


 فصل ششم

ترجمه – محمود شوشتری 

امروز به نظر می رسد نیروهای مترقی باید بیشترین تلش را برای دستیابی به کوچکترین میزان تغییر انجام دهند. تظاهرات توده ای و
اعتصابات کارگری صورت می گیرد، اما حاکمین وقت موفق به مه.ار و س.رکوب آن می ش.وند. در کش.ورهای اروپ.ایی میلیون ه.ا نف.ر در
اعتراض به ریاضت اقتصادی به پا می خیزند، ول..ی ک.اهش ب..ودجه بی س..ابقه ادام..ه می یاب..د. در سراس..ر جه..ان م.ردم در اع..تراض ب.ه
نابرابری اقتصادی، شکاف بین فقیر و غنی فریاد می کشند، اما این شکاف هر روز بی.ش از پی.ش می گ..ردد. خوش..بختانه در می..ان ای..ن
روایات سیاه، نقطه های سفید نیز به چشم می خورند که امیدبخش هستند و به ما انرژی می بخشند. موفقیت هایی هر چند کوچک، اما
بسیار مهم برای ادامه مبارزه. بسیج مردم کار ساده ای نیست، اما ما هر روز شاهد گوشه هایی از مشارکت مردم در اعتراضات در کران
تا کران این کره خاکی هستیم. مبارزات مقاومت به سرعت در ح..ال افزای..ش اس.ت، ام..ا مق..اومت ب..رای چ..ی؟ مق..اومت یعن..ی دف..اع از
 خواه..ان وض..ع موج.ود هس.تیم؟ آی..ا م.ا

 
چیزهای پرارزش گذشته، حفظ آنچه که داریم و یا بازگشت به انچه ک..ه داش..تیم. آی..ا م.ا واقع..ا

خواهان بازگشت به گذشته هستیم؟

در مبارزات اخیر ما شاهد موفقیت های کوچک با وجود بسیج های ب.زرگ هس.تیم. نق.ش نی.روی چ.پ در ای.ن جنبش ه.ا بس.یار کمرن.گ
 قدرت سرکوب افزایش یافته اس.ت،

 
است. در اینجا چپ باید به این پرسش ناخوشایند اما لزم پاسخ دهد: چه اشتباهی رخ داد؟ قطعا

 شدت  سرکوب بسیار بیشتر از گذشته است؟ واقعیت این است ک.ه ض..عف کن..ونی چ..پ را نمی ت..وان ب..ه س..ادگی تنه..ا ب..ه
 
ولی آیا واقعا

شدت سرکوب محدود کرد. باید صادقانه پذیرفت که مشکلت بزرگی در صفوف چپ و استراتژی و تاکتیک ان وجود دارد. 
نویسندگان،نی...ک سرنیس..ک و آلک.س ویلی..امز، کت..اب اخ..تراعیکی از مشکلت کلیدی در این رابطه پذیرش گسترده و بی انتقاد انچه 

سیاست مردمی" می نامند، می باشد. اما سیاست مردمی چیست؟ پایه های تفکر "سیاست مردمی" بر چه قرار دارند؟ چ.پ دچ..ار" ، آینده
چه اشتباهی گشت؟ چرا راست موفق گشت؟ در زیر می توانید پاسخ نویسندگان به  این پرسش ها و نیز پرس..ش های مش..ابه دیگ..ری را

داده شده است. "اختراع آینده" اثر نیک سرنیسک و آلکس ویلیامز مطالعه کنید. پاسخ این پرسش ها در فصل اول و دوم و سوم کتاب 
در فصل ششم نویسندگان بر ضرورت چهار مطالبه محوری برای رسیدن به هدف جامعه پسا کا بحث می کنند: 

 – اتوماسیون کامل ۱

 - کاهش روزهای کار در هفته. ۲

 – تدارک برای مقرر کردن یک درآمد پایه همگانی در مقیاس بین المللی. ۳

 – کاهش و تغییر فرهنگ اخلق کاری. ۴

ترجمه فصل های اول، دوم، سوم، چهار و پنجم کتاب را می توان بترتیب در لینک های زیر در سایت دریچه ها مطالعه کرد: 

http://daricheha.com/weblog/?p=1274                                      فصل اول

http://daricheha.com/weblog/?p=1389  فصل دوم                                    

http://daricheha.com/weblog/?p=1466                              فصل سوم                                   

http://daricheha.com/weblog/?p=1636                          فصل چهارم                                 

http://daricheha.com/weblog/?p=1642                             .فصل پنجم                                

http://daricheha.com/weblog/?p=1274
http://daricheha.com/weblog/?p=1636%D9%81%D8%B5%D9%84
http://daricheha.com/weblog/?p=1642
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فصل ششم

نظریه  پسا – کار 

هدف آینده رسیدن به اتوماسیون کامل است. 

آرتور سی کلرک

در فصل گذشته تغییرات شرایط اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نشان داده شد که چرا جهان پسا – ک.ار بگ.ونه  فزاین..ده ای
). رسیدن به این ه..دف۱ضرورت دارد. در این فصل توضیح خواهیم داد که یک جهان پسا – کار در عمل ممکن است به چه معنا باشد (

مهم ایجاد یک پلتفرم اهمیت حیاتی دارد. برای اثبات ادعای محوری بودن چنین مطالبه ای در درجه نخست، ما با گرای..ش رای..ج و در
حال گسترش چپ رادیکال امروز روبرو خواهیم بود که بر این باور است که تعالی رادیکالیسم، سازش ناپ..ذیری و ت.ن ن..دادن ب.ه ط.رح

). این منتقدان اغلب ادعا می کنند که طرح هرگونه مطالبه به معنای کرنش در مقابل نظم و س.از و ک.ار ج.اری و۲هرگونه مطالبه است (
بنابراین مشروعیت بخشیدن به آن و قدرت حاکم است. ولی چنین حساب و کتابی خص..لت هم..آوردی و س..تیزه جویی را ک..ه در قل..ب و
هسته مرکزی طرح هر مطالبه ضرور وجود دارد و نیز نقش فعالی که آن ها در ساختن و پدید آوردن ی.ک عام.ل فع.ال در تغیی.رات دارن.د

). بر چنین بستری رد و مخالفت با هرگونه مطالبه ای نشانه  آشفتگی تئوریک است، ن.ه پیش.رفت عمل..ی. هرگ.ونه۳را، نادیده می گیرد (
 کلکسیونی از بدن های بدون هدف است. هرگونه چشم انداز معنادار از آینده باید در بردارن..ده پیش..نهادات

 
سیاست بدون مطالبه صرفا

و اهدافی باشد. هدف این فصل کمک به این بحث بالقوه مفتوح در این راستا است. هیچ یک از پیشنهادهایی که در این فص..ل مط..رح
 جدید نیستند، این وجه قوی آنهاست: این پروژه بدون ارتباط با دیگر عوامل سیال پیش رو نخواهد بود، چرا که چارچوب ها

 
شده، اصل

و جنبش های در حال حاضر موجود به چنین پروژه ای کشش دارند. 

امروز دیگر، مطالبات انقلبی ساده لوحی و در عین حال خواسته های اصلح طلبانه هم بیهوده بنظر می رسند. [ای..ن بحث ه..ایی هس..تند
 صورت می گیرند] و اغلب چنین تمام می شوند که یک طرف، طرف دیگر را متهم می کند ک..ه آگاه..انه الزام..ات اس..تراتژیک و

 
که معمول

شرایط مورد نظر آن ها را در نظر نگرفت.ه و به همی.ن دلی.ل مطالب..ات م.ورد نظ.ر آن ه.ا را غیررفرمیس..تی در نظ..ر گرفته ان..د. منظ.ور م.ا از
رفرم های غیراصلح طلبانه آن هایی هستند که دارای سه ویژگی اند: اول این رفرم ها دارای چنان مرز آرمانی هستند که با فشار آوردن
به چارچوب ها و توان سرمایه داری موجود، می توان به آن ها دست ی.افت. جن.س چنی.ن فش.اری بای.د از مط.البه مؤدب.انه و ب.انزاکت ب.ه
خواسته های قاطعانه و محکم که با چاشنی ستیزه و آشتی ناپذیری پررنگ شده، تغییر کند. چنین مطالباتی (شروط) اتوپی س..مت گیری

). دوم؛ پیش..نهاد۴آینده را با خواست دخالت عاجل در زمان حال درهم می آمیزد، و به یک "آرمان ب..دون ع..ذر و به..انه" ف..را می خوان..د (
غیراصلح طلبانه برپایه روندهای واقع.ی جه..ان ام.روز بن.ا ش..ده اند و بن..ابراین ب.ه آن ه..ا خص..لتی زیس.ت پ.ذیری می ده.د. م.وردی ک.ه
خیالپردازی انقلبی فاقد آن است. سوم؛ و مهم ت..ر ای..ن ک.ه ای..ن خواس..ته ها تع..ادل سیاس..ی فعل..ی را تغیی..ر می دهن..د و زمینه ای ب..رای
تحولت بیشتر فراهم خواهد کرد. این خواسته ها گذار آزاد (بدون مانع) از حال؛ متفاوت با گ..ذار مک..انیکی ب..ه آین..ده و مرحل..ه از پی..ش

). پیشنهادات این فصل ما را از سرمایه داری خلص نخواهند کرد، ولی به ما، قول رهایی از۵تعیین شده از تاریخ را، طراحی می کنند (
نئولیبرالیسم را می دهند و تعادل جدیدی بین نیروهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را پدید می آورند. بحث ما این است ک.ه چ.پ بای..د
روی یک اجماع و همکاری برای کار بسیج گ.ذر از اجم..اع عم.ومی سوس..یال دمکراتیک و نئولی..برالی، نیروی..ش را متمرک.ز کن.د. در ی.ک
جامعه پسا – کار ما ظرفیت های بالقوه بمراتب بیشتری برای آغاز حرکت به جلو و رسیدن ب..ه اه..داف بزرگ ت..ر خ..واهیم داش..ت. ام..ا ای..ن
پروژه ای است که باید در بلند مدت تحقق یابد: نه سال ها، نه ده سال، بلکه دهه ها. گذار فرهنگی، نه دوره های انتخاباتی. ب..ا ت..وجه ب..ه
واقعیت ضعیف چپ امروز، تنها یک راه وجود دارد: احیای قدرت خود با صبر و ش..کیبایی – موض..وعی ک..ه در بخش ه..ای پیش رو ب..ه آن
پرداخته خواهد شد. خیلی ساده باید اذعان داشت که راه دیگری برای متحقق کردن یک جهان پسا – کار وجود ندارد. بنابراین توجه ما
باید معطوف به اهداف استراتژیک بلند مدت باشد و نهادها و سازمان های مردم محوری را بنا کنیم که بتوانند در مسیر رسیدن ب..ه ای..ن
اجماع عمومی کمک کننده باشند. سمت گیری چپ به سوی آینده پسا – کار، نه تنه..ا دس..تآوردهای قاب..ل ت..وجه ای در پ..ی خواه..د ش..د –



مانند کاهش خشونت و شدت کار و فقر و بیکاری – بلکه در این فرآیند قدرت و نفوذ سیاسی نیز بوجود خواهد آمد. در خ..اتمه م..ا برای..ن
).۶باوریم که با در نظر داشت شرایط مادی؛ یک جامعه پسا – کار نه تنها قابل دستیابی، بلکه قابل دوام و رشد و ترق..ی مطل..وب اس..ت (

این پروژه راهی را برای حرکت به پیش نشان می دهد: ایجاد یک جامعه پسا – کار بر پایه اتوماسیون کامل اقتصاد، کاهش هفت..ه ک..اری،
مقرر کردن و اجرای یک حداقل درآمد پایه همگانی در مقیاس بین المللی و رسیدن به یک تغییر و گذار در درک ما از اخلق کاری. 



 اتوماسیون کامل

 اتوماتی..ک اس..ت. ب..رای س..رمایه داری آین..ده ب..دون بک..ارگیری و اس..تفاده از آخری..ن
 
اولی..ن خواس..ته، رس..یدن ب..ه ی..ک اقتص..اد ک..امل

دستآوردهای فنآوری در اقتصاد که هم بتواند انسان را از خرحمالی کار رها کرده و در عین ح.ال م.وجب افزای.ش روز اف.زون به.ره وری
 باید بین افزایش تولی..د ب.ه قیم.ت هزین..ه ک.ردن آزادی

 
تولید و میزان ثروت گردد، امکان دیگری وجود ندارد. سرمایه داری آینده، لزوما

(وضعیتی که تمرکز بر کار در اتحاد شوروی پژواک آن بود) یا آزادی به بهای هزینه کردن افزای..ش تولی..د ک..ه مش..ابه هم..ان ش..یوه های
). ام.ا، در مقاب.ل از طری.ق اتوماتی.ک ک.ردن، ماش.ین بگ.ونه۷تولیدی پیشین ان.د، و ن..تیجه اش ویران.ی اس.ت، یک.ی را انتخ.اب کن.د (

فزاینده ای می تواند کال ها و مایحتاج مورد نیاز و خدمات بیشتری را تولی..د ک..رده، در عی..ن ح..ال انس..ان را از تلش جانک..اه ب..رای تولی..د
). به این اعتبار بحث ما این است که گرایش بسمت اتوماس.یون و ج.ایگزین ک.ردن ک.ار انس..ان۸همان کال ها و خدمات خلص کند (

). این پروژه ای است که گرایش..ات و ظرفیت ه.ای موج.ود در۹باید با شور و اشتیاق شدت یابد و بعنوان یک هدف در نظر گرفته شود (
سرمایه داری را هدف قرار داده و در برمی گیرد، ولی ادام..ه آن فرات..ر از پارامتره..ای قاب.ل قب.ول رواب..ط اجتم..اعی س..رمایه داری موج.ود

خواهد بود و آن را بجلو می راند. 

مدت زمان طولنی سرمایه داری مترادف با تغییرات سریع در تکنولوژی بوده: ابزار تولید در پاسخ به ضرورت انباش.ت اولی.ه، بگ.ونه ای
). در قرن نونزدهم کشاورزی آغاز به مکانیزه ش..دن ک..رد. قطع..ات ک..وچک تر زمی.ن هرچ..ه بیش..تر در م.زارع۱۰مداوم دگرگون شدند (

بزرگ کشاورزی صنعتی متمرکز شدند. صنایع دستی نیز بواسطه وارد ش..دن ی..ک م..داخله گر خ..ارجی – ماش.ین آلت – در فرآین..د تولی..د،
دگرگون شدند. کاری که بطور سنتی توسط کارگران ماهر انجام می شد، حال به بخش های مختلفی تقسیم ش..د، ک..ه اغل..ب ب..ه کم..ک

). کار در بین کارگران تقسیم شد و هر کارگر عهده دار انجام بخشی از کار شد و اب..زار تولی..د ک.ه زم..انی۱۱ماشین آلت انجام می شد (
). ک..ار هرچ..ه بیش..تر ب..ه عمل..ی۱۲توسط کارگر اداره می شد، تبدیل به ماشینی شد که با ریتمی یکنواخت فرآیند تولید را انجام می داد (

تکراری، غیر ماهرانه که تحت سلطه ماشین آلت بود، تبدیل شد – با افزایش تقاضا برای کارگران غیرماهر ارزان قیمت (ب..ویژه زن..ان و
). در سال های آغازین قرن بیستم با بکار گرفته ش.دن تکنولوژی ه.ای جدی.د ک.ه م.وجب ح.ذف بیش..تر حرفه ه.ای ع.ادی۱۳کودکان) (

روزمره، مانند حمل و انتقال کال بودند، این فرآیند دستخوش تغییر شد. نیاز به کارگران ماهری که بتوانند بر ماشین آلت جدید نظارت
کرده و خدمات کاری در حال افزایش را ارائه و قادر ب.ه اداره ش..رکت های بزرگ..ی ک..ه ه.ر روز ب..ر تع..داد آن ه..ا اف..زوده می ش..د، باش..ند،

). نیاز به کارگر متخصص در اوائل قرن بیستم ب.ا ظه.ور و افزای.ش فن.آوری اداری – تایپیس..ت، فت.وکپی، و غی.ره ک.ه۱۴افزایش یافت (
 تحصیل کرده بود، فزونی یافت. بعبارت دیگر، ضرب آهنگ استفاده از تکنولوژی یکپارچه و یکنواخت نیس..ت.

 
نیازمند اپراتورهای نسبتا

). در ط.ی ای.ن دوره، ک.اهش۱۵چگ.ونگی افزای.ش تقاض.ا ب.رای نی.روی ک.ار م.اهر در ط.ی ی.ک ق.رن گذش.ته گ.واه ای.ن م.دعا اس.ت (
). اتوماسیون تولید انبوه کارخانه ای ک..ه۱۶اشتغال زایی در کارخانجات به دلیل حساسیت به افزایش بهره وری تکنولوژی ادامه داشت (

۱۹۷۰). در ح..الی ک.ه در س.ال ۱۷در اوائل قرن بیستم آغاز شد در نهایت با اتوماسیون گروه های کوچک تولید کارخانه ای تداوم یافت (
). در عرص.ه اش.تغال، تولی.د۱۸ میلیون روبوت بکار گرفته ش..ده اند (۱،۶ روبوت را به خدمت گرفته بود، امروزه ۱۰۰۰بخش صنعتی تنها 

کارخانه ای به نقطه اشباع در مقیاس جهانی رسیده است. حتی در کشورهای درحال توسعه، گرای..ش به س..مت ته..ی ش..دن ش..هرها از
 محدود به بخش خدمات است (

 
). همزمان با کاهش تولی..د در نیم..ه دوم ق..رن۱۹صنایع است و در حال حاضر رشد اشتغال زایی عمدتا

بیستم، تغییر دیگری نیز بوجود آمد. در حالی که تکنولوژی اداری اولیه تکمیل شد و تقاضا برای کارگران م.اهر افزای.ش ی.افت، توس.عه
ریز پردازنده ها و تکنولوژی کامپیوتری شروع به جایگزین شده کارگران نیمه م.اهر بخ.ش خ..دمات در بس..یاری از عرص..ه ها ش.د – ب..رای

)، روباتیک شدن ماشین خدمات در حال بخار کردن است. در ط..ی پ..انزده س.ال گذش..ته بی.ش از۲۰مثال، اپراتورهای تلفن ومنشی ها (
). حرفه های "عادی" بگونه ای جدید مورد تهدید قرار گرفته اند – حرفه هایی که۲۱ روبوت خدماتی حرفه ای فروخته شده است (۱۵۰۰۰۰

 قادر به انجام آن ها است و هر زمان ک..ه
 
می توانند در یک سری از مراحل رمز گذاری می شوند. این ها وظایفی هستند که کامپیوتر کامل

). حاص..ل۲۲نرم افزار مناسب برای آن تهیه شد، کاهش مؤثر و شدید بخش زیادی از حرفه ها در طی چهار دهه گذشته ب..وده اس..ت (
چنین تحولی قطبی شدن بازار کار بوده است، چرا که تعداد زیادی از حرفه های با دستمزد و مهارت متوسط که حرفه ه.ای ع..ادی ان..د،

). در سرتاسر آمریکای شمالی و اروپای غربی، وجه مشخصه بازارکار با غلبه ک..ارگرانی ب..ا مه..ارت ک..م،۲۳شامل اتوماسیون شده اند (
دستمزد پائین، در حرفه های خدماتی و عملی (برای مثال، فاست فود، خرده فروشی، حمل و نقل، مهمانداری هتل انب..ارداری)، هم..راه

). ۲۴با تعداد بسیار کمتری از کارگران با مهارت بال، دستمزد بال وکارهای غیر معمولی عملی اند(



موج اخیر اتوماسیون آماده دگرگون کردن رادیکال و باز تقسیم بازار ک.ار اس.ت، زی.را ک.ه ای.ن م.وج هم.ه عرص.ه های اقتص.اد را در ب.ر
خواهد گرفت: جمع آوری همه داده ه..ا (تش..خیص و خ.وانش فرکانس ه..ای رادی..ویی، داده ه..ای کلن)؛ تولی.د ان.واع جدی..د ربوت ه.ای

)، اتوماتیک شدن فاست فود، با بهره گرفتن از خ..دمات ه..وش مص..نوعی در۲۶)، تولید قطعات افزاینده (۲۵انعطاف پذیر (هوشمند) (
کمک به مشتری، مراقبت از سالمندان و نیز الگوهای محاسبه گر – عامل های نرم افزاری ویژه امور مالی (تجارت الگ..وریتمی)، و ب..ویژه

)، کش.تی های ک.انتیر کش.ی ک.ه توس.ط پهباده.ا ه.دایت می ش.وند و انباره.ای۲۷توزی.ع (انقلب لجس..تیکی، اتومبیل ه.ای خ.ود ران (
). در هر مرحله ساده کارکرد اقتص..ادی – از تولی.د ت.ا توزی.ع ت.ا م.دیریت و ت.ا خ.رده فروش.ی – م.ا ش.اهد۲۸اتوماتیک و خودگردان شده (

). آخرین موج اتوماسیون به دلیل بهبود الگاریتمیک است (ب..ویژه۲۹گرایشی در مقیاس گسترده به سمت اتوماسیون شدن هستیم (
در یادگیری ماشین و یادگیری تعمیق یافته تر)، توسعه سریع روبوت ها و رشد قابل توجه آن ها در توانمندی محاسبه (در منبع داده ه..ای
رد وظایفی که ماشین می توان..د بعه..ده بگی..رد، کلن) که در حال درهم آمیزی با "عصر دوم ماشین" اند، در حال تغییر و دگرگون کردن بر

). چنین تحولی عصری را خلق خواهد کرد که بلحاظ تاریخی از جنبه های گوناگون خود ویژه اس..ت. فن..آوری جدی..د، الگ..وی۳۰است (
تشخیص وظایف هر دو شکل کارهای عادی و پیچیده تر مبتنی بر ش..ناخت و ادراک را ب..ه موض..وعی ب..رای اتوماس..یون تب..دیل می کن..د:
تکنول.وژی پیچی..ده در ح.وزه ارتباط..ات ک.امپیوتر را در پ.اره معین.ی از وظ.ایف دان.ش تخصص.ی توانمن.دتر از انس.ان می کن.د. پیش.رفت

 بهبود بخشیده (طیف وسیعی از کارپذیری انسانی (
 
)، برای مث..ال، در اتومبیل ه..ای۳۱تکنولوژی کارکرد و تنوع انواع روبوت ها را سریعا

خودران، معنایش این است که یک بخش از وظایف غیر معمولی که نیاز به درک و دانش و توانمندی اند، و یا بخش دیگری از کارهایی
که معمولی نیستند، مانند تحریر و تعریف اخبار که تاکنون وظایفی بودند که توسط افراد صورت می گرفت، و یا تحقیق در مورد حق..وق

). گستردگی و عمق این تحولت به معنای این است که همه چی.ز، از آن..الیز س.هام۳۲قانونی) حال توسط روبوت ها صورت می گیرند (
بورس، تا کار ساختمانی و تا آشپزی و سرآشپزی و کار ژورنالیستی آسیب پذیر اند و در معرض جایگزین شدن توسط ماشین می باش..ند

). آن کارمند و یا کارگری که وظیفه اش تنها ج.ا ب.ه ج.ا ک.ردن ی.ک نم.ایه و س.مبل روی ص.فحه ک.امپیوتر اس.ت، ب.ه هم.ان می.زان۳۳(
حرفه اش ضربه پذیر است که کارگرانی که وظیفه اشان جا به جا کردن کال در یک انبار است. یک گزارش پیش بینی کرده که ب..ا ادام..ه

رد (فروش.ندگی و توزی.ع) –۳۴و رخنه روبوت ها در جهان مالی میزان جمعیت در میدان تجارت ک.اهش خواه.د ی.افت ( ). حرفه ه.ای خر.
عرصه ای که مدت زمان طولنی بعد از پسا صنعتی شدن منبع اصلی اشتغال زایی ب..ود – در مع..رض تس..خیر توس..ط ماش..ین می باش..د (

 میلیون حرف.ه غی.ر معم.ولی ک.ه توس.ط انس..ان انج..ام می ش.وند از بی.ن۱۴۰)؛ و پیش بینی می شود که در عرصه بین المللی بیش از ۳۵
). گرچه آخرین موج اتوماسیون موجب قطبی شدن بازار کار شد، بنظر می رس..د ک..ه م.وج ن..وین ب..اعث ح..ذف کام..ل۳۶خواهند رفت (

 ب..ا۳۷حرفه هایی با مهارت کم، دستمزد پائین از بازار کار خواهد شد (
 
). وقتی که روبوت ج..ایگزین ک..ار انس..ان ش..ود، ک..ارگران اجب..ارا

). حداقل  تأثیر ظهور موج نوین اتوماسیون تغییر ترکیب بندی بازار اس.ت ک.ه۳۸دستمزد باز هم کمتر روبرو شده و ناتوان تر می شوند (
خود بالقوه موجب کاهش قابل توجه تقاضا از طرف بازار کار برای کارپذیر است. 

با این حال تعدادی از اقتصاددانان اشاره کرده اند که با انقلب در اتوماسیون سودآوری تا آن درجه  مورد انتظار افزایش نخواهد ی..افت
 سودآوری بای..د دو۳۹(

 
). اگر ماشین جایگزین نیمی از کارگران یک کارخانه شود، چنانچه کارخانه همان حجم کال را تولید کند، منطقا

برابر شود. ولی، علیرغم چنین حقیقتی در دهه های گذشته، بویژه سال های پس از بحران، جهان شاهد کاهش شدید نرخ س.ودآوری
). جدا از این جنبه که شوربختانه دشوار است که میزان سودآوری را اندازه گیری کرد، ولی ما بر ای..ن ب..اوریم ک..ه چن..د۴۰بوده است (

پدیده توضیح دهن..ده ای..ن ناهنج..اری می توانن..د باش..ند. اول، احتم..ال خیل..ی زی..ادی وج.ود دارد ک.ه دس..تمزد پ..ائین، س..رمایه گذاری در
تکنولوژی جهت افزایش بهره وری را تحت فشار قرار دهد. دسترسی به ارتش ذخیره کار ارزان قیمت، به این معنا است ک.ه ش.رکت ها
انگیزه چندانی در تمرکز بر سرمایه گذاری نداشته باشند. چرا ماشین آلت جدی.د خری.داری ش.ود، در ح..الی ک.ه ک.ارگران ارزان قیم.ت
همان کار را با هزینه کمتر انجام می دهند؟ معنای این معضل این است که در تلش ب..رای دس.ت ی..افتن ب.ه اتوماس..یون کام.ل، مب..ارزه
برای دستمزد بیشتر در عرصه گسترده ای، یک وظیفه حیاتی تکمیل کننده است. دیگر این که فاکتور تأخیر در کار به احتمال زیاد م..ؤثر

 همزمان با انقلب فنآوری انفورماسیون (آی تی)، مدتی طول کشید که این تحول خود را در ارق..ام به..ره وری۱۹۹۰بوده است. در دهه 
بیان کند. چرا که شرکت ها باید اول سرمایه گذاری می کردند و بعد مدتی طول می کشید که ظرفیت ه.ای جدی.د ای.ن فن.آوری را ب.ا تولی.د
سازگار کرده و سازماندهی شرکت ها تغییر کند. مهارت های جدید باید آموخته می شدند و فرآیندهای تولید بمنظور استفاده مؤثر از ای..ن
فنآوری جدید باید مورد تجدید نظر قرار می گرفت. بطور کلی بنظر می رس..د ک.ه س..رمایه گذاری در فن..آوری دیجیت..ال ت..ا روب.رو ش.دن ب..ا

). ام..روزه بس..یاری از فنآوری ه..ای م.ورد بح.ث بگ..ونه ای ب..اور۴۱افزایش سودآوری با یک تأخیر پنج تا پانزده ساله روبرو ب..وده اس.ت (



نکردنی، فوق العاده جدید اند و تا یک دهه پیش غیر قابل تصور بودند. معنای چنین نوظهوری این است که ما باید یک ت..أخیر زم..انی در
سیمای ارقام افزایش بهره وری را بپذیریم، چرا که فنآوری ها اول باید مورد قبول و پذیرش قرار گیرند و سپس سازگار با ک..ارکرد کس..ب

). در نهایت و مهم ترین این که بحث ما تا حد زیادی متکی بر یک ادع..ای قاعده من..د اس.ت ت.ا ی.ک ادع..ای تش..ریحی و۴۲و کار شوند (
توصیفی. اتوماسیون کامل امری است که می تواند و باید به آن دست یافت، صرف نظر از ای..ن ک..ه ت..اکنون انج..ام ش.ده، ی..ا ن..ه. ب.رای
نمونه، از مجموعه شرکت های آمریکایی که می توانستند از فوائد روبوت های پیچیده صنعتی بهره ور ش.وند، تنه..ا کم.تر از ده درص..د از

). اما بهره وری از کار روبوت ها عرصه ای است که برای رسیدن به اتوماسیون کامل باید به۴۳این شرکت ها ای کار را انجام داده  اند (
آن وارد شد. ارزیابی ها بیانگر این است که اهمیت اتوماسیون کامل بعنوان یک مطالبه از جنب..ه سیاس..ی آن اس.ت، ن.ه ای..ن ک.ه چنی..ن
پنداشته شود که ضرورت ها و نیازهای اقتص..ادی موجب.ات دس.ت ی.افتن ب.ه آن را فراه.م ک.رده اس.ت. در ای.ن پ.روژه طی.ف وس.یعی از
سیاست ها می توانند کمک کننده باشند: افزای.ش س..رمایه گذاری دول..تی، افزای..ش ح.داقل دس.تمزد و اختص..اص تحقیق..ات بیش..تر در

 درص..د از۸۰ ت..ا ۴۷فنآورهای جایگزین. در تحقیقات دقیق تر از بازار کار ب.رآورد ش.ده اس.ت ک.ه بج..ای افزای.ش تع..داد ک..ارگران، بی.ن 
). اجازه دهید که ما این تخمین را بعنوان ی..ک پیش بین..ی قطع..ی در نظ..ر نگیری..م،۴۴حرفه های موجود ظرفیت اتوماتیک شدن دارند (

بلکه بعنوان یک حد و مرز حاشیه ای برای یک پروژه سیاسی در مقابل کار در مد نظر داشته باشیم. ما بای..د ای..ن آم..ار و ارق..ام را بعن..وان
معیاری برای اندازه گیری و سنجش موفقیت امان در نظر بگیریم. 

اتوماسیون کامل اقتصاد، اگر چه در این جا بعنوان یک کمال مطلوب و یک مطالبه معرفی ش.د، ول..ی بعی..د بنظ..ر می رس.د ک.ه بت..وان در
). احتمال دارد که در حوزه های معین.ی ک.ار انس..ان ب.ه دلئل فن.ی، اقتص..ادی و اخلق..ی ت.داوم۴۵عمل بطور کامل به آن دست یافت (

 انعطاف پ..ذیر، کاره..ای
 
داشته باشد. امروز بلحاظ سطح فنی ماشین آلت آنجا که به خلقیت در کار مربوط اس..ت - حرفه ه..ای ش..دیدا

). دان.ش۴۶عاطفی و بیشتر وظایفی که متکی به دانش پنه..ان (خ..اموش) ن..ه دان..ش ص.ریح و واض.ح ان..د، ض..عیف تر از انس..ان ان..د (
مهندسی امروز برای اتوماسیون این وظایف، بنظر می رسد حداقل در دو دهه آین.ده کف.ایت نمی کن.د (اگ.ر چ.ه چنی.ن ادع.ایی در م.ورد
اتومبیل ه..ای خ..ود ران ده س..ال پی..ش نی..ز وج..ود داش..ت)، بای..د برن..امه ای ب..رای اتوماس..یون کام.ل در نظ..ر گرفت..ه ش..ود ک..ه بتوان..د ب..ا
سرمایه گذاری مالی غلبه بر این محدودیت را میس.ر س.ازد. م.انع دوم در مقاب.ل اتوماس.یون ب.دلئل اقتص.ادی پدی.د می آی.د: پ.اره ای از
وظایف معین همین امروز نیز می توانند توسط ماشین انجام شوند، ولی هزینه ماشین بیشتر از هزینه ای خواهد شد که کارگر همان کار

). سرمایه داری، علیرغم بازدهی، دقت و بهره وری کار ماشین، ترجیح می دهد برای کس..ب س..ود ح..داکثر از ک..ار۴۷را انجام می دهد (
انسان چنانچه ارزان تر از سرمایه گذاری بر ماشین باشد استفاده کند. در برنامه اتوماسیون کامل لزم است ب.رای غلب.ه ب.ر ای.ن م.انع،
معیارهایی ساده بمنظور بال بردن حداقل دستمزد، حمایت از جنبش های کارگری و استفاده از سوبسیدهای دولتی در نظر گرفت..ه ش.ود

که موجب ایجاد انگیزه در جایگزین کردن کار ماشین به جای کار انسان گردد. 

مانع نهایی در برابر اتوماسیون کامل موضع و مقام اخلقی است که ما نسبت به پاره ای از وظ.ایف مانن.د کاره.ای مراقب.ت و نگه.داری
). این دسته از وظایف مانند پرورش کودکان، وظایفی هستند که بسیاری بر این باورن.د ک.ه بای.د تنه.ا توس.ط انس..ان انج.ام۴۸داریم (

شوند. ما میتوانیم دو رویکرد کلی به این قبیل وظایف ارائه دهیم. رویکرد اول موافق این است ک.ه ای.ن وظ.ایف ارزش اخلق..ی دارن.د و
 ارزش بیش..تری

 
انجام آن ها تنها وظیفه انسان است، نه ماشین. روشن است که در یک جامعه پسا کار وظیفه پرورش و مراقب.ت قطع.ا

پیدا خواهد کرد، و به دلیل همین ارزش گذاری است که جامعه باید آن ها را از وضعیتی که در حوزه کارهای سودآور قرار می گیرن..د، دور
کند. وقت آزاد بیشتری که بر اثر اتوماسیون کامل حاصل می شود، می تواند زمینه را برای آزمایش ساز و کارهای جایگزین دیگر ب..ومی
و داخلی مهیا کن.د. نظریه ه..ا، س.نت ها و تجربی..ات متع.دد ت..اریخی وج.ود دارن.د ک.ه می ت.وان از آن ه.ا ب.رای ب.ازنگری در س.از و ک.ار و

). هم.ه  ای.ن م.وارد بای.د۴۹سازماندهی محلی و داخلی در باز تولید کارهای مراقبت، پرورش کودکان و زایمان و درم.ان اس.تفاده ک.رد (
 هنوز برای رسیدن به آن نیاز به یک جنبش سیاسی است. یک جامعه پسا کار ممک.ن اس.ت انج..ام چنی.ن

 
مورد توجه قرار گیرند و قطعا

تغییری را تسهیل کند، ولی نمی تواند تحقق آن را تضمین کند. رویک.رد رادیک..ال تر چنی..ن بح.ث می کن.د ک.ه اتوماس..یون ک..ردن بیش..تر
). در واق.ع برخ.ورد کلیش..ه ای ک.ه زن.ان بط.ور ط.بیعی خواس.تار ای.ن وظیف.ه ع.اطفی۵۰حرفه ها و وظایف باید هدفی برای آینده باشد (

هستند، اغلب پوششی مهلک برای تداوم استثمار آن ها است. اما، چه میزان از این وظایف را می توان از بین برد؟ خانواده بطور سنتی
محیطی بوده است که همواره و تا حدودی تحت تأثیر تغییرات فنآوری قرار گرفت.ه اس.ت: م.اهیت ک.ار ب..دون دس.تمزد زن.ان در خ..انه و
فقدان هنجارهای سودآوری باعث شده که س.رمایه داری انگی.زه چن.دانی در س.رمایه گذاری روی ک.اهش و از بی.ن ب.ردن ک.ار در خ.انه



). اما در بالترین حد، کارهای خانگی، مانند نظافت خانه و تا زدن لب.اس ب.رای مث.ال، می توانن.د ب.ه ماش.ین ها مح.ول۵۱نداشته باشد (
۵۲شوند (

 
). فنآوری کمک رسانی و محاسبه عواطف انسانی این امکان را بوجود خواه..د آورد ک..ه بت..وان بعض..ی از ای..ن وظ..ایف ک..امل

). حدس و گمانه زن..ی۵۳شخصی و تعدادی از وظایف آزار دهنده مراقبتی را که برای روبوت فاقد شخصیت اند، به آن ها محول کرد (
بیشتر این است که تعدادی استدلل می کنند که درد و رنجی که در دوران بارداری اتفاق می افتد، بج..ای ای.ن ک.ه بعن.وان ی.ک عارض.ه

). در ای.ن دی..دگاه، اش.کال مص.نوعی ب.از تولی.د۵۴طبیعی و زیبا جلوه داده شود، چیزی است که دیگر بای.د ب.ه گذش.ته واگ.ذار ش.ود. (
بیولوژیکی باز تعریف نوینی از برابری جنسیتی را بوجود می آورد. در این جا ما هیچ حکم.ی ص.ادر نمی کنی.م و خیل.ی س.اده ای.ن اش.کال
مصنوعی باز تولید بیولوژیکی را گزینه ای مفتوح و برای جهان پسا کار واگذار می کنیم. بهرحال، ه..ر رویک..ردی ک..ه اتخ..اذ ش..ود، نکت..ه
 و یا بلفاصله حذف نخواهد شد، بلکه بتدریج کاهش خواهد یافت. در یک اتوماسیون کامل آرم..ان

 
مهم این است که چنین امری کامل

و مطالبه این است که ضرورت کار کردن را تا حد ممکن کاهش داد. 

این دوشنبه نیست که از آن تنفر داری، این کار است که از آن متنفری 

دومین مطالبه عمده در بنا نهادن پلتفرم پسا کار رجعت به نظریه  کلسیک کاهش طول هفته کاری، بدون ک.م ش.دن درآم.د اس.ت. از
همان ابتدای سرمایه داری، کارگران بر علیه اعمال ساعت های ثابت کاری مبارزه کرده ان..د و مط..البه ب..رای ک..اهش تع..داد س..اعت های

 و تا بال ترین سطح مقاومت در شکل و شمایل۵۵کاری بخش مهمی از جنبش های کارگری اولیه بوده است (
 
). مبارزات اولیه در عمدتا

). امروز نیز این ش..کل از مق..اومت، در اع..تراض ب..ه۵۶غیبت های فردی، مرخصی های متعدد و شکل ساعت های کاری غیرمنظم بود (
ساعت های کاری نرمال ادامه دارد و کارگران اغلب بجای انجام وظایف کاری خود در اینترنت سرگرم پرسه زدن و گشت و گ..ذار ان..د (

). کارگران در هر گام مبارزه کرده اند که از ساعت های کاری نرمال بگریزند. بخش زیادی از موفقیت های اولیه جنب..ش ک..ار درگی..ر۵۷
کاهش ساعت های کاری بوده است. برای مثال، دو روز تعطیلی پایان هفته بگونه ای خود جوش از علقه خود ک..ارگران ب..ه نوش..یدن و

). تثبیت نه..ایی و به رس.میت ش..ناخته ش..دن تعطیلت۵۸صرف یک روز اضافی برای باز یافت نیروی خود بجای کار کردن بوجود آمد (
رم ثابت از تعطیلی، در واقع محصول یک مبارزه سیاسی پایدار و محکم بود (فرآیندی که تا دهه   در جه..ان۱۹۷۰آخر هفته بعنوان یک نر

 س.اعت۶۰). بهمین ترتیب نیز کارگران موفقیت قابل توجهی در کاهش تعداد ساعت های ک.ار در هفت.ه از ۵۹غرب تکمیل نشده بود) (
 به کمتر از ۱۹۰۰در 

 
). سرعت موفقیت ها چنان بود که در یک دوره پن..ج س..اله۶۰ ساعت در دوره رکود بزرگ، بدست آوردند (۳۵ تا دقیقا

). نظریه کاهش س.اعات  ک.ار در هفت.ه در س.ال های اول۶۱ تعداد ساعت های کار هفتگی تا هیجده ساعت کاهش یافت (۱۹۳۰در دهه 
رکود بزرگ، مورد رضایت دو طرف بود و در ایالت متحده آمریکا از آن حمایت می شد، و وضع قانون ب..رای تث..بیت س..ی س..اعت ک..ار در

). در همان زمان روش..نفکران ح..تی ک..اهش بیش..تر در س..اعت های ک..اری را پیش..گویی۶۲هفته بنظر می رسید که قریب الوقوع باشد (
مح..دود ک..ردن ک..ار ب..ه س..همی کردند – تصور بین المللی این بود که کار کردن به حداقل ممکن برسد. در یک بیانیه  کلسیک پل لفارگ 

۲۰۳۰). کینز نیز با استدلل مشهور خود به نتیجه مشابهی رسید و محاسبه ک..رد ک..ه در س..ال ۶۳ساعت در روز را مورد بحث قرار داد (
همه ما قادر خواهیم بود که هفته ای پانزده ساعت در هفته کار کنیم – کمتر دیده شده است که کینز واژگانی را نقل کند ک.ه در آن زم.ان

) مارکس نیز کاهش س.اعت های ک.ار در هفت.ه را در مرک.ز نظری.ه پس.ا س.رمایه داری خ.ود ق.رار داد و اس.تدلل۶۴باور عمومی باشند – (
). ۶۵می کرد که این موضوع یک "پیش شرط اساسی" برای رسیدن به "قلمرو آزادی" است (

اما، اکنون چنین دیدگاهایی در مورد سه ساعت کار در روز ناپدی..د ش..ده اند. فش..ار ط..ولنی ب..رای کوت..اه ک..ردن س..اعات ک..اری در ق..رن
گذشته در طی دوران رکود بزرگ، وقتی که نظرات اقتصادی و سیاست های دولتی تصمیم به اجرای گزینه برنامه تولید ک..ار در واکن..ش

). بلفاص..له بع..د از جن..گ جه..انی دوم، در اغل.ب کش..ورهای جه..ان غ.رب چه.ل۶۶به معضل بیکاری را گرفتند، ناگهان پایان ی.افت (
). برعک..س بج..ای آن،۶۷ساعت کار در هفته تثبیت شد و از آن زمان تاکنون توجه چندان جدی برای تغییر آن صورت نگرفته است (

گسترش یافتن دامنه عمومی کار در طی دهه های پی در پی بوجود آمده است. اول این ک.ه، وق.ت تل..ف ش.ده ب..رای ک..ار در ک.ل ج..امعه
). وقتی که زنان هم به نیروی کار ملحق شدند، ساعت کار در طول هفته همان چه.ل س.اعت ب.ود، و بن..ابراین۶۸افزایش یافته است (

). دوم، تفاوت بین زندگی کاری و زندگی خصوصی بتدریج از بین رفت و کار به۶۹کل زمان اختصاص داده شده به کار افزایش یافت (
همه جنبه های زندگی و اوقات فراغت ما تأثیر گذار شد. بس.یاری از م.ا ح.ال در ط.ی هم.ه س.اعات روز از طری.ق ایمی.ل، تم.اس تلفن.ی،
پیامک، و تشویش و احساسات مربوط به محیط کار تحت فشار هستیم و دل نگرانی آن بگونه ای دائم بر ما مسلط شده. بعبارتی ما ب..ه

). شاغلین حقوق بگیر اغلب ناچار به اضافه کاری پنه..ان و نانوش..ته ان..د، ت.ا آن ح..د ک.ه بس..یاری از ک..ارگران۷۰کارمان گره خورده ایم (
معتقدند که بسیاری از فشارهای اجتماعی موجود، ناشی از ساعات کار طولنی است. چنی.ن مط.البه پنه.انی ب.ه معن.ای ای.ن اس.ت ک.ه



). بعلوه بخش زی..ادی۷۱میانگین کار تمام وقت کارگران آمریکایی، بدون شک، بسیار نزدیک به چهل و هفت ساعت در هفته است (
از این کار بدون دستمزد است و بهمین دلیل در آمار رسمی محاسبه نمی شود (ضمن این که نوعی تبعیض جنسیتی نیز در شکل از کار

). علیرغم این که یافتن نوعی کار دستمزدی برای بسیاری کماکان دشوار است، دامن..ه ک..ار پنه..ان۷۲بدون دستمزد نیز وجود دارد) (
بدون دستمزد گسترش یافته، بویژه در فاز فروش که بخشی از کار به گرده مصرف کننده تحمیل می شود (انجام ترخیص از محل ک..ار

). بعلوه شکل دیگری از کار پنهان نیز وج.ود دارد ک.ه هم.واره ب.رای حف.ظ ک.ار بگ.ونه ای۷۳و مراجعه به ماشین های خودپرداز . . .) (
پنهانی مطالبه می شود: مدیریت مالی، جستجوی کار، چنانچه بیک.ار باش.ی، آم.وختن بی وقف.ه مهات ه.ای جدی.د، زم.ان رف.ت و آم.د و

). ۷۴مهمترین قلمرو (جنسیتی آن) کار نگهداری، مراقبت از اعضای خانواده و دیگر بستگان نزدیک و پرورش کودکان است (

اگر کار خود را به جنبه های مختلفی از زندگی م.ا گس..ترش داده، پ.س بن..ابراین رجع.ت ب.ه کوت..اه ک..ردن هفت.ه ک.اری می توان..د مزای..ای
متعددی در پی داشته باشد. آشکارترین آن ها افزایش ساعات فراغت است که می تواند یک س.ری ف.وائد نامحس..وس بهم..راه داش..ته

). کوتاه تر کردن هفته کاری در درجه اول در بردارنده پاسخ کلیدی در واکنش ب.ه اتوماس..یون در ح.ال گس.ترش اس.ت. ق.در۷۵باشد (
مسلم این است که نقش سیاست در دوره متقدم اتوماسیون اغلب فراموش می شود. بسیاری از مفسران بدرستی به تاری..خ دگرگ..ونی
 ب.ه بیک.اری ت..وده ای منج.ر خواه.د ش.د. دوره اول

 
در فنآوری اشاره کرده اند که نشان دهند دگرگونی در فنآوری ضرورت ن..دارد و الزام..ا

اتوماسیون، اگرچه مصادف با کاهش قابل توجهی در هفته کاری بود، ولی نرخ اشتغال از طریق باز توزیع ک..ار پای..دار مان..د. فای..ده دوم
چنین سیاستی فوائد گوناگون زیست محیطی آن است. برای نمونه، کاهش ساعات کار در هفته موجب کم شدن قابل ت..وجه مص..رف

). افزای.ش س.اعت های فراغ.ت همچنی.ن بمعن.ای ک.اهش خری.د بخش.ی از۷۶انرژی و مجموع گل گازهای گلخانه ای ما خواهد شد (
کالهایی که بمنظور تسهیل و انطباق با برنامه کاری پر تب و تاب صورت می گیرد، است. بطور کلی ت..ر، بک..ارگیری به..ره وری به..تر، ک..ار
کمتر و کاهش آزاد سازی گازهای گلخانه ای، معنایش بازدهی به.تر ان.رژی و حرک.ت بس.مت کاس.تن از ض.ربات و آس.یب های زیس.ت

). بنابراین کاهش ساعت های کاری در هفته ستون اصلی در هر واکنش به تغییرات اقلیمی است. دیگ..ر تحقیق..ات۷۷محیطی است (
نشان می دهند که کاهش ساعت های کار می تواند موجب کاهش میزان استرس، تشویش و ناهنجارهای ناش.ی از بیماری ه..ای روان.ی

). اما، یکی از مهمترین دلئل طرح مطالبه برای کاهش ساعات کار ای..ن اس..ت ک..ه۷۸زاده و پرورش یافته توسط نئولیبرالیسم بشود (
این مطالبه ای است که هم موجب تقویت و استحکام و نیز تولیدگر قدرت طبقه کارگر اس.ت. ک.اهش س..اعات ک.اری در ابت..دا می توان..د
بعنوان یک تاکتیک موقتی در مبارزه سیاسی در نظر گرفته شود. کار ب..ر اس..اس ق..رارداد دس..ته جمع..ی، اعتص..اب و اش..کال دیگ..ری از
اعتراض برای کاهش ساعت های کار، راهی است که می توان از طریق آن ها فش..ار ب.ر س..رمایه داری را تمری..ن ک..رد. ام..ا، و مهم ت..ر از
هرچیز این است که کاهش ساعات کاری جنبش کارگری را قوی تر خواهد کرد. با بیرون کشیدن ساعت های کار از بازار کار عرضه کل
 اش.اره کرده ان..د "در

 
ساعات نیروی کاری مورد نیاز کاهش خواهد یافت و قدرت کارگران افزایش می یابد. همانگونه که دو مفس..ر اخی..را

هنگام چانه زنی هر مطالبه ای، موقعیت چانه زنی بخودی خود افزایش نمی یابد، و هیچ منطق استراتژیک دیگری بیانگر این نیس..ت ک..ه
). به این دلئل هدف برای کاهش کار هفتگ..ی بای..د مط..البه عاج..ل و۷۹هر پیروزی خود ایجادگر شرایط برای مبارزه بعدی خواهد بود (

برجسته چپ قرن بیست و یکم باشد. 

ما برقراری سه روز تعطیلت آخر هفته را، بجای کاهش تعداد روزهای کار در یک هفته، ترجیح می دهی..م، ب..ه ای..ن خ..اطر ک..ه از می..زان
رفت و آمد کاسته شود و یک تعطیلت آخر هفته طولنی، به سیاق آن چه که در ح.ال حاض..ر وج.ود دارد، بن..ا کنی.م. رس.یدن ب.ه چنی..ن
مطالبه ای از راه های گوناگون ممکن اس.ت. از طری.ق مب.ارزه س.ندیکایی، فش.ار جنبش ه.ای اجتم.اعی و تغیی.ر ق.وانین موج.ود توس.ط
احزاب سیاسی. اتحادیه های کارگری بجای تن دادن و راضی بودن ب.ه مط.البه ک.ار ب.ه ه.ر قیم.ت ممک.ن از س..رمایه داران، بای.د ب.رای
ساخت آینده یک اس..تراتژی داش.ته باش..ند. اتحادیه ه..ا می توانن..د در م.ذاکرات قرارداده..ای جمع.ی از آن بعن..وان امک..انی ب..رای قب.ول
اتوماسیون در مقابل کاستن از روزهای کار در یک هفته استفاده کنند. واقعی.ت ای.ن اس.ت ک.ه تاری.خ نش..ان داده اس.ت ک.ه اتحادیه ه..ا
اغلب در مقابل تغییرات فنآوری واکنش نشان داده اند. تکیه بر امتیاز گیری دستمزدی در مذاکرات گسترش اتوماسیون را برای م..دتی

). آن تلش آلترناتیوی که بر کاهش و بخش کردن کار، بجای ای..ن ک..ه ک..ارگران بیک..ار۸۰بتأخیر می اندازد، ولی مانع آن نخواهد شد(
). بهمی.ن ترتی.ب می ت..وان تلش ک.رد ک.ه۸۱شده را در خیابان ها رها کند، متمرکز باشد، می تواند به کم شدن زمان ک.ار منج.ر ش.ود (

کارهای غیر رسمی و کارهایی که دستمزدی بابت انجام آن ها پرداخت نمی شود (کار زنان در خانه – م) را بعنوان بخشی از کار هفتگ..ی
). تمرکز ب.ر کوت.اه ک.ردن روزه.ای ک.ار در ی.ک۸۲به رسمیت شناخت و براحتی با توجه بیشتر به آن ها این نوع کارها را نیز کاهش داد (

ا، هفته، همچنین نیازمند این است که اتحادیه های کارگری رابطه مستقیم و محکمی با کارگران مضطرب و نیمه وقت برق..رار کنن..د. اما..
گرچه دخالت اتحادیه ها در این مبارزه ضروری است، ولی کافی نیست. به این دلیل ساده که هر بخ..ش دارای پتانس..یل متف..اوتی ب..رای

). بریدن و رها شدن از منطق جاری نئولیبرالیسم، مب..ارزه  گس..ترده ای را طل..ب می کن..د.۸۳اتوماتیک شدن و افزایش بهره وری است (



جنبش های اجتماعی و نهادهای ایدئولوژیک نیز باید در این مب.ارزه از طری.ق ش.کل دادن ب.ه امکان..ات مش.ارکت داش.ته باش..ند. از ه.م
اکنون تعدادی از منابع فکری (اندیشکده ها) از جمله بنیاد اقتصادی نوین و بنیاد جیم.ی ری.د بگ.ونه ای آش.کار فراخ.وان ب.رای ک.اهش

). گروه هایی در بریتانیا مانند بریگارد کارگران مضطرب و طرح سی روی موض..وع کاره..ایی را۸۴روزهای کار در هفته را آغاز کرده اند (
که دستمزدی بابت انجام آن ها پرداخت نمی شود، روشنی افکنده اند و کارزاری در ارتباط با مسئله شأن و جایگاه کار در ج..امعه ام..روز

). اما آن چه که بیش از هر چیز حائز اهمیت است، این است که در حال حاضر سطح بالیی از مطالبه در افک..ار۸۵را براه انداخته اند (
عمومی موجود است که نشان می دهد که مردم آرزومند کاهش روزهای کار در هفته اند. تحقیقات در حوزه افک..ار عم..ومی بی..انگر ای..ن

). همچنین، در حال حاضر تلش های سیاسی گون..اگونی ب..رای ک..اهش۸۶است که اکثریت مردم از چنین نظریه ای حمایت می کنند (
روزهای کار در هفته نیز در جریان است. با مداخله و اقدام درست دولت نیز می توان هزینه های کار را از پایه هر شخص به پایه ساعت
تغییر داد و از تأثیر هزینه آن بر کسب و کار کاست تا کارفرم.ا ناچ.ار نباش.د بخ.اطر ج.بران هزین.ه تع.داد س.اعت های ک.ار در ه.ر روز را

). کشورهایی مانند بلژیک و هلند به کارگران این حق را داده اند که خود خواستار کاهش س..اعت های ک..اری کم..تری۸۷افزایش دهد (
بشوند، بدون این که از طرف کارفرما مورد تبعیض واقع شوند. هلند نیز همچنین شروع به کاهش روزهای هفته ک..اری در انته..ای ه..ر
طیف سنی کرده است. جوان ها و مسن ترها در حال حاضر شروع کرده اند که بتدریج تغییراتی در ساعت های کاری اشان ایجاد کنن..د (

). همه این آلترناتیوها می توانند و باید برای دست یافتن به پروژه ای برای کاهش تع..داد روزه..ای ک..ار در هفت..ه س..ازماندهی و م.ورد۸۸
استفاده قرار گیرند. 

Paul Lafargue

ل لفارگ (زاده:  ،فرانس.وی سوسیالیس.ت و فع.ال سیاس.ی نویس.نده)، ۱۹۱۱ نوام.بر ۲۶ در سانتیاگو کوبا- درگذش.ته: ۱۸۴۲ ژانویه ۱۵پر
 به دنیا آمد. ده ساله بود که ب.ه هم.راه خ..انوادهسانتیاگو در کوبا بود.وی در کمون پاریس و از اعضای حزب کارگران فرانسهبنیان گذار 

 در دانش.کده ی پزش.کی مش.غول ب.هپ.اریساش به فرانسه رفت و بیشتر عمر خود را در آن جا گذراند. نخس.ت در ب.وردو و س.پس در 
تحصیل گردید اما با اخراج او از دانشگاه تحصیلتش ناتمام ماند. ب.ه عل.ت بی..ان نظرات.ش و ش.رکت در تظ.اهرات اعتراض.ی باره.ا ب.ه

 می شناس..ند، و آث..اری در زمین..ه  تاری..خ م..ذهب،حقوق زنانزندان افتاد و به انگلیس و اسپانیا پناهنده شد. او را بیشتر به عنوان مدافع 
،ل.ورا، م.ارکس است. پ.ل لف.ارگ ب.ا دخ.تر دوم حق تنبل بودناخلق، ادبیات، زبان و کمدی هم دارد. شناخته  شده ترین اثرش کتاب 

 ب.ه خ..اکپ.اریس خودکش..ی ک.رد و در ۱۹۱۱ در سال لوراازدواج کرد و در واقع، داماد مارکس به حساب می آمد. وی به همراه همسرش 
 از ویکی پدیا، دانشنامه  آزاد. سپرده شده اند.

New Economics Fundation 

 
یک اندیشکده غیر وابسته بریتانیایی است که هدف اش آنگونه که خود سازمان تعریف کرده است "اقتصادی نوین در ج..ایی ک..ه واقع..ا

 با هدف کار برای خلق الگوی نوینی از سلمتی که بر پایه برابری، تن..وع و ثب..ات۱۹۸۶تحت کنترل مردم باشد" است. این بنیاد در سال 
اقتصادی است. این نهاد حدود چهل کارمند دارد که در س.طوح و عرص.ه های گون.اگون فع.الیت می کنن.د. برن.امه آن ه.ا ش.امل ک.ار در
خصوص مسکن، رفرم در سیستم سرمایه گذاری، آینده کار، دمکراسی و جلوگیری از تخریب محی.ط زیس.ت و معض.لت آب و ه.وایی

است. 

Jimmy Reid fundation 

اندیشکده چپ گرای اسکاتلندی است. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%82_%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)


حقوق کفایت ماه را نمی کند 

این دو پیشنهاد اول معادل با کاهش تقاضای نیروی کار در شرایط اتوماسیون کامل، و نیز کاستن از عرضه نیروی ک..ار از طری..ق کوت..اه
). حاصل همگرایی این دو اقدام آزاد سازی میزان قابل توجهی از وقت آزاد بدون کاهش تولید۸۹کردن روزهای کاری در هفته است (

ا، چنانچه مردم کماکان در تلش باشند و مبارزه کنند ک.ه بتوانن.د س.ر و ت.ه در اقتصاد یا افزایش چشمگیر میزان بیکاری خواهد بود. اما
زندگی را بهم بیاورند، این اوقات فراغت ارزش چندانی نخواهد داشت. همانگونه که پاول ماتیک می گوید: "اوقات فراغت از گرسنگی
 اوقات فراغت نیست، بلک.ه تلش پای..ان ناپ..ذیر و ب.ی وقف.ه آن ه..ا ب..رای زن.ده مان.دن و

 
یا نیازمندی، برای گرسنگان و نیازمندان اصل

). برای مثال کارگرانی با شکل استخدامی نامناسب و یا بیکار، اوقات فراغت زیاد دارند، ولی ابزار لزم۹۰بهبود شرایط زندگی است" (
برای استفاده از آن را در اختیار ندارند. یک کارگر با وضعیت اشتغال نامناسب، نشان داده شده که در حقیقت تنها یک جزء کوچ..ک از
 به همین دلیل است که چرا مطالبه اساسی در ی..ک ج..امعه پس..ا ک..ار بای..د وض.ع

 
یک زیر مجموعه است و جدی بحساب نمی آید. و دقیقا

کردن یک درآمد پایه همگانی برای شهروندان در مقیاس بین المللی باشد. باید به هر شهروند مقدار معینی پول ب..رای گ..ذران زن..دگی،
). در۹۲). ای.ن نظ..ریه ای اس.ت ک.ه در دوره ه..ایی ط.ی تاری.خ ظ..اهر ش.ده اس.ت (۹۱بدون هیچگونه ارزش آزم..ایی، پرداخ..ت ش.ود (

 تفسیری از آن چه که نوع تکامل یافته و آلترناتیوی در مقابل گزارش بوری.ج ب.ود مط.رح ش.د ک.ه در نه.ایت ب.ه۱۹۴۰سال های اول دهه 
 که حال ت.ا ح.دود زی.ادی ب.ه فراموش.ی س.پرده ش.ده اس.ت،۱۹۷۰ و ۱۹۶۰). در سال های دهه های ۹۳دولت رفاه در بریتانیا شکل داد (

درآمد پایه هسته مرکزی پیشنهادات برای رفرم های رف.اهی در ای.الت متح.ده ب.ود. اقتص..اددانان، ان. ج..ی. اوه..ا و سیاس.ت گ..ذاران
)، آزمایشات گوناگونی در مقیاس کوچک در کانادا و ای.الت متح.ده آمریک.ا نی.ز۹۴جزئیات چنین نظریه ای را پیگیری و کاوش کردند (

 نف.ر از اقتص..اددانان تقاض.ایی را امض.اء کردن.د و کنگ.ره۱۳۰۰). تأثیر همین نظریه وضع درآمد پایه بین الملل..ی ب.ود ک.ه ۹۵انجام شد (
). س.ه دول.ت۹۶ایالت متحده آمریکا را تحت فشار قرار دادند که قانونی را در مورد "سیستم مل.ی  تض.مین درآم.د" بتص.ویب برس.اند (

جداگانه به این پیشنهاد توجه جدی کردند و دو رئیس جمهور - نیکسون و کارتر – تلش کردند که قانونی را جهت پاسخ به این مطالبه
 به واقعیت خیلی نزدی..ک ش..د (۱۹۷۰). بعبارت دیگر، وضع درآمد پایه همگانی در مقیاس بین المللی در دهه ۹۷تدوین و تصویب کنند (

). تا بالخره آلسکا در نهایت با تکیه بر درآمد حاصل از ثروت نفت اش صندوقی ایجاد کرد و درآمد پایه را اجرایی کرد. ای..ن نظری..ه۹۸
). اما، در سال های اخیر مشاهده شده است که این نظریه۹۹تا حدود زیادی در پی فائق شدن هژمونی نئولیبرالی از بحث خارج شد (

دوباره و تا حدود زیادی تجدید حیات یافته و مورد توجه قرار گرفته است. در هر دو گروه  رس.انه های رس.می و منتق.دین نس.بت ب.ه ای.ن
نظریه کشش پیدا شده است و توسط پل کروگمن و مارتین ولف، نیویورک تایمز، فیننشیال تایمر و اکونومیست مورد توجه قرار گرفته و

 رفراندمی در مورد وضع یک درآم..د پ..ایه همگ..انی برگ..زار ک..رد. در دیگ..ر کش..ورها نی..ز۲۰۱۶). سوئیس در سال ۱۰۰مطرح شده است (
پیشنهاد مشابهی از طرف کمیته های پارلمانی مطرح شده است. اح..زاب سیاس..ی متع..ددی ای..ن نظری..ه را در مانیفس..ت سیاسی اش..ان

). این نظریه گستره جهانی ی..افته و ب.ه ش.دت۱۰۱گنجانده اند و همچنین آزمایشات جدیدی در نامیبیا و هندوستان انجام شده است (
توسط گروه هایی در برزیل، آفریقای جنوبی، ایتالیا، آلمان و نیز یک شبکه بین المللی که در بیش از بیست کش..ور فع..الیت دارد تبلی..غ و

 ج..ان ت..ازه ای۲۰۰۸). جنبش برای برقراری یک درآمد پایه همگانی در مقیاس بین المللی ب..ار دیگ..ر در پ..ی بح..ران ۱۰۲ترویج می شود (
گرفته است و رژیم های ریاضت کش را در مقابل آن قرار داده است. 

مطالبه برای یک درآمد پایه در مقیاس بین المللی ابزاری است برای به چالش کشیدن نیروی مسلط. اگر چه امک..ان س..ازماندهی ب..رای
هر دو شکل ممکن، ویرانی آزادی و رهایی و یا بنا نهادن جامعه پسا کار باز و وجود دارد - ابهامی که موجب شده تعداد زی.ادی ب.ه غل.ط
هر دو امکان را با یکدیگر قاطی کنند. بنابراین برای مطالبه درآمد پ.ایه همگ..انی در مقی..اس بین الملل..ی س.ه ف.اکتور کلی..دی بای.د ب.دقت
فرمولبندی و توضیح داده شوند که این مطالبه مضمون، معنای و هدف واقعی خود را در بر داشته باشد: درآمد پایه همگانی باید مبلغ..ی
کافی باشد که هر شخص بتواند با آن زندگی کن.د. پرداخ.ت درآم.د پ.ایه بای.د در مقی.اس بین الملل..ی باش.د. بای.د ب.ه ش.هروندان ب.دون
هیچگونه پیش شرطی پرداخته شود؛ این درآمد باید مکمل امکانات دولت رفاه باشد، نه جایگزین آن. نکته اول به اندازه ک..افی روش..ن
 در کش..ورها و من..اطق

 
است: درآمد پایه باید یک درآمد مادی کافی برای گذران زندگی در اختیار همه قرار ده..د. می..زان دقی..ق آن قطع..ا

مختلف متفاوت خواهد بود، ولی به توجه به آمار و داده های موجود براحتی می توان میزان آن را معین کرد. این ریس..ک وج..ود دارد ک..ه
چنانچه میزان آن بسیار کم در نظر گرفته شود، درآمد پایه به یارانه ای دولتی به حوزه کسب و کار تبدیل شود. بعلوه وضع درآم..د پ..ایه
همگانی باید در مقیاس بین المللی باشد و بدون هیچگونه قید و شرطی به هر شهروند پرداخت ش.ود. از آن ج.ایی ک.ه هیچگ.ونه اب.زار
آزمایش و یا راهکار دیگری برای دریافت درآمد پایه وجود ن.دارد، پرداخ.ت چنی.ن مبلغ.ی بای.د ف.ارغ از ک.اراکتر سیس.تم انظب..اطی رف.اه

 این که اعطای بین المللی آن به همه شهروندان، آن ها را از انگ بدنامی دریافت کمک هزینه دول..تی۱۰۳سرمایه داری باشد (
 
). مضافا



رها می کند، چرا که همه افراد جامعه چنین پولی را دریافت می کنند. همان گونه که ما در فص..ل چه..ارم بح..ث کردی..م، فراخ..وان ب..رای
"جهانی بودن" درآمد پایه استمرار آن را در مقابل هرگونه تهی کردن معنای آن از طریق کاربرد محدود درآم.د پ.ایه تض.مین می کن.د (در
رابطه با موقعیت افراد بعنوان شهروند، مهاجر و یا زندانی). مطالبه جهانی بودن زمینه مستحکم و پایه ای را برای استمرار مبارزه برای
گسترش قلمرو و مقیاس درآمد پایه ایجاد می کند. در خاتمه، درآمد پایه باید تکمیل کننده امکانات رفاه دولتی باشد. اس..تدلل مح..افظه
کاران در مورد درآمد پایه – که باید به هر قیمت از آن پرهیز کرد – این است که درآمد پایه باید جایگزین امکانات خدمات رفاهی دول..ت از
رداری ب..رای بازاری..ابی خواه..د ش..د و طریق فراهم آوردن یک مبلغ معینی از پول برای هر فرد باشد. در این سناریو، درآمد پایه تنها به بر
خدمات رفاه دولتی را به بخش خصوصی منتقل خواهد کرد. درآمد پ.ایه بای..د رفت.ار و ک.ارکرد اساس.ی خ.ود را ب.ا ایج..اد بازاره.ای جدی.د
گسترش دهد، بجای این که تحت قیومت و کجراهه نئولیبرالیسم قرار گی.رد. برعک.س ط.رح مط..البه درآم.د پ.ایه همگ.انی در ای.ن ج.ا

). ۱۰۴بعنوان مکملی برای جان تازه بخشیدن به دولت رفاه صورت گرفته است (
برپایه استدلهای اخلقی و تحقیقات تجربی، دلئل متعددی در حمایت از یک درآمد پایه همگانی موج..ود اس..ت: ک..اهش فق..ر، بهب..ود
سلمت عامه و کاهش هزینه های درمانی، کاستن از میزان رها کردن تحصیلت در دوره متوسطه، کاهش آل.ودگی ب.ه بیم.اری ج.رم و

).۱۰۵جنایت، فراهم شدن اوقات فراغت بیشتر جهت با خ..انواده ب..ودن و معاش.رت ب..ا دوس..تان و ب..الخره بوروکراس.ی کم.تر دول..تی (
مطالبه درآمد پ..ایه همگ.انی، بس.ته ب.ه ای.ن ک.ه چگ.ونه عرض.ه ش.ود، دارای ظرفی.ت جل.ب حم.ایت هم.ه طیف ه..ای سیاس.ی، از جمل.ه
 در چنی..ن

 
آزادیخواهان، محافظه کاران، آنارشیست ها، مارکسیست ها، فمینیست ها و طیف های دیگ..ر اس..ت. ت..وان ای..ن مط..البه بخش..ا

). بهرحال، برای اهداف ما، اهمیت درآمد پایه همگ..انی۱۰۶ابهامی نهفته است، که توان بسیج حمایت گسترده از آن را پدید می آورد (
بعنوان یک مطالبه در چهار فاکتور کلیدی بهم پیوسته نهفته است. 

اولین نکته  قابل تأکید این است که مطالبه یک درآمد پایه همگانی تنها یک خواسته اقتص..ادی نب.وده، بلک.ه مط..البه ای ب.رای ی.ک تغیی.ر
سیاسی است. اغلب چنین تصور می شود که این مطالبه تنها شکلی از بازتقسیم ثروت از ثروتمندان به فق.را، ی.ا ای.ن ک.ه تنه..ا اق.دامی
برای حفظ رشد اقتصادی و ایجاد تحرک در تقاضای مصرف کنندگان است. از این منظر، برق.راری ی.ک درآم.د پ.ایه همگ.انی تنه.ا ی.ک
اعتبارنامه بی عیب و نقص رفرمیستی با کمی سیستم مالیاتی پیشرفته تر قاب..ل س..تایش خواه..د ب..ود. در ح..الی ک.ه اهمی.ت واقع..ی ای..ن
مطالبه در این است که عدم توازن قدرتی را که در شرایط کن.ونی بی.ن ک.ار و س..رمایه وج.ود دارد را انک.ار می کن.د و خواه..ان تغیی..ر آن
است. همان گونه که ما در بحث جمعیت مازاد مشاهده کردیم، پرولتاریا با ج..دائی آن از اب..زار تولی.د و وس.یله معیش.ت تعری.ف ش.د. در
نتیجه پرولتاریا ناچار شد که کار خود را در بازار کار بفروشد تا بتواند درآمد لزم برای گذران زندگی را بدس..ت آورد. خوش ش..انس ترین
افراد در بین ما این وقت آزاد را داشتند که "کدام" کار را انتخاب کنند، اما تنها تعداد محدودی از ما دارای این ظرفیت و توان بودند که
کاری "انتخاب نکنند". مقرر کردن درآمد پایه همگانی چنین وضعیتی را می تواند از طریق عرضه امرار معاش به پرولتاریا ب..دون وابس..ته

). بعبارت دیگر، کارگران این حق انتخاب را خواهند داشت که آیا تن به قبول هرکاری بدهند ی..ا ن..ه؟۱۰۷بودن آن ها به کار، تغییر دهد (
(اقتصاد نئوکلسیک به اشکال گوناگون در حرف ادعا می کند ک.ه در تلش اس.ت ک..ه گزین.ش ک.ار دلبخ..واهی اس.ت). بن..ابراین مق.رر
 کالئی بودن ک.ار را ملغ.ی

 
کردن یک درآمد پایه همگانی جنبه اجباری بودن تن دادن به هرگونه کار دستمزدی را از بین می برد، و بخشا

کرده و به تبع آن رابطه  سیاسی بین کار و سرمایه را دگرگون می کند. 

چنین تغییری که کار را به جای امری اجباری به گ.زینه ای دلبخ..واه تب.دیل می کن.د؛ پی آم.دهای قاب.ل ت.وجهی خواه.د داش.ت. در درج.ه
نخست، با بهبود در کسادی بازار کار قدرت طبقاتی را افزایش می دهد. جمعیت مازاد نشان داده زمانی که بازار ک.ار کس.اد اس.ت، چ.ه

). برعک..س۱۰۸اتفاقی می افتد: دستمزدها سقوط می کنند، دست کارفرمایان در به خواری و ذلت کشاندن ک..ارگران ب..از خواه..د ش..د (
ر رونق و قوی است، کارگران امتیازات سیاسی طل.ب می کنن..د. اقتص..اددان میش.ل کلچ..ی م.دت ها پی.ش ب.ه چنی..ن وقتی که بازار کار پر

). اگ..ر۱۰۹موردی اقرار و چنین استدلل کرد که چنین وضعیتی نشان می دهد که باید در مقابل اشتغال کامل در هر قدم مقاومت کرد (
هر کارگر مشغول کار باشد، خطر اخراج اهمیت خود را برای او از دست خواهد داد که این موجب تضعیف انظباط کاری کارگر می شود.
کارهای بیشتری در بیرون وجود دارد، و بدین ترتیب کارگران دست بال را خواهن..د گرف..ت و س..رمایه ق..درت سیاس..ی خ..ود را از دس..ت
خواهد داد. چنین دینامیسمی در مورد مقرر کردن یک درآم.د پ.ایه همگ.انی نی.ز عم.ل می کن.د: ب.ا ح.ذف وابس..تگی ب.ه ک.ار دس.تمزدی،
کارگران کنترل میزان نیروی کاری را که باید عرضه شود خود در اختیار خواهند گرفت که موجب افزای..ش قاب..ل ت..وجه ق..درت آن ه..ا در
بازار کار خواهد شد. قدرت طبقاتی به اشکال متنوع دیگری نیز تقویت خواهد شد. فراخوان برای اعتصاب آس..ان تر خواه..د ش..د، چ..را
که کارگر دیگر نگرانی در مورد از دست دادن درآمد و تهی شدن صندوق حمایت مالی اعتصاب نخواهد ب..ود. م..دت زم..ان ک..ار هرک..س
برای دریافت دستمزد را می توان با خواست خود کارگر تغییر و اصلح کرد. زمان فراغت حاصل شده می تواند صرف ایجاد انجمن ه..ا و
فعالیت سیاسی گردد. این امکان برای هر کس بوج..ود خواه..د آم.د ک.ه ک..ارش را س..بک کن..د. ب..ا آس.ودگی در مق..ابله ب.ا فش..ار دائم..ی



نئولیبرالیسم از او حمایت خواهد شد. چتر درآمد پایه همگانی موجب کاهش دل نگرانی و تشویشی که کار و بیک..اری او را اح..اطه ک..رده
). علوه براین، مطالبه برای وضع یک درآمد پایه همگانی خواسته های شاغلین، بیکاران، کارگران نیم.ه وق.ت،۱۱۰است، خواهد شد (

). ای.ن مط.البه بی.ان کنن.ده من.افع۱۱۱کارگران مهاجر، کارگران فصلی، دانشجویان و معلولین را همگ.را و ب.ا یک.دیگر ترکی.ب می کن.د (
مشترک بین این گروه ها گشته و گرایش مردمی را در بین آنان موجب خواهد شد که برای رسیدن به آن بسیج شوند. 

دومین ویژگی مرتبط با مطالبه یک درآمد پایه همگانی ای.ن اس.ت ک.ه مش.قت ک.ار و بیک.اری را از ی.ک س.طح ن.اامنی ب.ه س.طح انعط.اف
داوطلبانه تغییر می دهد. اغلب فراموش می شود که فشار اولیه برای گریز از سنت کار تمام وقت فوردیست که بزور تحمیل ش.ده ب.ود،

 یک شغل، در ترکیب با خس.ته۵ تا ۹). بسختی بتوان گف که تکرار هر روزه ۱۱۲برای ساعات کاری انعطاف پذیر، از طرف کارگران بود (
کننده بودن بیشتر حرفه ها، در دراز مدت چشم انداز جذابی در طول عمر یک انسان خواهد بود. تقاضای کارهای مراقبتی و درمانی نیز
همچنین اغلب نیازمند یک رویکرد انعطاف پذیر است، ک.ه ای.ن نی.ز م.وجب تض.عیف ج.ذبه کاره.ای س.نتی می ش.ود. م.ارکس خ.ود نی.ز
مشتاقانه آرزوی جنبه انعطاف پذیری که ادعای معروف او از کمونیسم است، بود: "این امکان را برای من بوجود آورد که امروز یک ک..ار
انجام دهم و فردا کاری دیگر. صبح به شکار بپردازم، بعدازظهر به ماهیگیری، به گله ه..ا و رمه ه.ایم در غ.روب رس.یدگی کن.م و بع.د از
 همانگونه که دل ام می خواهد، بدون این که هرگز یک شکارچی، ماهیگیر، چوپان و یا منتقد بشوم (

 
شام به انتقاد کردن بپردازم. دقیقا

). با شناخت و توجه به پیشینه این آرزوها برای انعطاف پذیری کار بود که سرمایه این آرزوه..ا را مثل..ه ک..رد و آن ه..ا را ب..رای بوج..ود۱۱۳
آوردن شکل جدیدی از استثمار بخدمت گرفت. امروز معنای کار انعطاف پذیر تنها خود را در اشکالی از کاره.ای غیرایمن..ی، ن.امطمئن و
سخت نشان می دهد، تا آزادی. مقرر کردن یک درآمد پایه همگانی پاسخی به این عمومیت یافتن سختی و شدت کار اس..ت و آن را از

وضعیتی ترسناک به وضعیتی که آزادی و رهایی باشد، باز می گرداند. 

سوم، یک درآمد پایه همگانی باید خواستار بازنگری ارزش گذاری حرفه های مختل.ف باش.د. ب.ا ت.وجه ب.ه ای.ن ک.ه ک.ارگران دیگ.ر نبای.د
مجبور  به قبول یک کار باشند، و به جای آن براحتی می توانند از قبول حرفه ای ک.ه دس.تمزد ک.م دارد، نی..روی زی..ادی می گی.رد، مزای..ای
کمی دارد و یا پست و ناامید کننده اند سر باز زنند، بعید بنظر می رسد که تح.ت ی.ک برن.امه درآم.د پ..ایه همگ.انی اف.راد زی.ادی خواه.ان
انجام کارهایی با دستمزد پائین که اغلب کثیف و تخریب کننده اعتماد بنفس اند باشند. با توجه ب.ه ای.ن ن.تیجه، بای.د چنی.ن بش.ود ک.ه
ر مخاطره خسته کننده و غیر جذاب دستمزد بهتری داشته باشند و حرفه های جالب، فرح بخش و جذاب درآمد کم..تر ب..الیی کارهای پر

 "سودآوری آن" (
 
). حاصل این۱۱۴داشته باشند. بعبارت دیگر، ماهیت و مضمون کار باید معیار ارزش گذاری آن باشد، نه این که صرفا

تغییر ارزش گذاری به معناست که بال رفتن دستمزد کارهای بد، انگیزه ای برای اتوماتیک کردن آن ها خواهد شد. بنابراین مقرر کردن
یک درآمد پایه همگانی با طرح خواسته اتوماسیون یک گره ب.ازخورد مثب.ت را ف.رم می ده.د. از س.وی دیگ.ر درآم.د پ.ایه ن.ه تنه.ا ارزش
ج..رت و بی.ش از ه..ر چی..ز

ر
کارهای بد را دگرگون می کند، بلکه همچنین بگونه ای ما را به سمت شناساندن و پرتو افکنی ب.ه کاره..ای بی ا

کارهای مراقبتی و نگهداری رهنمون می کند. بعلوه این مطالبه در همان مسیر و به همان گونه خواهان رسمیت یافتن تعیی..ن دس..تمزد
برای کارهای خانگی و سیاسی کردن خانه داری و کار در خانه زنان است. درآمد پایه همگانی همچنین این برخورد عم..ومی را ک..ه هم..ه
ما مسئول بازتولید آن در اجتماع هستیم را به امری سیاسی تبدیل می کند: از یک کار غیررسمی به یک کار رسمی، از کار خانگی به یک
کار اجتماعی و عمومی، از یک کار فردی به یک کار جمعی. مولد ب.ودن ک.ار دیگ.ر، آن گ.ونه ک.ه در ت.رم مارکسیس..تی و ی..ا نئوکلس..یک

). با توجه به این ک..ه۱۱۵سنتی تعریف شده است، در مرکز توجه نیست، بلکه بعبارت بهتر سودمند بودن کار کاتاگوری عمومی است (
). با اقرار و قبول ای..ن ام..ر، مق..رر۱۱۶همه ما به تولید و باز تولید سرمایه داری کمک می کنیم، فعالیت ما مستحق پاداش مناسب است (

). همه مرزبندهای تن..وع۱۱۷کردن درآمد پایه همگانی گذار از دستمزد براساس قابلیت و توانایی به پاداش بر پایه نیاز را بیان می کند (
ژنتیکی، تاریخی و اجتماعی که تلش و معیاری در جهت تضعیف ارزش فرد اند در این جا رد می شوند و به ج.ای آن م.ردم تنه.ا بخ.اطر

مردم بودن اشان ارزش مند خواهند بود. 

در نهایت مقرر کردن یک درآمد پایه همگانی در اساس یک پیشنهاد فمینیستی است. این پیشنهاد به تقسیمات جنس..یتی در ب..ازار ک..ار
اعتناء نمی کند و بر پاره ای از تبعیض های دولت های رفاه ملی سنتی که مبتنی بر تفکر م.رد ن.ان آور خ..انه اس.ت، خ.ط بطلن کش..یده و

). بهمین شکل، درآمد پایه همگانی مشارکت کارگران خانه (کار خانگی) را در باز تولید اجتماعی برس..میت۱۱۸آن ها را برطرف می کند (
شناخته و بر این اساس برای آن ها درآمدی معین می کند. استقلل مالی که از برقراری درآمد پایه بوجود می آید، همچنین برای توسعه
آزادی ترکیبی زن..ان نی..ز حی..اتی اس.ت. چنی.ن اس..تقللی آن ه.ا را ق.ادر می س.ازد ک.ه ب.ا تجرب..ه متف.اوت دیگ.ری از زن.دگی خ..انوادگی و

). استقلل مالی۱۱۹ساختارهای جمعی که دیگر متعهد و وابسته به مدل های خصوصی شده هسته خانواده نیستند را از سر بگذرانند (
می تواند موجب باز تنظیم روابط صمیمانه باشد: یکی از یافته های غیرمترقبه تجربه با درآمد پایه همگانی می توان..د ای..ن باش..د ک..ه ن..رخ



). مفسرین محافظه کار این موضوع را بعنوان حکمی در جهت اثبات غیراخلقی بودن ای.ن مط..البه عل.م۱۲۹رشد طلق افزایش یابد (
کرده اند. اما نرخ بالی طلق براحتی توضیح دهنده این است که زنان از امکان.ات م.الی بدس.ت آم.ده به.ره می گیرن.د ک.ه ی.ک رابط.ه

). بنابراین یک درآمد پایه همگانی راحت تر می تواند واقعی کردن تجربه ساختار خ.انوادگی را ممک.ن۱۲۱زناشویی ناکارآمد را رها کنند (
سازد. امکان و اشکال متفاوتی از مراقبت از فرزندان و آسان تر کردن دگرگونی تقسیمات جنس..ییتی ک..ار فراه..م آورد. بعلوه ب..رخلف

، مطالبه برای یک درآمد پایه همگانی نوی..د دهن..ده دره.م شکس..تن رابط..ه دس..تمزدی،۱۹۷۰مطالبه "دستمزد برای کار در خانه" در دهه 
بجای تقویت آن است. 

مطالبه برای برقراری یک درآمد پایه همگانی اگرچه بنظر می رسد که یک رفرم اقتصادی است، ولی پی آمدهای سیاسی آن قابل ت..وجه
است. این مطالبه شدت و سختی کار را تغییر می دهد، کار کردن در حوزه فعالیت اجتماعی و خانگی را ب.ه رس.میت می شناس.د، بس.یج
نیروهای طبق..اتی را آس..ان تر می کن.د، و نی..ز امک..ان و فض..ای تجرب..ه ک..ردن چگ.ونگی س..ازماندهی تش..کل های عم.ومی و خ..انوادگی و
انجمن ها را گسترش می دهد. این مطالبه نوعی مکانیسم بازتوزیع است که روابط تولیدی را تغییر می دهد. مکانیس..م اقتص..ادی اس..ت
که سیاست کار را دگرگون می کند. و در عرصه مبارزه طبقاتی چیز چندانی وجود ندارد که بتوان اشتغال کام..ل را از بیک..اری کام..ل تمی..ز
داد: هر دو این دو پدیده در ارتباط تنگاتنگی با بازار کار اند. قدرت کارگران را افزایش داده و شرایط را برای استثمار کارگران دش..وارتر
می کند. بیکاری عمومی مزایای بیشتری دارد که دیگر وابسته به تقسیمات جنسییتی کار در خانواده و اقتصاد رس..می نیس..ت، ک..ارگران
به روابط دستمزدی زنجیر نشده اند، کارگران این امکان را خواهند یافت که بر زندگی خود کنترل و خودگردانی داشته باشند. به اعتب..ار
همه این دلئلی که ذکر شد مطالبه کلسیک سوسیال دمکراسی ب..رای اش..تغال کام.ل بای..د ب.ا مط..البه ب..ا س.مت و س.وی بیک..اری کام.ل

جایگزین گردد. 

Beveridge Report
 توسط ویلیام بوریج، اقتصاددان، و برای حکومت۱۹۴۲گزارش بوریج، گزارشی در باره سیاست اجتماعی بریتانیا می باشد که در سال 

ائتلفی در زمان جنگ نوشته شد. بعد از جنگ این گزارش پایه سیاست رفاه اجتماعی بریتانیا را تشکیل داد. عنوان این گزارش "بیمه
 نتیجه عواملی مانن..د بیم..اری، بیک..اری ی..ا س.ن ب..ال

 
اجتماعی و خدمات متحد" بود. در این گزارش، بوریج با این استدلل که فقر عموما

بوده، سیستمی را پیشنهاد می کند که در آن به اشخاصی که چنین وضعیت نامساعدی را تجربه می کنند، اع..انه ای پرداخ..ت می ش..ود.
این اعانه بدون توجه به درآمد این افراد پرداخت می شود. – برگرفته از ویکیپدیا. 

Paul Krugman
 میلدی به خاطر تلش هایش در زمینه۲۰۰۸پل کروگمن: اقتصاددان، مقاله نویس، نویسنده و روشنفکر اهل آمریکا است. او در سال 

تجزیه و تحلیل چگونگی تأثیر مقیاس های اقتصادی بر الگوهای تجاری و مکان فعالیت های اقتصادی مفتخ.ر ب.ه دری.افت ج.ایزه نوب.ل
اقتصادی گردید. 

Martin Wolf
مارتین ولف: ژورنالیست بریتانیایی است ک.ه تمرک.زش ب.ر اقتص..اد اس.ت. او مش.اور و س.ر دبی..ر و رئی.س نظری.ه نویس.ی اقتص..ادی در

فایننشیال تایمز است. برگرفته از ویکیپدیا. 

Michal Kalecki 
)، اقتصاددان لهس..تانی، او در ط.ول فعالیت ه.ای ح.رفه اش در مدرس.ه اقتص..اد لن.دن، دانش..گاه کمبری.چ،۱۹۷۰ – ۱۸۹۹میشل کلچی (

آکسفورد و دانشکده اقتصاد ورشو کار کرد. او در عین حال مشاور اقتصادی دولت های لهس.تان، فرانس.ه، کوب.ا، اس.رائیل، مکزی.ک و
هندوستان بود. کلچی همچنین در مدیریت دپارتمان اقتصادی سازمان مل.ل متح.د در نیوی.ورک ک.ار ک.رد. او ب.ه یک.ی از برجس..ته ترین
اقتصاددانان قرن بیستم لقب گرفت است. وزن اهمیت نظرات او را نزدیک به نظرات کینز می دانند، با این تفاوت ک.ه او بان.دازه کین.ز

در کشورهای انگلیسی زبان شناخته شده نبود. 



 تنبل بودن حق

چه عواملی می توانند سد راه مقرر کردن یک درآمد پایه همگانی باشند؟ اگرچه مسئله تأمین منابع مالی ب.رای برق.راری ی.ک درآم.د پ.ایه
 به آس..انی می ت..وان من..ابع م..الی ای..ن

 
همگانی بنظر عظیم می رسند، اما قدر مسلم این است و بیشتر تحقیقات نشان می دهند که نس..بتا

پروژه را از طریق ترکیبی از کاهش برنامه های موازی و تکراری، افزایش مالیات ثروتمندان، مالیات بر ارث، مالیات بر مص..رف، مالی..ات
بر میزان آزاد سازی کربن، کاهش هزینه های نظ.امی، ک.اهش سوبس..ید (ی..ارانه) در ح.وزه ص..نایع و کش.اورزی و جل.وگیری از ف.رار در

). دشوارترین مانع در برقراری یک درآمد پایه همگانی – و همچنی.ن ج.امعه پس.ا ک.ار – اقتص..اد نیس.ت،۱۲۲پرداخت مالیات تأمین کرد (
بلکه سیاسی و فرهنگی است: سیاسی، زیرا نیروهایی که علیه این پروژه بسیج خواهند شد عظیم اند. فرهنگی، چ.را ک.ه اخلق ک.اری
ریشه عمیقی در هویت همه ما دارد. مانع سیاسی را ما در دو فصل آینده بررسی خواهیم کرد و در این جا تنها به مانع فرهنگی خ..واهیم

پرداخت. 

یکی از دشوارترین مسائل در پیاده سازی درآمد پایه همگانی و ساختمان یک جامعه پس..ا ک..ار غلب..ه ب..ر فش..ار فراگی..ر و ب..ه تس..لیم وادار
). در واقع، علت شکست تلش پیشین ایالت متحده آمریکا در پیاده س..ازی ی..ک درآم..د پ..ایه در درج..ه۱۲۳کردن اخلق کاری است (

). پیشنهاد مقرر کردن یک درآمد پایه همگ..انی اگ..ر چ..ه۱۲۴اول شکست در به چالش کشیدن اخلق کاری ملت و فقرا و بیکاران بود (
بیکاری را یک معضل ساختاری و نتیجه درک ضعیف افراد از اخلق کاری می دید، معهذا، زبان تنظی..م کنن..ده پیش..نهاد بن..وعی تفرق..ه و
تفاوت نوع نگاه مردمی که کار می کردند و آنان که از امکانات رفاهی استفاده می کردند را حفظ کرده بود، علیرغم این که هدف زدودن
و محو چنین تفرقه و برتری و رجحانی بود. سرانجام کارگران تهیدست چنین طرحی را بخاطر ترس از این که داغ ننگ دریافت کنن..ده
یارانه رفاه اجتماعی به آن ها زده نشود، رد کردند. تبعیضات نژادی نیز چنین مقاومتی را تقویت کرد، چرا ک.ه اس..تفاده از امکان..ات رف.اه
اجتماعی بعنوان مسئله سیاهان دیده می شد، سفیدان چندان وابسته به آن نبودند. نبود هویت طبقاتی مشترک بین کارگران تهیدست
و بیکاران – جمعیت مازاد – معنایش این بود که پایه اجتم..اعی مش.ترکی ب.رای ی.ک جنب.ش اجتم..اعی قاب.ل ت..وجه بنف.ع ی.ک درآم.د پ..ایه

). غلبه بر معضل اخلق کاری نیز به همین میزان در تلش برای بنا کردن جهان پس.ا ک.ار موض.وعی مرک.زی۱۲۵همگانی وجود ندارد (
خواهد بود. همانگونه که ما در فصل سوم مشاهده کردیم، نئولیبرالیسم شکلی از انگیزه را پدیدآورده که ما را ناچار می س..ازد ک..ه ک..ار و
هویت خود را بمثابه کالیی قابل رقابت عرضه کنیم. با نگاهی دقیق به چنین چرخه ای تصویری در برابر چش.مان م.ا بوج.ود می آی.د ک.ه
چنین انگیزه ای در ستیز با اعتماد بنفس و استقللی است که برای بن..ا ک.ردن ج.امعه پس.ا ک.ار لزم اس.ت، می باش..د. زن.دگی م.ا بط.ور
فزاینده ای در حوزه رقابت و خودآزمایی ساز و کار یافته و کار کردن به اصلی ترین راه برای رسیدن به این خودآزمایی تبدیل شده است

). کار، بدون توجه به این که چقدر تحقیر کننده و یا با دستمزد پائین و یا نامناسب باشد، یک نه.ایت مطل.وب اس.ت. ای..ن نه.ایت۱۲۶(
مطلوب بعنوان هدف و واژه آرامش روان احزاب سیاسی بزرگ و اتحادیه ها تبدیل ش..ده، و لف..اظی در م..ورد بازگردان..دن م..ردم ب..ه ک..ار،
اهمیت کار کردن همه افراد خانواده و محدود کردن امکانات رف..اه اجتم..اعی بگ..ونه ای ک.ه هم.واره "ک.ار ک..ردن به ص..رفه اس.ت"، ب..راه
افتاده. چنین نگاهی با تلش فرهنگی موازی درمی آمیزد که افراد بیکار را مورد لعن و نفری..ن ق..رار می ده..د. س..ر تی..تر ج..رائد بی ارزش
بودن استفاده از امکانات رفاه اجتماعی را فریاد می زنند، سریال های تلویزیونی احساسات تهیدستان را به تمسخر می کشند، و همواره
آمار ترسناکی از تقلب و فریبکاری و سوء استفاده از امکانات رفاه اجتماعی ارائه می دهند. کار به محور خودآزمایی همه ما تب.دیل ش.ده
است – تا حدی که وقتی نظریه کمتر کار کردن مطرح می شود، افراد بسیاری سئوال خواهند کرد "پس چکار کنیم؟" واقعیت این اس..ت
که بسیاری از مردم تصور این که یک زندگی با معنا در خارج از کار را غیر ممکن می دانند، نشان دهنده ای.ن اس.ت ک.ه اخلق ک.اری ت.ا

چه میزان فکر ما را آلوده کرده است. 

 در ارتباط با پروتستانیسم مطرح است، ول.ی واقعی.ت ای.ن اس.ت ک.ه ب.ه اط.اعت ک.ردن و ت.ن دادن ب.ه ک.ار در
 
گرچه اخلق کار معمول

). اخلق کاری ما را ملزم به فداکاری و تعهد هرکس را به ک..ار، ب..دون ت..وجه ب..ه م..اهیت آن، را۱۲۷بسیاری از ادیان اشاره شده است (
). اگرچه منشاء این نظریه در ادیان تضمینی برای۱۲۸نوعی تزکیه اخلقی می کند و کار سخت و خرحمالی ارزش معنوی پیدا می کند (

زندگی پس از مرگ بود، ولی بتدریج بدلیل تعلق خاطر سکولرها به بهترسازی زندگی زمینی، اخلق کاری جایگزین اجر زن..دگی پ..س از
مرگ شد. شکل بیشتر امروزی چنین الزامی در شخصیت لیبرال – انسانی نمود پیدا کرد، کار بعنوان عنص.ر مح.وری بی.ان شخص.یت و

). بدین ترتیب کار با هویت ما پیوند خ.ورده و تص.ویرگر تنه.ا وس.یله ب.رای خ..ود گردانی واقع.ی اس.ت (۱۲۹هویت ما تبدیل شده است (
). برای مثال، هرکس می داند که در یک مصاحبه برای استخدام، بدترین پاسخ به این پرسش ک.ه "چ.را ای.ن را می خ.واهی؟" ای.ن۱۳۰

است که بگویی "پول"، گرچه در واقع این خود کتمان حقیقت است و تن دادن به کارهای خ..دماتی ام..روزه به روش..نی بی..ان کنن..ده ای..ن



حقیقت است. در شریط فقدان معیارهای شفاف ارزش گذاری کارگران به جای آن خ..ود اج..رای به..ره وری از ک..ار را بعه..ده می گیرن..د –
وانمود می کنند که از کاراشان لذت می برند و یا لبخند می زنند، حتی زمانی که مشتری سر آن ها فریاد می زند. کار کردن تا دیر وقت ب..ه

). با شکلی که ام.روزه ک.ار۱۳۱نشانه ای از تعلق خاطر به کار تبدیل شده است، حتی اگر شکاف جنسییتی دستمزد را تداوم می بخشد (
در هویت ما تنیده شده است؛ برای غلبه بر اخلق کاری موجود لزم است که ما اول بر خود غلبه کنیم. 

در مرکز حمایت ایدئولوژیک از موضوع اخلق کاری یک نکته نهفته است و آن این که پاداش و اجر در پیوند با رنج و با آن تنیده است.
به هر سو که بنگری نیروی محرکه ای حضور دارد که مردم را به رنج بردن قبل از دریافت پاداش ترغیب می کند. القاب و صفت هایی که
به سمت بی خانمان ها و گدایان پرتاب می شوند، تشکر از خدمتگزاران، سیستم های پیچیده بوروکراسی راه انداخته اند که از آن به..ره
گیرند، تحمیل "کار جهت کسب تجربه" بدون دستمزد به بیکاران، تن.بیه سادیس..تی آن.انی ک.ه بنظ.ر می رس.د چی.زی مج.انی می گیرن.د
همگی افشاء کننده این حقیقت برای جامعه ماست که پاداشت نیازمند کار کردن و رنج بردن است. بنظر می رسد که رنج بردن، چه ب..ا
انگیزه مذهبی و چه با هدف سکولریسم یک حکم عبور ضروری اس.ت. م.ردم قب.ل از ای.ن ک.ه بتوانن.د دس.تمزدی دری.افت کنن.د، بای.د
مشقت کار را تحمل کنند. آن ها بای.د لی.اقت خ.ود را در مقاب.ل چش..مان س.رمایه ث.ابت کنن.د. ای.ن ش.یوه تفک.ر دارای بنیاده..ای آش.کار
تئولوژیک است که در آن رنج بردن نه تنها با معنا شمرده می شود، بلک..ه در حقیق..ت فرات..ر از آن، ی..ک وض..عیت و ح..الت فوق الع..اده ب..ا
ارزشی است. زندگی بدون رنج بیهوده و بی معنا بنظر می رسد. چنین درک و موضعی باید از جایگاه تاریخی و مقامی که انسان امروز در
آن قرار دارد، نقد و نفی شود. فشاری که رنج را با ارزش جلوه می دهد، شاید در شرایط و زمانی که فق..ر و بیم..اری و گرس..نگی عناص..ر
ضرور و دائمی زیست انسان ها بود، منطق کارکردی داشت. اما، امروز باید چنین منطقی را رد کرده و قبول کنیم که بس..یار فرات..ر از آن
مرحله رفته ایم که نیازمند به این باشیم که معنای ارزش را در رنج بردن بیان کنیم. کار و رنج و مشقتی که از پی آن می آی..د نبای..د م..ورد

ستایش قرار گیرد. 

بنابراین آن چه که لزم است یک رویکرد ضد هژمونی برای کار است: پروسه ای که باید نظریه ه..ای موج..ود در م..ورد رن.ج و مش..قت را
بعنوان پایه دستمزد و پاداشت را ارزش مطلوب و ضروری می داند را براندازد. رسانه ها نیز از هم اکنون موضع اشان تغییر کرده است و
امکانات برای جایگزینی یک درآمد پایه همگانی را نه تنها بعنوان یک راه ح..ل ممک..ن، بلک..ه فرات..ر از آن بمث..ابه گ..زینه ای ض..رور ب..رای
برخورد با معضل بیکاری حاصل از فنآوری می دانند. این گونه گرایش های مرتبط با هژمون بای.د تق.ویت گردن.د. هژم.ونی اخلق ک.اری
همچنین نیرویی در برابر زمینه های مادی تغییر اقتصاد است. سرمایه داری خواهان این است که مردم برای گذران زن..دگی ک..ار کنن..د،
در حالی که خود بگونه ای فزاینده قادر به ایج..اد فرص.ت اش.تغال ک.افی م.ورد نی..از نیس..ت. تن.ش بی.ن ارزش ه.ای اخلق ک.اری و ای.ن
تغییرات زمینه های مادی تنها به شدید تر شدن ضرورت بالقوه گذار سیس..تم می انجام..د. کن..ش در جه..ت ش..فاف س..اختن و ب..ه س..طح
کشاندن شدت کار و کمبود فرصت های شغلی بمثابه یک معضل سیاسی باید بگونه ای پیش ب.رده ش.ود ک.ه تولی.د گر حم.ایت از نظری.ه
یک جامعه پسا کار باشد (به همان گونه ای که جنبش اشغال کردن موجب بال بردن و جلب توجه نسبت به نابرابری اجتماعی ش..د و ی..ا

). ش.اید بت.وان۱۳۲به همان گونه که اعتراضات نسبت به فرار از پرداخت مالیات در بریتانیا موجب برجسته شدن این موضوع گردید (
گفت که ما نیز می ت.وانیم ب.ه نف.رت گس..ترده ای ک.ه در ح.ال حاض..ر نس.بت ب.ه پ.اره ای از کاره.ا وج.ود دارد تکی.ه کنی.م. هم.انگونه ک.ه
نئولیبرالیسم مسلط آرزوهای واقعی مردم را شناخت و بخدمت گرفت و موف.ق ش..د ک.ه اراده فع..ال واح..دی از آن ه..ا بوج..ود آورد، ی..ک
هژمون پسا کار نیز باید نیروی مؤثر و کارآیی خود را در آرزوهای مردم جستجو کند. طرح این تصور بگونه ای گسترده در افکار دیگران

 درص..د از۱۳که اخلق کاری به همان میزان احساسی که خود ما نسبت به کارمان داریم، تحقیرآمیز است. امروز در سرتاسر دنیا تنها 
). بیش..تر ک.ارگران خ.ود را تح.ت فش..ار س..نگینی از اس.ترس ک.ار احس..اس۱۳۳مردم اظهار می دارند که کار خود را ج..ذاب می دانن..د (

می کنند، بلحاظ فیزیکی تخریب شده، روانی تخلیه شده و اجتماعی خود را خسته و ناتوان احساس می کنند. ب..رای بخ..ش عظیم..ی از
مردم، کار هیچ معنا، رستگاری و رضایت خاطری را در بر ندارد – تنها وسیله ای برای پرداخت قبض ها و سررسیدها است. آن ه..ایی ک..ه
از بازار کار حذف شده اند، نباید مجبور باشند که برای شامل شدن در جامعه و نیروی کار و بازار کار مبارزه کنند. بلکه باید تلش کنند تا
شرایطی را برای بازتولید زندگی اشان در خارج کار فراهم کنند. معنای تغییر اجماع عمومی نسبت به اخلق کاری واکنش نش..ان دادن
هر روزه در همه سطوح و ترجمان این اهداف میان مدت به شعارها و الگوهای رفتاری و سرودهای روزانه است. تحقق این پروژه قبول
و تعهد انجام کاری اساسی و دشوار را در سازمان محل کار و مبارزات انتخاب..اتی طل.ب می کن.د – بس.یج احساس.ات و اش.تیاق و علق.ه
شدید مردم در واژگون کردن اخلق کاری مسلط را طلب می کند. موفقیت این تلش ها زمانی شفاف و روشن خواه..د ش..د ک..ه مب..احث
رسانه ها در مورد اتوماسیون از ابراز کردن ترس مبهم از دست رفتن شغل ها به جشن آزادی و رها ش..دن از خرحم..الی و خش..ونت ک..ار

تغییر یابد. 



قلمرو آزادی 

چپ قرن بیست و یکم باید مبارزه کند که محوریت کار در زندگی امروزی را به چالش بکشد. در پای..ان، دو گزین.ه پی.ش روی ماس.ت. ی..ا
). گزینه اول م..وقعیت و موض..ع خ..ود را در گرای..ش ب..ه۱۳۵تکریم و ستایش کردن از کار و طبقه کارگر و یا لغو و منسوخ کردن هر دو (

سیاست های مردمی و ارزش گذاری روی کار بیان می کند، کار مش.خص و ک.ار دس.تی. در ح.الی ک.ه گزین.ه دوم تنه.ا گزین.ه واقع.ی در
). همانگونه که در۱۳۶شرایط پسا سرمایه داری است. کار باید کمتر و رد شود و آزادی ترکیبی ما در طی چنین فرآیندی بنا نهاده شود (

این فصل توضیح داده شد، دست یافتن به این هدف متحقق شدن چهار مطالبه حداقل را طلب می کند: 
 - اتوماسیون کامل. ۱
 - کاهش روزهای کاری در هفته. ۲
 - تدارک برای مقرر کردن یک درآمد پایه همگانی در مقیاس بین المللی. ۳
 - کاهش و تغییر فرهنگ اخلق کاری. ۴

در حالی که هر یک از این پیشنهادها می توانند به تنهایی بعنوان یک هدف اتخاذ گردند، ولی قدرت واقع..ی آن ه..ا زم..انی خ..ود را نش..ان
خواهد داد که مجموعه آن ها در یک برنامه بهم پیوسته پیش برده شوند. این یک پروژه  اصلحات حاشیه ای آسان نخواهد ب..ود، بلک..ه
به طور کامل شکل دادن یک هژمون جدید برای رقابت و چالش با موقعیت نئولیبرالیسم و سوسیال دمکراسی امروز خواهد بود. مطالبه
اتوماسیون کامل امکان کاهش روزهای هفته کاری را تقویت می کند و بر ضرورت یک درآمد پایه ای همگانی در مقیاس بین المللی پرت..و
می افکند. کاهش روزهای کاری در هفته به تولید یک اقتصاد پایدار و تقویت قدرت طبقاتی کم..ک می کن..د. ی..ک درآم..د پ..ایه در مقی..اس
بین المللی موجب تقویت ظرفیت کاهش تعداد روزهای کار در هفته و گس..ترش ت..وان طبق..اتی ک..ارگران خواه.د ش.د. همچنی..ن م.وجب
ر رون..ق اس..ت و ش..رکت ها ب..رای شتاب بخشیدن به پروژه اتوماسیون کامل خواهد شد: با افزایش قدرت کارگران، زمانی که بازار کار پر

). نیروی ای..ن اه..داف در۱۳۷توسعه خود گرایش به استفاده بیشتر از ماشین رو می آورند، هزینه حاشیه ای کار افزایش خواهد یافت (
یکدیگر پژواک خواهد یافت و نیروی مشترک آن ها بیشتر و بزرگ تر خواهد شد. بدین ترتیب هژمونی پسا کار در براب..ر خط..ر رجع..ت ب..ه

). آرزو و۱۳۸گذشته مقاوم خواهد ش.د، و خ.الق ح.وزه ت.وده ای خواه.د ش.د ک.ه ب.رای ت.داوم آن م.ورد اس.تفاده ق.رار خواه.د گرف.ت (
جاه طلبی ما این است که آینده را از سرمایه داری باز پس بگیریم و جهان قرن بیست و یکم را آنگونه که خ..ود می خ..واهیم رق.م بزنی..م.
پول و زمان را که محور هر نوع آزادی واقعی اند را بوجود آوریم. بنابراین مبارزه سنتی که چپ با مطالبه اشتغال کامل درگی..ر آن اس..ت،
باید با نبردی برای بیکاری کامل جایگزین کرد. اما بگذارید همین جا روشن کنیم که هیچ راهک.ار تکنوکراتی..ک وج.ود ن..دارد و همچنی.ن
برای فرایازی به یک جهان پسا کاری نیز هیچ ضرورتی به آن وجود ندارد. مبارزه برای اتوماسیون کامل، کاهش روزهای ک.ار در هفت.ه،
پایان دادن به اخلق کاری و مقرر کردن یک درآمد پایه همگانی در مقیاس بین المللی مبارزات سیاسی ابت..دایی پ..ایه ای هس.تند. تص.ور
ر نهادی از پیشرفت است – درکی که هدف اش تبدیل تصور آینده به یک نیروی تاریخی فعال در امروز است. بر

ر
پسا کار تولید کننده درک ا

مبارزه ای از این دست پروژه ای است که چپ نیازمند است از افق فکری سیاس..ت های مردم..ی گ..ذر کن..د، نیروی..ش را بازس..ازی کن..د و
استراتژی گسترده ای برای تغییر را در پیش گیرد. این ها مسائلی هستند که ما حال به آن ها خواهیم پرداخت. 
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