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ی طبقه یچهار افسانه درباره

 [1]«کارموقت»

 

 سارا گری

 رسول قنبری یترجمه

ا با ت کارگر وجه اشتراک دارند یبا طبقه تربیش ،کارانموقتی

 های کوچک.شرکت کارانصاحب
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( یک شرکت حقوقی Duane Morrisاواخر سال پیش، تماسی عجیب از دوان موریس )

فت ور خط بود گآنالمللی که مرکزش در فیلادلفیا است دریافت کردم. خانمی که بین

( و برخی دیگر Blanche Lincolnبلانش لینکلن ) سناتور پیشین،که دوان موریس با 

کمک به  یبرا تاکنند همکاری میهمچون مایکروسافت و گوگل  بزرگهای از شرکت

 جادیا (grassroots movement) «ینهضت  عموم» یدارندگان مشاغل آزاد موقت

 کنند.

کمک  (freelancers) یدارندگان مشاغل موقتپرسیدم که این جنبش چگونه به 

را نسبت به  (employers) صاحبکاران ،خواهد کرد و او پاسخ داد که قوانین اشتغال

پذیر المللی آسیببین یشدهبندیبه اشتباه طبقه ی کارگران  دادخواهی و جرایم برا

خواهند به جای استخدام دائمی )که واجد دریافت مزایا کرده است. از کارگران می

همکاری  (independent contractors) مستقل کارانمقاطعهشوند( به عنوان می

ی شود و طبق گفتهمی کارانموقتیمانع استخدام « پذیریآسیب»نمایند. این 

تر از دریافت خدمات بزرگ-ترین مشکل ، امروز بزرگ«جنبش»دهندگان این سازمان

درمانی، پرداخت قبوض، به دوش کشیدن بار کمرشکن بدهی وام دانشجویی، یا 

 است. کارانموقتیپیش روی  -دستیابی به سرمایه

 هستم، از من پرسید دارای شغل موقتی ویراستارو  نویسندهکه من هم یک ازآنجایی

 وکار خودم را داشته باشم؟ها بپیوندم تا آزادی انجام کسبخواهم به مبارزه آنکه نمی

ی که پر از سایتوب-جدید جنبش رهنمون شد  سایتوبخانم پشت خط مرا به 

برای  کارانموقتیی دفاع از حقوق درباره (infotainment) سرگرمی اطلاعاتی

ای و نیازی نیست به جداول کلمات، تصاویر حرفه -وکار خودشان بوداندازی کسبراه

(stock photos صاحبان )انگیز فلَش هیجان وکارهای کوچک، و یک بازی واقعاًکسب

(Flash gameکه خواننده می )ی زامب هایبرفیآدمی برفی را به سوی توانست گلوله

 پرتاب کند اشاره کنم. ندی سیاستمداران بودهای تیز و کراوات که نمایندهبا دندان

یشگیری از کلاهبرداری داد که قوانینی همچون قانون پبه من هشدار می سایتوب

بندی نادرست ( و قانون ممانعت از طبقهPayroll Fraud Prevention Actدستمزد )

تواند هزاران نفر می( »Employee Misclassification Prevention actکارکنان )

http://www.sarahgreywrites.com/
http://www.sarahgreywrites.com/
http://www.greyediting.com/
http://www.greyediting.com/
http://www.itsmybusiness.com/
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وکارشان و اخراج کارکنانشان نماید. اگر این اتفاق بیفتد، عواقب را وادار به تعطیلی کسب

 «.باری برای اقتصاد خواهد داشتفاجعه

ر به منظوترساننده « نهضت عمومی»ها برای ایجاد یک بدیهی است که این تلاش

ها، برای شرکت (temps) یمثابه کارگران پیمانکارهبندی کارگران بترسازی طبقهدهسا

تر ساختن خودداری از پرداخت مزایا برای بخش بزرگی از کارگران درواقع برای ساده

 افزاری کهزند؛ غول نرمبوده است. حضور مایکروسافت مهر تایید را بر این موضوع می

کارگران  شکایتهایی مشهور است و چندین بار با کار بردن چنین روشخاطر بهبه

 مواجه شده است.

ان کاوبر تا پزشرانندگان ، از ای از کارگراندی که تنوع گستردهدر یک بستر اقتصا

ای اینکه با درجه جایاند تا بهوادار شده بیش از هر زمان دیگری، رایشگرانآاورژانس و 

عمل کنند، مشکل این نیست « کاران مستقلمقاطعه»عنوان از ثبات استخدام شوند به

ر تبلکه این است که آنچه که پیش؛ وچک نیاز به آزادی عمل دارندوکارهای ککسب

 شود.وکار کوچک در نظر گرفته میشد، امروز کسبشغل شمرده می

وضوح در خدمت منافع و خرده بورژوازی بهی کارگر میان طبقه مبهم کردن مرز

« جنبش»من. من درخواست پیوستن به  همچونبوده است نه اشخاصی  ی کلانسرمایه

 را رد کردم.

رند پذیاند نمیرگوکارهای بزکه بخشی از کسب را استدلال اینی که کارانموقتی

د. وشنامیده می [2]یکاریابخشی از آنچه هستند که پرها گویند که آناغلب چنین می

بیرون آمد؛ ترکیبی از  G8جنوا علیه در شهر  2002اصطلاحی که از دل اعتراضات 

که به دنبال توصیف روند جهانی دور شدن از اشتغال ( precarious)پرولتاریا و متزلزل 

و فاقد اتحادیه )به ویژه در  (casualized) موقتیرسمی و رفتن به سوی نیروی کار 

عه( توسویژه در کشورهای درحالرشد غیررسمی )بهیافته( و بخش روبهکشورهای توسعه

 است.

ی این مفهوم شکل گرفته است. گای توجهی دربارهاز آن موقع تا کنون مباحث قابل

ی جدید که شامل این طبقه ی( اقتصاددان کتابی دربارهGuy Standingاستندیگ )

، [3]وقت، نیروی کار با قراردادهای فرعی، کارکنان مراکز تماسکارگران موقت و پاره»

https://www.nytimes.com/2000/12/13/business/technology-temp-workers-at-microsoft-win-lawsuit.html
https://www.nytimes.com/2000/12/13/business/technology-temp-workers-at-microsoft-win-lawsuit.html


 ی رسول قنبریسارا گری / ترجمه 4 

کند که این کارگران بخشی از و استدلال می نوشتشوند می« شمار کارآموز]و[ بی

کارگران »دهد: ائه میار آنآوری تعریف محدودی از طور حیرتبهکه وی -پرولتاریا 

دارند  ت مشخصیفساعات کاری ثابت که مسیرهای پیشربا مدت، باثبات و مشاغل بلند

عناوین شغلی که پدران و مادران با توانند اتحادیه و توافقات جمعی داشته باشند، و می

مشخصات و نام با شوند و با صاحبکارانی طرف هستند که کارگران هم متوجه آن می

 .نیستند -«آشنا هستندها آن

بندی این اصطلاح را زیر سوال بردند. وط به طبقههای مربپژوهشگران دیگر، دلالت

قریب به »که پیش از جنگ جهانی اول  کندعنوان می( Charlie Postچارلی پست )

اچیزی و دسترسی ن« بردندی کارگر در وضعیت به شدت متزلزلی به سر میاتفاق طبقه

دی بنطبقه« ی کارگرطبقه»ان به آن نوع شغلی داشتند که استندینگ تحت عنو

نویسد که مارکس کتاب استندیگ می بررسی( در Jan Bremanکند؛ جان برمن )می

ی دهکننکنند که یکی از شرایط تعریفاستدلال می مانیفست کمونیستو انگلس در 

کارگران که دستشان از ابزار معاش بر »، همان وضعیت متزلزل است «سازیاپرولتاری»

 «.روی زمین کوتاه شده است، تنها با فروش نیروی کار خود زنده خواهند ماند

 داریدر مورد چگونگی درک و شناسایی طبقه در سرمایه هاپیچیدگی سردرگمی

 های اخیر بسیار، که تعداد آنها در دههکارانموقتیمدرن در این واقعیت نهفته است که 

وی وجود فروش نیر ، بادارندترین پله قرار اینکه در پایین رغمبهفته است، افزایش یا

 ، بدون دسترسیزندگی بخور و نمیر دارندکارشان در ازای دستمزد و در بیشتر مواقع 

از  یمثابه بخشهایدئولوژیکی بلحاظ به، های بهداشتی و یا دیگر مزایابه مراقبت

 «.بورژوا-پریکاریا»نوعی - دانبورژوازی ساخته شدهخرده

( چند افسانه pseudo-classاستدلالات از بالا و پایین برای وجود این شبه طبقه )

ان هایشترینرا در مورد اعضای این طبقه محبوب ساخته است. بگذارید نگاهی به رایج

 مناسب است؟بورژوا -آیا مفهوم پریکاریاداشته باشیم تا ببینیم 

 بورژواشدت خردهبه. 1

 تشدگروهی از به-ی کارفرمای جدید به عنوان طبقه کارانموقتیمعرفی 

وکارهای کوچک که مترصد تبدیل شدن به مدیرعاملان کسبورژواهای خردهبخرده

https://www.jacobinmag.com/2015/04/precarious-labor-strategies-union-precariat-standing/?__cf_chl_jschl_tk__=b72a18b6855626acad73ab1fd8077bd8c4b3800e-1588064590-0-AUaRXkU9w_WyNcbj9wIIwE90MubBHmXIVSTxmh5X92DA6S-X4UhMNnzCULIT6h3PpXc3F-2JlWvxzkd4b5Lz2pwcjdTo2wXgG2VQ7PDz_Vh36Z6mXZ7kOcDyZCQTYOudfbHdiwgl_cNFCON_f1mnalOCwUCFIM88Ljp2q_1Qsdb7V9zko4vnIOt5oQHHYZ-Dvf25CZVpkao2yL4CKA4mb1ck8A_u5a-mOc1yYq7JOssRoNZIQEsXAi8GWMQwJV6_NFXdAcXCl-Y0KJzRpLucahzF_Xy6A1osSY6iV1zsfkNCs0D3CkB9eQ3IuYgBm1Kq_vNDDkIa3CwfP1ofEbFmApQQjUnMncyy9C_m9fBSIUzJJ7hPU8lC4PrLUEHqcm-LSrs7qc4IojhZtob5c0RjY657U217tCKWRIIkuoNMOItC
https://newleftreview.org/issues/II84/articles/jan-breman-a-bogus-concept
https://newleftreview.org/issues/II84/articles/jan-breman-a-bogus-concept
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 مروزثبات اکار بیها در رابطه با ترین افسانهیکی از اصلی -های واقعی هستندشرکت

 .است

وقت شدم، همچون تمام کارموقتییک نویسنده و ویراستار  2022وقتی در سال 

 (entrepreneurship) جدید دیگر با ایدئولوژی فراگیر کارفرمایی کارانموقتی اغلب

هایی وجود دارند که این افسانه را تبلیغ کتاب شماری ازی بیمجموعهروبرو شدم. 

 کتاب-، و شکم سیری نویسنده، ثروتمند کارموقتیهایی همچون کنند، کتابمی

 شغل رسیدن به خاطرات هل یا: طغیان بدون سانسور در مسیر -من محبوب
باش! کنترل سرنوشتت را در دستانت بگیر!  یرقمشش  کارموقتی. یک [4]رقمیهفت 

 تو آزادکار نیستی، تو مدیرعامل خودت هستی، شرکت خودت را داری!

کن و در اندک زمانی  ذاست: طرز تفکر مدیرعاملی را اتخابسیار واضح  ،ایدئولوژی

به دفتر کار جدید جذابت نقل مکان کنی، و  ورا استخدام  کارمندانتقادر خواهی بود 

 یسازشبکه خوریهای صبحانهبرنامهرید. بسیاری از راری خودت را خواهی خماشین ف 

دهند. در صورت شرکت در یک جلسه، باید سخنرانی این روایت را ترویج می ،تجاری

ات را با سایر خود را تمرین کرده و کارت ویزیت (elevator speechی )کنندهتهییج

سازی هاند رد و بدل کنی. البته که شبکوشلوار تنشان کردهکارگر که کت یافراد طبقه

 یهایاز دست دادن ساعت خاطربه صرفاً احتمال بسیار به -د نخواهد کرد نمروتتو را ث

صرف دک  خود را ها وقتهفتهبرای زمان مولد خود عذاب وجدان خواهی داشت و  از

 ی عمر خواهی کرد.کردن فروشندگان بیمه

یک با مرکزیت نیویورک )هشدار:  (Freelancers Union) کارانموقتیاتحادیه 

 22( که طی individualsافرادی )» با عنوانرا  کارانموقتی( ی واقعی نیستاتحادیه

 «اندای یا قراردادی بوده، موقتی، پروژهایحاشیهماه گذشته به نوعی درگیر کارهای 

درصد کل  34گیرد؛ یعنی میلیون آمریکایی را در بر می 33این تعریف  کند.تعریف می

طی  ،کارانموقتیی گذار اتحادیه، بنیانسارا هاروویتزهای نیروی کار ملی. طبق گفته

وکار خود را راه انداختند به هایی که کسبتعداد آمریکایی 2008بحران بزرگ پس از »

 «بیشترشان مالکان منفرد بودند و– رسیدپانزده سال گذشته  بالاترین سطح

https://books.google.com/books?id=qPyI2eRiJt4C&printsec=frontcover&dq=the+wealthy+freelancer&hl=en&sa=X&ei=TmpLVcf2I8WYsAWmyYDoBw&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=the%20wealthy%20freelancer&f=false
https://books.google.com/books?id=LyeVPwAACAAJ&dq=The+Well-Fed+Writer&hl=en&sa=X&ei=XGpLVbirLcmNsAWy7oCIBQ&ved=0CCYQ6AEwAQ
https://books.google.com/books?id=jJzMoAEACAAJ&dq=The+Hell+Yeah+Diaries:+Uncensored+Outbursts&hl=en&sa=X&ei=b2pLVeGZBcvFsAXR_IHgAw&ved=0CB4Q6AEwAA
https://www.jacobinmag.com/2014/10/freelancers-union/
https://www.jacobinmag.com/2014/10/freelancers-union/
https://www.jacobinmag.com/2014/10/freelancers-union/
https://www.jacobinmag.com/2014/10/freelancers-union/
https://www.jacobinmag.com/2014/10/freelancers-union/
https://www.indiebound.org/book/9780761164883
https://www.indiebound.org/book/9780761164883
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نظرسنجی کار مستقل خودخوانده مقاطعه پنج هزار اخیرا از کارانموقتیاتحادیه 

معاش خود  -میلیون نفر 2212-یروی کار مستقل درصد ن 40که  دریافته استو  کرده

میلیون نفر همزمان که مشغول  2413کنند. کار مستقل تامین میرا به عنوان مقاطعه

مشاغل میلیون نفر در کنار  313کنند. نیز می مشاغل موقتیکار تمام وقت هستند، 

ه کاری شناختپیمان عنوان نیرویبهمیلیون نفر  313وقت نیز دارند، و یک کار پاره موقتی

 وکاریل عنوان صاحبان کسبذتوان میلیون نفر را می 218یعنی درصد،  3. فقط اندشده

 بندی کرد که یک تا پنج نفر را در استخدام خود دارند.طبقه کارموقتی

درواقع این پول  دارند، یرقم ششکه حقوق و درآمد  یکارانیاما درخصوص موقت و

آورند. بیشترشان پول را از یا زمانشان به دست نمی کاریمقاطعهی فروش واسطهرا به

از  هایسهای الکترونیکی یا کلامانند کتاب-کنند طریق فروش محصول کسب می

شویم )قابل  رقمیشش درآمد با آزادکار شده در مورد اینکه چگونه یک پیش ضبط

تر( محتملبسیار یا ) مندانهمچنین با استخدام کارها آندلار(.  43133خرید با فقط 

ی به عبارت دیگر، با گذار به رتبه-نیروی کارشان  استثمارعقد قرارداد با فروشندگان و 

ع ایجاد این کم در بیشتر مواقو دست .دهنداین کار را انجام می -حقیقیبورژوای خرده

 گذار نیازمند دسترسی به سرمایه است.

 – است جامعه یطبقات میاز تقس ی، درواقع بازتابکارانموقتی انیم یطبقات میتقس

مانند که پیش از آغاز باقی می یاطبقه همان یاعضا مواقع شتریب در کارانموقتی

ی کارگر عضو طبقه کارانموقتیدرصد  33متعلق به آن بودند. باید بگویم کاری موقتی

ی د و در مبارزهنرسانبه فروش می کاریمقاطعهرا برای  انمانند، و نیروی کارشباقی می

نیروی  بر سر نرخ استثمار -یبلکه مشتر سینه به عنوان رئ-دار ی سرمایهدائمی با طبقه

 افتیم.( گیر میپردازند یچقدر به ما م یعنی) کارمان

 را در جیبپول زیادی کارفرما بنامیم،  ،ارگرجای کرا به کاران موقتیاینکه 

 .نگه خواهد داشتو مزایای پرداخت نشده عنوان مالیات دستمزد، حقوق بهداران سرمایه

کی کاران مستقل یعنوان مقاطعهبندی اشتباه کارگران بهجای تعجب نیست که طبقه

ع کلاهبرداری که آن نو عمدتاً-ها است شکال کلاهبرداری شرکتترین اَاز رایج

 اند.سازی آنبه دنبال قانونی اندکار گرفتهبههایی که دوان موریس را شرکت

http://www.slideshare.net/oDesk/global-freelancer-surveyresearch-38467323/1
http://www.slideshare.net/oDesk/global-freelancer-surveyresearch-38467323/1
http://www.slideshare.net/oDesk/global-freelancer-surveyresearch-38467323/1
https://fu-web-storage-prod.s3.amazonaws.com/content/filer_public/c2/06/c2065a8a-7f00-46db-915a-2122965df7d9/fu_freelancinginamericareport_v3-rgb.pdf
https://fu-web-storage-prod.s3.amazonaws.com/content/filer_public/c2/06/c2065a8a-7f00-46db-915a-2122965df7d9/fu_freelancinginamericareport_v3-rgb.pdf
http://www.thesixfigurefreelancer.com/pro/2009-09-14/index.html
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د نردککار می محلبرای کارگرانی که در یک  ش از اینکه پیبراین، درحالیعلاوه

دشوار بود دستمزدهای استانداردی دریافت کنند و روزانه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند 

نیز کاران مستقل مقاطعه -کنندها را تجربه نمیهیچکدام از آنران کاموقتیکه -

ها برای تعیین دستمزدهای تلاشی دهندهنشانکه  قانون ضدتراست شرمنمجبورند با 

قیمت و در نتیجه غیرقانونی است مخالفت  یکنندهعنوان تثبیتصنعتی استاندارد به

 کنند.

تواند تغییر کند و چنین است که ساختار طبقات در طول زمان می که قطعاًدرحالی

زیرکی ، مارکس با کنداشاره می( Bertell Ollmanکند )همانطور که برتل اولمان )می

ها را ویژه در رابطه با ایالات متحده(، بسیار مهم است که آنبه این نکته اذعان کرد، به

 - یمکن تعریف یتولید اسباتنمر از نظهای مشترک بلکه نه با فهرستی از ویژگی

 ی طبقاتی را شکل داده است.همبارز قلب که ایمنازعه

از  یکه بعضبورژوازی )خردهکاران با اهداف موقتیهمراه کردن ایدئولوژیک 

 (Eric Olin Wright)  تیرا نیاول کیکنند، از جمله اریم چنین هم هاستیمارکس

عی حال مانی کارگر دارند، بااینبا طبقه بیشتری (، اگرچه مشترکاتطبقاتدرکتاب 

. دهدمی قرارکارگران  مثابهسازماندهی و تقاضای حقوق به برای دیگر بر سر راهشان

تلاش برای مبهم کردن، یا : »گویدمی( Richard Seymourچنان که ریچارد سیمور )

 «.است شدهمفهوم طبقه، یک مأموریت عمدی سیاسی« ناپدید کردن»

 ی خلاقطبقه. 2

دانند و نیروی کار عشق میهمچون ی که کار را انکارموقتی« ی خلاقطبقه»در مورد 

 گویید؟کنند، چه میصرف می کار به خاطر عشق محضهای مدیدی را بهساعت

 کی یدرآن صورت حتکاری را بکن که دوست داری و »، شودهمانطور که گفته می

 «.کرد یروز هم کار نخواه

( بیان Nicole Cohenآنگونه که نیکول کوهن )-در این دیدگاه، کار خلاقانه 

ا و یا هاست، زیرا کارگران فرهنگی که با اندیشه« تز ازخودبیگانگیآنتی» -کندمی

و  ای از کنترلبا درجه« خودمختاری نسبی در فرآیند کار»خودبیانگری سروکار دارند، 

 کارصاحب شدید کنترل از را کارگر خانه، از کردن کارطور ویژه . بهدارندگری خودهدایت

https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=51
https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=51
https://www.nyu.edu/projects/ollman/docs/class.php
http://www.indiebound.org/book/9781859841792
http://www.indiebound.org/book/9781859841792
https://www.indiebound.org/book/9780745333281
https://www.jacobinmag.com/2014/01/in-the-name-of-love/
https://www.jacobinmag.com/2014/01/in-the-name-of-love/
https://www.jacobinmag.com/2014/01/in-the-name-of-love/
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 ؛کندمی آزاد -استراحت وقت در محدودیت و اینترنت فیلترهای ،پوشش قوانین-

اگر مانعی بر سر »کند اند که همانطور که کوهن توصیف میمتوجه شده دارانسرمایه

ی اگر کارگر حقوق«. توان کنترل کامل تولید را در دست گرفتاستثمار نباشد، میراه 

 شود یا نه.دریافت نکند، تمام چیزی که اهمیت دارد این است که آیا کار انجام می هم

سفید مانند رسانه، در مشاغل خلاقانه و یقهکاران موقتیشود که معمولاً تصور می

ه در واقع بسیار گسترده است و افراد مختلفی شاخکنند. اما این و فناوری کار می نشر

، (sex workers) ها، کارگران جنسیپرستاران بچه سازان،را که شامل کابینت

ها )و شغل خود من، ، مترجمان و دیلماجنمایندگان بیمه، دستیاران اجرایی، هنرمندان

 گیرد.در بر می باشندمیویراستاران کتاب( 

برخی از این مشاغل مانند هنرمندان و نویسندگان، مشاغل خلاقی هستند؛ برخی 

جمین، ویراستاران و )متر اندمعلق ( تولید مستقیم شرکتیمیان خلاقیت و )عمدتاً

ها، کارگری جنسی، همچون مراقبت از بچه« غیرخلاقی»؛ دیگران وظایف خوانان(نسخه

 دهند.داری را انجام میفرزندآوری جانشینی و خانه

کاری موقتیای، و تکنولوژی در بیشتر موارد با های خلاق، رسانهدلیل این که بخش

تر املتر و کرا بسیار پیش کاریموقتیشوند این است که این صنایع مدل شناخته می

کال شاَ تغییر به سویکند اند. همانطور که کوهن اشاره میاز سایر صنایع اتخاذ کرده

 ایهمچون مدلی از کار منعطف و پروژه»متزلزل اشتغال ابتدا در صنایع فرهنگی که 

 صورت پذیرفته است.« اندهدر خدمت صنایع دیگر بودکه 

ها بازتولید خدمات سلامت و آرایشگاه ها تااز دانشگاه ،هر جاییدر  اکنون این مدل

 به معنی فرار» کارموقتیکند کار کردن به عنوان اشاره میوی شده است. اما چنان که 

دارند،  کاریموقتهایی که تکیه بر نیروی شرکت-نیست « کار-از استثمار یا تضاد سرمایه

اند... که شامل افزایش های بدیل استخراج ارزش اضافی از کارگران را بسط دادهروش

ی و پیگیری بسیار سختگیرانه (unpaid labor timeی بدون پرداختی )زمان کار

شامل هر کاری است که زمانی بر دوش  ی بدون پرداختیزمان کار«. رایت استکپی

برداری، مدیریت پروژه، کار بود: از پژوهش و جستجوی مقالات گرفته تا نتصاحب

 بازاریابی و فروش، و کارهای اجرایی.
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اشد. ب ترکنندهراضیتواند خلاق حتی می کارشود: اکنون بخشی از واقعیت هویدا می

 انتشارات گیرندگانی چونبرای خدماتبه شخصه دوست دارم در خانه کار کنم، و 

کار ویراستاری انجام دهم تا اینکه مطالب آموزشی  تاریخی ماتریالیسم یا مارکت بوکزهی

دون پنجره ویراستاری کنم. من خودم را ها را در یک دفتر واقع در زیرزمین بشرکت

 هایی را که واقعاً دوست دارم انجام دهم.کشم تا بتوانم پروژهساعات طولانی به کار می

که در آن کارگران خلاق چندین مشتری و  (portfolio career)مشاغللیست اما 

که درحالی های خود برآیند،توانند از عهده هزینهبروژه را همزمان در دست دارند تا پ

، کنندی بعدی استفاده میهای خود و یافتن پروژهها برای بازاریابی مهارتاز آن پروژه

 کننده است.نوعی کنش متعادل

های ، ساعت(Frantz Fanon) انگیز فرانتز فانونی شگفتنامهبه ازای هر زندگی

کارگزاران املاک و برای  سایتوبها و نوشتن خوانی گزارشات شرکتمتمادی نمونه

پرداخت اجاره، بدهی وام دانشجویی و حق بیمه  با هدف که وجود دارد مستغلات

 .شودانجام می خدمات درمانی

نگاری جدی و که کوهن مورد بررسی قرار داده است روزنامه کارانیموقتی

آور پرداخت ی ملالبرای چرخهآن را دانند؛ چیزی که مدت را چیزی لوکس میطولانی

ش از بیکاران موقتیدانند. اگرچه گیرد مناسب میها را میقبوضی که بیشتر وقت آن

لذت بیشتری « فردیت... آزادی، استقلال، و خودکنترلی»گاهی از  ،کارگران خانگی

ی لزوم فروش نیروی کارشان واسطهبه ، اما شدیداً(گویدمی)چنان که مارکس  برندمی

 شود.دستمزد محدودتر میکاهش در فضایی با رقابت فزاینده و فشار 

 [، داوطلبانه است.کاریموقتی. اما ]3

 پرند؟ اصلا اهمیتی دارد؟شوند یا خودشان میهل داده میکاران موقتیآیا 

های کنند. برخی چنان که کلیشهرا انتخاب میکاری موقتیمردم به دلایل زیادی 

گوید واقعا به دلیل ثروت و جبروت وارد این می (millennials) هزاره خیالبی جوانان

یافته است که بسیاری از دراش نظرسنجیدر ن اکارموقتیشوند؛ اتحادیه کار می

 اند.اند و از انتخابشان راضیخودشان انتخاب کردهرا کاری موقتیدهندگان پاسخ

https://www.haymarketbooks.org/
https://www.haymarketbooks.org/
https://www.haymarketbooks.org/
http://www.historicalmaterialism.org/
http://www.historicalmaterialism.org/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch21.htm
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به همراه دارد: نه مقررات  مزایای بسیاریجای هیچ شکی نیست که نداشتن رئیس 

برای باید باز، نه اداری، نه جوراب شلواری، نه آزار جنسی از سوی سرپرستان هوس

این حق را دارند که کاران موقتیمد هر روزه. همچنین آونه رفتو کسی قهوه بریزیم، 

 ، هر چند که آزادی رضایت به وفور کار بستگی دارد.نپذیرندپروژه را 

ی لازم برای ها جذاب به نظر بیایند، باز هم انگیزههر قدر هم که این ویژگی

 شوند.محسوب نمیکاری موقتی

 راچ ،کنندکاران مستقل کار میعنوان مقاطعهبهکاران موقتیتوجهی از بخش قابل

و اشتغال ثابت و امنیت  بازسازی شدهکه ساختار صنایعی که در آن مشغول به کارند 

نویسندگان،  ،های چاپیشغلی را زدوده است. برای مثال، در صنعت نشر و رسانه

ت اند که صنعشدهکار موقتیای بدین دلیل ویراستاران، طراحان و دیگر مشاغل رسانه

کار موقتیی نیروی فاتر و ارتش ذخیرهی استثمارشده در دحول حداقل خدمه

 ی خود شکل گرفته است.کاری فرعی به ارادهمقاطعه

ت پیش از اینکه اینان به شغل دس شانشوند که صنایعمیکار موقتیرو سایرین ازاین

اند و یا حول الگوی ارتش ذخیره برای شروع کار شکل یابند ساختار خود را تغییر داده

 های دیجیتالویژه برای جوانان شاغل در تکنولوژی و رسانهوع بهاند. این موضگرفته

عنوان مشاغل صادق است، جایی که آنچه گای استندینگ مشاغل دارای ثبات را به

 .تسا داند هرگز از اول هم وجود نداشتهمی« پرولتاریای حقیقی»

 -شده استو اغلب نیز دست کم گرفته -ای از کارگرانی وجود دارد در نهایت، طبقه

زیرا شرایط اشتغال سنتی با امتناع از مهیا کردن  ،اندرانده شدهکاری موقتی که به سوی

ی انسانی همچون مرخصی بیماری و مرخصی والدین این طبقه را به نیازهای اولیه

 بیرون رانده است.

که به  (The Family Medical Leave Act) قانون مرخصی پزشکی خانوادگی

ی بدون حقوق بگیرند که برای کمتر دهد تا مرخصی مادرانهبرخی کارگران اجازه می

 تنها کشورهایشود؛ ایالات متحده و گینه نو پاپوا درصد از صاحبکاران اعمال می 20از 

 که در قانونشان هیچ تضمینی برای مرخصی مادرانه ندارند. اندجهان

 53، تقریبا (Bureau of Labor Statistics) آمار نیروی کار مرکزبر اساس آمار 

 یمرخص یمقداروقت درصد کارگران پاره 25وقت ایالات متحده و درصد کارگران تمام

http://www.pbs.org/newshour/bb/u-s-support-paid-family-leave-one-pay/
http://www.pbs.org/newshour/bb/u-s-support-paid-family-leave-one-pay/
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 (average full-time worker) . کارگر تمام وقت میانهدارند یماریبا حقوق به خاطر ب

مرخصی بدون  هشت تا نه روز -متوسط زمان اشتغال-ی کمتر از پنج سال با سابقه

زهای تواند شامل روتواند یا نمیحقوق بیماری سالانه دارند. همچنین این زمان می

را برای « پرداخت مرخصی»باشد، چرا که بسیاری از صاحبکاران سیاست  تعطیل

 دهند.ترجیح می تعطیلیبیماری یا 

اند های مزمنوالدین )به ویژه والدین مجرد( و دیگرانی که دچار ناتوانی و یا بیماری

شان مشغول به کار شوند و از خدمات شوند: با بیماریمجبور به اتخاذ یک انتخاب می

ری تیمامربوط به سلامت برای خودشان و فرزندانشان چشم بپوشند، یا با سیاست 

 یهاشامل پرداختپیش روی خود ببینند. اگر نتوانند ی اخراج را صاحبکارشان گزینه

تنها  ،در منزل بمانند و کار نکنند نینتوانند به عنوان والد ای و مربوط به ناتوانان بشوند

کنندگان در نظرسنجی درصد شرکت 40است. بیش از کاری موقتیمانده ی باقیگزینه

اری کموقتیی خود برای ری کاری را اولین انگیزهیپذانعطاف ،کارانموقتیی اتحادیه

 دانند.می

 طور نامتناسبی بر روی دوشبا توجه به اینکه بار مراقبت از کودکان و سالمندان به

زنان  به شدت به زیانکاری موقتی، سنگینی تعادل جنسیتی نیروی کار باشدمیزنان 

درصد  53شرکت کرده بودم که  کارموقتی است. اخیرا در کنفرانسی برای ویراستاران

 دادند.کنندگانش را زنان تشکیل میشرکت

آوری شکاف دستمزد طرز شگفتدهد که بهآمار نیروی کار نشان می مرکزهای یافته

سنت برای زنان  32ازای هر دلار برای زنان سفیدپوست و سنت به 55زنان که 

ته به سایر عوامل همچون نژاد، بسکاری موقتیباشد، در جهان پوست و لاتین میسیاه

که برخی کارگران  دهدنشان می امررود. این یابد یا حتی از بین میظاهراً کاهش می

پذیر نارا به قدری تحمل های صاحبکاران شرایطتبعیضشاید پیش خود حساب کنند 

دهند خودشان بیرون از فضای رسمی اشتغال گلیم خود را از سازد که ترجیح میمی

 یرون بکشند.آب ب

ا اینکه اند یتوان گفت که این کارگران خودشان اقدام به پریدن کردهمیآیا بنابراین 

 ها را هل داده است؟کسی آن

https://smallbusiness.chron.com/industry-standard-sick-days-73953.html
https://smallbusiness.chron.com/industry-standard-sick-days-73953.html
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 ی ناممکن. طبقه4

کار موقتیبارها و بارها با لحنی غمگین اما باتحکم به ما گفته شده است که بخش 

یابی ندارد. واقعیت این است که این امر همچنان نامشخص باقی مانده امکان سازمان

تاکنون ناموفق بوده دهی این بخش ها برای سازمانتلاش که است درستاست، اگر چه 

 .است

توانند به آن بپیوندند: ی وجود دارند که کارگران مستقل میروصهای اندک اتحادیه

سازی، تخفیف در خدمات ی حقوقی، شبکهکه مشاوره کارانموقتیی اتحادیهبرای مثال 

فرصت خرید بیمه سلامت گروهی برای کارگران  رکشومناطق وکار و در برخی کسب

فاع دکاران موقتیکه ]موسسات[ غیرانتفاعی از منافع کند. درحالیفراهم میکار موقتی

 بند یا سهمی در آنیاکنند، برای منازعات دستمزد یا مبارزات طبقاتی سازمان نمیمی

ی که اتحادیه قد استمعت (Atossa Abrahamian) واقع آتوسا آبراهامیانندارند. در

ای برای سرمایه فراهم خدمات ارزنده ،سرکشکاران موقتیسازی با رام کارانموقتی

  کند.می

اتحادیه ملی )که خود من نیز جزوشان هستم( متعلق به کاران موقتیسایر 

 United]سازیاتومبیلکارگران متحد  2382محلی ی اتحادیه) هستند نویسندگان

Auto Workers] از  متشکل به عنوان یک سازمان مستقل 2383(، که در سال

 سازی شد.جزئی از کارگران متحد اتوموبیل 2332نویسندگان تاسیس شد و در سال 

ی کافی ناشایست و جمعی باشد دستمزد به اندازه یاختلاف دربارهدر مواردی که 

ملی نویسندگان در اختلافات مربوط به  ید، اتحادیهپذیر شوتا سازماندهی امکان

کند که معمولا هایی شکایت میبرای مثال، از مجله-کند دستمزد دخالت می

های آموزشی و دهند. همچنین کارگاهنویسندگان را در پرداخت حقوق فریب می

 کند.ی حقوقی به اعضایش ارائه میمشاوره

ها را یک اتحادیه در مفهوم سنتی آن دانست سازمانتوان هیچکدام از این اما نه می

یابی همچنان های سازمانو نه حتی قدرت کافی برای تعیین دستمزد دارند. این روش

 .تا کارآمد باشند نیازمند نوعی تمرکزیابی نیروی کار هستند

https://www.freelancersunion.org/
https://www.alternet.org/story/154590/when_30_of_workers_are_freelance,_how_do_they_build_power_on_the_job
https://nwu.org/
https://nwu.org/
https://nwu.org/
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د توانیابی باشند. یک امکان میهای نوین سازمانشاید کارگران آزادکار نیازمند شیوه

نونی ک یابیهای سازمانتلاش-مشاغل خانگی باشد  کارمندانهای پیوستن به فعالیت

 تواند در این مورد آموزنده باشد.( میGawker Mediaاوکر مدیا )گ

 طورآگاهی طبقاتی باشد، به کنداما اگر بخشی از آنچه که طبقه را مشخص می

دلاری  23برای دستمزد  درآمدکم شود که همچنان که کارگرانای مشخص میفزاینده

اند، خود کرده امتناع از پرداخت بدهی دانشجوییو دانشجویان شروع به  جنگندمی

اند از این وضعیت خلاصی دلبورژوازی همتوانند مادامی که با خردهنیز نمیکاران وقتیم

دستمزد رای ب اند،آمدهی کارگر طبقه از دلطور روزافزون بهکاران موقتییابند. 

تر کارگران ی گستردهطبقه -و متزلزل-منافع اولیه در  کنند وتری کار میپایین

  اند.مشترک

 ی نزاع طبقاتی هستیم.ما آینده-بورژوا نیستیم  ما پریکاریا

 

 اهیادداشت
به کار  فیاستادم احمد س شنهادیمعادل را به پ نای– freelancer classمعادل [ 2]

ار از ب ترجمه شده است. زیآزادکار ن ای لنسریصورت فربه یدر زبان فارس freelancerام. برده

 نباید غافل شد.در این ترکیب « free»ایدئولوژیک 

[2 ]Precariat - در گرید یبیوجود اصطلاحات ترک لیبه دل - یکارثباتیب نیهمچن 

 استفاده شده است. ثباتیب یمتن از خود واژه به جا

مرکز تماس  تر،نییپرداخت دستمزد پا یبرا سبوکیهمچون گوگل و ف ییها[ شرکت3]

 اند.همچون هند منتقل کرده ییخود را به کشورها

 کی یبالا یعنی یرقم5است.  یصحبت از حقوق و درآمد است که چند رقم نجای[ درا4]

 راستاریو –از صد هزار به بالا  یعنی یرقم 6نحو  نیو به هم ونیلیم

 

 پیوند به متن اصلی
https://www.jacobinmag.com/2012102/freelance-

independent-contractor-union-precariat 

https://gawker.com/why-weve-decided-to-organize-1698246231
https://fightfor15.org/
https://fightfor15.org/
https://fightfor15.org/
https://fightfor15.org/
https://strikedebt.org/
https://strikedebt.org/
https://www.jacobinmag.com/2015/05/freelance-independent-contractor-union-precariat
https://www.jacobinmag.com/2015/05/freelance-independent-contractor-union-precariat

