
 ی بولتن کارگر              

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                                                   

 521ه  سال سوم شمار /  9152نوامبر    52/  5921آبان    92شنبه  

 

 
تظاهرات کارگران بلژیک برای رفاه 

 بیشتر

 
5صفحه    

 

 علیه سیاست های ضد کارگری

روحانی، دولت   

 با همه ابزار موجود اعتراض کنیم

 

 

 تحلیل هفته

 ؛نتیجە داد اعتراضو  اتحاد

 دولت الیحە را پس گرفت

  

 آبان بە دنبال تظاهراتی کە از طرف تشکل ٥٢در روز 
های مختلف کارگری در مقابل مجلس در اعتراض بە 
الیحە ضدکارگری موسوم بە الیحە اصالح قانون کار و 
طرح ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در 

د کارگری دولت رت بهداشت و کال رویکردهای ضوزا
مربوطە بە ناگریز برخالف  نصورت گرفت، مسئوال

را جهت " اصالح قانون کار"میلشان اعالم کردند کە الیحە 
چند . سی مجدد در شورای عالی کار، پس گرفتەاندربر

روز پیش از پس گرفتن این الیحە، طرح ادغام بخش 
نیز در کمیسیون مجلس درمان سازمان تامین اجتماعی 

علی  بە دلیل نیاوردن آرای الزم بە تصویب نرسید و
الحساب تکلیف موضوع ناروشن باقی ماند و نظر بە 

ظر ه ناضاتی کە نسبت بە آن وجود دارد باختالفات و اعتر
نمی رسد کە بە آسانی باردیگر در دستور کار مجلس 

 . قرار گیرد

نظر بە اجماعی کە اما در مورد الیحە اصالح قانون کار 
نفوذ کارفرمایی  های ذی میان مجلس، دولت و سازمان

موجود است و همچنین بە این دلیل کە از میان برداشتن 
حقوق سندیکایی کارگران جزئی از سیاست اقتصادی 
حکومت است کە هم در برنامە ششم و هم در لوایح 

نظر ه توسعە مناطق اقتصادی آزاد نیز گنجاندە شدە، ب

سد کە دولت جدا بە رغم پس گرفتن ظاهری آن نمی ر
همین . بە آسانی و بشکل داوطلبانە دست از آن بردارد

سی مجدد توسط رکە گفتە شدە الیحە را برای بر
از مجلس پس گرفتە نیز دقیقا ناظر " شرکای اجتماعی"

طور کە ما قبال نیز در تعدادی  همان. بر این مسئلە است
نگاشتەایم، با توجە بە ترکیب از یادداشت های این بولتن 

و ماهیت شورای عالی کار، خروجی الیحە پس از بە 
یچ وجە آن چیزی کە ه سی مجدد، بهراصطالح بر

کارگران و تشکلهای مختلف کارگری انتظار دارند نخواهد 
بهمین جهت تشکلها نبایستی فریب این ترفند را . بود

سە جانبە  طرح. بخورند و خودشان را گرفتار این دام کنند
گرایی اصوال مادامی کە در ایران حق تشکل و اعتصاب 

سازمان بین المللی  ٨٧و  ٧٨مطابق با مقاولە نامە های 
در دست دولت و  کار در عمل رعایت نشود، نقش ابزاری

خواهد داشت برای پایمال کردن حقوق  کارفرمایان
دەها سال است کە موضوع سە . سندیکایی کارگران

ظاهرا در قانون پذیرفتە شدە ولی هیچ یک جانبە گرایی 
از الزامات آن از طرف دولتها و کارفرمایان پذیرفتە نشدە و 

خواهانە و ناقص آن چیزی جزء زیان پشت زیان  اجرای دل
وجود این نوع سە . است برای کارگران نداشتە

در  جانبەگرایی

 

 صادق کار
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هموارە باعث گردیدە کە مقامات دولتی و سازمان واقع 
های کارفرمایی بە اقدامات ضد کارگری شان مشروعیت 
ببخشند و مدعی شوند کە گویا همە این فالکتی کە بر 
سر کارگر آوردەاند با میل و رغبت کارگران بودە و گویا در 
اخذ همە تصمیمات آن نمایندگان خود کارگران نیز سهیم 

در جریان اعتراضات کارگری نسبت بە الیحە  .بودەاند
قانون کار، کارگران عالوە بر اعتراض بە این " اصالح"

الیحە، خواستار افزایش دستمزد، لغو قرادادهای موقت 

پیمانکاری، خواستار آزادی  کار و خلع ید از شرکتهای
سندیکایی، رعایت حقوق سندیکایی و اجرای  نفعاال

سازمان بین المللی کار کە  ٨٧و  ٧٨مقاولە نامە های 
اعتصاب و پیمان های دستە  ناظر بر آزادی حق تشکل،

مقامات دولتی اما حاضر بە دادن هیچ . جمعی شدند
کدام از این مطالبات کە تا کنون هزاران اعتصاب و اعتراض 

با این وصف اما وزیر کار در  .بخاطرشان شدە نشدند
آبان، مجبور شد عجوالنە اعالم کند  ٥٢فردای تظاهرات 

افزایش حق هزارتومان  ٥٢کە دولت قصد دارد ماهی 
تصویب شدە بود، اما  ٨٩مسکن کارگران را کە در سال 

دولت چند بار مانع پرداختش شدە بود پس از یک و نیم 
سال از مهر ماە گذشتە پرداخت کند و همزمان از قصد 
دولت برای افزایش دستمزدها و جبران عقب افتادگی 

اگر وسعت . دستمزدها طی سالهای گذشتە خبر داد
رخواست افزایش دستمزد نبود محال بود اعتراضات و د

ماە مالخور شدە  ٥٢کە دولت با پرداخت حق مسکن کە 
موافقت می کرد و وعدە افزایش دستمزدها را  ،است

اینها در واقع نتیجە اعتراضات متحدانە کارگران . می داد
مسلما هرچە این اعتراضات بیشتر و متحدانە تر  .است

بهمان نسبت امکان  شوند و اختالفات برجستە نشوند

بهمین دلیل . رسیدن بە مطالبات بیشتر خواهد شد
قانون کار را بە " اصالح"مبارزە برای پس گرفتن الیحە 

سی در شورای عالی کار الزم است هرچە ررغم وعدە بر
متحدانە تر و دوری جستن از دامن زدن بە اختالفات پیش 

 ٨٧و  ٧٨برد و بە دولت برای اجرای مقاولە نامەهای 
کردن دولت و کارفرمایان بە  فشار آورد، زیرا ما بدون وادار

توانیم با  پذیرش حق تشکل واقعی نە تنها نمی
سیاست های ضد کارگری حکومت مقابلە موثر کنیم، 

هر چیزی را کە در اثر مبارزات در یک مقطع کسب  کهبل
کنیم ممکن است در مقطع دیگر آنها را از دست  می

 . بدهیم

این مقطع استراتژی مشترک تشکل اکنون در 
های کارگری الزم است معطوف بە کنار نهادە 

برای " اصالح قانون کار"شدن الیحە کنونی 
اجرای موادی حمایتی قانون کار فعلی  همیشە، 

کە دولت قصد حذفشان را دارد تا تصویب قانون 
سازمان  ٨٧و  ٧٨اجرای مقاولە نامەهای  جدید، 

ش تبعات آنها توسط دولت و بین المللی کار و پذیر
کارفرمایان، و پس از آن تهیە و تصویب طرح جدید 
قانون کار در فرایندی کە نمایندگان اتحادیە های 

متمرکز  ،ی کارگری در آن حضور داشتە باشندواقع
بە سایر بدون پیشبرد این استراتژی رسیدن  . شود

رسند و نتیجە مبارزاتی کە  مطالبات عملی بە نظر نمی
در . ل آنها صورت می گیرد بخشا بە هرز خواهد رفتحو

حال حاضر هم نیرو و امکان پیشبرد این استراتژی وجود 
در میان تشکل دارد و هم توافق گستردە نسبت بە آن 

 . شود های کارگری دیدە می
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"ترویکا"اعتراض اتحادیه های کارگری قبرس به سیاست ریاضتی و   

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 از تجربه دیگران
 
 
 

 قبرسپژوهشی دراتحادیه های صنفی 

 تاریخچه جدایی ها  و چالش های مشترک آینده
 (بخش دوم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرگوریس ایوانو و سرتاک سونان

 2112دسامبر 

 ترجمه گودرز

 
 

این گزارش با یک بخش مشترک 
آغاز میشود که تاریخچه اتحادیه 
های صنفی در قبرس را توضیح 

-خواهد داد و زاویه دو بخش ترکی
در  قبرسی-قبرسی و یونانی

اتحادیه های صنفی را روشن 

در قسمت های . خواهد ساخت
بعدی این پژوهش دو منطقه قومی 
هریک در زیرمجموعه های جداگانه 
برای شمال ترکی و جنوب یونانی 

                    .بررسی خواهند شد

 تاریخچه جنبش اتحادیه های صنفی قبرس 1.1

با کمیته  0291و  0291 جنبش اتحادیه های صنفی قبرس در سالهای دهه
هایی آغاز شد که بدنبال اعتصاب های خودانگیخته کارگاه های معدن و 
. ساختمان و همچنین در مراکز کارگری در شهرهای بزرگتر تشکیل شده بود

رادیکالیست های کمونیست نقش اصلی را در این جنبش بازی کردند و تا 
و بطور تصاعدی  که عضویت در اتحادیه ها بشدت 0291سالهای دهه 

این . گسترش یافت رهبری و کنترل بر اتحادیه ها را مستحکم بدست داشتند
قبرسی -چالش ها مشترک بود و اتحادیه ها هر دو گروه یعنی کارگران یونانی

با این وجود اختالف هایقومیدر . قبرسی را بطور مختلط در بر میگرفتند-و ترکی
تالفات راست و چپ با تشدید سطوح محلی و پوالریزاسیون سیاسی و اخ

فضای جنگ سرد باال گرفت و باعث شکاف جنبش کارگری مابین خطوط 

                                                                      .اتنیکی گردید-سیاسی
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مضاف بر اینتشکل های قدیمی 
تحت رهبری کمیته پان سیپرس 

از که بعد )اتحادیه های صنفی 
   به نام فدراسیون پان  0291سال 

PEOقبرسی کارگران ( نامیده شد   
و کمیته اتحادیه های صنفی 
وابسته به حزب مترقی زحمتکشان 
AKEL که بازمانده حزب کمونیست   

بصورت  0299قبرس بود بعد از سال 
اتحادیه هایی حول محور 

شامل هر ) ناسیونالیسم قبرسی
 و حول( دو اتنیک ترکی و یونانی

.محور ضد کمونیستی ظهور کردند  

گرچه قبرسی های ترکتبار از سال 
به جداسازی اتحادیه های  0299

صنفی خود دست زده بودند و 
بالنتیجه سازمان فراگیر خود را هم 
تحت نام جامعه اتحادیه های 

قبرسی تشکیل -کارگری ترکی
دادند که تحت کنترل ناسیونالیست 

صل های ترکتبار هم بود، اما این ا
مانع از همکاری و همیاری مابین 
اتحادیه های دو قوم ترکی و یونانی 
در قبرس نشده بود، بویژه از انرو که 

جمعیت کارگران ترکتبار در حدی 
به  نبود که بدون حمایت سراسری

در عمل . نتیجه چشمگیری شود
    فدراسیون پان قبرسی کارگران  

                                        PEO 

 

 

 

 

 

یونانی قبرسی ها منتج همچنان، به دلیل موفقیت در کسب  اتحادیه های 
حقوق کارگران در سراسر قبرس، و در شرایطی که کارگران ترک تبار در 

وضعیت دشوار اقتصادی قرارداشتند، اکثر اتحادیه های کارگران ترکتبار را 
ع پیوست که در واقع انشقاق اصلی زمانی بوقو. بسمت خود جلب میکرد

EOKAتشکل ملی جنگجویان قبرس  دست به انقالب زد و خواستار پیوستن  
قبرس به یونان شد، که در عمل باعث شد عکس العمل مشابهی هم از 
سوی قبرسی های ترکتبار برای اتحاد با ترکیه شکل گیرد که خود را 
TMTتشکیالت مقاومت ترکهای قبرس   قیام. نام گرفت EOKA  باعث شد تعداد 

 0211نفر در  0111به  0219در  971اعضای فدراسیون اتحادیه های ترکتبار از 
افزایشیابد و این تعداد هم با شروع ترور کارگران ترک که همچنان عضو 

 0212نفر دسال  9292اتحادیه هاییونانی مانده بودند یه ناگهان به بیش از 
تشکل قومی  این تغییر ماهیت جنبش از تشکل طبقاتی به یک. صعود کرد

اتنیکی باعث تقسیم اتحادیه های صنفی کارگران ترکتبار شد که هنوز هم 
                                                                              .آثارش ادامه دارد

اتحادیه ها به نیروی سیاسی اجتماعی استقرار یافته ای در  0211تا سال 
مضاف . عضو داشتند 999292د، که در مجموع بیش از قبرس تبدیل شده بودن

بران توانسته بودند برای اعضایشان و تمام کارگران بطور عام حقوق پایه ای و 
منافعی را تامین نمایند که از طریق مذاکرات جمعی بدست امده بود و 

در زمان اعالم استقالل قبرس . استاندارد زندگی را عموما بهبود می بخشید
استعماری اتحادیه ها را بعنوان بخش مهم دخیل در سیاست های  قدرتهای

رهبران اتحادیه ها هم . کارگری و اجتماعی کشور برسمیت شناخته بودند
برای مشورت در تنظیم قوانین کارگری و تامین اجتماعیو روابط کار از طرف 
.وزارت جدیدالتاسیس امور کارگران و بیمه تامین اجتماعی دعوت شده بودند  

کنوانسیون های سازمان جهانی کار در همان سال اول پس از استقالل مورد 

قانون اساسی . پذیرش قبرس قرار گرفت و روابط کارگر و کارفرما لیبرالیزه شد
جدید قبرس تمام حقوق بدست امده جنبش کارگری از دوران استعمار را 

حق تجمع  97 ، و92، 90بعنوان حقوق ثابت کارگران در بر گرفت که در مواد 
بعالوه وزارت کار .انونی اعتصاب را برسمیت می شناختقازادانه و حق 

مسئولیت نظارت بر روابط صنعتی بین کارگر و کارفرما و تضمین بیمه تامین 
                                                     .اجتماعی را از آن پس برعهده گرفت

 
 
 
 
 

 دیگر کشور ها

 

 کارگران بلژیک برای رفاه بیشتر تظاهرات

 

دولت بلژیک علیه نوامبر تظاهراتی را در رابطه با مطالبات خود  92در تاریخ  :اعالم کرد" FGTB "  سندیکای کارگران بلژیک
 .در شهر بروکسل سازمان دهی کرده است

ه با دولت و عدم اقدام عملی از با اشاره به گفت و گو های گذشتدر سایت خبری خود اعالم کرده است که این سندیکا 
 :انجام خواهد شدس مطالبات زیر بر اسا تجمع کارگران در بروکسل ،طرف مقابل
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 اعتراض به تعدیل اقتصادی از طرف دولت/ 

 باالبردن سطح زندگی کارگران/ 

 اعتراض به شرایط کار/ 

 دایمی کردن قرار داد های کار/ 

 افزایش قدرت خرید کارگران/ 

 درصدی حق جا به جایی کار 011پرداخت / 

 تامین بهتر دوره بازنشتگی/ 

  تضمین مرخصی/ 

 

ولی برنامه  .گفت و گو با این تشکل کارگری شده است با اعالم اعتصاب سندیکای بلژیک دولت این کشور خواستار
 .در بلژیک خواهیم بود نوامبر شاهد تظاهرات کارگران 92اعتراضی سندیکا همچنان پا بر جا است و در تاریخ 

 

 

 

 

 

 کارگران کاترپیالر به تعطیلی این کارخانه اعتراض کردند

 

 

از اعضای فعال سندیکایی  411نوامبر  11چهارشنبه، 
در بلژیک در اعتراض به تعطیلی "  CSC"  سندیکای

 .شرکت کاترپیالر در کشور بلژیک اعتراض کردند

 

تن دیگر آلمانی و  011تن از آن ها بلژیکی و  911که  این کارگران
بعد از گرد همایی خود به شهر ژنو رفتند و در  فرانسوی بودند،

اعضای برابر دفتر مرکزی این شرکت تجمع و خواستار مذاکره با 
ولی هیچ یک از مدیران ارشد این  ،یره کاترپیالر شدنددهیات م

 .نبودندشرکت برای مذاکره حاضر به گفت و گو 

میلیون دالری خود در بلژیک و سود  275کاترپیالر با وجود درآمد 
میلیون دالری خود در سراسر جهان یکی از  911میلیارد و 01

 9911غول های اقتصادی مطرح است که در تابستان گذشته 
 .کارگر را در بلژیک اخراج کرده است
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. من رو برسون به هواپیمای خصوصی ام: صاحب اوبر به رانندۀ اوبر

 ! احمق دیگه آماده ان کار تو رو انجام بدن 01111. روتو هم زیاد نکن

 
 
 
 
 
 
 

 از جهان کار
 
 

 استدر راه " فرفره ای"اقتصاد 

 معنای این اقتصاد برای کار چیست؟
 آرون ساندراراجان

 2112جوالی  22اکونومیست 

 

تا همین اواخر، فقط موزیسینهای 
سیار بودند که می شد گفت به 

تقریباً بقیۀ مردم، . فرفره می مانند

همین که آرزوهای کودکی شان را 
برای داشتن شغلی رؤیائی نقش 
بر آب می دیدند، در مشاغلی 

دست به کار می شدند " قعیوا"
که منبع یک حقوق ثابت ماهانه 
برای آنان بود و به آنان امکان می 
داد کم یا زیاد آیندۀ نسبتاً باثبات 

 .خودشان را بر آن بنا کنند

اما امروز، تعداد دم افزونی از مردم 
ناگزیر به قبول مشاغل موقت و پاره 

وقت، به جای مشاغل تمام وقت با 
شاید یک . ی شوندحقوق ثابت، م

آدم خوشبین این وضعیت را منشأ 
آینده ای پر از فرصت برای دست 
زدن به مشاغل پردرآمد و کارآفرینی 

اما . و نوآوریهای بی پایان بشمارد
مخالفان این وضع، آن را تصویر 
کدری از آیندۀ کارگران محروم و تله 
ای برای شکار آنان برای مقاطعۀ 

 .کار کوچک بعدی می دانند

امروزه در امریکا * اقتصاد فرفره
چندان وسعت یافته است که از 
همان نخستین مباحثات مربوط به 
انتخابات ریاست 

جمهوری نیز وارد این 
**. مباحثات شده است

در همین ماه جوالی، 
جب بوش، یکی از 
رقیبان برای کاندیداتوری 
از حزب جمهوریخواه، با 
سوار شدن به 
ماشینهای شرکت 

که از زمرۀ  ،"اوبر"
بزرگترین شرکتهای 
تیپیک افتصاد فرفره 
است، به صراحت با این 

. کرد" همبستگی"شرکت اعالم 
هیالری کلینتون دقت بیشتری در 

او در یک . این مورد نشان داد

سخنرانی که به تشریح برنامۀ 
اقتصادی اش اختصاص داشت، 

مبتنی بر "این اقتصاد : "اعالم کرد
اقتصاد فرفره یا به اصطالح " تقاضا

مشوق حیرت انگیزی برای اقتصاد و 
البته این . نوآوری بی قیدوبند است

نوع اقتصاد سؤاالتی را هم در مورد 
حمایت از کار و محیط کار برانگیخته 
و این سؤال را به میان کشیده 

کار خوب در آینده چ "است که 
 "شکل و شمایلی خواهد داشت؟

اقتصاد فرفره ای دیجیتالی شدۀ 
روزی، در تداوم بازارهائی همچون ام

 و اودسک   (ELANS) االنس

(ODESK)در این . ایجاد شده است
بازارها برنامه نویسان و طراحان 

کامپیوتری تکالیف کاری کوتاه مدتی 
را که می بایست به طور رقابیت و 
در محل انجام شوند، تعریف می 

اما اقتصاد فرفره فقط ایجاد . کردند

لی برای یک فرد یک کانال دیجیتا
اقتصاد فرفره . آماده به کار نیست

تخم ریزی انبوه برای فعالیتهای 
امروزه بیش از . اقتصادی فرداست

، مشغول "سازنده"یک میلیون 
فروش جواهرات، لباس، و انواع 

" بازارچه"حوایج دیگر از طریق 
برای " هتلهای. "اند( ETSY)اتسی 

اقامتهای کوتاه مدت مثل 
و دیگران ( AIRBNB)، .بی.ان.ایربی

مدام حدود یک میلیون مشتری 
 .دارند

خرد و " کارآفرینان"این انفجار 
پراکنده این سؤال عجیب را 

آیا ما از منظر "برانگیخته است که 

بازنگشته  02خاصی به اقتصاد قرن 
؛ اقتصادی که توسط آدم "ایم؟

اسمیت در کتاب مشهورش 
تحقیق در طبیعت و علل ثروت "

اقتصادی . ح شده استتشری" ملل
که اسمیت تشریح می کند، اقتصاد 
بازار واقعی از افراد تنهائی است که 

 .با همدیگر در حال معامله اند

البته، گذشت دوقرن از آن دوران و 
ظهور تولید و توزیع انبوه به 
شرکتهای مدرنی منجر شده است 
و کارآفرینان آدام اسمیت جای خود 

ستمی را به حقوق بگیران قرن بی
 .داده اند
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یک انقالب تکنولوژیک دیگر، یعنی 
انقالب دیجیتالی، نیز تاحدودی 

مسئول بازگشت ما به معامالت 
بیشترین خدمات . است" بیواسطه"

متکی بر " طبق تقاضا"جدید 
انسانهائی اند که به کامپیوتر یا 
گوشی های هوشمند و دارای 

به عالوه . امکانات راهیاب مجهز اند
ۀ اجتماعی ای که ما در سرمای

سایتهای بیس بوک و لینکد این 

ایجاد کرده ایم، بذل اعتماد به 
طرفهای نیمه شناخته را آسانتر 

 .کرده است

آیا این وضعیت موجب انتقال به 
بازار کتاب "اقتصاد مبتنی بر 

نخواهد شد؟ شرکتهائی " درسی
که در باال نام بردیم، سازمانهائی 

هائی چون تماماً متفاوت با شرکت
اپل، بریتیش پترولیوم، هتل هیلتون 

شما در معامله . و از این دست اند
عمالً هیچ فضائی . بی.ان.با ایربی

همچنین . را از آن اجاره نمی کنید
" متعلق"است وقتی سوار ماشین

به شرکت اوبر می شوید، یا وقتی 

شرکت " ساخت"از محصوالت 
یک برنامۀ . اتسی کاالئی می خرید

ری شما را به صاحبخانه، کامپیوت
رانندۀ ماشین، یا فروشندۀ کاالی 

 .مورد نیازتان وصل می کند

اما این برنامه ها به هیچوجه 
تدارکاتچیهای دست نامرئی مورد 

و این در . نظر آدام اسمیت نیستند
حالی است که نقشی که این 
برنامه ها در میسر کردن معامله 
بازی می کنند، قطعاً کامالً مرئی 

اوبر، و نه رانندگان . تاس
این شرکت، قیمت را " ماشینهای"

. بی.ان.ایربی. تعیین می کند
میزبانان اش را تعلیم می دهد که 
. چگونه میهماننواز بهتری باشند

اتسی فروشندگان اش را به 
ساختمانهای جمعی مجهز می 

تمامی این شرکتها از سیستم . کند
پاسخ مشتریان استفاده می کنند 

ن بهذره را از تجربۀ و بیشتری
مشتریان شان می برند؛ بسیار 
شبیه به آنچه سازمانهای سازندۀ 

 .یک برند می توانند بکنند

 

 

 

از این قرار به نظر می رسد ما 
شکل نهادینۀ ای، یعنی معاملۀ 

را مجدداً کشف کرده " بیواسطه"
سازماندهی نوعی فعالیت : ایم

التقاطی اقتصادی از طریق بازار و در 
ن سازمان معین که از مجاری درو

 .دیجیتالی کار می کند

همچنین به دلیل این که این برنامه 
ها حدی از اعتماد را ایجاد می 
کنند، دیگر اهمیت جذابیت نام، 
تخصص در ارائۀ پاسخ به عین 
تقاضای موجود، نیاز به تخصص 
پیش از آن که کیفیت الزم برای آن 
که بتوان جائی در بازار یافت، 

تقریباً هرکس . یافته است کاهش
که نیمچه استعدادی داشته 

پاره وقت " هتلدار"باشدمی تواند به 
یا فروشندۀ اتسی . بی.ان.ایربی

هر راننده ای که از توان . تبدیل شود
نسبی برخوردار باشد می تواند در 
پیوند با اوبر یا شرکت حمل و نقل 

حمل و نقل "مجازی دیگری، لباس 
 .ندرا بر تن ک" تجاری

اننده، این افراد رهتلدار، فروشنده یا 

الزم نیست تهعدی برای کار تمام 
شما می توانید بچه . وقت بدهند

هاتان را به مدرسه برسانید و 
. را بزنید" راننده اوبر"سپس سوئیچ 

در اقتصاد فرفره خطوط بین 
به طور دم " حرفه ای"و " شخصی"

 .افزونی تار و تارتر می شوند

ن در این وضعیت قطعاً می توا
پتانسیلیهائی مجازی برای این که 

" هرکس رئیس خودش باشد"
آری، مشروط به . مشاهده کرد

رویکرد درست، فرد می تواند به 
تعادلی بین کار و زندگی دست 

اما سوی دیگر این وضع، . یابد
ناروشنی بسیار در قیاس با 
وضعیتی است که در آن فرد از 
حقوق ثابت، امنیت شغلی و 

بیمه، باینشستگی، )مینات دیگر تأ
. برخوردار است...( حق تعطیالت، 

طبعاً وقتی میزان درآمد فرد در ماه و 
سال آینده روشن نباشد، کار برنامه 

ریزی بلندمدت زندگی برایش 
 به عالوه شروع . دشوارتر خواهد بود

 

 

 

یک کار جدید عموماً مسئلۀ یا همه 
یا هیچ است و این ایجاب می کند 

فرد آمادکی بسیاری برای  که
بی . ریسک کردن داشته باشد

سبب نیست که غالب کارگران 
اقتصاد فرفره همزمان به چندین کار 
اشتغال دارند تا از ریسک زندگی 

شاید این کیفیت . شان بکاهند
کاهش از موانع اقتصاد فرفره، به 
میدان نوآوری در این نوع اقتصاد 

 .وسعت ببخشد

ددان توماس پیکتی، اقتصا
فرانسوی، به ما می آموزد که 
موجب اصلی نابرابری اقتصادی 
پایدار در دو قرن گذشته تمرکز 
سرمایۀ در دستان یک عدۀ معدود 

تا آنجا که نابرابری . بوده است
مطرح است، ممکن است مشارکت 

خرد در اقتصاد، " کارآفرین"میلیونها 
که هر کدام صاحب کار خویش 

همه  است، از وضعیتی که در آن
چیز در اختیار معدودی شرکت غول 

 .آساست، پذیرفتنی تر باشد

اما آخرین نسل برنامه های 

تخصصی کامپیوتری نیز به نوبۀ خود 
به دغدغۀ نابرابری اجتماعی دامن 

امروزه سروکار ما با . می زند
هائی است که ارائه ( اپ)برنامک 

دهندگان آنها آماده اند ماشین 
خریدشان را دیگران را پارک کنند، 

انجام و به آنها تحویل دهند، و 

خطر این . بسیاری خدمات دیگر
است که تحول جامعه انسانی به 
آنجا بیانجامد که کسان بسیاری که 
فاقد بضاعت کافی اند، در خدمت 
یک عدۀ معدود از افراد ممتاز در 

 .آیند

در بسیاری از کشورها بخش 
کلیدی شبکۀ امنیت اجتماعی با 

غل ثابت و مطمئن داشتن مشا
برای دولت یا شرکتهای باثبات گره 

اگرچه عواقب . خورده است
اجتماعی بلندمدت تر  –اقتصادی 

اقتصاد فرفره هنوز کامالً روشن 
نیستند، اما این روشن است که ما 

باید در مبانی شبکۀ تأمین 
 اجتماعی مان بازاندیشی کنیم، 
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گره آن را از داشتن مشاغل ثابت 
م و دامنۀ آن را به کار به بگشائی

طور کلی، خواه ثابت خواه موقت، 
 .گسترش دهیم

 --------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (GIG ECONOMY)اقتصاد فرفره * 
از زمره اصطالحات رایج در توصیف 
 اقتصاد کنونی است و منظور از آن، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –و مشخصاً بازار کاری  –اقتصاد 
در آن،  است که مشاغل موقت

مبتنی بر قراردادهای کوتاه مدت با 
کارگران ظاهراً مستقل یا به 

، بدون "خویش فرمایان"اصطالح 
تعهداتی چون بیمه، بازنشستگی، 

برای کارفرمایان  ... از کارافتادگی، 
 .بسیار رایج است

مقاله در سال گذشته و در آغاز ** 
مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری 

 .ه استامریکا نوشته شد

 

 

پیروزی کارگران در باز پس گیری اصالحیه قانون کار 
با اتحاد، بار دیگر ثابت کرد که  توسط دولت از مجلس یک

خالقیت در فنون مبارزه و شناخت شرایط خاص و تحلیل 
درست می توان به کسب مطالبات برحق خود نایل آییم، 

 این پیروزی بر همه کارگران، زحمتکشان و همه فعاالن
کارگری که به قیمت جان خود و از دست دادن همه 

و با مبارزه برای آمدند هست و نیست خود به میدان 
میلیون خانوار  21تا  21بازپس گیری این الیحه، بر زندگی 

، فرخنده بادگذاشتندتاثیر مستقیم کارگری 
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