گفتوگو

قلمرورفاه

شمشیر دولب استارتاپها

امروزه انقالب دیجیتال و مدل
اســتارتآپی در حــال احیای
امید به توانمندســازی از طریق
خوداشــتغالی و تعاونیهــای
کوچک هستند .اما در واقعیت،
خطــوط بیــن خوداشــتغالی
مستقل و خوداشتغالی وابسته
در حال محو شدن هستند

پی نوشت

1. Uberisation

تطبیق یک صنعت با مدل
کسبوکاری که در آن خدمات از
طریق تماس مستقیم بین مشتری
و فراهمسازنده سرویس و اغلب به
وسیله یک اپلیکیشن تلفن همراه
ارائه میشوند.
2. Taylorism
3. International Labour
Organization
4. Gérard Berry
5. Fordist
6. New Deal
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مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

از دهه  ۱۹۸۰در سازماندهی شرکتها و مشاغل اتفاق افتاد،
انجام شود.
اولین شــرط برای چنین اصالحی میتواند بســط قانون کار
فراتر از کار استخدامی باشد تا تمامی انواع کاری را دربرگیرد
که اســتقالل اقتصادی دارند .امروزه انقالب دیجیتال و مدل
اســتارتآپی در حال احیای امید به توانمندسازی از طریق
خوداشتغالی و تعاونیهای کوچک هســتند .اما در واقعیت،
خطوط بین خوداشتغالی مســتقل و خوداشتغالی وابسته در
حال محو شدن هســتند و کارگران در قید بندهای وفاداری
هستند که تا حدود مختلفی از اســتقالل آنها میکاهند .به
همین شــکل میتوان گفت ایده پلتفرمهــای دیجیتالی که
کارگران و کاربران خدمات آنــان را گردهم جمع میکنند،
موهبتی برای خوداشــتغالی خواهند بود ،امــا این موضوع با
حقایق علمی اثبات نشده است.
آنچنان کــه در مجموعــهای از پیشــنهادهای تاملبرانگیز
گروهی از دانشگاهیان فرانسوی توصیه شده ،در مواجهه با این
تغییرات ،وابســتگی اقتصادی باید معیاری برای یک قرارداد
استخدامی باشد .بهکارگیری این معیار باعث ساده شدن قانون
کار خواهد شــد .همچنین میزان حمایتی که کارگران از آن
بهرهمند میشوند به وابستگی آنان مربوط میشود .مدیریت
توسط هدفها شاهد بازگشت ساختار قانونی «حق مالکیت
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

فئودال» بوده که در آن یک مســتاجر بــه مالک زمین اعالم
وفاداری میکرد تا در عوض آن ،حق کار کردن در یک قطعه
زمین را به دست آورد .ظهور مجدد چنین روابطی با ابزارهای
دیجیتالی امکانپذیر شده که به مالکان اجازه میدهد تا بدون
دستور دادن ،کار دیگران را کنترل کنند.
این روابط وفاداری به چارچوب قانونی اقتصاد شــبکه شکل
میدهند و در شــکلهای مختلف در تمامی ســطوح کاری
یافت میشــوند :از مدیران اجرایی که در معرض هوسهای
سهامداران یا مشتریان هســتند تا کارکنان استخدامی که از
آنها خواسته میشــود تا انعطافپذیر باشند .آنها مجبورند
که همیشه پاســخگو و در دسترس باشــند .بحثهای حول
اوبریزاسیون نیاز به یک چارچوب قانونی را برجسته میسازند
که بتوانــد به وعدههای مربوط به اســتقالل عمــل کند و از
خطرهای ذاتی (مربوط به استثمار) این وضعیتهای وفاداری
بکاهد.

تصور
اصالحات

در چنین بستری روشن است هرگونه
اصالحی کــه چانهزنی در ســطح
شــرکتها را محور قانون کار قرار
دهد ،منســوخ و نامتناســب است.
گرچه این کار ممکن بود در ایاالت

