
یک مفهوم ساختگی؟ 
ی��ان برم��ن ج��امعه ش��ناس هلن��دی و اس��تاد ممت��از دانش��گاه امس��تردام ب��ه
بررسی نظرات گ��ای اس��تندینگ در م��ورد طبق��ه جدی��د جه��انی ک��ه وی آن را
پریکریات می نامد، می پردازد. در متن زیر او از جمله نگاهی به آخرین کتاب
گای استندینگ بن��ام «پریکری��ات: طبق��ه خطرن��اک جدی��د» م��ی ان��دازد. ب��رای
مطالعه بیشتر نظرات گای استندینگ در باره پریکریات ب�ه مق�اله منتش��ره در

، مراجعه کنید.پریکریات و درامد پایهسایت دریچه ها،  

اثر: یان برمن
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، این تصور که بقیه جه��ان ق��دم ب��ه۱۹۷۰در الگوی غالب  توسعه  تا سالهای 
قدم  غرب را دنبال خواهد کرد طبیعی محسوب می ش�د. از طری�ق ص�نعتی
شدن و شهرنشینی،  «جهان توسعه نیافته» تجربه کشورهای پیشرفته در
ق��رن ن��وزدهم را تک��رار م��ی ک��رد: رش��د اش��تغال در تولی��د ص��نعتی، افزای��ش
استانداردهای زندگی، مصرف انبوه. هر چند که هنوز کارهای ص��نعتی ب��رای
مهاجرین زمیندار فقیر به شهرهای امریکای لتین، افریقا، ش��به ق��اره هن��د و
اسیای جنوب شرقی، که اصلحات ارضی قابل اغماض ب��ود، وج��ود نداش��ت
اما همه بر این نظر بودن��د ک��ه خ��ود زن��دگی ش�هری ب��ه آن ه��ا در جس��تجوی
اشتغال کمک خواهد کرد. آن ها مجبور بودند با هر کار  با دس��تمزد پ��ایین ک��ه
در دس���ترس ب���ود، مانن���د کاره���ای دس���تی و ک���ار ازاد قن���اعت کنن���د و در
پناهگاههای موقت در حومه شهر و ی�ا زمین ه�ای م�تروکه  زن�دگی کنن��د. در
ابتدا، بخش غیر رسمی و بی قاعده  رو به رشد ب��ه مث��ابه ی��ک قلم��رو گ��ذرا،
یک ناحیه میانگیر در نظر گرفته م��ی شد،ک���ه ب��ه خ��اطر دینامیس��م ص��نعتی
شدن، نیروی کار در اقتصاد رسمی  رو به رشد ج��ذب م��ی گردی��د. در عم��ل،
این گذار  رو به بال اتفاقی نادر بود و میلیونها نفر در اقتصاد غیر رسمی و بی
قاعده که آن ها خود در ساختش سهیم بودند گیرکردند، ی��ا اینک��ه بی��ن زاغ��ه
های حاشیه شهری و مناطق دور افتاده روستایی عقب و جل��و ک��رده و ی��ک

قشر گسترده نیروی  کار  نامطمئن را تشکیل دادند.
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در حال حاضر چنین بنظر می رسد که در مورد رشد ن��ا امن��ی ش��رایط ک��اری،
 ب��ا ه��ر رک��ود۱۹۷۰غرب الگوی بقیه جهان را دنبال می کند. بعد از س��الهای 

اقتصادی، دوران ع��دم اش��تغال و بیک��اری ط��ولنی تر م��ی ش��ود، و خصوص��ی
س��ازی و کوچ��ک ک��ردن بخ��ش عم��ومی ب��ه تض��عیف م��وقعیت نی��روی ک��ار در
امریک��ای ش��مالی ، اروپ��ا و ژاپ��ن کم��ک ک��رده اس��ت؛ جنب��ش اتح��ادیه ه��ای
کارگری بخاطر کاهش نی��روی ک�ار ص�نعتی در ن�تیجه انتق��ال کارخانج�ات و ی�ا
استفاده از وسایل خودکار، و نیز رشد غیر اتحادیه ای بخش خدمات و خ��رده
فروشی توخالی و پوک شده است؛ ظهور چین و ورود صدها میلیون کارگر با
دستمزد پایین به نیروی کار دنیا و جهانی شدن تجارت به کاهش دستمزد و
بدتر شدن شرایط کار کمک کرده است. کار موقت و نیم��ه وق��ت و هم��راه ب��ا
آن مقوله مبهم کار ازاد در حال افزایش است. در حال حاضر ادبیات وس��یعی
حول موضوع کار رسمی و کار ناامن در کشورهای پیش�رفته در ح�ال رش�د و
نم��و اس��ت. چ��ه موض��عی ای��ن ادبی��ات نس��بت ب��ه ش��رایط ک��ارگران خ��ارج از
کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ک�ه ت�وده وس��یع بش�ریت در
انجا سکنی دارد، می گیرد؟ آیا تعمیم در روندهای جهانی امکان پ��ذیر اس��ت
و ی�ا اینک�ه اقتص�ادهای خاص�ی ب�ه بررس�ی تط�بیقی نی�از دارن�د؟ پیام�دهای
سیاسی تغییر الگوی کار چیست؟ آی��ا م��ا در واق��ع در م��ورد ی��ک پدی��ده جدی��د

صحبت می کنیم؟
،۲۰۰۶ ت��ا ۱۹۷۵گای استندینگ، اقتصاددان سازمان بین المللی کار از س��ال 

باید بتواند به خوبی به سئوالت مطروحه بال پاسخ دهد. او در اثر اخیر خود،
که کامل بر شرایط نیروی کار در جهان غرب متمرکز شده اس��ت، بخ��وبی ب��ا
طبیعت بی ثبات کار و زندگی اک��ثر مردم��ان دنی��ا در جن��وب جه��انی آش��نایی
دارد؛ او در طی دهها سال، در س�مینارها و کنفران�س ه�ای بین الملل�ی ک�ار
ک��ه آس��یب پذیری ک��ارگران در بخ��ش غی��ر رس��می اقتص��اد را م��ورد بح��ث و

، ی��ک۱۹۷۸بررسی ق��رار داده، حض��ور ی��افته اس��ت.  اولی��ن اث��ر وی در س��ال 
رساله علمی در مورد مشارکت کشورهای با در آمد پایین بود ک��ه پ��س از آن
با مطالعاتی در مورد نیروی کار در جامائیکا، گوی�ان، م�الزی، تایلن�د و جاه�ای

، مس��ئول ی��ک س��ری۱۹۸۰دیگر دنبال شد. اس��تندینگ در اواس��ط س�الهای 
تحزیه و تحلیل سازمان بین المللی کار در مورد «انعطاف پذیری» بازار ک��ار در
کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بود، که بدیده ش�ک و تردی�د
ب���ه نوش���دارو و راه ح���ل نئولی���برالی م���ی نگریس���ت و در عی���ن ح���ال ورود
اقتص��ادهای س��رمایه داری ب��ه دوران��ی جدی��د ک��ه ب��ا بیک��اری و بح��ران ه��ای

، او۱۹۹۰اقتص�ادی مش�خص م�ی ش�د، را م�ی پ�ذیرفت. در اوای�ل س�الهای 



 انعط��اف پ��ذیری، ب��ازارجس��تجویدر مشغول مطالعه روسیه گردی��د و کت��اب 
) را برای سازمان بین المللی کار نوشت، و ب��دنبال آن۱۹۹۱ (جدید نیروی کار

ک�ار:ب�ازار تجدی�د س�اختار به پست-اپارتاید در افریق�ای جن�وبی در اث�ر خ�ود، 
) پرداخت. ۱۹۹۶ (چالش افریقای جنوبی

در طی پ�انزده س�ال گذش�ته او س�ه کت�اب عم�ومی و کل�ی ت�ری را نوش�ته
فراسوی پدرسالری جدی��د)، ۱۹۹۹ (انعطاف پذیری نیروی کار جهانیاست: 

) ، که همگ��ی مس��ائل مش��ابهی۲۰۰۹ (کار پس از جهانی شدن) و ۲۰۰۲(
را مورد بررسی قرار داده و  به گذار از دوران «مقرارات قانونی» بع��د از جن��گ

، از دید انتق��ادی پ�ولنی م�ی پردازن�د.۱۹۷۵به دوران «بازار تنظیمی» بعد از 
ای��ن اث��ار بط��ور عم��ده ممل��و از اطلع��ات و داده ه��ای جه��ان س��رمایه داری
پیشرفته می باشند. استندینگ، هفت شکل امنیت شغلی را تعری��ف م��ی-
کند -فرصت های مناس��ب، حف��اظت در براب�ر اخ�راج، موان�ع تض�عیف مه�ارت،
مقررات ایمنی و س��لمت، ام��وزش، در آم��د پای��دار و مطمئن، نماین��دگی- ک��ه
همگی در دوران جدید تحلیل رفته اند. او شش ج��زء از «درام��د اجتم��اعی»-
تولی��د مس��تقیم، حق��وق و دس��تمزد، حم��ایت و پش��تیبانی ج��امعه، من��افع
ش��رکت، منب��ع در آم��د دول��ت، در آم��د خصوصی/ران����تی-که ه��ر ک��دام ب��رای
گروههای مختلف به شکل متمایزی تغییر می کند، را  مشخص م��ی نمای��د.
او بر این باور است که جهانی شدن یک دورنم��ای طبق��اتی جدی��د ک��ه بط��ور
واضحی با هفت قشر اجتماعی  مشخص می شوند، را ایجاد م��ی کن��د. در

، «کارگران منعط��ف» را ب��ه عن��وانفراسوی پدرسالری، در کتاب ۲۰۰۲سال 
ک�ار بع�د از جه�انیگروهی مهم معرفی می کند؛ هفت سال بعد، در کت�اب 

، اصطلح «پریکریات» جایگزین «کارگران منعطف»، که تا انزمان بخوبیشدن
رایج شده بود، می گردد. استندینگ، همچنان که بعد از سالهای میانه دهه

  استدلل کرده است، معتقد ب�ه ی�ک «بهش�ت سیاس�ی» اس�ت ک�ه۱۹۸۰
کمک هزینه پایه را تضمین می کند.

، بخشا تکرار دوباره همین موضوعات برای آنانپریکریاتهدف آخرین اثر وی، 
که استندینگ «خوانندگان نا اشنا» می نامد، می باشد. اما در عی��ن ح��ال ،
ادعای جدیدی نیز مطرح می ش��ود: هم اکن��ون ی�ک طبق��ه جدی�د، «پریکری�ات
جهانی» در حال شکل گرفتن است. استندینگ بار دیگر دینامیس��م جه��انی
شدن را همراه ب��ا هم��اهنگی و دس��تیاری دول��تی ب��رای انعط��اف نی��روی ک��ار
-اصطلحی ک��ه او بش��دت از آن نف��رت دارد-ک��ه ب��ه چن��د پ��ارگی  لش��کرهای
قدیمی طبقاتی منجر شده است، را بحث و تفسیر می کند. او «پریکری�ات»
را در نیمه پایین آنچه که اکنون یک سیستم هفتگانه طبقاتی را می س��ازد،



جای می دهد.در نیمه بالیی نخبگان («تعداد معدودی از ش��هروندان بس��یار
ثروتمند جهانی که با میلیاردها دلر دارایی خود ب�ر دنی�ا آق�ایی م�ی کنن�د، و
نیز توانایی نفوذ در هر دولتی در همه اکناف دنیا را دارند») قرار م��ی گیرن��د؛
«سالریات»، که بخ��وبی در ش�رکتهای ب�زرگ و دس��تگاههای دول��تی تث��بیت
شده اند، همچنان از اشتغال تمام وقت، حق��وق بازنشس��تگی، تعطیلت ب��ا
حقوق بهره می برند؛ بخش کوچکتری از «متخصص��ین» م��اهر، متخصص��ان و
مشاورانی که صاحب شرکت خود هس��تند، پ��اداش بس��یار ب��الیی در ی��افت
می کنند؛ و باقیمانده طبقه کارگر ق��دیمی، ک��ه اس��تندینگ بخص��وص داغ��دار
انهاست، قرار دارند. در پایین  «پریکریات» بیکاران و پایین ترین طبق��ه، «وص��له
ناجور جامعه که با تفاله های جامعه زندگی را بسر م�ی برن�د»، ج�ای م�ی-

گیرند.
در تعریف استندینگ، «پریکریات» شامل همه کسانی می ش��ود ک�ه ص�احب
شغلی نامطمئن که هیچگاه به ایج��اد ی��ک ه��ویت و ی��ا حرف��ه مناس��ب خت��م
نخواه��د ش��د، هس��تند.: ک��ارگران م��وقت و نیم��ه وق��ت، نی��روی ک��ار خ��رده
قراردادی، کارکنان مراکز تماس، بسیاری از ک��اراموزان و مانن��د ان. م��ی ت��وان
فک��ر ک��رد ک��ه این ه��ا پرولتاری��ای کلس��یک محس��وب م��ی ش��وند: از وس��ایل
معیشت خود جدا گشته اند و هیچ گزینه دیگری بجز فروش نیروی ک��ار خ��ود
ب��رای زن��ده مان��دن ندارن��د. ام��ا اس��تندینگ ب��ه ص��راحت عن��وان م��ی کن��د:
«پریکریات» جزء «طبقه کارگر» یا «پرولتاریا» نیست. او یک تعریف مح��دود از
پرولتاریا ارائه می ده��د ک��ه فق��ط ش��امل  «ک��ارگرانی ک��ه ص��احب ش��غل های
ثابت، پایدار، با ساعت ک��ار ث��ابت ک��ه راهه��ای معی��ن پیش��رفت دارن��د، تح��ت
موافقت نامه های دسته جمعی و اتحادیه ای هستند، عناوین کاری دارند که
پدر و مادرشان با آن ها بخوبی آشنا هستند، با کارکنان محلی ک��ار می کنن��د
که بخوبی آن ها را می شناسند»، می گردد. اگر چه او اذعان می کند که در

 س�اله۲۵–۳۴نظرسنجی های انگلستان، نزدیک به دو سوم از این کارکن�ان 
خود را «طبقه کارگر» می نامند، دقیقا  به این خاطر که آن ه��ا دارای کاره��ای
نامطمئن و بی ثبات هستند، اما استندینگ این امر را به عن��وان س��ردرگمی
هویتی رد می کند. به نظر می رسد که اصلحاتی که در گذش��ته س��که زده
شده اند، نمی توانند وضع آن ها را بخ��وبی بی��ان کن��د. در ع��وض، «پریکری�ات»
ب��ه ش��کل آنچ��ه آن فاق��دش اس��ت، توص��یف م��ی ش��ود. اس��تندینگ دوب��اره
اشکال هفتگانه امنیت شغلی را پیش می کشد-اشکالی که «پریکریات» از
آن ها بهره ای نبرده است. از شش جزئی که  «درامد اجتماعی» را تشکیل
می دهند، «پریکریات» کل  باید فقط به دستمزد تکیه کند. بخاطر فق��دان ه��ر



گونه هویت مبتنی بر شغل، و یا احساس تعلق به یک جامعه کار همبسته،
روانشناسی انرا می توان با «چهار عنوان» تعیین کرد: خشم، بی هنج��اری،

اضطراب، بیگانگی.
از لح��اظ جمعی��تی، اعض��ای ای��ن طبق��ه بط��ور قاب��ل ملحظ��ه ای ن��اهمگون
هس��تند. اس��تندینگ م��ی نویس��د،  «پریکری��ات» بط��ور نامتناس��بی از زن��ان
تش��کیل م��ی ش��ود، و ای��ن موض��وع واض��ح نیس��ت ک��ه ورود زن��ان ب��ه ک��ار
دستمزدی ناامن «علت یا تاثیر» است؛ احتمال م��ردان «پریکری��ات» ش��دن را
به مثابه از دست دادن مقام خود تجربه می کنند. جوانان هسته اصلی ان��را
تشکیل می دهند، و اغلب برای پرداخت بدهی ه�ای خ��ود مجب��ور ب��ه قب��ول
ه��ر گ��ونه ک��ار ب��ی مف��ری هس��تند؛ ام��ا ب��ا ک��اهش حق��وق بازنشس��تگی،
«سالمندان قدیمی» نیز دوباره به صفوف آن می پیوندند. مهاجرین ن��ه فق��ط
«بخش گسترده ای از پریکریات دنیا» را تشکیل می دهند، بلک�ه  ب�ه عن��وان
«نو شهروندان» بجای «شهروندان» در «خطر تبدیل شدن به قربانیان اصلی
آن هستند». با تعریف کار به مثابه یک مقوله گس�ترده فع�الیت انس�انی ک�ه
ش��امل ب��از تولی��د اجتم��اعی، و «ک��ار» ب��ه مث��ابه عم��ل انج��ام ش��ده بخ��اطر
دستمزد،  استندینگ ساعتهای طولنی «کار به منظور کسب کار»  -رفت و
امد، صف بندی، پر کردن فرم، پاسخ ب�ه س��والت، گرفت�ن گ�واهی نامه ه�ای
لزم- و «پروسه های پیچیده تر کسب و حفظ منافع ن��اچیز» را توص��یف م��ی-
کند و به تشریح اینکه تقاضای کار شغلهای موقتی الزامات زیادی را بر وق��ت

متقاضیان کار می نهد و مملو از تنش می باشد، می پردازد.
در فصل های نتیجه گیری، گرایشات سیاسی این «طبقه جدید» مورد بحث
قرار می گیرد. استندینگ یک «پریکریات بد» را معرفی می کند که  عصبی و
تلخکام از دیدن دولت در نجات بانکداران به هزینه خودش می باش��د، غبط��ه
بازگشت ب��ه دوران طلی��ی سوس��یال دمکراس��ی را م��ی خ��ورد، و نهایت�ا ب�ه
دامان «پوپولیست نئو فاشیست» در می افتد. در مقاب��ل «پریکری��ات خ��وب»
جوانی سبکبار از خاطرات اش��تغال کام��ل می باش�د ک�ه طرف��دار دس��تور ک��ار
سیاسی که بطرز تعجب اوری ش��بیه نظ��رات خ��ود اس��تندینگ اس��ت، م��ی-
باشد: او خواهان یک «بهشت سیاسی» با حقوق پایه همگانی، تحص��یلت
مادام العمر، حقوق اق��امت ب��رای ش��هروندان، تع��اون و اع��اده ک��ار، ب��ه مث��ابه
گامهایی در جهت «دسترس��ی مت��وازن ت��ر» ب��ه پن��ج ص��فات کلی��دی: امنی��ت
اقتصادی، وقت، فضا، دانش و سرمایه مالی است، م��ی باش��د. اس��تراتژی-
های دولت کنونی برای مقابله با «طبقه خطرناک»  در شرف تک��وین ش��امل
نظارت، کار اجباری برای دریافت اعانه و قلع و قم��ع مه��اجران و بیک��اران م��ی



گردد-از نظر استندینگ، این سیاستی است که احتمال   ناامنی پریکری��ات را
عمیق تر کرده و آن ها را اشکارا به انتهای جن��اح راس��ت م��ی کش��اند. مرک��ز-
چپ باید منافع «کارگر» و یک زندگی در حال مرگ  که بی��ش از ح��د ط��ولنی
شده اس��ت را ره�ا نمای�د: «طبق��ه جدی�د پریکری�ات اس��ت؛ مگ�ر آنک��ه ترق�ی
خواهان جه��ان سیاس��ت بهش��ت را اتخ��اذ نماین��د، وگ��ر ن��ه آن طبق��ه بس��یار
مستعد گوش دادن به زنگهایی است ک�ه ج�امعه را ب�ه س�مت پرتگ�اه م�ی-

کشاند». 
امروزه بسیاری از ای��ن مف��اهیم ک��ه از ویژگی ه��ای آث��ار اس��تندینگ هس��تند-
مانند عنوان «طبقه خطرناک» -به شکل خوش ظ�اهری دوب�اره بس�ته بن�دی
م��ی ش��وند. ام�ا خوانن�دگانی ک��ه امی��دوار تجزی��ه و تحلی��ل جدی��د آموزن��ده ای
هستند، ن�ا امی�د م��ی گردن�د: آم�ار و ارق��ام بس��یار ناچیزن�د و بط��ور عم�ده از
نمونه ه��ای منتش��ر ش��ده در رس��انه های انگلیس��ی زب���ان-نیویورک ت��ایمز،
گاردین، اکونومیست-بر گرفته شده اند ت�ا اینک�ه از بان�ک اطلع��اتی گس��ترده

 مانند یک قطعهپریکریاتسازمان بین المللی کار. از نظر سبک و روش، کتاب 
مطول نظرات و عقاید می باشد. با وجود ادعای اینکه «پریکریات» یک طبق��ه
جهانی است، تمرکز به  طور ث�ابت ب�ر اقتص�ادهای پیش��رفته ق�رار دارد: اک�ثر
مثالهای اس��تندینگ برگرفت��ه از ای��الت متح��ده، انگلس��تان، فرانس��ه، الم��ان،
ژاپ��ن و ک��ره جن��وبی هس��تند. یکب��ار گ��ردش کوت��اهی ب��ه س��رزمین ه��ای
دوردست، ب�ه ط�ور مش�خص چی��ن، ص�ورت می گی�رد ام�ا ب�زودی  م�ا خ�ود را
دوباره در قل��ب کش��ورهای س�رمایه داری ب�از م��ی ی��ابیم ، ک�ه مردم��انش در
دوران پس از جنگ به این ایده  انس گرفته اند ک��ه به��تر ش��دن زن��دگی و ک��ار
ادامه خواهد یافت، اما در چند دهه گذش�ته-و خصوص�ا پ�س از بح�ران م�الی

-با وخامت شدیدی مواجه شده اند. اما واژه «پریکری��ات» از کج��ا م��ی-۲۰۰۸
: ب��ه معن��ی اس��تدعا نم��ودن،precariای��د؟ ریش��ه لغ��تی آن ب��ه کلم��ه لتی��ن 

خواهش و درخواست کردن  بر می گردد؛ از این رو ناامن، وابسته به التف��ات
دیگران، بی ثبات، در معرض خطر ، با حق تصدی نا مطمئن معن�ا م�ی ده�د.
وضعیت ب�ی ثب�ات نی�روی ک�ار در ق�رن ن�وزدهم ب�ه مث�ابه ی�ک ش�رط واض�ح و
مشخص پرولتاریزه شدن به مفهوم کلسیک ان محسوب می شد: ک��ارگران
با محروم شدن از وسایل معیشت بر روی زمین، فق��ط ب��ا ف��روش نی��روی ک��ار
خود می توانستند زنده بمانن�د؛ ع�دم ثب�ات ام�رار مع�اش ان�ان در مانیفس��ت
کمونیس��تی نش��ان داده م��ی ش��ود. در عی��ن ح��ال، در س��نت ک��اتولیکی،

precarita،نی��ز ب��ه معن��ی ت��أمین کمک ه��ای م��الی م��ی باش��د. در فرانس��ه 
precarite ۱۹۹۰ برای توصیف شرایط زندگی افراد دس��ت ب��ه  ده��ان در ده��ه



استفاده می شد، که بیکاری گسترده جوانان ، «کاره��ای م��ک دونال��دی» را
 تش��دید۱۹۹۵نشانه گرفته بود؛ احساس خطر آن با اعتراضات توده ای سال 

 -که ترکیبی از عدم اطمینان وil precariatoشد. در ایتالیا، واژه جدید معمول 
پرولتاری��ا م��ی باش���د-مدت کم��ی پ��س از اعتراض��ات جن��وا ب��ر علی��ه گ��روه

، سکه زده شد.  این اصطلح به عن��وان ش��عار۲۰۰۱) در سال G8هشتگانه(
 در میلن، مطرح گشت؛ گروهی که اعتراضpost-operaistiچپگرایان رادیکال 

کارگران موقت را در روز الترناتیو اول ماه مه سازماندهی کرد-چنانچه یکی از
ان��ان در ی��ک مص��احبه در یوت��وب عن��وان م��ی کن��د: «پریکری��ات، ی��ک ذهنی��ت
اجتماعی، یک  قشر اجتماعی، یک طبقه، یک مقوله، یک گروه، یک مفه��وم

نسلی است-کی اهمیت می دهد!».
بن��ابراین، ارزی��ابی از پریکری��ات م��ی بای��د ب��ر ادع��ای جدی��د آن متمرک��ز ش��ود:
پریکریات یک طبقه جدید جهانی است. از ای�ن رو، ای�ن درک ک�ه قرارداده�ای
موقت و نیمه وقت، آن ها را در یک طبقه بهم ج��وش م��ی ده���د-طبقه ای ب��ا
منافعی کامل  متمایز از کارگران اتحادیه ای یا تمام وقت- این موضوع بق��دری
اشکارا غیر قابل دفاع است که به نظر می رسد  استندینگ خود به س��ختی
آن را جدی می گیرد. او در یک جا می نویسد که پریکریات در اشکال متفاوت
ظاهر می شود؛ و در جای دیگر عنوان می کند که این «طبقه در حال ش��کل
گیری» می تواند از «هر کسی» تشکیل گردد. انگی��زه او در فاص��له گرفت��ن از
اصلحات معمول مربوط به طبقه، و یا در بکارگیری تع�اریف جدی�د غی�ر ع�ادی
خود س��اخته، نهفت��ه در دش��منی او نس��بت ب��ه آنچ��ه ک��ه وی «ح��زب ک��ارگر
ارتدوکسی» می نامد می باشد، و منظور او در اینجا نه سندیکالیسم اصلح
طلب، مرجع معمول، بلکه یک «الگ�وی ف��وردی [هن�ری ف��ورد] » از «کاره�ای
ثابت با امنیت شغلی بلند مدت» شرایط ک�اری از دوران گذش��ته اس��ت، ک�ه

به سختی نیاز به انزجار وی دارد.
در واقع، پدیده هایی که استندینگ توصیف می کن��د، توص��یف تش��کیل رژی��م-
های کاری، و ی�ا راهه�ای س�ازماندهی اقتص�ادی م�ی باش�د، و ن�ه تش�کیل
طبقه اجتماعی. ج��امعه س��رمایه داری هم��واره ب��ا مجم��وعه گس��ترده ای از
روشهای استخدامی مختلف مش�خص م�ی ش�ود. ب�ا تمرک�ز ب�ر دوره بع�د از

 ، گزارش استندینگ فاقد ان عمق تاریخی می باشد ک��ه مثل ۱۹۴۵سالهای 
مارس�ل ون لین�دن در تحقیق�ات خ�ود در م�ورد ک�ار ن�امطمئن جه�انی؛ لین�دن
نشان می دهد که چقدردستاوردهای اواس��ط ق��رن بیس��تم  از نظ��ر زم��انی و
مکانی و حتی دستاوردهای جزیی ان محدود بوده اس��ت. آنچ��ه ک��ه «ق��رداد
اس��تخدامی اس��تاندارد» نامی��ده م��ی ش��د، ن��تیجه تغیی��ر م��وازنه بی��ن ک��ار و



سرمایه در نیمکره غربی می باشد که در طی جنگ سرد بوقوع پیوس��ت. در
اساس، آن قرارداد، کارگران را مطیع و فرمانبردار سرمایه در مقابل  کار  منظم
و امرار  معاش  کافی برای خود و وابستگانش می س��اخت. ای��ن اندیش��ه ک��ه
کارگران دستی حتی در ثروتمندترین کش��ورهای س��رمایه داری از امنی��ت ب��ا
جلیی لذت بردند نشان دهنده ناآگاهی از شرایط واقعی طبقه ک��ارگر م��ی-
باش��د. بعض��ی ها ممک��ن اس��ت نی��ش زب��ان بزنن��د ک��ه آی��ا واقع��ا  سوس��یال
دمکراسی بود که موفق به رام کردن سرمایه داری شده ب��ود و ی��ا برعک��س؛
ام��ا هیچ ک��س مخ��الف ای��ن نیس��ت ک��ه رس��می ک��ردن وض��عیت و ش��رایط
استخدامی، همراه با دیگر پروسه های دموکراتیزه نمودن اقتصاد، اجتم��اع و
سیاست که منجر به استقرار دولتهای رفاه و یا معادل آن گردی��د، ی��ک تغیی��ر
موقت برای بهبود وضع کارگران در قلمرو کشورهای پیش��رفته س��رمایه داری
بود-و نه اینکه تلش  هماهن��گ ب�رای «انعط��اف پ��ذیری» نی��روی ک��ار، ش��رایط
استخدامی و قراردادهای امنی��ت ش��غلی را ب��رای تع��داد بس��یار زی��ادی ب��دتر
کرده است. «عدم امنیت» خلصه  موقعیتی است که انها از سر میگذرانند.
میل وافر استندینگ به لیست های مختلف-هفت شکل از این، هش��ت ن��وع
آن-به ضرر تقلیل اولویت عللی و یا ح��تی زم��انی اس��ت. ام��ا ع��واملی ک��ه او
ب�رای گس��ترش ک��ار ن��اامن در غ��رب ب�ر م��ی ش��مرد، ب�ه ان��دازه ک��افی آش��نا
هستند: فشار رقابتی از سوی کشورهای تازه صنعتی شده؛ پی��روزی ه��ای
سیاس��ت گ��ذاران نئولی��برالی؛ درخواس��ت انعط��اف پ��ذیری ک��ار و ک��اهش
هزینه ه�ای «ب�ی فای�ده» خ�دمات عم��ومی؛ گس��ترش بخش�هایی ک�ه بط��ور
سنتی غیر اتحادیه ای هس��تند، بخش��های خ��دمات کوت��اه م��دت و «ث��الث»؛
سه برابر شدن عرضه نی��روی ک��ار ب��ا ورود چی��ن، هن��د، و کش��ورهای س��ابق
عضو کومکون به بازار جه��انی. در ای��ن زمین��ه، انگی��زه ب��رای ک��ار ن��ا ام���ن/غیر
رس��می و ب��ی قاع��ده در اقتص��ادهای پیش��رفته را می ت��وان ب��ه مث��ابه ی��ک
استراتژی ساده ب�رای ارزان ک�ردن نی�روی ک�ار در نظ�ر گرف��ت. ام�ا، آنچ�ه ک�ه
استندینگ ب��ا ای��ن دلی��ل عری��ض و طوی��ل نادی��ده م��ی گی��رد، تحلی��ل دقی��ق از
اقتص��ادهای خ��اص مل��ی، ه��ر ک��دام ب��ا تاری��خ ص��نعتی و اس��تخدامی خ��ود،
می باشد که مقایسه انان ممکن است به گسترش درک ما از امنیت زدای��ی
ک�ار بط��ور واقع�ی کم��ک کن�د. ح�تی در کش��ورهای پیش��رفته، گ�ذار از تولی�د
صنعتی در اشکال متضادی بوق�وع پیوس�ته و ریت�م ه�ای مختلف�ی در ای�الت
متح��ده، آلم��ان و ژای��ن داش��ته اس��ت؛ گس��ترش ث��الث خط��وط متم��ایزی در
انگلستان و فرانسه دارد؛ فشار برای «انعطاف پذیری» در قاره اروپا، ح��داقل

یک دهه پس از معرفی آن توسط تاچر و ریگان بوجود امد.



توضیح «پریکریات» نمی تواند ب��ر پ��ایه نمونه ه��ای تص��ادفی از ش��مال امریک��ا،
غرب اروپا و ژاپن استوار شود و بطور ساده تعمیم داده شود و ب��ه بقی��ه دنی��ا
کپی گردد. این نزدی�ک بین�ی اعوج�اج عم�ده ای در تحلی�ل اس�تندینگ ایج�اد
می کند: در حالی که او ادعا می کن��د ک��ه ی��ک طبق��ه جه��انی را شناس��ایی
کرده است، در عمل او بر روی س��رزمین ه��ای ت��اریخی رون��ق س��رمایه داری
زوم می کند و هیچ دلیلی برای بخش بسیار بزرگ تر نیروی کار جه��ان ک��ه در
دام شرایط بسیار بدتر از کار ناامن گرفتار آمده اند، ارائه نمی دهد. اگر آن ها
در جهت گذار به پایین حرکت نمی کنند، فقط به این خ��اطر اس��ت ک��ه آن ه��ا
نمی توانند به پایین تر از ش��رایطی ک��ه در آن بس��ر می برن��د س��قوط کنن��د. در
اصل، اس��تندینگ می خواه��د ک��ه ای��ن ت��وده ه��ای پ��ایین و خ��ارج از رده را ب��ه
عنوان جزیی از «پریکریات» قرار دهد، اما او در توضیح آنک��ه چ��را آن ه��ا ف��رای 
محدوده برنامه های اصلحی اش قرار دارند، شکست می خورد. اس��تندینگ
ش��رمنده از ق��رار دادن ارق��ام در گزارش��ش م��ی باش��د، ام��ا در ج��ایی ک��ه
گس��ترده ترین چش��م ان��دازهای پریکری��ات ق��رار دارد، هی��چ اش��تباهی در ک��ار
نیست. بنا بر گزارش استخدامی  جهانی  سازمان بین المللی کار جه��انی در

  میلی��ون از۴۷  درص��د -در ح��دود ۳م��ورد «اس��تخدام آس��یب پ��ذیر» ، فق��ط 
 میلیون نفر-در کشورهای توسعه یافته، بشمول ایالت متحده۱۵۳۹مجموع 

 میلی��ون در جن��وب ص�حرای۲۴۷و اتحادیه اروپا وجود دارند که انرا می توان ب��ا 
 میلی��ون در جن��وب آس��یا مقایس��ه۴۹۰  میلیون در شرق آس��یا و ۴۰۵افریقا، 

کرد. 
استندینگ تخمین می زند که «پریکریات» یک چهارم جمعیت بالغ را تش��کیل
می دهد، ام�ا او ب�ار دیگ�ر فق�ط دریچ�ه ک�وچکی ک�ه از طری�ق آن بت�وانیم ب�ه

 درص��د نی��روی۹۰مسأله نظری افکنیم، را نشان می دهد. در هند، بی��ش از 
کار نی��م میلی��اردی از طری��ق ک��ار در اقتص��اد غی��ر رس��می و ب��ی قاع��ده ام��رار
معاش می کنند. اینجا، به همان اندازه دیگر جاه��ای جن��وب جه��انی، ش��یره
نیروی کار نه فقط از مردان و زنان، بلکه از کودک��ان و س��المندان نی��ز کش��یده
می شود، چرا که بق�ای خ��انواده، نیازمن�د س�هم و م��زد تم�ام اف�راد خ�انواده
است. این یک ارتش ذخیره بزرگ است ک��ه تح��ت فش��ار داش��تن ک�ار ک��م  و
کار طولنی قرار دارند. البته، خ�ود ترمه�ای «ک�ار»، «ک�ارگر» و «نی�روی ک�ار»
معانی مختلفی در این بخشهای غیر رسمی  گسترده دارد. این خیل عظی��م
نامطمئن بدون طبقه بندی نیستند: غیر رسمی بودن یک پدی�ده چن�د طبق�ه
است که با سطوح مختلف استثمار ایجاد می شود. هیچ شکی وجود ندارد
که همه از انقیاد سرمایه رنج می برند، اما این رنج در اشکال مختلف ظ��اهر



می شود. این اقشار همچنین در رفت�ار و انعط�اف پ�ذیری ب�ا ه�م دیگ�ر ف�رق
دارند و بعضی از بخشها موف��ق ت�ر از دیگ��ران ب�وده ان��د. اینک�ه چگ��ونه طبق��ه
آن ها را باید تعریف کرد امر جداگانه ای است، اما این موضوع که ما با نیروی

کار مختلطی سروکار داریم، غیر قابل جدل است.
لزم ب��ه ت��ذکر نیس��ت ک��ه توس��عه ت��اریخی ک��ار ب��ی ثب��ات در جن��وب جه��انی
الگوه��ای بس��یار متف��اوتی را دنب��ال ک��رد. در کش��ورهای پیش��رفته س��رمایه
داری، ک��ه بط��ور ط��بیعی ش��امل ق��درتهای ب��زرگ امپریالیس��تی م��ی ش��ود،
رس��می ش�دن اش��تغال، از تغیی��ر م��وازنه بی��ن س��رمایه و ک��ار، از اواخ��ر ق��رن
نوزدهم به بعد را خبر داد و امکان بهبود شرایط کار و زندگی را برای پرولتاری��ا
باز نمود. با این حال، این منجر به تشدید اشکال استثمار و ستم در من��اطق
حاشیه ای اقتصاد جهانی گردید. در زمانی که سرمایه داری پست-اس��تثمار
شروع به پیشروی واقعی در آسیا، آفریق�ا و امریک�ای لتی�ن نم�ود، ک�ار دیگ�ر
کالی کمیابی محسوب نمی شد که کارفرمای�ان ب�رای آن مجب��ور ب�ه م�ذاکره
شوند، درست مانند اولین دور صنعتی ش�دن و ش�هر نش�ینی ک�ه ی�ک ق�رن
زودتر در غرب اتفاق افتاده بود. در کشورهایی که بواسطه اس�تعمار توس�عه
نیافتند، در اکثر م��وارد، فق��ط ی��ک اقلی��ت تص��ادفی از طبق��ه ک��ارگر از ص��نعتی
شدن بهره مند شدند. فرار انان از فقر و وابستگی نی��ز هم��انطور ک��ه معل��وم
شد بسیار کوتاه مدت بود. در نهایت وقتی که قوانین کار باب شدند، اج��رای
آن ها افتضاح بود: دستگاههای دولتی که اجرای این امر را به عهده گرفتن��د،
از اختیارات خود برای بال کشیدن پاداش��ی ک��ه م��ی بایس��ت ب��ه نی��روی ک��ار
«حفاظت شده» می رسید، استفاده کردند. سودهای در نظ��ر گرفت��ه ش��ده
در جیب مقامات و سیاستمداران رانتخوار ناپدید ش�دند، ک�ه بن��وبه خ��ود ای��ن
امر را روشن می سازد که «غیر رسمی بودن» نه فق��ط در م��ورد اس��تخدام و
اشتغال بلکه در دولت و سیاست، ب�ه مث�ابه مجم�وعه ای ک�ه در ک�ل ج�امعه
نفوذ دارد، نیز اجرا می شود. ب�رای ت�وده ه�ای ب�ی زمی�ن و ک�م زمی�ن بیک�ار
شده در مناطق دوردست روستایی که به شهرها در جستجوی چشم انداز
بهتر سرازیر شدند، ک�ار غی��ر رس�می و ب�ی قاع�ده ب�ا حق��وق پ�ایین ب�ه ی�ک
وضعیت دائمی تبدیل شد. «کشف» این بخش توسط کسانی صورت گرف��ت
که مشغول کار انسان شناسی در مناطق شهری کشورهای جنوب جهانی

 بودن��د. بیس��ت س��ال بع��د، سیاس��تمداران بین الملل��ی۱۹۷۰در اوای��ل ده��ه 
اعلم کردن��د ک��ه اش��تغال ن��اامن، مح��افظت نش��ده راه ح��ل مش��کلت رش��د

، گزارش سالنه بانک جهانی، جزئی��ات اینک��ه۱۹۹۵اقتصادی است. در سال 
چگونه و به چه دلیل تروی��ج ک��ار ب��ی قی��د و آزاد ب��رای ش��رکتها مناس��ب و در



عین حال بهترین حافظ من�افع خ�ود ک�ارگران نی�ز اس��ت، را منتش�ر نم��ود. راه
مورد علقه انعطاف پذیر قرار بود که انگی�زه ای ب�رای ایج�اد اش�تغال بیش��تر و

بهتر باشد، اما نتیجه آن رشد بیکاری و افزایش سود سرمایه بوده است. 
خلصه، نه فقط یک بلکه انواع رژیم های کار غیررس���می/ناامن وج��ود دارد و
همه انان به یک اندازه بد نهاد نیستند. درس سیاسی منتج از ای��ن موض��وع
این است که فراکسیون ه�ای مختل��ف نی��روی ک��ار را نبای��د در ی��ک ت��والی، از
بیشتر آسیب پذیر تا کمتر آسیب پ��ذیر، رتب��ه بن��دی ک��رد، چن��انکه اس��تندینگ
می کند، بلکه بیشتر بر توسعه استراتژی هایی که تأکید بر م��وارد مش��ترک
انان دارد-ایجاد اتحاد بین بخشهای سازمان یافته و بی قاعده، پای فشرد، و
نه اینکه آن ها را به رقابت با یکدیگر واداشت. در بازار پر ازدحام ک��ار جه��انی،
با کار م�زدی کوت�اه م��دت، خط��ر بیش�تری وج�ود دارد ک�ه بج�ای همک�اری ب�ا
یکدیگر، ارتشهای ذخیره مغلوب  وسوسه انگاشتن هم�دیگر ب�ه مث�ابه رقی��ب
گشته و برای هر فرصت  موجود اشتغال به مبارزه با هم بپردازند. آن ها دیگ��ر
بر اساس هویت شغلی بسیج نمی شوند،و  هیچ الترناتیوی را نمی بینن��د،
بجز آنکه بر وفاداران درج��ه ی��ک خ��ود، ق��ومیت، کاس��ت، ن��ژاد و اعتقاداتش��ان
تکیه کنند. یک نمونه غم انگیز در این مورد در هند بوقوع پیوست، وق��تی ک�ه

 ت��ن از ک��ارگران۱۵۰۰۰۰کارخانه نساجی احمد آباد تعطیل ش��د و ب��ه خ��روج 
رسمی به اقتصاد غیررسمی انجامید. شوک عظیم در پایین به برنامه  ک�اری
منتهی شد، ک�ه ب�ا همدس��تی دول��ت و ناسیونالیس��ت ه�ای هن��دو، اقلی��ت
مسلمان در خیابانها قتل عام شدند. کسانی که موفق به فرار شدند مجبور
به تخلیه محل��ه ه�ای مختل��ط ش�ده و ب�ه گتوه�ا پن�اه بردن�د. س�رمایه هرگ�ز
قیمت بی قاعده شدن استخدام، وق�تی  س�اختار ج�امعه  بخ�اطر ان از ه�م
می درد، را نمی پردازد هر چند که مسئولیت اصلی آن را بدوش می کشد.
رد پای یک ارتباط قوی بین بازار و بنیادگرایی دینی دیده می شود. خطرناک،
یا گونه های در معرض خطر نابودی کار؟ و اگر ی�ک تهدی�د اس�ت، نس�بت ب�ه
کی؟  استندینگ تا حدی جنگ ص��لیبی ب��رای «انعط��اف پ��ذیری» ک��ار را  ک��ه
هدفش نه فقط ارزان کردن نیروی کار بلکه نیز تضعیف ش��دید ظرفی��ت اق��دام
دسته جمعی بود، را دس��ت ک��م م��ی گی��رد. اس��تحکام تم��ایز مص��نوعی بی��ن

فراکسیون های مختلف طبقه کارگر، راه غلبه بر آن نیست.

 ۸۴بر گرفته از نیو لفت ریویو شماره 
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