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نظارت برکار

ما در دور ه
سرمایهداری
انعطافپذیر
زندگی میکنیم
که ب ه واسطه
تنوع تغییرات
در پروس ه تولید،
ترتیبات اشتغال،
راهبردهای
مدیریتی و غیره
تعریفشده است
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یکی از انبارهای کاالی آمازون نزدیک گالســکو که توسط
روزنامه دیلیمیل صورت گرفت ،حاکی از آن بود که گستر ه
مراقبت و نظارت الکترونیکی کشفشده بسیار زیاد بوده به
طوریکه کارکنان آمازون آن را آمازامبی ()Amazombies
نامیدند و این مساله اعمال مراقبتی گسترده علیه کارگران
را افشا میکرد ،کارگرانی که پشت جدولها و فهرستهای
طبقهبندیشــده مشــخص فعالیت میکردنــد .عالوه بر
این ،تکنولوژیهــای جدید بیشاز پیش مجــوز نظارت و
مراقبتهای شخصیتر را صادر میکند .تعداد کارگرانی که
امروزه از طریق این شیوههای دقیق و فردی تحت نظارت قرار
میگیرند به صورت بالقوه نامحدود است.
چنین انتظار میرود افــرادی که در چنین شــرایط نظارتی
سراسری با تمرکز فردی بیشتری کار میکنند ،تکنولوژیهای
جدید به صورت مدام آنان را تحتفشــار قرار میدهد تا بهتر
عمل کنند ،اهداف تعیین شده را برآورده سازند و از سایر اعضای
تیم عملکرد بهتری داشته باشند .موارد زیادی از این اقدامات
خودمراقبتی مشاهدهشده اســت .به عنوانمثال ،در ()UPS
مشــاهدهشــده که بهتبع تکنولوژیهای مراقبتی ،کارگران
رفتارهای خودشــان را تغییر دادهاند؛ گرچه این تالشها در
راستای بهتر انجام دادن اهداف تعیینشده است ،اما در عین
حال برخی از آنان اعتراف میکنند که آنها تحت ارعاب قرار
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گرفتهاند تا سریعتر کار کنند )UPS( .طی چهار سال از توسعه
سیســتمهای نظارتیاش 1.4 ،میلیون بســته مازاد هر روزه
توسط هزار راننده ارسال کرده اســت .مطالعات مشابهی که
توسط «بنجامین اســنایدر» و «کارن لوی» درباره رانندگان
کامیونهای مســیرهای دور صورت گرفته حاکی از آن است
که تحت نظارتهای الکترونیکی مداوم رانندگان دچار فشار
زیادی میشوند؛ چراکه وقت کار کردن و استراحت کردنشان
در اختیار خودشان نیست ،حتی زمانی که خوابیدن برای آنها
ضرورت دارد .در نتیجه برگشت به تمایز مارکس میان استثمار
متمرکز و گسترده و افزایش قدرت مراقبتی کارگاههای مدرن
موجب رشد هر دو نوع استثمار شده و کارگران را مدام ب ه سوی
کار بیشتر و سختتر سوق میدهد.
با اینحال ،از آنجاییکه در حال حاضر نظــارت بر بهرهوری
کارگران به صــورت مداوم به واســطه تمرکز بر ســامت و
تندرســتی کارکنان صورت میگرفت ،این امر به مثابه نوعی
از خصوصیسازی زیست-قدرت اســت که گستره آن بسیار
وسیعتر از کاری بود که توسط فورد صورت گرفت و امید داشت
به آن دست پیدا کند و الزم ه حضور فیزیکی در زندگی کارگران
نیســت .در واقع ،فورد نهایتا مجبور شد به نظارت بر خانهها و
سبک زندگی کارگران خاتمه دهد؛ چراکه این رفتار از سوی
کارگرانی که تحت نظارت قرار میگرفتند ،نادرست و نامناسب

