
 

 

  

 
 

 

 

 به کار خالق یعبور از کار اجبار

 استندینگ یبا گا مصاحبه
  

 
 ی طاهره حصاریترجمه

 
 

ی درآمد پایه چه پردازی شما دربارهی کارتان آغاز کنم. نظریهمایلم با پرسشی کلی درباره مارتینا تازیولی:
( در precariatکاران یاا پریااریاا )ثبات( و ظهور بیprecarityکاری )تان در باب  بی ثباتارتباطی با تامالت

 مقام یک طبقه دارد؟  

ی جهاانی شاباه  1986ام. وقتای در سااتامبر کارده ی هر دو موضوع کار: من سالها دربارهاستندینگگای 
آمد. ایی بود که اقتصاد نولیبرالی و تاچریسم داشت به صحنه میرا تاسیس کردیم، دوره 1(BIENدرآمد پایه )

المللای آوردند و برای مان کاه در ساازمان بینپذیر کار فشار میها برای رسیدن به بازارهای انعطافین روالا
پذیر به معنای افزایش ناامنی برای کارگرها بود. متقاعد شده باودم کردم بازارهای کار انعطافمیکار فعالیت 

کند. به این ترتیب، من در ابتدا به دالیل که کل استراتژی نئولیبرالیسم نابرابری و ناامنی اقتصادی را تشدید می
امنیات بارای ماردم باه حمایات از درآماد پایاه اخالقیاتی، به دالیل اخالقی، و نیز به منظور دفااع از آزادی و 

 برآمدم.
پس رویارد من به موضوع درآمد پایه فلسفی بود، ولی در عین حال در بازارهای کار هم اشتغال داشتم، چون 

های ی اقتصاد کار بود و ]بر همین اساس[ و به این بااور رسایده باودم کاه بار اثار سیاساتام در زمینهتخصص
، از تعبیر پریااریا ]یاا 198۰ی تر پدید خواهد آمد. البته در آن زمان، یعنی در دههتاهای تاهنئولیبرالی جامعه
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ام کاه اتفاقاات به بعد پیوسته در این فاار باوده 199۰ی کردم، ولی از دههکاران[ استفاده نمیثباتی بیطبقه
بدانگوناه کاه در  2۰و 19ن جاری به واقع چیزی نیست مگر تاه تااه شادن سااختارهای طبقااتی قادیمی قار

چارچوب نظری مارکس مطرح شده بود. حاال دیگر یک طبقه ثروتمند در صدر داشتیم و یاک طبقاه حقاو  
تر بگیر دارای امنیت شغلی در وسط و البته در زیر این دو الیه نیز پرولتاریای قدیمی که پیوسته داشت کوچک

صاحبنظران کمر باه تززیاه و تحلیال آن  2۰و  19 ر قرنرفت )همان پرولتاریای صنعتی که دشد و آب میمی
بسته بودند(، و البته از آن طرف پریااریا در حال رشدکردن بود. مثل روز روشن باود کاه قارار اسات نااامنی 

 خیلی از مردم بیشتر شود.
اریا بودم و به ها قبل درگیر بحث در باب رشد پریانوشتم، از سال 2۰11را در سال  پریااریااگرچه من کتاب 

رآیناد بماد پایاه رسید یای از دالیل اصلی  این که از مردم توقع دارم هر چه بیشتر به حمایات از درآنظرم می
ام م باا تماد، آنهای پریااریای در حال رشد وجود داشته باشای پریااریا باشد. اگر یک طبقههمین رشد طبقه

ظاام مان داشاتن ناوعی نشود درک کرد که تنها راهها و مشاالتی که به همراه دارد، در این صورت میناامنی
ه با فت یااارچ. به این ترتیب، این دو ]مضمون[ در یک رهیاتضمین کنددرآمد پایه است که امنیت درآمد را 

 شوند.هم جمع می

ماد پایاه کاه درآ به این معناا -اید که درآمد پایه باید نامشروط باشدان گفتهت: شما در کتابمارتینا تازیولی
 گویم؟کاران فقیر باشد، باید به همه تعلق بگیرد. درست میثباتنباید فقط مختص بی

مناد رهی کاارگر قادیمی تاا حادودی از امنیات کاار به: بله، با این تفاوت که اعضای طبقهاستندینگگای 
. لاذا ا داشاتندای باثبات تمام وقت، حقاو  بازنشساتگی، دساتمزد نسابتا باثباات و مانناد اینهاهبودند.آنها شغل

زد ریاا دساتمتر از ترغیب پریااریاا باه ایان کاار باود. پریااکردن آنها به حمایت از درآمد پایه سختترغیب
ماین ت. باه هار نیسااندک و مشاغل ناامن دارد و از مزایای دولتی که قدری امنیت برایش فراهم کند برخورد
بینی رفته یشنم این پدالیل پریااریا بیشتر از پرولتاریای قدیمی مایل بوده از درآمد پایه حمایت کند و به گما

 دهد.رفته دارد درستی خودش را نشان می

نزلت نی بر مه مبتاید درآمد پایه باید نامشروط باشد و نتان گفته: همانطور که در کتابمارتینا تازیولی
در  موقت رسد و به طورشهروندی.آیا این حرف بدین معنی است که هر کس به عنوان مهاجر از راه می

 تواند درآمد پایه دریافت کند؟  کشور حضور دارد می
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شت که رط گذا: پرداخت درآمد پایه باید بدون قید و شرط باشد. به عبارت دیگر نباید شاستندینگگای 
ل کنم به دالییتی مثالً فالن کار یا بهمان کار باید صورت گیرد.گمان ممندی از مزایای دولبرای بهره

کشور  به این انونیقگرایانه باید در آمد پایه را به شهروندان ساکن معمولی و به مهاجرانی که به طور عمل
ه کالکی ه منگرایانه است برند بدهیم. این یک مالک عملآیند و کسانی که موقتاً در کشور ما به سر میمی

آمد در صویبرای تبای نداشته باشیم، هرگز از حمایت سیاسی مبنای فلسفی داشته باشد، ولی اگر چنین قاعده
ا پیش رسوم ری ضدمهاجرتی مهراسانههای بیگانهها استداللچون نئوفاشیست پایه برخوردار نخواهیم شد،

ای باز عهبه جام م. منرزوهای مهاجران غفلت کنیخواهند کشید. این بدان معنا نیست که ما باید از نیازها و آ
ه کشوری بهاجران قتی مباور دارم و به این که مردم باید از کرامت و حمایت برخوردار باشند. البته معتقدم و

مایت الزم حد و از ار کرآیند، نباید به طور خودکار و فوراً درآمد پایه دریافت کنند؛ باید باآنها خوب رفتمی
 هایی دیگر غیر از حمایت نظام درآمد پایه.ار شوند، اما حمایتهم برخود

ولت و دحوری : نقش دولت را در خصوص درآمد پایه چطور می بینید؟ با توجه به نقش ممارتینا تازیولی
طرح پایه م ی درآمدوابستگی شهروندان به دولت چه پاسخی برای انتقادی دارید که برخی مخالفان به نظریه

 کنند؟ می

ه کبینیم بکنم باید بازبینی کنیم و : از لحاظ فلسفی و از دیدگاه اقتصادی گمان میاستندینگگای 
ا حام دگی می ما که بر فرآیند زنمنظورمان از دولت چیست. بدیهی است دولت یعنی آن نهادهای جامعه

لیبرال حیط نئومیک  ی خلقرانند.آنچه در عصر نئولیبرال رخ داد این بود که دولت تبدیل شد به ابزاری برامی
 مستلزم ن امرتوان به آن اشاره کرد یای هم این است که ایفراگیر و از جمله چیزهای وحشتناکی که می

ء ی ماست. جزسازی امور مشترک و همه مواهب جمعی است، یعنی زمین و آبی که متعلق به همهخصوصی
ی این تیزهنید کرده است. طرفه این که در جزء زندگی خصوصی شده است. اینها همه حس ناامنی را تشد

، سودآوری ایهر سرمی نهادهایی که طرفداشود. دولت به واسطهکارها رفتار دولت نیز به مراتب قهرآمیزتر می
 ه دولتیبکنم که گسترد. بنابراین گمان میی خود را بر زندگی ما میسازی همه چیز هستند، سلطهو خصوصی

  متفاوت نیاز داریم.
امروزه نظام درآمد پایه راهی است برای  این که به مردم حس برخورداری از عدالت بدهیم، حس سهیم بودن 
درعواید جامعه، از ثروت موروثی گرفته تا هر چیز دیگر؛ نظام درآمد پایه ابزاری است برای این که مردم 

ی مراجع که تحت سلطه این حس -خواهانه دارندویژه آزادی جمهوریحس کنند آزادی شخصی و به
قدرت و متنفذان غیرپاسخگو نیستند. کافی نیست، ولی در جهت درستی جریان دارد، به مردم قدری حس 
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کنم دهد و همچنین حس امنیتی که آدم برای فعالیت نیاز دارد.گمان نمیخواهانه میداشتن آزادی جمهوری
مورد تمسخر « دولت در مقام پرستار بچه»با تعبیر کنیم که این روزها با پرداخت درآمد پایه چیزی خلق می

گیرد. به واقع برقراری نظام درآمد پایه در این برهه نوعی تنبیه دولت پدرساالر است و این دولت قرار می
کند و دهد که نیازهای ما را تعیین همان چیزی است که باید از آن هراس داشت. این دولت به خودش حق می

نبال برطرف کردن این نیازها باشیم. اگر هم پدرساالری این دولت را ناذیریم قهرآمیز بگوید چگونه به د
بندد. ما باید از اقتصاد رفتاری و از پدرساالری دولتی دوری کنیم تا مان میکند و کمر به مزازاتبرخورد می

های واقعی و انند اجتماعدولتی داشته باشیم که به مردم مزال آزادی داشتن بدهد، فضایی که در آن مردم بتو
 انسزام اجتماعی بیافرینند یا بازآفرینی کنند.

به  زا بلاهو مز کنم باید درآمد پایه را نه به چشم نوشدارو و نه به چشم یک حرکت سیاسی مستقلگمان می
ی ازآفرینبه ب خواه جدید بنگریم، به دید راهی جدید برای گفتن این که مادید جزئی از یک سیاست ترقی
امعه است. ج منار اصالً ی نئولیبرالیسم جامعه را از هم گسسته و ذره ذره کرده وجامعه نیاز داریم، چون پروژه

الشی است تمنتشر شد. این کتاب  2۰19که آگوست  تاراج امور مشترکاخیراً کتابی نوشتم تحت عنوان 
طور چین که از طریق نشان دادن اام از پریااریا و درآمد پایه، آنهم ی تحلیلبرای کامل کردن چرخه

اص خطور  اند و چطور این امور مشترک بهمان را به یغما بردهسازی امور مشترکشدن و خصوصیکاالیی
امور  باید ی جدیدی داشته باشیمخواهانهاند. اگر قرار است سیاست ترقیی مالی شدهی سرمایهمستعمره

 مشترک جامعه را بازپس بگیریم.

ئید انی بگویسندگداری شناختی و نوهای سرمایهی نظریه: اگر ممان است نظرتان را دربارهزیولیمارتینا تا
گر کنیم، حتی ایی ما ]ارزش[ تولید مکه معتقدند در اقتصاد پسافوردی ما همگی مولد ]ارزش[ هستیم، همه

ت به ری تفاوا قدبلی است که هایی نظیر کریستین مارازی و اندرو فاماگاام به اقتصاددانکار نانیم. اشاره
م توجیه د ارزشیی ما مولاند.آنها درآمد پایه را با گفتن این که در واقع همهی درآمد پایه نزدیک شدهمسئله
 یم.آنهاه باششود، حتی اگر به کار مزدی اشتغال نداشتکنند. ارزشی که از همااری اجتماعی ناشی میمی

آنها معنای  ید برایوم تولکنند، حتی اگر مفهما مولد ]ارزش[ هستیم توجیه میدرآمد پایه را با تاکید بر این که 
 تری داشته باشد.وسیع

ی این موضوع با اندرو فاماگالی گفتگو کردم. او دوست : طی سالیان من بارها دربارهاستندینگگای 
. ما گاهی اوقات در دانیدقدیمی و عزیز من است و به گمانم شما نظر او و نظر من را بسیار نزدیک می

کردیم ]در این استفاده می common-fareی ]به معنای رفاه[ از واژه welfareی هایمان به جای واژهبحث
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نشسته تا به امور  commonجزء  wel-fareی مرکب ی اخیر به جای جزء اول کلمهی نوساختهواژه
تر داری شناختی احتماالً بسیار انتزاعیی سرمایهکنم که ایدهمشترک و جمعی اشاره داشته باشد[. اما گمان می

دار از آن است که بسیاری از مردم بتوانندآن را درک کنند و تازه به نظرم تعبیر مولد بودن هم تعبیری مساله
ای و ارزش مصرفی. به نظرم انقالب فناورانه میزان توان برگشت به تمایز مارکسی میان ارزش مبادلهاست. می
ای ندارد. مثالً به همین کاری که من و ، یعنی کاری که هیچ ارزش مبادلهدهدنشده را افزایش میداختکار پر

آید. کنی، چیزی گیر من نمیتو در حال انزامش هستیم توجه کن: صد البته که تو چیزی به من پرداخت نمی
کار ما در خارج از محیط کار،  شویم.ما داریم هر روز  بیشتر و بیشتر درگیر انزام کارهای بدون مزد می

توانیم به آسانی این قبیل کارها را از شود، و با این که نمیخارج از زمان کار رسمی، هر روز بیشتر و بیشتر  می
های کاری که مالف به انزامش هستیم مزدی دانیم که خیلی صورتشده تفایک کنیم، میکار پرداخت

 ندارد. 
م به زاد کنیاید ایبکه از بودجه عمومی که -عموم درآمد پایه، یا به عبارتی، سهمپس از نظر من کل ماجرای 

ی رفاه معنا راهی است برای ادغام این -شود، همانطور که در کتاب جدیدم ترسیم کردممردم پرداخت می
به  ه در آنکداری امروزی، یعنی فضایی [ با ماهیت سرمایهcommom-fareعمومی مبتنی بر امور مشترک ]

رزش دی که ار زیای پریااریا باشی، باید کار زیادی انزام دهی که کار ]مزدی[ نیست،کاوبژه اگر در زمره
راهم فمزالی  باید ای ندارد. در عین حال اگر نظام درآمد پایه داشته باشیممصرفی دارد، ولی ارزش مبادله

دهیم نزام میریم این کاری که من و تو داکنیم تا مردم وقت بیشتری صرف کار اجتماعی  وکار مراقبتی و هم
موجب  ن نیزدهیم بیشتر احساس کنند که کارشان در اختیار خودشان است و ایبانند. به مردم مزال می

 وامنیت  دهد. اگر هیچشود، چون به آدم حس بنیادی امنیت داشتن میتقویت حس انسزام و معنای جامعه می
 شوند.تر میزیادی از مردم در برابر استثمار و سرکوب آسیب پذیر ینظام توزیعی نداشته باشیم، عده

در آرژانتین و  ni una menosهای فمنیستی مثل : نظر شما در مورد پیشنهادی که گروهمارتینا تازیولی
mon una di meno اند چیست؟ این که درآمدی برای خودساماندهی  در ایتالیا مطرح کرده

(selfdetermination)1 دهد تا کار بازتولید ای که درآمد پایه را بسط میدر نظرگرفته شود، ایده

                                                           
گیرد. با این حال هدف اولیه از شان تعلق میدرآمدی که به فرد فرد اعضای جامعه فارغ از جنسیت یا موقعیت شهروندی 1

های جنسی از کارهای اجباری الزم برای بازتولید اجتماعی از قبیل کارهای ها و اقلیتطرح چنین پیشنهادی آزاد کردن زن
زنان خانواده قلمداد « طبیعی»ماران و کودکان در خانه بوده که غالبا جزو وظایف خانه، پرستاری و مراقبت از سالمندان و بی
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تر، آیا شما معتقدید که امروزه معنای تولید باید بازتولید اجتماعی اجتماعی را نیز در بربگیرد. از این هم کلی
 را نیز در بر بگیرد؟

منیست فم. بدیهی است که من دانی خاص نمی: من تالیف خودم را در مورد این مسالهاستندینگگای 
شان های بالقوهناییا تواتهستم، زیرا آدم باید هواخواه برابری به هر معنایی باشد و سعی کند به همه مزال دهد 

د ردم پدیمی عموم گذر زمان و به واسطه ی ما عمدتاً درکنند. موضع من این است که ثروت جامعه را محقق
ز ایزاد دفاع ا برای ر برای سهیم بودن در تولید تاریخ داریم. انگیزه اصلی منی ما هم حقی برابآمده و همه

 ه همهیک صندو  بودجه عمومی در واقع حس عدالت اجتماعی است، صندوقی که از آن سهمی برابر ب
 اقبتصرف مر یشتریبی ابعاد بازتولید اجتماعی زمان سازد تا در همهپرداخت شود. این امر مردم را قادر می

ه ما مچنین بگذارد. هو پربار در اختیارمان می از همدیگر کنند و در ضمن زمان بیشتری برای کارهای خال 
ر نچه دکند تا در جهت تحقق اهداف زیست محیطی خود حرکت کنیم. به گمانم این قضیه با آکمک می

 مورد فمنیسم رادیاال گفتید همخوان است و بنابراین من با آن موافقم. 

های و کشور وتمندی اجرای درآمد پایه در کشورهای ثر: آیا به نظر شما طرز تلقی و نحوهینا تازیولیمارت
 رند وبه اصطالح در حال توسعه فر  دارد، یعنی کشورهایی که یک دولت رفاه کم و بیش موفق دا

 کشورهایی که چنین دولتی ندارند یا هنوز ندارند؟ 

تر است. زیرا در ظام درآمد پایه در کشورهای در حال توسعه راحت: از یک نظر برقراری ناستندینگگای 
های رفاه خبری نیست. من اخیراً گزارشی در این مورد به ی موجود در دولتاین کشورها از نهادهای پیچیده

های مختلف کشور پیشنهاد های آزمایشی هم برای بخشحزب کارگر ارائه کردم و ]بر مبنای آن[ برخی طرح
شود پیاده گردد، باید بعضی چیزها را ها در مناطقی که درآمد پایه ارائه میاگر بنا باشد این طرح کردیم.

ی رسوایی است، را براه انداخت مایه« اعتبار جهانی»کار حزب محافظه 2۰12جایگزین کرد. در بریتانیا سال 
یر دادن آن دشوار است و برای این کار کند. تغیتر مینظام افتضاحی است و اجرای نظام درآمد پایه را پیچیده

افتد. ما چند طرح آزمایشی در هند انزام دادیم و در آنزا به حمایت خیلی از نهادهای دولت مرکزی نیاز می
های رفاهی موجود را عوض کنیم. نتیزه این که شاهد ی نسبتا کمی ارائه کردیم، بدون ایناه نظامدرآمد پایه

                                                                                                                                                                                 

دهی به خود، ها و در نهایت به همه اعضای جامعه مجال بیشتری بدهد برای سامانتواند به زنشود. چنین درآمدی میمی
 گیری در موارد مذکور. اختیار عمل و تصمیم
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ام که اگر ما تحصیل، وضعیت زنان، وضعیت معلوالن و مانند اینها بودیم. مطمئنبهبود در تغذیه، سالمت، 
 آورد.چنین نظامی در منچستر یا کاالبریا  داشته باشیم نتایزی بسیار مشابه به بار می

الهام گرفته  1942گزارش من برای حزب کارگر تا حدی از ویلیام بوریج و گزارش رفاه اجتماعی او در سال 
ا چاره رهای بزرگ گوید این نظام برخی از مصیبتپردازد و میریج به توجیه نظام مدنظر خود میبود. بو
قول او  ه بر بهکند در غلبکرد نظام امنیت اجتماعی که ترویج میکند: تنبلی، نادانی و فالکت. او گمان میمی
دهم. بی خوب پیوند ی جامعهدهی درآمد پایه را به ایکنم ایدهها کمک خواهد کرد. من هم تالش میغول
ی یم. همههای خصوصی عظشان بدهیم عبارتند از نابرابری، ناامنی و بدهیهایی که امروزه باید شاستغول

امنیت  ی و عدمبرابرکند. تغییر فناورانه، خودکار شدن و هوش مصنوعی هم به نااینها استرس زیادی ایزاد می
ارد اوضاع دظرم ]ندام  میزان کار ما را کم کند یا جایگزین آن شود. به ککنم هیچزنند. گمان نمیدامن می

ناپذیر ملوع تحطوری پیش می رود که[ ما مزبوریم بیشتر کار کنیم نه کمتر و برای بیشتر مردم این موض
 است.

 ویمشیروز پمان کند تا در بحث عمومی راجع به در آمد پایه یای از چیزهای دیگری که ممان است کمک
ی کند لزم مبومی سرچشمه می گیرد ما را مجدی گرفتن تهدید انقراض است. انقراضی که از بحران زیست

نها انند ایمها  و شدن، دستااری میلپایان، کاالییی تولید محوری که فقط به رشد اقتصادی بیکه از آینده
ن توانیم ایمی م و فقط در صورتیهای زیست بومی وضع کنینظر دارد فاصله بگیریم. به گمان باید مالیات

یان در م طرح را اجرا کنیم که درآمدهای حاصله را منصفانه تقسیم کنیم. خطر دیگری که ممان است
ی ایهدر وضعیت سیاستمدران و نخبگان اجتماعی به همان اندازه مهم به نظر برسد تهدید نئوفاشیسم است.

ن ستمدراانگلستان و دونالد ترامپ در آمریاا، سیاهایی نظیر بوریس جانسون در ی شخصیتتحت سلطه
ه فاشیسم بباشند  داشتهنخواه باید از طریق درآمد پایه به مردم قدری امنیت بدهند. اکثر مردم اگر امنیت ترقی

 یم.آورند و این استداللی است که باید از آن در جناح چپ به طور موثرتر بهره بگیرروی می

هتی جایی در ین رهااید. اما آیا ی همگانی گفتهبخش طرح درآمد پایهز آثار رهایی:  شما امارتینا تازیولی
بقاتی طظ نظام  حافداری؟ آیا برقرای نظام درآمد پایه صرفاً داری است یا نهایتاً در خدمت سرمایهسرمایهضد

 موجود نیست؟

اش ن نظامی هر کس موقعیتبخش است. در چنی: به نظرم برقراری نظام درآمد پایه رهاییاستندینگگای 
کند، توان بیشتری برای نه گفتن و سرباز زدن از اطاعت پذیرتر میاو را در برابر ستم یا استثمار یا هر دو آسیب

تواند به خودی خود رهایی کامل را به ارمغان آورد. و زیر سلطه رفتن دارد. به نظرم هیچ سیاست خاصی نمی
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تر است. حرف بخشهای اجتماعی موجود رهاییی سیاستهمگانی از همه یولی به گمانم نظام درآمد پایه
تر بخشمن به کسانی که به طرح درآمد پایه انتقاد دارند این است که لطفاً سیاست دیگری نام ببرید که رهایی

در حالی  ی انواع پدرساالری ضدیت دارد،کنم که ماهیت درآمد پایه با همهتر. گمان میباشد، نه پدرساالرانه
شود در های اعانه یا امنیت اجتماعی که در ازای مشارکت مستقیم در کاری حاصل میکه بسیاری شال

ها استدالل اصلی این است که اگر فالن کار را بانید ما هم در عوض ترند. در این روالحقیقت پدرساالرانه
ها، به نظرم کل سنت فلسفی پشت این لدهیم و شما هم شاکر خواهید بود. برخالف این رواچیزی به شما می

 بخش و غیرپدرساالرانه است. حرکت برای برقراری نظام درآمد  پایه رهایی

ب چپ جذا جناح تواند هم برای جناح راست و هم برایی درآمد پایه می: به نظرتان ایدهمارتینا تازیولی
کاری به کار یبا ب تواند در مبارزهد یا میکنباشد؟ اگر چنین است آیا درآمد پایه نظام طبقاتی را حفظ می

 آید؟

 با د کامالً ین مورا: به نظر من تعبیر حق کارکردن در جهان بورژوایی معنایی ندارد و من در استندینگگای 
نصراف ا، حق دهد که آدم حق داشته باشد بگوید نهمارکس همداستانم. حق کار کردن فقط زمانی معنی می

ای داشته ی داشتن حق کار کردن این است که آدم درآمد پایهواهدش. پس الزمهخاز شغلی که آدم نمی
ای نیست. کردن ی ق کارباشد. این دو تناقضی با هم ندارند، الزم و ملزوم یادیگرند. اجبار به کار کردن با ح

ی تن بده بدان این که مزبور باشی بروی بیرون و شغلی دست و پا کنی که دوست نداری ولی از سر ناچاری
ر ی نزدیک، خطهشود حق کار کردن. و البته معتقد هم نیستم که اکنون یا در آیندای نمیچون ناامید شده
مروز ار جهان دهای شاغل ها وجود داشته باشد، چون کار برای انزام دادن بسیار است. تعداد آدمبیااری توده

 یگری درمان دزان زمان که فناوری هم از هر بیش از هر زمان دیگری در تاریخ است... آنهم درست در هم
 د.شته باشد نداتر است. پس معتقد نیستم که قرار است ناگهان کاری برای انزام دادن وجوتاریخ پیشرفته

انزام  دمان،کارهای بسیاری هست که ممان است بخواهیم انزام دهیم: مراقبت از یادیگر، جامعه  و خو
یر این ا درگکند نه این که آن را نابود کند. پس من خودم رکمک می کارهایی که بیشتر به محیط زیست

میلی، ی یا تحضرور کنم که در حال زائد شدن هستیم. در مقام انسان ما باید میزان کار، میزان کاربحث نمی
و کار  راغتزمان ف ند تارا کم کنیم. من کامالً طرفدار این موضع هستم؛ این روال باید مزالی برای ما فراهم ک

 حقیقی ما که همانا زمان فعالیت خالقانه ما باشد افزایش یابد.
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 ست. ( اBIENی جهانی درآمد پایه )دان بریتانیایی و یای از اعضای موسس شباهاقتصاد استندینگگای 
 ای است از:این مصاحبه ترجمه

https://www.radicalphilosophy.com/interview/from-forced-labour-to-

creative-work 

 
 

 
 

 

                                                           
1  https://basicincome.org/ 

، «اساتندینگعبور ار کاار اجبااری باه کاار خاصا، مصااحبه باا گاای » تازیولی، مارتینا. .، گایاستندینگ
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