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 در آمریکا چگونه خواهد بود؟ «نیروی کار»حمایت از  ،پس از ویروس کرونا

 
تیم  است که توسط« Harvard Business Review»ای از مقاله زیر در سایت مجله معروف این متن، ترجمه

پژوهان با ابعاد مندان و سیاستمحققان، عالقه ( و به جهت آشناییsdschool.ir)« مدرسه توسعه پایدار» داوطلبین
گذاری بهتر در داخل کشور های آن برای سیاستآموختهگیری از درساقتصادی بحران کرونا در سطح جهانی و بهره-اجتماعی

ت. برای نگارندگان مقاله نیسسویی و تائید تمام نظرات به معنی هم« مدرسه توسعه پایدار»عزیزمان، ترجمه شده است. انتشار این مقاله توسط 
توانید به وبسایت مدرسه توسعه پایدار، بخش منابع، مراجعه کنید. دسترسی به این مقاله، برای اهداف مطالعه بقیه مقاالت از این دست، می

 غیرتجاری، رایگان است: 

What Will U.S. Labor Protections Look Like After 

Coronavirus? 
Source:  https://hbr.org/2020/04/what-will-u-s-labor-protections-look-like-after-coronavirus 

 مگان توبیاس نیلینویسنده: 

 «مدرسه توسعه پایدار»کانون همراهان -شیوا اسفاری مترجم:

 ۲۰۲۰آوریل  ۲

 
 

. بیاید بودم داده 1۹-کووید برای که تستی جواب بودم منتظر و بودم بیماری عالئم بررسی مشغول ،وقتی داشتم این مقاله را می نوشتم

 .است کرده رو و زیر ،اقتصادی-را فارغ از جایگاهشان در طیف اجتماعی ها انسان تمام و ،من زندگی ،ویروس این

 

http://sdschool.ir/
https://hbr.org/2020/04/what-will-u-s-labor-protections-look-like-after-coronavirus
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شامل  ،شکند. این بخبیشتر سنگینی می ،ترین بخش توزیع دستمزد قرار دارنداما عواقب این موضوع بر دوش افرادی که در پایین

 هایمانستانبیمار و ،مان را بررسی کنندالئم حیاتیع ،اندازند تا به ما خوار و بار بفروشندشان را به خطر میشود که سالمتکسانی می

 برای باشد فرصتی تواندمی حاضر بحران که است این ،شده گم راحتی به مرج و هرج این در که موضوعی اما،. نمایند عفونی ضد را

 . یدائمبه شکلی  بلکه ،موقت طور به نه کارکنان؛ از حمایت شرایط اصالح

 با ارگرانک دوش بر که هاییسختی  ،گذاران سیاست و انکارفرمای ،ها باشدی که بازار پیوسته در حال رشد و ارتقای شاخصدر شرایط

 کالتمش این که فهمیممی ،خورد می زمین بازار که زمانی اما. دانند می کارگران خود های کاستی از اشین را دارد وجود دستمزد حداقل

 . است سیستم کل در زمنم ضعف نقاط نشانگر

وقتی موج »نوشته بود: -نمایان شد 1۹۹۳سال  "اندرو"که پس از طوفان -بیمهصنعت در مورد شکست  (1)وارن بافتهمان گونه که 

ما در مواقع ا ،رسندهایی که به نظر سالم میکتمتخصصین برای صحبت از شر. «!اندفهمی چه کسانی عریان بودهمی ،رودپایین می 

 رفیمعهم  را ریانع شناگران از جدیدی دسته ارباز ،اما ،ماه این. کنندمی استفاده گزاره این از ،شوندزنده به گور می، بحران و چالش

 هایسیاست در ار شکاف این توانست نخواهند یا نتوانسته که کارفرمایانی و ،گذاردمی مایوس را کارگران که اقتصادی نظام و دولت: کرد

 . کنند پر عمومی

 کم درآمد در بخش خدمات بوده است. کارگرانِ سقوط آزاد حال در تقریبا فوریه اواخر از بورس بازار ،در واکنش به ویروس کرونای جدید

 به که وردهآ بوجود یروی کارن میان در نیز را دیگری بسیار هاینابرابری ،ه هستند. بازارهای در حال رکوددشاهد تعدیل نیروهای گستر

 دورکاری و امنیت کاری امکانات ،صرفه به مقرون درمانی خدمات مانند کارگری هایحمایت از که گروهی: شوندمی تقسیم دسته دو

 برخوردارند؛ و گروه دیگری که از این امکانات برخوردار نیستند. 

 تحمیل شانای به بیشتری هایهزینه و ندارند درمانی خدمات به مناسبی دسترسی غالبا ،شودمی کارگر طبقه شامل که ،این گروه دوم

وجود دارد که بیمه نیستند. کسانی که دیپلمه هستند یا دبیرستان را تمام مریکا آ در کار سن در بزرگسال میلیون ۲۴ تقریبا. شودمی

 «خوب کار» گرفتن برای جدی موانع با ،نژادی و قومی اقلیت هایگروه ،این بر عالوه. دارند شدن بیمه برای را امکان کمترین ،اندنکرده

 درصد از کل جمعیت هستند.  ۴۰دهند اما تنها یل متشکی را نشده بیمه افراد از درصد ۶۰ هاگروه این. اندمواجه

اما  ،های محدودی برای کار در منزل وجود داردمرخصی استعالجی با حقوق ندارند. گزینهامکان یک چهارم تمام کارگران آمریکا 

 ۳1 هانت ،را ندارند. در میان کارگران در پایین دهک توزیع درآمد و در خانه ماندن بسیاری از افراد توان مالی کافی برای کار نکردن

 با استعالجی مرخصیامکان  ،درآمد توزیع دهک باالترین از درصد ۹۴ ،مرخصی استعالجی با حقوق دارند. جهت مقایسهامکان درصد 

 . دارند حقوق

 با ارگرانک ،مندندمعیشت و سالمت کامل خانواده بهرههای بسیاری برای گذر از بحران با ی که بسیاری از متخصصان از حمایتدر حال

 به سدر چه ؛ها و منابع بسیار کمی برای ماندن در خانه و توجه به وضع سالمت خودشان دارندگزینه ،ر بخش خدماتید دستمزد حداقل

افتد. کارگرانی که دسترسی به خدمات درمانی و مرخصی با حقوق می (۲)زنان دوش بر عمدتا ،نگهداری و مراقبت بارِ این و. عزیزانشان
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در صنایع مربوط به غذا  (۳)خدماتی سرنوشت کارگراناخراج یا کم شدن حقوقشان هستند.  خطر بیشترین معرض در همچنین ،ندارند

 شدت به یزن رسمی غیر اقتصاد کارکنان و ،مهاجر کارگران ،مستقل کارمندان ،گر وضع پیش روست. به همین ترتیبنشان ،و مسافرت

 . هستند پذیر آسیب

 کار که) کارمندانشان از حمایترا نسبت به  سهامدارانسود سهام افزایش  ،مدیران،  1۹۷۰چگونه به اینجا رسیدیم؟ از اواخر دهه  ،اما

ی در : نابرابردهش محروم» کتاب در "لین هو-نکِ" و من. دادند قرار اولویت در (بود شده نیرو تعدیل یا و مکانیزه ،سپاری برون آنها

 گرچهازنی کارگران را محدود کرده است. ت چانهقدر ،تیشرک حکمرانی در تغییر این چگونه که دهیممی توضیح ،(۴)«اینانسفدوران 

 .است تهداش کاهش ،دستمزد و هاایتمح ،کلی کاری شرایط ،افزایش پیدا کرد "مراقبت مقرون به صرفه"پوشش بیمه پس از الیحه 

، ران آمریکاگذاسیاست ،های سالدهد. سالتواند عواقب رکود اقتصادی پیش رو را بر کارگران کاهش می ،یک شبکه ایمنی قدرتمندتر

افزایشی  ،ریاعالم بیکا که اکنون اما. اندپنداشته عملی غیر ،باالیش اندازی راه هایهزینه و وسعت دلیل به ،را سراسری سیستم درمانی

 ارتباط مسئله زیربنایی ،بحران این ،اندگیری مواجه شدهدر یک همه ،سیستم درمانی ها با بی ثباتیِو آمریکایی (5)تاریخی داشته است

 کرده است. یان عرا  تغالشن سیستم درمانی و امیا

شوند را کاهش داده و که کارگران با آنها مواجه می هاییسترسا (۶)سراسریدرمانی خدمات  ظامنمرخصی استعالجی با حقوق و 

شته داهم ی رکارایی بیشت ،دنگردمی وقتی به کار بر لبتهاند و نزمان الزم برای بهبودی را پیدا ک ،ان بیمارکند که کارگرتضمین می

، کارگران رآمدد افزایش. دارند کارگران به پرداخت برای بیشتری پول کارفرمایان ،کردن کارگرانبیمه های مربوط به. بدون هزینهباشند

 . بیاید در تحرک به هم اقتصاد و کرده خرج بیشتری پول افراد که شودمی موجب

کا نسبت شود. آمریآینده می کارآفرینان و یقرارداد ارکنانک ،خویش فرما نانکهمچنین باعث بهبود شرایط کار ،ترهای گستردهحمایت

 استخدام نرخ و ،(٪ ۶.۳) دارد کمتری فرمای خویش نانککار نرخ ،(٪1۶دارند )مانند اسپانیا با  راسریسبه کشورهایی که سیستم درمانی 

 کمتر ،-بجز روسیه-OECD سازمان همکاری و توسعه اقتصادی عضو کشورهای همه از آمریکا در کوچک کارهای و کسب در

 سازگاری ایشانهتوانایی با که بیابند مشاغلی تا کندمی کمک آنها به ،وابستگی کارگران به کسب و کارهای بزرگ کردن کم. (۷)است

 . یابدمی افزایش اقتصاد در چاالکی و خالقیتدر نتیجه  و دارد بیشتری

بهبود یابد.  یروی کارن تمام وضعیت که کنیم ایجاد تریماندگار تغییرات ،موجود شرایط در تا شده فراهم موقعیتی ،برحه حساسدر این 

 و .کندمی ایجاد شکست ،اندکرده ایجاد نابرابری که هایینظام بنیاد در ،رکود و بحران ،(8)اندجامعه شناسان مطرح کردههمانگونه که 

از رکود  سپ. دهیم کاهش را برینابرا که کنیم تبدیل هاییفرصت به را بحران شرایط چگونه که دهدمی دستمان به هاییمثال تاریخ

                 لتروزوِ  فرانکلین اجتماعی و اقتصادی برنامه ،سال ۳ از کمتر در. سیدر 1۹۳۳ سال در ٪۲5نرخ بیکاری تا ،  1۹۲۹بزرگ سال 

-New Deal-،  عمومی و ی بخش هاگیری از گستره وسیعی از فعالیت. این برنامه با بهره(۹)داد کاهش ٪۹نرخ بیکاری را تا

 به این موفقیت دست یافت.  های حفاظتیهژپرو
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 ،"جارچی رنایدُ" از حفاظت گرفته تا ،نمادین هایمجسمه و هاساختمان کردنبرپاماتی نظیر ارا با اقد آمریکا جامعه ،لتبرنامه روزوِ

 ۲5۰۰به ساخت یا نوسازی  ،. کارگرانِ این برنامه(1۰)تحول کردم درخت میلیارد یک کاشت و ،متحده ایاالت روستایی مناطق توسعه

 ،بیکاران از ٪۶۰میلیون کیلومتر( جاده پرداختند. این برنامه موجب استخدام  1۲۶مایل )بیش از  ۷۰۰٫۰۰۰و ،مدرسه ۴5۰۰۰ ،انبیمارست

 رابریناب کردن کم با برنامه این. شد "کونینگ دِ ویلم" و "پوالک جکسون" مانند هنرمند و نویسنده ۳۰۰۰ ،معلم 5۰٫۰۰۰ جمله از

 رنیزه کرد.مد و حفظ را کشور و کرد اشتغال دایجا ،ارهاند و راهااد بین

 یک تنها هک داریم نیز مشابه ایگزینه ،پیش آمده ناشی از کرونا گیریدر مواجهه با تهدید اقتصادی مشابهی که با برخاستن این همه

 ایجاد ،مییاقل تغییرات تا گرفته نابرابری از ،وزگارمانر مبرم هایالشچ در پایداری تغییرات ،طریق آن از تا آیدمی پیش قرن در بار

 . کنیم

ه کار ب ۲۰۰8بحران اقتصادی سال  که در «(trickle-down)به پایین رریزس»رویکرد اقتصادی همان  توانیممی ،در بحران امروز

 و یمالیات هایخفیفت با همگام ،شانگذارانسرمایه و هانگاهب ،هابانک یاهایی برشوقمیعنی : زمون کنیمآگرفته شد را دوباره 

م دریافتی "لین" و من اما. اندشده مواجه شکالتیم با که بینوا کارگران رایب «یچسب زخم»به عنوان  دستمزدکوتاه مدت  هایپشتیبانی

 که پولی ،گذاریسرمایه بجای هابانک که چرا ،تر شدبسیاری از کارگران از این رویکرد ضربه دیدند و نابرابری وخیم ،ن مقطعآدر  که

 نمسئولی و سهامداران و کرده خریداری مجددا را خود سهام تا کردند قرض را پول این هاشرکت و کردند ذخیره را بود درآمده حرکت به

 تر کنند.وتمندثر را باال رده

 کسب برای وام ،که ترکیبی از تخصیص پول برای ایاالت (11)مضا کردارا  تریلیون دالری ۲فراگیر  طرح جمهور رئیس ،هفته گذشته

 اما. ستا شهروندان اکثر برای نقد لپو و ،بیکاری مزایای ،حقوق با هایمرخصی ،مالیاتی های حساب تسویه و ،فشار تحت کارهای و

 ظرن به ،کندبرای کارگران در بر دارد. گرچه این مصوبه نظارت جدی دارد و بازخرید سهام را منع میموقتی امه تنها مزایای برن این

 قرار هدف ار است شده کارگران برخی پذیری آسیب موجب که ساختاری شرایط اینکه مگر ؛باشد موثر نابرابری کاهش در که رسدنمی

 . دهد

 که شاید و باید اما ،یک ویروس مسری غیر قابل دستیابی باشد ههرچند یک رویکرد مشابه برنامه روزولت ممکن است در میان

درمانی باید یک حق  دماتخو  (1۲)مرخصی استعالجی با حقوق کارگران از آن بهره مند شوند.تمام وضع کنیم که دائمی  هایسیاست

مانند مدل دانمارکی  -های کار اتخاذ کنیمدر رابطه با سیاست« (flexicurity)نعطاف امنا» رویکردیک یم توانمیما باشند.  راسریس

انعطافی فراهم کردند که بتوانند کارگران را بر حسب نیاز استخدام و اخراج کنند و هم برای  ،ها هم برای کارفرمایان. دانمارکی(1۳)آن

 . اندکرده فراهم امنیت ،های بیکاریمانر زمجدد د یهاکارگران از طریق مزایای سخاوتمندانه و آموزش

 به. شد منفی آزمایشم جواب ،پایین تب و نفس تنگی تا گرفته خشک سرفه از ،عالئم مشاهده نیم و هفته ۲ از پس من ،در این حین

 ادامه ستمه قائل اهمیت برایش که کاری به توانممی ،است شده فراهم برایم کارفرمایم طریق از که ایبیمه و درمانی سیستم لطف

 . دهم
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 میزت را کارمان محل ،کنندمی فراهم غذا برایمان ،فروشندمی بار و خوار ما به که کارگرانی ،همزمان با من که در حال بهبودی هستم

. اندازندمی رخط به را خود سالمت و زندگی ،کارگران ،گیریهمه این در. هستند مراقبت نیازمند نیز رسانندمی دکتر به را ما و ،کنندمی

 یداروها به دسترسی: کنندمی دریافت ،شان استفاده می کنندهایی هستند که افرادی که از خدماتمراقبت میزان همان الیق و

 ماست رایب شانسی ،کرونا ویروس. عزیزانشان از مراقبت و بیماری از بهبودی و استراحت برای کافی زمان ،جامع درمان و پیشگیرانه

 . ببخشیم وسعت ،ورد آینده تا همچنین و بحران هایدوره در را هاحمایت ینا که

 

در  nVMware Women’s Leadership Innovatioجامعه شناس و محقق در فوق دکتری در آزمایشگاه  (1۴)"مگان توبیاس نیلی" *

 محروم»سک است و همچنین در کتاب های پوشش ریدانشگاه استنفورد است. وی در حال حاضر مشغول به نوشتن کتابی در رابطه با صندوق

 . است داشته مشارکت "لین هو-کن" با( ۲۰۲۰ ،)انتشارات آکسفورد« اینانسف: نابرابری در دوران شده
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