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خانم ها و اقایان، وقت کمی داریم، هم برای سخنرانی من و ه��م ب��رای م��ا،
ب�رای پی�دا ک��ردن ی��ک دس��تور ک�ار م��ترقی جدی�د در جه��ت پاس�خ ب�ه بح��ران
اقتصادی حاضر، بحرانی که بسیار ساختاری تر از آن است که تاکنون توسط

سیاست گذاران اصلی جامعه به رسمیت شناخته شده است.
آنچه که من باید امروز بگویم به شکل بسیار مفصل تری در کتاب اخی��رم ب��از
شده است. پیشا پیش ع�ذرخواهی م�را بپذیری�د اگ�ر آنچ�ه ک�ه م�ن میگ�ویم
بنظ�ر خیل�ی تلگراف�ی و ب�ی پ�رده بنظ�ر م�ی رس�د. ش�ما و همک�اران ش�ما

١میتوانید بسط مفصل تر ایده را در کتاب اخیر من مشاهده کنید.

ما در میانه یک تحول جهانی، مشابه تحول بزرگ ک��ارل پ��ولنی ک��ه در س��ال
 آغاز شد هستیم. تحول او از بین رفته است، و هنوز عده بیش از ح��د١۹۴۴

 س��ال۳۰زیادی به آن قرائت چسبیده اند. ما بایستی جهانی شدن در طی 
گذشته را به مثابه دوره ای مشخص در تاریخ انس��انی درک کنی��م ک��ه در ان

بازارهای جهانی به شکل دردناکی افریده شدند.
در ای��ن رون��د، تم��ام سیس��تم های ق��دیمی مق��ررات، ب��از توزی��ع و حم��ایت
اجتماعی به آرامی همراه با نهاده�ا و مج�امعی ک�ه ب�ه آن ه�ا مفه��وم م�ی-

دادند،  از میان رفته اند.
در این روند، ما نوس�انات اقتص�ادی بیش��تر و ش�دیدتر، و نی�ز افزای�ش ش�یوع
شوکهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی را تجربه کرده ایم و ی��ا ش��اهد

 قاب��ل پیش بین��ی ب��ود و ص��رفا  آخری��ن و۲۰۰۸ب��وده ای��م. بح��ران م��الی س��ال 
جهانی ترین شوک محسوب می شود.

در ای��ن رون��د، م��ا نظ��اره گر گس��ترش ن��اامنی اجتم��اعی و اقتصادی-مزم���ن و
فراگیر-که گریبانگیر میلیونها و میلیونها نفر از مردمان اروپا و بسیاری از نق��اط

جهان است، بوده ایم.
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در این روند، که ص�نعت زدای�ی اش�تغال ب�ه ی�ک پدی�ده جه�انی تب�دیل ش�ده
است، ما شاهد گسترش بی امان بازارهای کار منعطف تر و مخاطره آمی��ز و

 ] ک�ار و نی�روی ک�ارtertiarisationتوس�عه بخ�ش خ�دمات[از کلم�ه فرانس�وی 
هستیم، بدین مفهوم ک�ه اک�ثریت قری��ب ب�ه اتف�اق م�ردم ب�ه نح�وی در ارائه
«خدمات»- و نه در کارخانه ها، معادن و یا مزارع- مشغول به ک��ار هس��تند و

یا انتظار می رود که مشغول به کار شوند.
در ای��ن رون��د، م��ا ش��اهد رش��د بس��یاری از اش��کال ن��ابرابری درام��د-اختلف
عمیق تر دس��تمزدها، تغیی�ر از در آم�د ب�ر اس�اس نی�روی ک�ار ب�ه س�رمایه و از

دست رفتن حقوق اجتماعی افراد کم در آمد و در آمد متوسط هستیم. 
بالتر از همه، در این روند، یک ساختار طبقاتی جهانی جدی��د در ح��ال ظه��ور
اس��ت. در راس آن ه��ا نخبگ��ان میلی��اردر و ش��بیه آن ق��رار دارن��د. زی��ر ان��ان

]، مرف��ه ام��ا مح��دود از نظ��ر تع��داد، ب��ا امنی��ت ش��غلی وsalariatس��الریات [
مجموعه ای از امتیازهای غیر دستمزدی، قرار دارند.  پ��س از آن، ب��دنه ای رو

] نامید-تکنسین ه��ا و اف��رادproficiansبه رشد از آنچه که میتوان پروفشنس[
مجربی که در آمد بالیی داشته، اما امنیت شغلی ندارند. در زیر ان�ان از نظ�ر
در آمد هسته قدیمی و در حال کاهش طبقه کارگر صنعتی، هنوز نم��رده ام��ا
در حال مرگ، قرار دارد. کسانی در ای��ن هس��ته نگ��ران س��قوط ب�ه طبق��ه ب�ه

] جه�انی درprecariatشدت در حال رشد که میتوان ان��را ب�ه مث�ابه پریکرری�ات[
نظر گرفت، هستند. در زیر پریکریات، بیکاران دائمی و اقلیت لومپن و مفلوک

جامعه قرار دارند.
پریکریات هنوز در کانون توجه قرار نگرفته است. میلیونها نف��ر در ح��ال تجرب��ه
زندگی مخ�اطره انگی�زی هس�تند. آن ه�ا ب�ه کاره�ای م��وقت، انج�ام کاره�ای
بسیار کوتاه، که به گونه ای تعجب اوری با اژانس های کاری��ابی  و ش��بیه آن
مربوط هستند، و اکثرا  دارای هیچگونه بیمه اجتماعی یا مزای�ای رس�یدن ب�ه
سالریات و یا هسته نیستند، مشغول میباشند. اغلب فاقد ه��ر گ�ونه ح��س
پیشرفت شغلی بوده و از نظر شغلی هیچگونه هویت اجتماعی و اقتصادی
مطمئن��ی ندارن��د. پریکری��ات «از نظ��ر اجتم��اعی مح��روم» نم��ی باش��د و ای��ن
اصطلح گمراه کننده است. و اگر م�ا فق��ط ب�ر در آم�د فقیران�ه متمرک�ز ش��ویم،
پریکریات بدرستی درک نخواهد شد. پریکریات از نظ��ر اجتم��اعی و اقتص��ادی
آس��یب پذیر اس��ت، در مع��رض نگرش ه��ای ناهنج��ار ق��رار داش��ته و هیچگ��ونه
ح��افظه اجتم��اعی ن��دارد و نمی ت��وان ب��ه آن ه��ا احس��اس امنی��ت اجتم��اعی
داد.گرایشاتی که در پریکریات گنجانده می شود آن را شبیه عش��ایر ش��هری

می سازد. اما پریکریات بسیار وسیع تر از ان است.



پریکریات طبقه خطرناک جدید اس��ت. بط��ور فزاین��ده ای، ع��ده زی��ادی از ان��ان
خشمگین و در عین حال بی سامان هستند، و این خشم با دانس�تن اینک�ه
آن ها در معرض نظارت گسترده ای هستند، پدیده ای که من در کت��ابم از آن

] از آن ی��اد می کن��م، تش��دیدpanopticonبه عنوان دول��ت دوربی��ن و ری��ز بی��ن [
میش��ود. در ای�ن ش�رایط، ی�ک خط�ر ک�امل  واقع�ی آن اس�ت ک�ه قس�متی از
ری���ات ب���ه س���مت حم���ایت از پوپولیس���م سیاس���ی کش���یده ش���ود. و پریکر
عوامفری��بی سیاس��ی ب��ر اس��اس ب��ازی ب��ا ت��رس از «دیگ��ران» ک��ه در بی��ن
پریکریات بس�یار ش�دید اس�ت، ادام�ه خواه�د ی�افت. بخش�ی از پریکری�ات در
انتق��امجویی از مه��اجرین و  اقلیت ه��ای ق��ومی، ک ب��ه مث��ابه تهدی��دی ب��رای
موجودیت انان به تصویر کشیده می شوند، بسیج می گردند. این پوپولیسم
سیاسی در حال رشد و شکوفایی است و بایستی با روشهای اص��ولی ب��ه
چ�الش کش�یده ش�ود. عب�اراتی چ�ون «ارت�ش ش�یطانی» اهریمن�ی اس�ت.
پریکریات توده ای از مردم است که هن�وز خ�ود را ب�ه مث�ابه ی�ک طبق�ه نم�ی-

انگارد. آن ها ممکن است تغییر نموده و بهتر یا بدتر شوند.
بنابراین، مهمتر از هر چیز، سیاستها و نهاده�ای آین��ده بایس�تی پاس�خگوی
نیازها، ارمانها و وحشت پریکریات باشند. ما بایستی از نو ک��ردن زب��ان بح��ث
عمومی شروع کنیم. هن��وز ه��م ش��اهد بس��یاری از س��خنان کلیش��ه ای  از
طرف سیاستمداران و مشاوران انان هستیم. ما باید از اینجا شروع کنیم که
پریکریات تا ح�دی در هم�ه م�ا وج�ود دارد. م�ا، در مجم�وع، مض�طرب و ح�تی
وحشتزده در مورد آینده ای هستیم که به ما فقط نوید ب�ی ثب�اتی اقتص��ادی،
نابرابری اقتصادی و از دست دادن کنترل زمان و مکان-و بیش از همه ف��اجعه

محیط زیستی که شتابان بسوی ما می اید- را می دهد.
ما باید این موضوع را درک کنیم که گشودن گره این چالش ها، کنترل بیشتر
زمان و شعور محیط زیستی توسط شهروندان را طل��ب م�ی کن�د. م�ا بای�د از
زب���ان خس���ته کننده رش���د اقتص���ادی ب���ه مث���ابه ه���دف اص���لی سیاس���ت
عمومی،همراه با ایده منحرف ترویج افزای��ش ب��ی پای��ان «رق��ابت» و افزای��ش

بی انتهای «مشاغل»، خلصی یابیم.
ما باید درک کنیم ک��ه رش��د اقتص��ادی س��ریع تر، ن��ه ب��رای مق��ابله ب��ا م��اهیت
بحران اجتماعی و اقتصادی کنونی مؤثر است، و نه به خودی خ��ود مطل��وب.
چرا که یک چیز، یعنی نابرابری عمدا  نادیده گرفت��ه م��ی ش��ود. اگ��ر دولته��ا و
حاکمان مانع رشد نابرابری شوند، آنگاه بای�د رش�د ب�التر اقتص�ادی نف��ع پل�ه

های پایین تر جامعه را هدف قرار دهد.
در حقیقت، اگر ما واقع��ا  بخ��واهیم امنی��ت در آم��د و رف��اه پریکری��ات را افزای��ش



دهیم، باید نابرابری را کم کنیم. مفسران عمومی که اش��اره ای ب��ه ن��ابرابری
نمی کنند و نسخه ای برای کاهش نابرابری ارائه نمی دهن��د، فرص��ت طل��ب،
ساده لوح و ی�ا فریبک�ار هس�تند. در عی�ن ح�ال، س�خن گفت�ن از ویژگی ه�ای
شخص���ی «فق���را» ی���ا نی���از بیش���تر ب���ه «ش���مول اجتم���اعی» و «ق���ابلیت
استخدامی» انان، به معنی پخش خرده ریزه های کیک به انان در حینی که

برش های اصلی کیک به نخبگان و سلریات داده می شود، می باشد.
فراتر از نیاز به تمرکز بر کاهش نابرابری، م��ا بای��د ب��ر ارزش��ها و سیاس��تهایی
تأکید کنیم که در پی ترویج انند که هر کاری کار نیست، ک��ار ب��رای بازتولی��د،
بازسازی و حفظ منابع و جوامع است، و ن�ه مش�اغل و کاره�ایی ک�ه در پ�ی
خالی کردن و یا سرکشیدن منابع ب�وده و ی�ا اینک�ه موج�د هیچگ�ونه افزای�ش
کیفیت زندگی در خانواده ها، جوامع و یا در سراس��ر اتح��ادیه اروپ��ا نیس��تند.
این بخشی از ضرورت محیط زیست است، و این بخشی است که ت��ا ح��دی
بخاطر جدا کردن «فقر» از «محیط زیست» به مث�ابه موض��وعات ن��امربوط، ب�ه

حاشیه رانده شده است.
ما باید در جستجوی مکانیزمه�ا و انجمن ه�ایی باش�یم ک�ه م�ردم را ق�ادر ب�ه
کنترل وقت خودشان نمایند، ب�ه گ��ونه ای ک��ه م��ا ش��تابان پ��س از ک�ار ط��اقت
فرسا، با استرس، بی توجه به کیفیت زندگی اطراف خود، ب�ا بیق�راری ب�رای
مصرف و ولخرجی پیش دیگران نرویم. اگ��ر م��ا ص��احب امنی��ت اقتص��ادی پ��ایه
باشیم، هنوز می بایستی دارای انگیزه کافی برای کار و رنج باشیم، اما م��ا

باید بتوانیم سرعتمان را کم کنیم.  
من اعتقاد دارم-و این اعتقاد را در سی سال گذشته داشته ام-که هم�ه م�ا
باید حق یک در آمد پایه ش�هروندی را داش�ته باش�یم. از ای�ن روس�ت ک�ه م�ا

] را راه ان��دازی کردی��م، و ب��ه همی��ن دلی��لBIENش��بکه جه��انی در آم��د پ��ایه[
بسیاری از مردم خوب، مرتب به م��ا م��ی پیوندن��د. ای��ن در آم��د پ��ایه بایس��تی
جهانی، بی قید و شرط، و به مقدار مساوی به مردان و زنان پرداخت ش��ود.
من بسیار خوشحالم که امروز شهردار ناپل صحبت از حرکت منطقه بس��وی
در آم��د ش��هروندی مینمای��د. ب��ا ای��ن ح��ال م��ن از او و همک��ارانش درخواس��ت
میکنم که از هر گونه آزمون و سیاس��ت هدفمن��دانه ک��ه همیش��ه  منج��ر ب��ه
خذف بسیاری از نیازمندان واقعی میگردد، خودداری نمایند. عمومیت، لزم�ه
تقویت همبس�تگی اجتم�اعی اس�ت و خف�ت و بی ع�دالتی را ک�اهش م�ی-
دهد. با تمام ابزاره��ا، ب��ا اس��تفاده از اق��دام های م��الی مناس��ب، ب��ا ترفن��د از

ثروتمندان بعدا ان پول را پس بگیرید.
 منتشر ش��د، م��وردBIN-Italiaاین مسائل در کتاب جدیدی که تازگی توسط 



بحث و ارزیابی قرار میگیرد. من این توصیه را به شما و همه کسانی که ب��ه
BIN-Italiaکه یک شبکه مردمی تمام ایتالیایی، متشکل از هم��ه نیروه��ای -

سیاسی که مروج تضمین در آمد پایه هستند میباشد-  هن��وز نپیوس��ته ان��د،
          ۲این است که بدان ملحق شوند. 

نکته کلیدی این است که در یک ج��امعه ب��از ک��ه در آن پریکری��ات بی وقف��ه در
حال رشد است، ما بایستی تأمین پیش ضمانت را هدف قرار دهیم تا اینک�ه
در فکر سیستم موثری برای ت��أمین پ��س ض�مانت از طری�ق ج��بران خس��ارات

مردم بخاطر خطرات و نامطمئنی سیستم اقتصادی خودمان باشیم.
م��ن می خ��واهم مقام��ات ایتالی��ایی را ب��رای راه ان��دازی ی��ک ط��رح آزمایش��ی
ترغیب کنم تا تأثیر حرکت بسوی م��دل در آم��د ش��هروندی را در ان بیازماین��د.
هیچ دلیلی وجود ندارد ک�ه معتق�د ب�ه ع�دم امک�ان اج�رای چنی�ن طرح�ی در

ایتالیا باشیم.
همچنان، از مقامات ایتالیایی درخواست دارم که در پروژه های آزمایش��ی در
کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری کنند. فقر در آمد بسرعت می توان��د

 ی��ورو١۵کاهش یابد، اگر فقط ما نقل و انتقالت بسیار کوچک نق��دی بان��دازه 
در ماه را تأمین کنیم. درک این موضوع مه�م اس�ت ک�ه برزی�ل بخ�اطر اج�رای

bolsaکیسه خانواده [  familiaخ�ود به�تر از اک�ثر کش�ورهای دیگ�ر توانس�ته [
است بر بحران اقتصادی فایق شود؛ طرحی که در آن کمک نقدی به بیش از

 میلیون نفر در سراسر برزیل تعلق می گی�رد. ای�ن ب�ه حف��ظ تقاض�ای ک�ل۴۶
کمک کرده و نابرابری در آمد و فقر را ک�اهش م�ی ده�د، در عین�ی ک�ه م��روج

تغذیه کودکان و کارایی آموزشی می باشد. 
امروز م�ا مطمئن��ا  اس��تطاعت ی�ک ط�رح در آم�د پ�ایه در اروپ�ا را داری��م. و  ای��ن
میتواند اشکالی از کار را که رنج نیست –کار پرس��تاری، خ��دمات اجتم��اعی،

مشارکت در آموزش و پرورش و غیره-را  تشویق کرده و پاداش دهد.
طرح تضمین در آمد شهروندی میتواند در صورت ترکی��ب آن ب��ا تق��ویت اش��کال
جدی��د نف��وذ اجتم��اعی ب��ه به��ترین وجه��ی موف��ق ش��ود. م��ا نیازمن��د تق��ویت
انجمن های اجتماعی مبتی بر (ام�ا ن�ه کپ�ی ان��ان) س�نتهای ب��زرگ  اص��ناف
فلورنس هستیم. رأی و نفوذ جمعی تأمین کننده سریشم ج��امعه و تق��ویت
افراد بر اساس روح همستگی اجتماعی میباش��د. م��ا در اینج��ا نبای��د س��اده
لوح باشیم، چرا که بایستی بر خطرات زی��ادی غلب��ه کنی��م ک��ه م��ن در کت��اب
خود بحث کرده ام. اما بدون شبکه های اجتماعی قویتر، مشکلتی که ما در

۲  BIN-Italia, Reddito per Tutti



این کنفرانس بدان می پردازیم، حل و فصل نخواهد شد.
 در همه اینها، ما به یک دستور کار مترقی جدید احتیاج داریم، و ب��ه آن بای��د
جای مناسبی در تلش ب�رای مب�ارزه ب�ا تخط�ی و تج�اوز دول�ت نظ�ارتی داد،
دولتی که تمایل به مجرم شناختن افراد متعلق به پله ه��ای پ��ایینی ج��امعه
دارد و زمانی که یک ب�ار آن ه�ا مج�رم ش�ناخته ش�وند، از حق��وق ش�هروندی

محروم میگردند. این نمیتواند عمل کرد درستی باشد.
ما به تشویق مردم به عنوان شهروندان نیاز داری��م، و ب�رای ای�ن ام�ر نیازمن�د
ترویج کار مشارکت عمومی در زندگی شهری هستیم. یونانیان باستان ی��ک

. اغل��ب ان��را اوق��ات فراغ��ت ترجم��هscholeکلمه مخصوص برای این داش��تند، 
م��ی کنن��د. ه��ر چن��د ک��ه ان در واق��ع معن��ای مش��ارکت عم��ومی در فراین��د
دموکراتی��ک، و ش��ور و مش��ورت در ملء ع��ام را میده��د. ام��روز، م��ا ش��اهد
دموکراسی هستیم که بطور فزاینده ای رقیق شده و تحت س��لطه ش��عار و
تبلیغات قرار دارد. من اعتقاد دارم که ما به تقویت دموکراسی مش��ورتی ب��ه
عنوان بخشی از روند بازسازی اجتماعی و همبستگی اجتماعی نیاز داریم.
به همین دلیل، من پیشنهاد کرده ام که در آمد عمومی پایه بایستی ح��داقل
به نوعی به طور اخلقی به لزوم مشارکت و یا تعهد به مش��ارکت در فراین��د

 قبل از میلد،۴۰۳سیاسی مربوط شود. سابقه این کار وجود دارد. در سال 
در یونان قدیم، ب�ه ش�هروندان حق�وق پ�ایه ب�رای ص�رف وق�ت در ام�ور ش�هر-

کشوری به عنوان پاداش پرداخت می شد.
همزمان، ما بایستی از طلسم ناسالم «مشاغل، مشاغل،مش��اغل» دوری
جوئیم. بسیاری از مشاغل نامناسب و روحیه تضعیف کن هس�تند، و خیل�ی
از انان دارای ارزش کم اجتماعی و یا اقتصادی هس��تند. بس��یاری از اش��کال
کار که در محاسبات آماری سبک قدیمی ما و ی��ا سیاس��تهای اجتم��اعی م��ا
به حساب نمی آیند، دارای ارزش بیشتری هستند، و بر آزادی تک تک ما ب��ه

عنوان شهروند و انسان می افزایند.
مردم ب��ه عن��وان ش��هروندان ب��ا احس��اس مس��ئولیت اجتم��اعی فک��ر و عم��ل
میکنند. اگر آن ها ضمانت اقتصادی پایه ای داشته باش�ند، آن ه�ا ب�ا احس�اس
دوستی و تحمل بیشتری عمل می کنند. ای��ن چی��زی اس��ت ک��ه م��ا بای��د در
موقع اتخاذ موضع در مقابل فایده گرایی و نظام آقا بال س�ری ک�ه در مب�احث
سیاسی کنونی دست بال را دارد، بخاطر داشته باشیم. ای��ن پی��امی اس��ت

که ما باید انرا پخش کنیم.
با این حال، اگر شما ب�ه م��ن اج�ازه دهی�د میخ��واهم توص�یه آخ�ر خ�ود را نی�ز

 ه�ر ش�هر ب�زرگ و ک�وچکی در۲۰١۰مطرح کنم، من میخ�واهم ک�ه در س�ال 



اتحادیه اروپا، شهر «همزادی» را در یک�ی از کش�ورهای در ح�ال توس�عه ب�ه
فرزندی بپذیرد. و به عنوان یکی از راهه�ای تق��ویت همبس�تگی بین الملل��ی،
ش��هرهای م��ا در اتح��ادیه اروپ��ا میتوانن��د مق��دار کم��ی ب��رای حق��وق پ��ایه

 ی��ورو١۰شهروندی به همزاد خود بپردازند. این مبلغ بطور متوس��ط می توان��د 
 یوروسالیانه-برای یک طرح آزمایشی به مدت دو س��ال باش��د ت��ا١۲۰در ماه-

ببینیم چه اتفاقی می افتد. من با اعتماد بنفس زیادی پیش بینی میکنم ک��ه
این تأثیر زیادی از طریق ک��اهش س��وءتغذیه ک��ودک، ن��زول فق��ر خ��انواده، ب��ال
بردن وضعیت اقتصادی زنان و تقویت توسعه اقتصادی، داشته باشد. یک نفر

در جایی باید این فرایند را آغاز کند.
با تشکر از توجه شما!

ب�ر گرفت��ه از مت��ن س�خنرانی گ�ای اس��تندینگ در کنفران��س مب�ارزه ب�ا فق��ر و
  ۲۰۰۹محرومیت اجتماعی در ناپل، نوامبر 
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