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چند ماه پيش از اينكه بحران مالي ] [2008باﻻ بگيرد ،شركت بختآزمايي ملي ،نوع جديدي از بليت بختآزمايي را منتشر
كرد؛ بليتهاي  5پوندي – گرانترين بليت در بين همهي بليتها – براي بردن  40هزار پوند در سال ،به صورت ساﻻنه و
براي بقيهي عمر» .هوارد گرووز« مدير توسعهي بازيهاي بختآزمايي ،اين فكر را به صورت زير توصيف كرده است» :اين برد
به معني راحتشدن از دستوپنجه نرمكردن با دردسرهاي روزانهي زندگي است«.
انتشار اين بليت ،با وجود قيمت باﻻيش ،موفقيتآميز بود و نسخهي جديد آن در سال  2009نيز هنوز فروش خوبي دارد .هر
چيزي كه با اميد ناشي از اين بليت ايجاد شود – زندگي )تا چه مدت ممكن است زندگي كنم؟( ،امنيت )چگونه ميتوانم مراقب
خودم و ديگران باشم؟( و اوقات فراغت )در اوقات فراغتم چه كاري ميتوانم انجام دهم؟( – درواقع رمزي براي يك يك زندگي
بدون كار است» .دغدغههاي روزانه«ي مورد نظر سازندگان اين بليت ،اين پرسش مهم را پيش ميكشد كه آيا كار يكي از اين
دغدغهها نيست؟ يا شايد حتي بزرگترين دغدغه در ميان همهي ديگر دغدغهها نيست؟
درست مانند ديگر موجوديتهاي نهادي – قانون ،زندان ،آموزش – زيرسؤالبردن كار ،دستبردن در خود واقعيت است .همانند
قانون ،زندان و آموزش ،تقريباً هيچگاه »يك زمان خوب« براي حرفزدن از اصﻼح يا لغو ساختارهاي موجود وجود ندارد.
ملغمهي ايدئولوژيكي كه خود اين واژه نشان ميدهد ،ارزيابي باارزشي است .دستمزد ،ضرورتي اقتصادي براي همه ،بهغير از
درصد كوچكي از جمعيت است ولي »كار« با كيفيات پيچيده و گيجكنندهاي گره خورده است كه به عناصري اجتماعي و حتي
شبهمذهبي اشاره دارند :عناصري چون هويت ،پايگاه اجتماعي ،اجتماع ،رفتار و وظيفه.
توري1ها مثل هميشه به دنبال بهرهبرداري از اين عوامل پيچيدهي اجتماعي ،اخﻼقي و اقتصادي به خشنترين صورت ممكن
هستند .درست مانند »جامعهي بزرگ« كه به دنبال بهرهبرداريِ كلبيمسلكانه از احساس واقعي انسان از طريقِ تبديل زندگي
اجتماعي و فرهنگي به ملغمهاي ناپايدار از نوعدوستي و عمل داوطلبانه بوده است – و در نتيجه ،حذف نقش تأميني دولت –
كارزار اخير كه »تﻼشگران« را در برابر »مفتخورها« قرار ميدهد و حمايت از »كارگران ،نه از زيرِ كار درروها« را تعهد ميكند،
تجهيزي فرصتطلبانه از اين ايدهي قديمي است كه كاركردن يعني خوببودن .اين ايده كه شوهاي تلويزيوني )براي نمونه،
 ،(Fairy job motherتقويتاش ميكنند ،حاكي از آن است كه بيكاري ،ناكامياي شخصي و اخﻼقي است و اگر شما تنها
سختتر تﻼش كنيد ،آرايشگاه برويد يا سوار دوچرخهي خود شويد يا نگرشتان را تغيير دهيد ،كار به آغوشتان خواهد خزيد،
درست مانند برگي كه خداي خيرانديش در آغوشتان انداخته باشد.
واقعيت تﻼش براي تبديل كار از موضوعي جهاني ،ساختاري و اقتصادي به موضوعي اخﻼقي و شخصي ،نه تنها روي بيكاران يا
كساني كه مشاغل بيثبات دارند بلكه بر آنهايي كه فرض ميشود »مهياي كار«2اند ،درحالي كه آشكارا فاقد توانايي كارند،
پيامدهاي ويرانگري دارد .سلب مزاياي ناتواني و ازكارافتادگي توسط شركتهايي مانند آتوس 3و ادارهي كار و مستمريها ،نه
تنها كار خاصي براي اشتغال افرادي كه فرض ميشد مهياي كار هستند ،انجام نداد بلكه خيليها را هم دچار فقر كرد و به
خودكشي سوق داد .هنگامي كه كار به عنوان چماقي اخﻼقي براي منكوبكردن مردم به كار گرفته ميشود ،واضح است كه
تأثيرش بر اشتغال واقعي مردم بسيار كمتر از الزامش به كاهش هزينههاي دولت است] ،آنهم[ با اين پاداش كه ميتوان از
آسيبپذيرترين اقشار به عنوان سپر بﻼي سياسي استفاده كرد.
Tory 1؛ حزب محافظهكار انگلستان
fit to work 2؛ ارزيابي پزشكياي كه براي اطمينان از توانايي فيزيكي فرد براي كاركردن و تقبل وظيفهاي شغلي انجام ميگيرد .هدف
آن است كه از حيث پزشكي روشن شود آيا فرد ميتواند در شرايط حاكم بر محيط كار از پس آن وظيفهي مشخص برآيد يا نه .اين
ارزيابيها به ويژه در قبال مستمريبگيران انجام ميشود .اگر ارزيابيها توانايي مستمريبگير به كاركردن را تأييد كنند دولت ميتواند
مستمري وي را قطع كند.
 3شركتي كه در انگلستان وظيفهي ارزيابي پزشكي توانايي مستمريبگيران به كاركردن را بر عهده داشت .طبق گزارشها ،از دسامبر
 2011تا فوريه  2380 ،2014نفر از كساني كه توسط آتوس »مهياي كار« ) (fit to workمعرفي شده بودند و از همين رو مقرري
آنان به دست دولت قطع شده بود ،جان باختند .دولت محافظهكار انگلستان در مارچ  2014اعﻼم كرد كه قرارداد خود با آتوس را لغو
ميكند و وظيفهي ارزيابيهاي پزشكي را به شركت ديگري واگذار خواهد كرد.
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كمپينهاي عليه كار بدون مزد به عنوان شرط دريافت مزايا – كار اجباري – و عليه حذف] مستمريهاي[ مؤثر بر افراد ناتوان،
حقيقت پنهان طرحهاي حكومت را برمﻼ كردهاند .تحريم كار اجباري و مبارزهي افراد ناتوان با حذف ]مستمريها[ ،از ميان ديگر
موارد ،توجه مكرر و جدياي را به سوي ماهيت تنبيهي مناسب پنداشتن اين يا آن كار براي مردم يا تﻼش براي واداشتن مردم
به شغلي كه يا وجود ندارد يا دستمزدي ندارد ،ايجاد كرده است.
ارزش كار بدين صورت ـ از كارآموزي در صنايع خﻼق و رسانهها تا پرداخت مبلغ مختصري به كارگران كارخانه در سراسر جهان
ـ همانطور كه هميشه چنين بوده است ،تعمداً بوسيله كساني كه از آن سود ميبرند تضعيف ميشود.
اما از آنجا كه دستمزدها كمتر و كمتر با هزينههاي زندگي تناسب دارند ،به نظر ميرسد زمان خوبي است كه اين سوال مطرح
شود :آيا رويائي نخواهد بود كه روزي كارفرمايان چيزي به كارگران خود نپردازند زيرا با همه مقوﻻت زندگي مثل مسكن ،غذا،
پوشاك و مراقبت از كودكان به شيوهي عجيبِ ديگري برخورد خواهد شد.
در وضعيت كنونيِ اقتصاد بريتانيا ،همانطور كه جان ﻻنچستر 4توصيف كرده ،بازاركار بسيار عجيب به نظر ميرسد» :واقعيت
براستي مرموز و هرگز درك نشده اين است كه اين نوع اقتصاد ،بهطور رو به رشدي فرصتهاي شغلي ايجاد كرده است .در سه
ماه قبل از اكتبر ،در اواسط ]دوره[ ركود تاريك اقتصادي ،اقتصاد بريتانيا  82هزار شغل ايجاد كرد .اين يك ركورد سه ماههي
عالي است .از منظرِ اقتصادي متعارف ،اين موضوع ،تقريباً هيچ معنايي ندارد«.
در يادداشتهاي ﻻنچستر اين مشاغل ،نيمهوقت و همراه با دستمزد پايين هستند؛ اگر توريها به رويهي خود ادامه دهند،
مشاغلِ متضمنِ درجاتي از امنيت  -مشاغل بخش عمومي كه در آنها زنان دست باﻻ را دارند  -همچنان حذف خواهند شد .با
اين وجود اشتغال به عنوان يك الزام وجودي همهجانبه ،كمتر و كمتر چيزي خواهد بود كه بتواند بودن )زندهماندن( را تضمين
كند چه رسد به تأمين زندگي )معيشت(.
اما در برابر اين پيش زمينه  -باﻻرفتن تورم ،افزايش ناامني شغلي ،بيكاري از نظر جغرافيايي نامتقارن ،تعرضات به افراد شاغل و
بيكار و قطع مزايا  -جدلي دربارهي اينكه كار چه ميكند و به چه معناست ،در حال رخ دادن است .برخي گفتگوها در ]جنبش[
اشغال ]والاستريت[ ،روي اين مسئله كه سياست ضد كار )يا پساكار( ممكن است چه معنايي داشته باشند ،تمركز كردهاند و
كمپينها نه صرفاً بر روي دستمزدي براي زنده ماندن بلكه براي يك درآمد شهروندي 5تضمينشده و بدون ارزيابي ]گاهي درآمد
پايه يا  basic incomeنيز ناميده مي شود[ در حال برداشتن گامهايي هستند.
البته شانس برندهشدن در بختآزمايي براي تأمين يك »زندگي بدون كار« ناچيز است ولي همانگونه كه معناي آنچه كار
خوانده ميشود ،توامان بسيار مبهم و به شكل فزايندهاي سخت ميشود ،اكنون )سال  (2013ممكن است بهترين هنگام براي
طرح اين پرسش باشد كه كار چيست ،به چه معناست و زندگي بدون كار چه معنايي ممكن است داشته باشد .همانطور كه
ماركس در طرح پيشنهادي ]سال[  1880خود براي پرسشنامهي كارگري 6مطرح ميكند كه] :تا زماني كه بتوانيم حكومت
جمهوري فرانسه را وادار كنيم تا به تقليد از حكومت پادشاهيِ انگلستان تحقيق بزرگي دربارهي واقعيات و تبهكاريهاي استثمار
سرمايهداري انجام دهد ،ما با وسايل ناچيزي كه در اختيار داريم خواهيم كوشيد تحقيقي را آغاز كنيم[ .ما اميدواريم در اين كار
حمايت همه كارگران شهرها و روستاها را جلب كنيم؛ كساني كه ميدانند تنها خودشان ميتوانند با آگاهي كامل ،بدبختيهايي را
كه از آنها رنج ميبرند ،بازنمايانند و تنها آنها ـ نه منجيان مشيت الهي ـ ميتوانند بطور جدي درماني شفابخش براي رنجهاي
اجتماعياي كه آنها را قرباني ميكند ]استثمار سرمايهداري[ فراهم آورند.
 4نويسندهي انگليسي و خالق كتاب »چرا كسي قادر به پرداخت بدهيهاي خود نيست«.
 5شكلي از امنيت اجتماعي است كه طي آن تمامي شهروندان يا ساكنان يك كشور ،عﻼوه بر دريافتهايي كه به عنوان درآمد از منابع
ديگر دارند ،بهطور منظم مقادير بيقيد و شرطي را از وجوهات نقدي از حكومت يا برخي از سازمانهاي اجتماعي ديگر دريافت ميكنند.
 6اين پرسشنامه كه در شماره  4مجلهي سوسياليست فرانسه مورخ  20آوريل  1880منتشر شد شامل ليستي بالغ بر  100پرسش
جزئي كارل ماركس از زيست كارگري است .پرسشهايي در مورد وعدههاي غذا ،محيط كار ،دستمزدها و محيط كار.
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به عبارت ديگر ،بهترين نقطه براي شروع ارتباط با كساني هست كه رابطهاي با كار دارند يا نزديك آن هستند مانند
استخدامشدهها و كساني مانند آنها.

اين متن ترجمهاي است از:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jan/03/world-without-work
عنوان اصلي مقاله» ،جهان بدونِ كار ممكن است چگونه باشد؟« است.

لينك كوتاه شده در سايت »نقد«https://wp.me/p9vUft-Jd :
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