
,Airbnbام��روز گس��ترش هرچ��ه بیش��تر  کمپانی ه��ای اینترن��تی چ��ون   Uberو  امث��الهم  بحث ه��ا و   

سردرگمی های فراوانی را نه تنها در میان کارفرمایان قدیمی که با پیدایش چنین کمپانی هایی خ��ود را

بازنده احساس می کنن�د،  بلک�ه در می�ان اقتص�اددانان و نهاده�ا و مؤسس�ات دول�تی، مانن�د بیمه ه�ای

اجتماعی، مالیات و ...نیز ایجاد نموده است. آیا وجود چنین کمپانی هایی نشانه  ظهور مرحله تازه ای از

سرمایه داری می باشد؟ آیا این به پیدایش طبقات جدیدی در جامعه سرمایه داری منجر شده اس��ت؟ آی��ا

با شیوع هر چه گسترده تر «اقتصاد اشتراکی»، ما  شاهد رشد ه�ر چ�ه بیش�تر نهاده�ای سوسیالیس�تی در

درون جامعه سرمایه داری هستیم؟ یا آنکه به عکس، این کمپانی ه��ا، آخری�ن بقای�ای حق�وق ک�ارگری در

جامعه رفاه رانیز نیست و نابود می سازند؟ 

اورسول هیوز، پروفسور کار و جهانی ش�دن در دانش�گاه هرتفوردش�ایر، و م�دیر مؤسس�ه تجزی�ه و تحلی�ل

اجتماعی و تحقیقات اقتصادی در انگلستان است. او نویسنده کتاب های متعدد، از جمله «کار در اقتص��اد

دیجیتال جهانی: بلوغ  سایبرتاریات» می باشد. 

لزم به تذکر است که نویسنده این مقاله از بسیاری از اصطلحات جدی�د دنی�ای ک�ار دیجیت�الی اس�تفاده

می کند که برای بسیاری از آن ها معادل رایج فارسی وجود ندارد.  در ح�د ت�وان در مت�ن حاض�ر  س�عی

شده تا  بعضی از اصطلحات مهم برای درک این مقاله توضیح داده شود.  

در سیستم

نوشته: اورسول هیوز

برگردان: رضا جاسکی

۳۶۱۶تعداد کلمات:

این یک الگوی اشناست. اول بحران اقتصادی وجود دارد. پس از آن بازسازی عظیم سرمایه می ای��د-و

همراه آن بازسازی کار-و اطمینان خاطر گذشته  را غرق در شک و تردی�د می نمای�د. ص�نایع، ش�رکت ها و

مشاغل قدیمی ناپدید می شوند و گونه های جدید به کمک تکنولوژی های جدید ظهور می کنن��د. از آنج��ا

که مردم در تلش برای یافتن راهی در توص�یف تح�ولت م�تزلزل در چش�م انداز اقتص�ادی و اجتم��اعی

هستند، آنگاه یک ابهام زبانی بوجود می اید، که رویکرد این چشم انداز جدید را اش��فته نم��وده  و تلش

برای تجزیه و تحلیل و ترسیم آن را  تیره و تار می کند.



این بار، در میان اولین مفسران خیال اندیش تکنولوژیکی، کسانی بودند که اصطلحاتی مانند «اقتص��اد

sharingاشتراکی» (  economy(١) «شبکه س�ازی همت�ا»  peer-to-peer  networking(را ارائه٢  

دادند تا با تردستی چشم انداز  مثبتی از تحولت جدی�د جل�وه دهن�د،  زی�را  آن ه�ا م�دعی هس�تند ای�ن

تحولت،  دللت بر آنچه که  یک جامعه تعاونی،  پساسرمایه داری می توان��د باش��د، دارد. ای��ن ج��امعه ای

است که اجازه می دهد خدمات،  به آزادی بین افرادی که به چنین خ�دماتی نی�از دارن�د و آن ه�ایی ک�ه

این خدمات را عرضه می کنند، مبادله گشته و واسطه های سرمایه دار از میان برداشته شوند. آن ها ح��تی

حدس می زنند، از آنجا که چاپگر سه بعدی اجازه می دهد  کال ه�ا فق�ط  زم�انی ک�ه ب�ه آن ه�ا  نی�از  هس�ت

تولید شوند، در نتیجه می توان حتی کارخانه ها را نیز حذف کرد. 

این تصور که مردم از ارائه خدمات به طور نوعدوستانه به غریبه ها خوشحال هستند،  نیز بخش دیگری از

wisdom ofمجموعه  گفتمان هایی است که  بنا به آن،  از «خرد جمعی»(  crowdsبا  راه حل ه��ای  (

)  ب���رای مش���کلت س���ختcloudesource)   و «اب���ر س���پاری» (crowdsource«جمع س���پاری»(

بهره برداری می شود.

  مانن��د۱۹۹۰)  باشد که شیوه های شرکت های بزرگ  در ده��ه sourceشاید در اینجا سرنخ کلمه «منبع» (

global)،  ان���واع جهانی س���پاری  (outsourcingب���رون س���پاری(  sourcing) درون س���پاری ،  (

insourcing) ی��ا ب��ازپس س��پاری ،  (backsourcing) و خویش��اوندان نزدی��ک آن خارج س��پاری (

offsourcing)و نزدیک سپاری  (nearsourcing .را تداعی می کند  (  (

هنگامی که  کلماتی مانند جمع سپاری یا انبوه س�پاری بک�ار گرفت�ه می ش�وند، آن ه�ا ب�رای ی�ک اقتص�اد

پیشکشی داوطلبانه استفاده نمی شوند، بلکه مربوط به  اقتصادی هستند که از سیستم های انلی��ن ب��رای

justدستیابی به مخزنی از کارگران، بر پایه اصل «درست به موقع» (  in  timeاس�تفاده می ب�رد. در  (

liquidعب��اراتی چ��ون «ک��ار س��یال» (  labor) «و «نی��روی ک��ار بن��ا ب��ر تقاض��ا   (workforce  on

demand .این منطق بیشتر آشکار می شود   (

 اقتصاد اشتراکی به معنی اشکال متفاوت  اجاره، اشتراک یا قرض اشیا به جای مالکیت می باشد.١

حتی امکان استفاده از خدمات، تعویض و یا هدیه اشیاء در این مقوله می گنجد. م 

شبکه همتا به همتا در کامپیوتر نام نوعی از معماری است که هر رایانه ای می تواند از اطلعات٢

دیگری استفاده و یا به آن اطلعات بفرستد. در اینجا از شباهت کار و کامپیوتر استفاده شده

است.م



 انسانی)  بطور  بدبینانه «هوش مص��نوعی
 
گاهی اوقات این نیروی کار حاضر اماده (  ابر  انسانی یا جمع

مصنوعی»  توصیف می شود. کار آن، که برای وظایف زی�ادی حی�اتی اس�ت و این�ترنت را ب�ه فع�الیت وا

Mechanicalمی دارد، و  اغلب با «مکانیکال ترک (  Turkصفحه شطرنج «اتوماتیک» ق�رن ن�وزدهم ،(

.٣که در واقع توسط یک اپراتور پنهان انسانی هدایت می شد،  قیاس می شود

)، رمز گشایی شماره خانه  و خیابانGoogle ratingخواه  وظیفه ان،  کنترل  دقت رتبه دهی گوگل  (

پس،  تصمیم در مورد  تصاویر وحشتناک سواستفاده  جنسی یا رفتار ب�ا کودک�ان  باش�د، برای  گوگل مپ

داده م��وردنظر ی��ا بایس��تی از رس��انه های اجتم��اعی اس��تخراج ش��ود، ی��ا از طری��ق تط��بیق درخواس��ت ب��ا

پیشنهادهای کار در سیستم  جستجوی کار باشد؛ بسیاری از فعالیت هایی که اکثر کاربران تصور می کنند

بط��ور اتوماتی��ک ب��ا الگوریتم ه��ای وی��ژه ای  انج��ام می ش��وند،  در واقعی��ت توس��ط «کلی��ک ورک��ر»ه��ا (

clickworkers(صورت می گیرند.٤ ، 

خوش بینان با گزافه پردازی و تبلیغات ، خلقیت و خودمختاری مربوط به کلیک-ورک (کار کلیک�ی) آزاد

Gigرا اقتص��اد گی��گ (  economy(می نامن��د. مفس��ران بی طرف ت��ر آن را «اقتص��اد پلت ف��رم» ی��ا٥   

«اقتصادشبکه» توصیف می کنند.

آن را هر چه که بنامیم، بسیاری از ما تاکنون به اندازه کافی با  ماجراهای زیادی اشنایی داری�م- ح�تی

اگر تجربه شخصی و دست اول نباشند- تا بتوانیم ی�ک تص�ویر ذهن�ی از آنچ�ه ک�ه نی�روی ک�ار  بن�ا ب�ر

on-demondتقاضای  (  workforceمعاصر از آن تشکیل شده است ، داشته باشیم. داس�تان های (

Amazonوحشتناکی در مورد کارگران مکانیکال ترک امازون (  Mechnical  Turk،وج�ود دارن�د (

مبنی بر اینکه اگر آن ها در ایالت متحده و یا هند زندگی نکنن�د، آنگ�اه ممک�ن اس�ت  اجرتش�ان توس�ط

 «خودکار» در قرن هجدهم می باشد که٣
 
نام ترک مکانیکی مربوط به یک دستگاه شطرنج باز ظاهرا

شهرت زیادی کسب نمود. بعدها معلوم شد که دستگاه خودکار نبوده بلکه یک استاد شطرنج در

دستگاه پنهان می شد و دستگاه را هدایت می نمود.م

ناسا در بعضی از پروژه های خود از داوطلبان اینترنتی برای تحلیل داده ها استفاده می کند، می��زان و٤

زمان کار داوطلبان توسط خود انان تعیین می شود. این داوطلبان« کلیک ورکر» نامیده می شوند. م

 اقتصادی که در آن مدت استخدام محدود و موقتی است.  در رشته موسیقی، گیگ هم به برنامه٥

موسیقی و هم شاغل بودن در رشته موسیقی گفته می شود که معمول  مدت محدودی را در بر

می گیرد . م]



ژتون های هدیه -یک استفاده مجدد از فروشگاه کمپانی-پرداخت شود.

 گفت�ه ش�ده اس�تElance ) یا النس (Freelancerبه کارگران سیستم هایی چون فری لنسر (
 
) مؤکدا

که آن ها  استخدام نیستند،  حتی اگر دریابند که  مشتریانشان اختیار انحصاری دارای��ی فک��ری آن ه��ا را

در دست دارند، حتی در زمانی که اجرتی نمی گیرند- یعنی نوعی از سرقت دستمزد در ق��رن بیس��ت و

یکم. و قصه های شهرت انلین که با تلش بی وقفه ماه ها و س�ال ها ک�ار و زحم�ت کس�ب ش�ده اس�ت، ب�ا

سرعت برق، به خاطر رتبه بندی پایین یک مشتری کینه توز بر باد می رود.

به نظر می رسد نوع جدیدی از زندگی کاری در حال ظهور است.

این یک زندگی است ک�ه در آن ش�ما ه�ر ک�ه باش�ید و آنچ�ه ک�ه می توانی�د انج�ام دهی�د در ش�کل ی�ک

پروفایل استاندارد به جهان نشان داده می شود: فهرست  مهارت ه�ای ش�ما و وظ�ایفی را ک�ه می توانی�د

انجام دهید در یک فرم تیک-باکس، شاید با متن خود-تبلیغی  که کمی آب و ت��اب داده ش��ده- ارائه

می شود. غریبه هایی که قدرت استخدام شما را دارند، می توانند از کیفیت کار ش��ما از طری��ق رتبه بن��دی

کاربران مطلع شوند؛  کاربران ممکن است بطور منطقی در موردتان  قضاوت ک�رده باش�ند،  ام�ا  قض�اوت

انان به همان اندازه نیز ممکن است نشانه سلیقه بد، و  یا  فقط دلیلی برای عدم پرداخت به شما باشد. 

شما از یک هفته، از یک روز ، و حتی یک ساعت قبل نمی دانید که آیا کار دارید یا نه: بن��ابراین همیش��ه

با تلفن هوشمند در دست، آم�اده «پ�ذیرش» در هم�ان لحظ�ه اعلم هس�تید.  خلص�ه ش�ما بط�ور دائم در

سیستم و سایت  هستید.   

و از آنجا که کار شما عمدتا انلین صورت می گیرد، همه فعالیت های شما ثبت می گردد. در نتیجه به طور

دائم داده هایی را تولید می کنید، که امکان دیده بانی هر چه بیشتر از خودتان، با شاخص های که به طور

فزاینده تری  عملکردتان را  دقیق تر نشان می دهند،  را فراهم می کنید؛  و ه�ر چ��ه بیش�تر فض�ا را ب�رای

خودمختاری فردی  کمتر می سازید.

شما  بخشی از یک نیروی کار اتمیزه می گردید، که در آن افراد ب�ه ط�ور هرچ�ه بیش�تری قاب�ل تع�ویض

 (  در اینجا ب�ه معن��ی تکه تک��ه ک�ردن.م ) ب�هlogged) می شود: loggedهستند. کار این افراد  ثبت  (

 (  در اینجا به معنای داخ��ل سیس��تم ب��ودنloggedمعنی آنکه در واحدهای استاندارد خرد می شود؛  

 (  در اینجا به معنای ثبت وقایع. م)   ب��هloggedم) به معنای آنکه مرتبط با  سیستم انلین می باشد؛  

معنای آنکه همه چیز ظبط شده و برای تجزیه و تحلیل آینده استفاده خواهد شد. ش��ما می توانی��د آن را



.   ٦ثبت سه گانه بنامید

این ممکن است بیش از حد کابوس اباد و پاد آرمان به نظر رسد. با این حال، می توان استدلل کرد که

کارهایی که اکنون بطور فزاین�ده ای توس�ط سیس�تم های انلی�ن م�دیریت می ش�وند، همیش�ه م�تزلزل و

موقت بوده اند. کدام زمان رانندگی تاکسی یا کار کپی-ویرای�ش آزاد، ام�ن و اس�توار ب�وده اس�ت؟ در

کدام خواب و خیالی تمیزکردن یا پادویی و شاگردی  می توانست کار منظم و ثابت در نظر گرفته شود؟

یکی از روش های نگریستن به رشد تصاعدی سیستم های انلین در ارائه خدمات این اس�ت ک�ه آن،  ب�ه

عنوان رسمی کردن یک اقتصاد غیررسمی در نظ�ر گرفت�ه ش�ود ک�ه در ن�تیجه، ش�فافیت  ب�ازار  ج�ایگزین

راه های قدیمی پیدا کردن دهان به دهان کار، پرداخت قاب�ل ردی�ابی  انلی�ن،  ج�ایگزین  دس�تمزدهای

 انص�اف  ب�از
 
دس�تی  نق�د غی�ر ثب�تی،  می گ�ردد و ح�داقل راه را ب�رای امک�ان جمع اوری مالی�ات و رواج

می کند.

برخی ممکن است استدلل کنند که چیز خوبی اس�ت. ب�ه وی�ژه ب�رای اف�رادی ک�ه قبل  از انج�ام چنی�ن

کارهایی به خاطر جنسیت، قومیت یا معلولیت محروم بوده اند. آیا  تکنو-اوتوپیس��ت ها (خیال اندیش�ان

تکنولوژیکی) حق دارند؟

اما نگرش به سازمان کار  سیستم  انلین به عنوان موضوعی که فقط بر بازار غیررسمی تأثیر می گ��ذارد،

به معنی ندیدن واقعیتی بزرگ تر است. چند روند متفاوت که در طی دهه ها به آرامی ایجاد شده است،

 شکل گیری و انتشار مدل مدیریت جدید کار در سراسر طیف وس��یعی
 
اکنون در حال همگرایی و تسریع

از بخش های شغلی می باشد. آن،  هم در بخش عمومی و هم خصوصی، در کاره��ای دس��تی، دف��تری، و

مشاغل فکری؛ با مهارت بال و پایین؛ صرف نظر از اینکه تحت پوشش قراردادهای کار دائم قرار دارند ی��ا

نه، ظاهر می شود. 

کار مبتنی بر ثبت وقایع،  به هنجار جدید بدل گشته است.

زوم��ه [ در اینج��ا آن به آرامی و موذیانه مورد پذیرش قرار گرفته است، طوری که شما باید همیشه ی��ک ر 

خلصه تجربیات کاری .م] تازه، اماده برای بازرسی داشته باشید تا اینکه خود را بط��رز ن�وین ب�رای ک��ار،

ارتقا، پذیرش یا گنجیدن در یک تیم پروژه آماده کنید. مسلم فرض می شود که این برنامه ه��ا بای�د ب��ه

صورت انلین ساخته شوند تا با تیک باکس ها و منوهای استاندارد مطابقت کنند. حتی اگ�ر ش�ما دارای

   استفاده می کند که ترجمه آن به فارسی مشکلlogged در اینجا نویسنده از معانی گوناگون٦

است.م  



قرداد چهل ساعت کار هفتگی هستید، باز هم طبیعی این است که از شما انتظار رود، ایمیل خود را در هر

کجا که باشید بی وقفه کنترل کنید.

هر مناسبتی ممک�ن اس�ت ب�ا ص�دای غ�ژ گوش�ی هوش�مند، ک�ه اش�اره ب�ه احض�ار ب�ه جلس�ه اس�ت ک�ه در

تقویم اتان ناگهان ظاهر  می شود یا کاری که در  ایمیل شما  تکمیل نشده ، دچار وقفه گردد. وای بر شما

اگر نام کاربری یا رمز عبور خود را در زمان ورود به سیستم  فراموش کرده باشید: س��اده تر ای��ن اس��ت

 در داخل سیستم باقی بمانید، حتی اگر دللت بر عدم رعایت موارد امنیتی باشد.
 
که دائما

این فقط تعویض یک نوع از ارتباطات با دیگری نیست. این نش�انه ظ�اهری از تغیی��ر عم�ده س��اختار ک�ار

اس��ت: مظه��ر ی��ک الگ��وی اساس��ی در اینک��ه وظ��ایف اس��تاندارد گش��ته، و امک��ان هم اهنگ��ی و نظ��ارت

سیستماتیکی وظایف فراهم شده است.

هر واحد تولیدی در یک سلسله مراتب بزرگتری از هماهنگی مدیریت الکترونیکی قرار داده می ش��ود.  و

هر کدام از این واحدها، تحت فشار اینکه هزینه ها تا حد امکان پ�ایین نگ�ه داش�ته ش�وند، در پ�ی ح�داقل

رساندن آن ها از طری�ق واگ�ذاری ک�ار ب�ه ک�اربران، ت�ا ج�ایی ک�ه ممک�ن اس�ت، ی�ا در س�طح پ�ایین تر در

هیرارشی، می باشند.      

آیا شما نیاز به یک پایگاه داده ها با جزئیات همه افراد دارید؟ پولتان را برای یک کارمند ب��ه خ��اطر ثب��ت

داده ها به هدر ندهید. همه کاربران را وادار کنید که یک فرم انلین را با اطلعات مربوط به خود پر کنند.

آیا می خواهید مطمئن شوید که  یک پروژه حتما سر وقت تمام شود؟ تمام اعضای تیم را وادار کنی��د ک��ه

همه ساعت های خود را در طی کار ثبت کنند و به خاطر شکست در اهداف، جریمه را مرسوم کنید.

هر کاری ممکن است تنها چند دقیقه و یا حتی چند ثانیه بیشتر ط�ول نکش�د، ام�ا آن را  در هم�ه اقتص�اد

ضرب کنید، هر کسی بلیت خود را رزور کند، اظهارنامه مالیاتی خود را پر کند، مقالت را به ص�ورت فای�ل

بفرستد، مواد غذایی سفارش دهد، پروفایل خود را به روز کند، و ساعات کار خویش را ثبت کند، آنگ��اه

میلیون ها دلر ب�ه ش�کل دس�تمزد پرداخ�ت نش�ده ص�رفه جویی می گ�ردد-و در مجم�وع ب�ه ب�ار س�ایبر-

بوروکراتیک «کار مصرفی» پرداخت نشده که برای بقای روزمره مورد نیاز است، اضافه می شود.

نه فقط هزینه چنین کاری به دوش دیگران می افتد؛ این فراین�دها همچنی��ن ردی ب�رای بررس��ی دقی�ق

ایجاد می کند و اجازه می دهد هر معامله ای ردگیری شود، و عمکرد هر کارمندی بررسی و نظ�ارت گ�ردد؛

پایه ای برای تشکیل آنچه یک الگوی «نرمال»  کاری است ایجاد می کند ک�ه ش�بیه ب�ه ه�ر گ�روه ش�غلی

دیگری بنظر رسد تا بتواند برای تعیین اهداف  در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

این مدل در بسیاری از صنایع و مشاغل نفوذ کرده است، و نشان دهنده پارادوکس کار است که از ی��ک



طرف رسمی تر گشته-برای مطابقت با اهداف عمل کرد استاندارد، از حجم محتوی منتشر شده گرفت��ه ت��ا

فروش انجام شده  یا میزان سازی  دقیق  کارکرد در یک ش�رکت پیچی�ده چن��دملیتی-اما در عی�ن ح�ال

متزلزل تر و نامطمئن تر.

اما سرمایه داری فقط نیاز به استانداردسازی ندارد، آن محتاج ن�وآوری نی�ز می باش�د. و ن�وآوری آش�فته

بازار است، شامل آزمون و خطا می گردد، در یک  لحظه هم انفجار  خلقیت، و هم  اشتباه آغاز می شود.

برای بسیاری از سازمان های سرمایه داری، حل مشترک این تناقض آشکار هر چه بیش�تر ای�ن می گ�ردد

که ، این نوع از فعالیت ها را در نوعی جعبه سیاه قرار داده، و  با کنترل بیرونی دورش را حصار بکش��ند

تا اینکه خطر را به حداقل برساند.

گرایش یا به سمت توسعه محصولت  و فرایندهای جدید-و نیز بسیاری از جنبه های پژوهشی-در گروه

متخصصین می باشد یا  این که، همه آن به شکل ک�ار س�ازمان یافته ب�ر پ�ایه پ�روژه ب�ه پ�روژه ک�ه توس�ط

تیم های موقت انجام می شود، برون سپاری می گردد.

 مبتکر بوده است، مدلی است که کارگران به طور سنتی
 
مدلی که طی مدتی طولنی وجه مشخصه   صنایع

برای تولید یک فیلم، نم�ایش، ی�ا الب�وم بخص�وص دور ه�م جم�ع ش�ده، می باش�د و ای�ن ب�ه بازی ه�ای

ویدئویی، توسعه نرم افزار، و بسیاری از برنامه های دیگر گسترش یافته است .

اینجاست که عدم اطمینان و موقتی ب�ودن وارد ص�حنه می ش�ود. ح�تی اگ�ر آن ه�ا ب�ه ظ�اهر کارمن�دان،

کارگران توسعه گر با مهارت بال هستند، به طور فزاین�ده ای احس�اس می کنن�د ک�ه آن ه�ا فق�ط ب�ه ان�دازه

آخرین پروژه خود خوب هستند. آن ها همیشه باید لیاقت خود را ثابت کنند؛باید وقت اضافی بگذارن��د،

تعهد بیش از حد  خود را نشان دهند، و عمل سخت   موازنه نمایش اینکه آن ها یک ب�ازیگر تیم�ی خ�وب

هستند و در عین آن که توجه را به سوی درخشش فردی خویش جلب نماین��د-هر چی�زی ک�ه آن ه�ا را

مطمئن کند که آن ها در تیم بعدی انتخاب خواهند شد- را با م�وفقیت انج�ام دهن�د.  زن�دگی در درون

شرکت  به شکل هر چه بیشتری شبیه زندگی در خارج از آن بدل می گردد.

وقتی به کارگران خدمات با حقوق پایین می رسیم، حتی شباهت های برجس�ته تری وج�ود دارد. اختلف

کمی بین  کار برای یک سوپرمارکت، انبار، ک�افه، ی�ا رس�توران های زنجی�ره ای هم�برگر-در انتظ�ار تلف�ن

TaskRabbitرئیس برای کار-و تماشا کردن تلفن هوشمند وقتی که ک�ار بع�دی از ط�رف   ،Hassle

Handy یا  ،Uber  .وارد می شود، وجود دارد 

یک اختلف،  بین یک�ی ک�ه ک�ار آزاد می کن�د و ی�ک کارمن�د از لح�اظ نظ�ری ای�ن اس�ت ک�ه اول�ی آزادی

بیشتری برای عدم قبول کار دارد. اما در این روزهای کاراموزی  بدون پرداخت و دزدی انلین   مالکیت



فکری، برای آن هایی که والدین  یا همسر ثروتمند برای تکیه ک�ردن ندارن�د، ب�ه ط�ور فزاین�ده ای ش�بیه

آزادی معروف اناتول فرانس در خوابیدن زیر پل و گدایی در خیابان شده است.

انتخاب تنها هنگامی وجود دارد که گزینه های واقعی انتخاب وجود داشته باشند.

آی�ا ای�ن ب�دان معناس�ت، هم�ان طور ک�ه ع�ده ای اظه�ار کرده ان�د، ک�ه هم�ه ک�ارگران ب�ه  بخش�ی از  ی�ک

«پریکریات» عام  یا «مولتی تود» (انبوه) نامتمایز بدل می گردند؟ نه. ع�دم اطمین�ان ش�رط ع�ادی تم�ام

کارگران زیر سلطه سرمایه داری بوده است-که تنها به کمک سازمان  قوی کارگران،  تحت ش��رایط مطل��وب

در تگنا قرار داه شد. چسبی که کارگران را در یک هویت مشترک طبقه  به هم پیوند دهد، مثل گرس��نگی

یا فقر، وجود ندارد.

آوردن بخش های زیادی از نیروی کار به بازارهای باز، تمایز بیشتر، و نه کمتر، ایجاد می کن��د. ای��ن ام��ر

اهمی�ت مهارت ه�ا و اس�تعدادهای خ�اص را ک�م نمی کن�د. ب�ه عک�س، ب�ازار ب�از ب�ر  آن تأکی�د می کن�د.

کارفرمایان می توانند با تقاضاهای دقیق خودشان، با دقت،  اشاره به اهداف کارگران ب��القوه  نم��وده، و

کارگران را اغلب بدون در نظر گرفتن محل، به رقابت با یکدیگر وادار کنند.

نیروی کار اتمیزه شده است، اما کارگران عموما در درون محدوده مجموعه مهارت ویژه خ�ود ب�ا یک�دیگر

قابل تعویض هستند.

 بسته بود، برندگان جدید و همچنی��ن
 
 مرسوم شدن یک بازار رسمی و اتمیزه در شرایطی که قبل  تقریبا

بازندگان جدیدی را به همراه دارد.انچه که برای یک طراح گرافیک مستقل یا یک راننده مجاز تاکسی در

نیویورک یا لندن فاجعه بار است، می تواند برای فارغ التحصیل هنر در پاکستان یا بولیوی یا یک مه��اجر

تازه وارد که تمام دارایی اش یک اتومبیل است، فرصت تغییر زندگی باشد.با گنجان�دن هم�ه آن ه�ا ب�ه

عنوان اعضای یک طبقه مشترک،  نمی توان به طور جادویی با حرکتی سریع اختلف�ات واقع�ی در من�افع

مادی اشان را پاک کرد.

اقتصاددانان سیاسی چگونه باید این فاز جدید از سرمایه داری که اکنون ب�ه ی�ک ت�وده حس�اس رس�یده 

است را  درک کنند؟

آن قلمروهای جدیدی از زندگی در مدار سرمایه را به ارمغان می اورد. که اجازه می دهد از فعالیت ه��ایی

Airbnbک��ه قبل  ازادان��ه ب��ه اش��تراک گذاش��ته می ش��دند، س��ود کس��ب کن��د. کمپانی ه��ایی چ��ون,  

،SnapGoods,  Lyft یا   Gnammoایتالیایی ، برای نمونه، با آوردن گروه گرایی و ج��امعه جویی  

انسانی به مدار سرمایه داری، اجازه می دهند که از هر عمل مشترک اجاره گرفت�ه ش�ود، ح�تی وق�تی ک�ه

هیچ ارتباط استخدامی وجود ندارد.



دوم، آن با  سازمان و تشکیلت انلین هم برای کار انلین

,Elance ( مانن��د    Amazon  Mechanical  Turk ی��ا  Upworkه��م ک��ار دس��تی (مانن��د  ،(  

TaskRabbit,  Handy یا  Zaarly ی�ا ب�ازار ب�رای تولی�دات خ�رد (مانن�د (  Estyبنی�اد اقتص�اد  ( 

قلمرو سرمایه داری را  به اقتصاد غیررسمی گسترش می دهد، دوباره  اجاره س�نگین از ه�ر داد و س�تدی

کسب می کند، و همچنین ای�ن ن�وع ک�ار را در ح�وزه  انظب�اط س�رمایه داری و  روش ه�ای زم�انی ان ق�رار

می دهد.

سوم، آن بی�انگر بیرونس�ازی هزینه ه�ای س�رمایه گذاری اس�ت. در گذش�ته، ش�رکت هایی ک�ه ب�ه عن�وان

زنجیره های هتل یا کاروان ماشین فعالیت می کردند مجبور به سرمایه گذاری در املک و مس��تغلت ی��ا

,Airbnbخودرو  واقعی بودند، که استهلک دارایی را در بر داشت. هم اکن��ون   Uberو ش��رکت های  

مشابه شهروندان را وادار کرده اند تا این هزینه، بشمول بهره وام و رهن هایی که آن ها مجبورن��د ب�رای

به دست آوردن این دارایی ها داشته باشند، را  تقب�ل کنن�د. ای�ن رواب�ط،  آن ه�ا را ه�ر چ�ه محکم ت�ر ب�ا

سیستم سرمایه داری، حتی وقتی که آن ها ریسک را بعهده دارند، گره می زند.

چهارمین اثر آن شاید موذی�انه تر باش�د زی�را آن، ش�یوه و روش سیس�تم های جدی�د انلی�ن را فرات�ر از

قلمروشان به قلمرو اقتصادهای «قدیمی» گسترش می دهد. با تثبیت یک مدل هنجاری جدی��د از اینک��ه

   در همه معناهای ان-باعث می شود حتی وقتی که کار به گونه ایloggedکار باید چگونه انجام شود-

متفاوت سازمان داده شده است، هرگونه احساسی نسبت حق  کار کردن،  از بین رود.

اندام، افکار، و زندگی روزمره اعضای این نیروی کار جدید جهانی، محل تضادهای شدیدی است. ه��ر دو

آن ها بسیار اتمیزه شده و  تا حد زیادی به هم متصل هستند. وظایف آن ه�ا بس�یار تخصص�ی گش�ته و از

این رو آن ها با کارگران دیگر نسبت به قبل اشتراک بیشتری دارند.

آن ها هر دو، هم مستقل و هم مکمل هس�تند. آن ه�ا بای�د ب�ا ه�م رق�ابت ک�رده و همک�اری کنن�د. بای�د

همیشه در دسترس باشند اما هیچ نشانی از  خستگی را  به نمایش نگذارند. آن ها باید تجرب�ه و ش�هرت

گذشته را نشان دهند، اما با این حال ب�ر اس�اس آخری�ن کارش�ان قض�اوت می ش�وند. پتانس�یل ب�رای

انتاگونیسم های جدید و نیز همبستگی های جدید بین آن ها وجود دارد. 

گاهی در چنین شرایطی ظهور می کند؟ چه چیز بالقوه ای در خواسته های مشترک آن ها وجود چه نوع از آ

دارد؟ آیا ما باید به عقب، به مدل های هنجاری سه ربع اول سده بیستم، وقتی که حداقل هسته نی��روی

کار در جهان توسعه یافته، انتظار  داشتن یک شغل ثابت، ب�ا مراقبت ه�ای بهداش�تی، مرخص�ی و حق�وق

بازنشستگی، امری طبیعی و نرمال محسوب می گشت، نگاه کنیم؟ یا زمان آن فرا رسیده که ش�یوه های



کامل  متفاوتی را برای سازماندهی کار و رفاه در نظر بگیریم؟

برگرفته از ژاکوبین

Ursula Huws, Logged in, jacobinmag.com, 2016-01-06  
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