ ﮐــﺎرﮔﺮان اﻓﺰارﻣﻨــﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ از اﻓــﺰار آنﻫــﺎ ﻧﯿــﺰ
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 آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻬﻨﺎم
ﺧﺮﯾﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ ون ﻗﻞ در ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﻨﭗ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﮐﺎﻻ و ﻏﯿﺮو و ﻫﻤﻪ ی
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﻬﺪاری و ﻋﻼو 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
دارﺧُﺮد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد از ﮐﺎرﮔﺮان اﻓﺰارﻣﻨﺪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺎت در ﯾ
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 ﻻزم( 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
ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﺎر در ﺑﻨﺎه )ﻣﺤﻞ ﮐﺎر از ﮐﺎرﮔﺎه و ﮐﺎرﺣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗ
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 ﺳﺎل 1400ﺑﻪ 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 ﻋﻤﻼ 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 آﻧﻼﯾــﻦ 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 آﻧﻼﯾﻦ 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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