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نگاه

سبك كار و شغل

رضا دهشیری|جوان

در حال حاضر درخصوص عدالت استخدامي
بين حرف و عمل فاصله زيادي وجود دارد و
در عمل شاهد اجراييشدن عدالت موردنظر
در ش�يوههاي گزينش و به كارگيري افراد
در مشاغل و پس�تهاي گوناگون نيستيم
و ب�ه صراحت ميتوان گفت سياس�تهاي
اداري و اس�تخدامي ما مبتني بر شايس�ته
س�االري نبوده و مه�ارت و تخصص قرباني
زد و بندهاي ارتباطي و س�ليقهاي ميشود

اشتغال در مثلث قانون ،شعار و عمل

داشتن شغل مناسب حق من و شماست
زهرا هنربخش *

يكي از حقوق مهم و اساسي افراد در زندگي اجتماعي
حق اشتغال است كه در اسناد گوناگون مورد توجه قرار
گرفته است .براس�اس اين حقوق ،وظيفه دولتهاست
شرايطي را به وجود آورند تا براي همه افراد كه جوياي كار
ميباشند ،فرصت اشتغال براي آنها در نظر گرفته شود .از
نگاه هنجارهاي موجود در اسناد بينالمللي وجود برخي
از ويژگيها در دستيابي به شغل مورد نظر الزم است كه
يكي از آنها ،داش�تن آزادي در انتخاب شغل ميباشد؛
بر همين اس�اس ميتوان گفت اگر ش�خصي مجبور به
اش�تغال در كاري شود ،حق او در دس�تيابي به اشتغال
اعمال نشده اس�ت ،اما بايد در نظر داشت كه منظور از
انتخاب آزادانه شغل مفهومي فراتر از منع كار اجباري
ميباشد و يكسري تعهدات را برعهده دولتها ميگذارد.

حق كار و شغل در منشور حقوق شهروندي
كار شايسته يعني فرصت دستيابي به كار مولد
در ش��رايط آزادي ،امنيت ،برابري و ش��رافت
انس��اني! بهكارگيري كاركنان ،ارتقا و اعطاي
امتي��ازات به آن��ان باي��د براس��اس توانايي و
شايس��تگيهاي فرد ،تخص��ص و مهارته��اي الزم و
متناس��ب با آن ش��غل باش��د و رويكردهاي سليقهاي،
جناحي و تبعيضآميز به همراه اس��تفاده از شيوههاي
ناقض حريم خصوصي در فرآيند گزينش ممنوع است و
نبايد مانع استخدام افراد شود.
منش��ور حقوق ش��هروندي از جمل��ه مهمترين حقوق
شهروندان يك كشور ميباش��د؛ در اين منشور از ماده
 77تا ماده  84به ش��رح ذيل به موضوع اش��تغال و كار
اختصاص يافته است:
ماده  - 77حق شهروندان است كه آزادانه و بدون تبعيض
و با رعايت قانون ،شغلي را كه به آن تمايل دارند انتخاب
نمايند و به آن اشتغال داشته باشند .هيچكس نميتواند
به داليل قوميتي ،مذهبي ،جنسيتي يا اختالفنظر در
گرايشهاي سياسي يا اجتماعي اين حق را از شهروندان
سلب كند.
ماده  - 78ش��هروندان از حق فرصت برابر در دسترسي
به مش��اغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق
موازين قانوني بهگونهاي ك��ه قادر به تأمين معاش خود
بهصورت منصفان��ه و آبرومندانه باش��ند ،برخوردارند.
دولت شرايط مناسب را براي تحقق اين حق تضمين و بر
آن نظارت مينمايد.

راهنما

ماده  - 79حق شهروندان است كه از آموزشهاي الزم
درباره مشاغل بهرهمند شوند.
ماده  - 80حق شهروندان است كه از بهداشت محيطي
و كاري سالم و ايمن و تدابير ضروري براي پيشگيري از
آسيبهاي جسمي و روحي در محيطهاي كار بهرهمند
باشند.
ماده  - 81شهروندان از حيث نقض قوانين و مقررات كار،
حق دادخواهي در برابر مراجع قانوني را دارند.
ماده – 82بهكارگيري ،ارتقا و اعطاي امتيازات به كاركنان
بايد مبتني بر تخص��ص ،شايس��تگي و توانمنديهاي
متناسب با شغل باشد و رويكردهاي سليقهاي ،جناحي و
تبعيضآميز و استفاده از روشهاي ناقض حريم خصوصي
در فرآيند گزينش ممنوع است.
ماده  - 83ح��ق زنان اس��ت كه از فرصتهاي ش��غلي
مناسب و حقوق و مزاياي برابر با مردان در قبال كار برابر،
برخوردار شوند.
ماده  - 84اشتغال اجباري كودكان به كار ممنوع است.
موارد استثنا كه در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً
به حكم قانون مجاز ميباشد.
قانون مشاغل سخت و زيانآور
در رابطه با مشاغل سخت و زيانآور براي
افراد ميتوان گفت :مطابق با ماده واحده
قان��ون «نح��وه بازنشس��تگي جانبازان،
معلوالن و شاغالن مشاغل سخت و زيان
آور» و همچني��ن آييننام��ه اجرايي آن ،تش��خيص
چگونگي مش��اغل كاركنان دولت و س��خت و زيانآور
بودن آن برعهده شوراي امور اداري و استخدامي كشور
اس��ت كه بعد از تأييديه ش��ورا ،به هيئت دولت جهت
تصويب و تأييد نهايي ارجاع داده ميشود .كارگراني كه
مشمول قانون كار هستند نيز طبق تبصره  2ماده 76
قانون تأمين اجتماعي از مزاياي اش��تغال در كارهاي
سخت و زيانآور برخوردار ميشوند؛ با اين شيوه كه پس
از اعالم تأييد و بررس��ي و احراز سخت و زيانآور بودن
شغل از س��وی كميتههاي بدوي و تجديدنظر استاني
تطبيق اين مش��اغل سخت با بررس��ي ،اندازهگيري و
سنجش ميزان آاليندگي محيط كار براي كارگران انجام
ميشود؛ زماني كه س��ازمان تأمين اجتماعي ،اشتغال
ش��خص كارگر در ام��ور ادعايي و م��ورد تأييد كميته
تطبيق مشاغل سخت و زيانآور را تأييد نمايد ،كارگران
ميتوانند با پرداخت 4درصد حق بيمه مشاغل سخت و

زيانآور از سوی كارفرما ،از مزاياي اشتغال در مشاغل
سخت و زيانآور استفاده کنند؛ همچنين مطابق تبصره
الحاقي به ماده 14قانون كار و استفساريه آن ،بايد ايام
حضور داوطلبانه و خدمت وظيفه در جبهه افراد نيز به
عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زيانآور منظور
گردد .در تاريخ  1380/7/14ب��ا تصويب قانون اصالح
تبصره 2الحاقي قانون تأمين اجتماعي مصوب مجمع
تشخيص مصلحت نظام كه به «قانون بازنشستگي پيش
از موعد در كارهاي سخت و زيانآور موسوم است؛ عالوه
بر تعريف دوباره از مش��اغل زيانآور ،س��از و كارهاي
اجراي��ي تطبيق و تعيين مش��اغل س��خت و زيانآور
پيشبيني شده و به مرحله اجرا درآمد و مشاغل سخت
و زيانآور را بدين ش��رح تعريف کرده است« :كارهاي
س��خت و زيانآور كارهايي اس��ت ك��ه در آنها عوامل
فيزيكي ،شيميايي ،مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار،
غيراس��تاندارد بوده و در اثر اش��تغال كارگر ،تنشي به
مراتب باالتر از ظرفيتهاي طبيعي (جسمي و رواني) در
وي ايجاد گردد كه نتيجه آن ،بيماري شغلي و عوارض
ناشي از آن بوده و بتوان با بهكارگيري تمهيدات فني،
مهندس��ي ،بهداش��تي ،ايمني و غيره ،صفت سخت و
زيانآور بودن را از آن مشاغل كاهش يا حذف کرد».
فاصل�ه عميق ح�رف ت�ا عم�ل در عدالت
استخدامي
در ح��ال حاض��ر درخص��وص عدال��ت
استخدامي بين حرف و عمل فاصله زيادي
وجود دارد و در عمل شاهد اجراييشدن
عدالت موردنظر در شيوههاي گزينش و
به كارگي��ري افراد در مش��اغل و پس��تهاي گوناگون
نيستيم و به صراحت ميتوان گفت سياستهاي اداري و
استخدامي ما مبتني بر شايسته ساالري نبوده و مهارت
و تخصص قربان��ي زد و بندهاي ارتباطي و س��ليقهاي
ميشود؛ در گفتار مسئوالن آورده ميشود كه «استخدام
در دولت بر مبناي رعايت عدالت استخدامي براي همه
داوطلبان صرفاً از طريق برگزاري آزمون اس��تخدامي و
سنجش و گزينش مخاطبان انجام ميگيرد و نخبگان به
دليل توانايي هايي كه دارند فرصت بهتر و بيشتري براي
اس��تخدام پيدا ميكنند» ،اما تبدي��ل وضعيتها و نيز
جذبهاي بيضابطه و سليقهاي با صدور مجوز سازمان
امور اداري و استخدامي در حال حاضر مشاهده ميشود،
بنابراين سازمان امور استخدامي به رغم ادعاهاي خود،

يكي از متهمان اصلي جذبهاي غيرقانوني است .آرای
هيئت عمومي ديوان در خصوص ش��يوههاي جذب به
خصوص در اين چند سال اخير مبين اين موضوع است،
زيرا جوانان بعد از اتمام تحصيل ،با اميد فراوان در انتظار
انتشار آگهيهاي جذب و استخدام دستگاههاي اجرايي
هستند ،اما در عمل چيز زيادي دستگير آنها نميشود.
 )4شانه خاليكردن مسئوالن از مسئوليت ايجاد شغل
در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران صراحتاً در اصل
سوم بيان شده است كه دولت جمهوري اسالمي ايران
موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ،همه
امكانات خود را براي امور زير به كار برد«:رفع تبعيضات
ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همه در تمام زمينههاي
مادي و معنوي».
همچنين در اصل  28نيز آمده است«:هركس حق دارد
شغلي را كه بدان مايل اس��ت و مخالف اسالم و مصالح
عمومي و حقوق ديگران نيست ،برگزيند .دولت موظف
است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون ،براي همه
افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز
مشاغل ايجاد نمايد».
به طور كلي بايد گفت ،همه افراد اع��م از زن و مرد ،به
طور يكس��ان در حمايت قانون قرار دارند ،اما در كشور
ما واقعيت بيكاري و درد مردم و جوانان سببش��ده تا
در بسياري از خانوادههاي ايراني ،فشار مسئوليتهاي
اقتصادي به تنهايي بر دوش پدر خانواده باشد؛ اگر فردا
روزي پدر خانواده به هر علتي نتواند كار كند يا خداي
نخواسته از دنيا برود ،خانواده دچار مشكالت بسياري
ميش��ود كه كمترين آن ،دريافت نکردن حمايتهاي
جدي مالي و مؤثر از طرف دولت و قانون است.
مس��ئوالن بايد قبول كنند كه نميتوانند از مسئوليت
توليد ش��غل براي جوانان بيكار جامعه و ب��ا ترفندها و
تعابير گوناگون ش��انه خالي كنند .اگر مش��كل اشتغال
جوانان در جامعه ،با امنيت نسبي و اختصاص سرمايه يا
حتي ايجاد كسبوكارهاي كوچك توسط خود جوانان
و اعضاي خانواده حل ميش��د ،امروز شاهد مشكالت و
آسيبهاي جدي و بزرگ كه نتيجه سالها بيتوجهي،
برنامه ريزيهاي اشتباه و نداش��تن اجراي تخصصي و
كارشناسي نشده قوانين است ،نبوديم.
بايد به بيكاري جوانان و اش��تغال آنها به صورت قانوني
و اصولي بنگريم تا راهكاري صحيح و اجرايي براي حل
مشكالت بيابيم.
* كارشناس ارشد حقوق

كار و اشتغال در كالم مقام معظم رهبري

ايجاد شغل براي مردم مصداق گرهگشايي علوي است
 )1در زمين�ه اقتص�اد فعاليته�اي زيادي ش�ده و
ب�اارزش هم هس�ت؛ ام�ا مس�ئله اش�تغال ،تورم،
فرهنگ كار وس�اعات مفيد كار حل نش�ده اس�ت.
فرهن�گ كار بايد در كش�ور ي�ك طوری باش�د كه
م�ردم كار را عبادت بدانن�د؛ هر يك س�اعت كار را
با ش�وق بيفزايند در م�دت و مق�دار كاري كه انجام
ميدهند .باي�د كار كرد ،با بي�كاري و بيميلي به كار
و تنبل�ي و وادادگ�ي ،كش�ور پيش نخواه�د رفت.

 )2اگر ملت��ي داراي وجدان كار باش��د ،محصول كار او
خوب خواهد شد.
 )3هر كس و در هر كجا كه هس��تيم ،وجدان كار را در
كاري كه به گردن گرفتيم و تعهد كرديم ،رعايت كنيم.
 )4تعاون در كش��ور ما ميتواند سرانگشت گرهگشايي
باشد.
 )5به نظر م��ن ،يك��ي از راهحله��ا و اساس��يترين و
منطقيترين و بنياديترين كارهايي كه ميتواند در اين
كشور براي استقرار عدالت انجام بگيرد« ،تعاون» است.
 )6هر ملتي ،هر جامعهاي هرچه كار بكنيد ،نيروي كارتان
بيشتر ميشود .هرچه تحرك انسان داشته باشد ،نشاط
حركتش بيشتر ميشود .اين خب ،مال كار است كه در
اسالم درباره كار اين همه حرف هست.
)7ايران ب��زرگ امروز بي��ش از هر زمان ديگ��ر به كار و
كارآفريني نياز دارد تا همچون عقابي تيز پرواز ،در فضاي

پيشرفت و آباداني و افتخار اوج گيرد.
 )8دو دليل اساسي يعني «آمادگي كشور براي جهش» و
«فشار اقتصادي دشمنان» ،ثابت ميكند كه ايران ،بيش
از هر دوره ديگر به كار و كارآفريني احتياج دارد.
 )9امروز مسئله اشتغال در كش��ور ما يك مسئله بسيار
مهم و اساسي اس��ت و اگر برنامهريزي خوب و كارآمد و
عمل جدي دنبال اين عنوان وجود داشته باشد ،به وضوح

مشكالت بهتدريج كاهش پيدا خواهد كرد.
 )10پرداختن به مس��ئله اش��تغال و فعاليت توليدي و
مفيد ،وظيفهاي اس��ت كه از معنا و مفه��وم جمهوري
اسالمي ميجوشد.
 )11پرداختن به مسئله اش��تغال يكي از مهمترين گره
گشاييها در كار مردم اس��ت و گرهگشايي ،سيره علوي
است.

 )12ت��ا ميتوانيد و فرصت هس��ت كار كنيد؛ فرصتها
محدود است .ما اش��خاص رو به زوالي هستيم ،فرصت
محدودي داريم ،تا ميتوانيم ،تا هستيم ،كار كنيم .نگوييد
نميگذارند؛ اين نميگذارند حرف قابل پذيرشي نيست.
خيليها هم ميگفتن��د ،قب ً
ال هم ميگفتن��د ،حاال هم
بعضيها ميگويند نميگذارند؛ نميگذارند يعني چه؟
شما چه در مجلس ،چه در دولت ،چه در قوهقضائيه ،چه
در نيروهاي مسلح ،چه در بخشهاي گوناگون مربوط به
دولت ،تواناييهايي داريد ،امكاناتي در اختيار داريد ،از
اين امكانات استفاده كنيد تا ميتوانيد كار كنيد؛ نگذاريد
لحظهاي بيكار بگذرد.
 )13محور همه سياس��تهاي كالن اجرايي بايد ايجاد
اشتغال در كل كشور باشد .معناي اشتغال اين است كه
جوان مس��تعد آماده به كار ،فرصت تالش و فعاليت به
دست بياورد تا هم نياز شخصي خود را از اين راه برطرف
و هم به پيشرفت و آباداني كش��ور و رونق اقتصادي آن
كمك كند
 )14خيال نكنيد بدون عشق و ايمان ميشود كاري كرد!
اين روح را تقويت كنيد.
 )15در محيط كار ،س��عي كنيد از همه توان،استعداد و
ابتكار خودتان استفاده كنيد.
 )16نگذاريد ساعتي از س��اعات كار شما ،به بطالت يا به
كم كاري بگذرد.

انقالب ديجيتال ،سرمايهداري نظارتي و ماده خامي به نام انسان

حاال ،من و تو هم تبديل شدهايم به كاال!

تلخيص :حسين گل محمدي

شوشانا زوبوف ،استاد برجس�ته هاروارد در
كتاب «عصر سرمايهداري نظارتي» ميگويد:
س�رمايهداري هم�واره ب�ا تبدي�ل چيزهاي
غيرقاب�ل خريد و ف�روش ب�ه كاال ،بازارهاي
جديد خلق كرده است و حاال به آخرين چيزي
كه باقي مانده روي آورده :تبديل جزئيترين
رفتاره�ا و احساس�ات روزم�ره ما ب�ه كاال.

اين كتاب شرح ميدهد كه شركتهاي جهاني
فناورانهاي مث��ل گوگل و فيس��بوك چطور ما
را ترغيب كردند كه براي آس��ودگي بيش��تر ،از
خير حري��مخصوصيمان بگذري��م؛ اطالعات
ش��خصياي («دادههايي») را كه اين شركتها
جمع ميكنند ،ديگران به كار ميگيرند تا ن ه تنها
رفتار ما را پيشبيني كنند بلكه بر آن اثر بگذارند
و اصالحش كنند و اين موض��وع چه پيامدهاي
فاجعهباري براي دموكراسي و آزادي دارد .تعبير
«س��رمايهداري نظارتي» در عنوان كتاب يعني
همين .زوبوف اينگونه تعريف��ش ميكند :يك
«نظم اقتصادي جديد» و «نقض حقوق حياتي
بشر كه بايد آن را كودتايي از باال شمرد».
اين كتاب داستان انقالب ديجيتال را ميگويد و
اينكه دورنماهاي آرمانشهري اوليه چطور تيره
و تار شدند تا «يك جهش سركش سرمايهداري»
رخ داد كه «نش��انهاش تمركز بيسابقه ثروت،
دانش و قدرت در تاريخ بش��ر» بود .جيميل در
سال  ۲۰۰۴راهاندازي ش��د .گوگل بعدا ً اعتراف
كرد كه مكاتبات خصوص��ي را غربال ميكرد تا
اطالعات شخصي را به دس��ت بياورد .در همان
سال ،فيسبوك تأسيس شد كه الگوي كسبوكار
آن هم براساس دسترسي به اطالعات شخصي
و ثبت و ضبط آنها بود .زوبوف از اس��تعاره فتح
اس��تفاده ميكند« :چ��ون چيز زي��ادي نمانده
بود كه كاال نش��ده باش��د ،آخرين قلمرو بكر و
دس��تنخورده تجربههاي خصوصي بشر بود».
در س��ال  ۱۹۸۶حدود يك درص��د از اطالعات
دنيا ديجيتال ش��د .اين رقم در س��ال  ۲۰۱۳به
 ۹۸درصد رسيد.
بنيان اين جنبش ،الگوريتمهاي پيشبينيكننده
و محاس��به رياضيات��ي رفت��ار انس��ان اس��ت.
سرمايهداران نظارتي «اطمينان را به آن دسته
از مش��تريان خ��ود ميفروش��ند ك��ه مايلند با
اطمينان بدانند م��ا چه ميكني��م .تبليغهاي
هدفمند هم هس��ت ،اما كاس��بان ميخواهند
بدانند كه رهن به ما بفروش��ند ي��ا بيمه به چه
قيمتي و آيا امن رانندگي ميكنيم؟ ميخواهند
بدانند در يك مبادله حداكث��ر چقدر ميتوانند
از ما دربياورند .ميخواهند بدانند چگونه رفتار
خواهيم كرد ت��ا بدانند بهتري��ن راه مداخله در
رفتارم��ان چيس��ت ».پيشبينيهايتان در چه
صورت مطلوب مشتريان خواهد بود؟ در صورتي
كه درس��ت از آب در بياين��د« :تنظيم ،هدايت،
شكلدهي و ُهل دادن ما به سمتي كه بيشترين
احتمال موفقيت كسبوكارش��ان را رقم بزند».
بههيچوجه نميتوان «اسمي جز اصالح رفتاري
روي اين كار گذاشت ».در س��الهاي  ۲۰۱۲و
 ،۲۰۱۳فيسبوك «آزمايشهاي كالن مقياس
س��رايت» را انجام داد تا ببيند آي��ا ميتواند «بر
هيجانات و رفت��ار كاربران در دني��اي واقعي به
گونهاي اثر بگذارد كه مس��ير آگاهي آنها را دور
بزند اما خودشان متوجه نشوند»؟
نقاط عطفي در زندگ��ي جوامع و اف��راد وجود
دارد .ي��ك اله��ام در گالري .يك آتشس��وزي
خانمانبرافك��ن و ي��ك دفترچ��ه يادداش��ت
نجاتيافته .زوب��وف ميگويد :اكن��ون در يكي
ديگر از اي��ن نقاط عطف ق��رار داري��م؛ «عصر
س��رمايهداري نظارتي ،كشمكشي عظيم ميان
سرمايهداري در يك س��و و تكتك ما در سوي
ديگر اس��ت .اين عصر ،مداخلهاي مس��تقيم در
اراده ماس��ت ».اين پديده دنب��ال ثبت و ضبط
جزئيات بسيار خصوصي زندگي ماست ،و حتي
چهرههايمان«.آنه��ا هي��چ حقي ب��ر چهره من
ندارند كه وقت��ي در خيابان ق��دم ميزنم از آن
عكس بگيرند».
زوبوف ميگويد اين تعرضها ،آزاديمان را تهديد
ميكنند«.ب��ه اراده كه فكر ميكنيم ،فالس��فه
از پركردن ش��كاف ميان اكن��ون و آينده حرف
ميزنند .ما ب��ه خودم��ان وعدههايي ميدهيم:
در آن لحظه آتي ف�لان كار را خواهم كرد ،مث ً
ال
به جلس��هاي ميروم يا تماسي تلفني ميگيرم.
اگر با ما مثل تودهاي از كاربران برخورد شود كه

هدايتپذير و قابل ترغيب هستند ،اين وعدهها
بيمعنا ميشود .من يك انسان متمايزم .من يك
بوته تمامنشدني قدرت درون خودم دارم ...من
بايد تصميم بگيرم آيا چهرهام ،خانهام ،ماشينم،
صدايم ب��ه داده تبديل ش��ود يا خي��ر .اين بايد
انتخاب من باشد.
زوبوف كه سال  ۱۹۵۱در نيوانگلند به دنيا آمد،
دختر پدري داروس��از و مادري خانهدار اس��ت.
پدربزرگ مادرياش ،مكس ميل��ر ،كارآفريني
خودس��اخته ب��ود ك��ه مكانيس��م فرمانياري
دس��تگاههاي فروش خودكار را اخت��راع كرد.
زوب��وف در دوران جوان��ي «مدت زي��ادي را در
آرژانتين س��پري كرد و در آلتيپالن��و با مردمي
روزگار ميگذراند كه زندگيهاي بسيار سادهاي
داشتند ».او دلداده دنياي طبيعي است ،چنانكه
اس��تعارههايش اغلب به مزرع��هداري و محيط
روستايي گريز ميزنند .زوبوف برايم ميگويد كه
در آغاز انقالب صنعتي ،متقاعدكردن كشاورزان
به كار در كارخانه مثل اين بود كه بخواهي به يك
گوزن گاوآهن ببندي .چن��ان با آنها نامتناجس
بود كه حاضر به انجامش نبودند«.سپس ،بعد از
مدتي ،گوزن گاوآهن را قبول كرد .بازهاي كوتاه
وجود دارد و پس از آن ،نس��يان اجتماعي شكل
ميگيرد».
درباره ادعاه��اي زاكربرگ چه ميش��ود گفت:
«حري��مخصوصي ديگر يك هنج��ار اجتماعي
نيست»؟ يا نصيحت اريك اشميت (مديرعامل
گوگل از  ۲۰۰۱تا  )۲۰۱۱كه «اگر چيزي داريد
كه نميخواهيد هيچكس بداند ،شايد اص ً
ال نبايد
انجامش ميداديد»؟ صدالبته زوبوف اين حرفها
را هزاران بار شنيده اس��ت .نهتنها سرمايهداران
نظارتي ،بلكه حكومتهاي هوادار نظارت جمعي
بر شهروندان هم اينها را تكرار كردهاند .او پاسختر
و تميزي ميدهد« :من به مردم ميگويم كه اگر
هيچچي��زي نداريد كه بخواهي��د پنهان كنيد،
هيچچيز نيس��تيد .مس��ئله در اينج��ا فرديت
هايكي يا فلس��فه ليبرتاريني نيس��ت؛ بلكه اين
يك فرآيند تاريخي تشخصيابي است كه دست
در دس��ت آزادي سياس��ي و دموكراسي پيش
رفته است ».مسئله ،جورج اورول و برادر بزرگ
هم نيست«.قرار نيست كس��ي بيايد و شما را به
گوالگ بب��رد .نميخواهند ما را بكش��ند .فقط
ميخواهند كه ما در جهت پيشبينيهايش��ان
حركت كنيم و دادههايمان را بگيرند ».البته «در
چين شاهديم كه تالش ميشود اين فناوريها
به دولت سركوبگر پيوند بخورند».
زوبوف چرا اينقدر دلواپس است؟ ميگويد« :طي
سالهاي متمادي ،از خير وقت زيادي گذشتم تا
اين كتاب را بنويسم .وقتي كه ميشد با همسرم
و فرزندانم بگذرانم .از خير سالمتم هم گذشتم.
هرچه داشتم پاي اين كار گذاشتم چون احساس
ميكردم عقربههاي س��اعت نس��يان اجتماعي
يا همان كرختي رواني ،بيام��ان جلو ميروند.
بهت و حيرت مردم داشت رنگ ميباخت ».بله،
او هم قبول دارد كه «اسنودن سهم عظيمي در
بيداركردن مردم داشت .ش��ركتهاي فناوري
هم در آن كار دست داش��تند ».اسنادي كه درز
كرد ،نشان ميداد آژانس امنيت ملي دادههاي
ياهو ،گوگل ،فيس��بوك و مايكروسافت را جمع
ميكرد«.در انگلستان ،اياالت متحده و بسياري
كش��ورهاي ديگر ،دموكراس��ي به گوشه رينگ
رانده ش��ده است و عملياتهاي س��رمايهداري
نظارتي سهم عمدهاي در اين قضيه داشتهاند».
هربار ك��ه زوبوف س��خنراني عموم��ي دارد ،از
مخاطب��ان ميپرس��د« :چه دغدغهاي ش��ما را
به اينجا كش��انده اس��ت؟» مردم هم كلماتي را
فرياد ميزنن��د :حريمخصوصي ،ويرانش��هر،
كنترل ،انحصار ،دس��تكاري ،تعدي ،استثمار،
دموكراسي ،گمراهسازي ،ترس ،آزادي ،قدرت،
شورش ،بردهداري ،مقاومت .همهجا عم ً
ال همين
كلمات بيان ميش��وند .چه ميشود كرد؟ مردم
مخالفت ميكنند ،اما اتفاق��ي نميافتد .آيا اين
وضع به رخوت نميانجامد؟ او قاطعانه ميگويد:
«رگوالتوري» و توضيح ميدهد« :شركتهاي
فناورانه از همين بيش از هر چيز ميترسند .ما
ميگوييم بازارهايي كه آينده انسان در آن معامله
ميشود ،غيرقانونياند؛ مثل تجارت بردگان كه
غيرقانوني شد»«.سرمايهداري نظارتي  20سال
بدون هيچ مانعي پيش رفته است .ولي
است كه ِ
هنوز بسيار جوان است».
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