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را منتشر  ييآزما بخت يتاز بل يدينوع جد ،يمل ييآزما شركت بخت رد،يباال بگ] 2008[ يكه بحران مال نياز ا شيماه پ چند
پوند در سال، به صورت ساالنه و  هزار 40 ردنب يبرا – ها بليتي  همه نيدر ب   بليت نتري گران –ي پوند 5 يها   بليت؛ كرد
برد  نيا«كرده است:  فيتوص ريرا به صورت ز فكر نيا ،ييآزما بخت هاي يباز ي توسعه ريمد »هوارد گرووز«عمر.  ي هيبق يبرا

  ». است يزندگ ي روزانه يكردن با دردسرها نرم  پنجه و دست شدن از ي راحتبه معن
. هر فروش خوبي داردهنوز نيز  2009سال  در آن ديجد ي بود و نسخه زيآم تيموفق، با وجود قيمت بااليش،   بليت نياانتشار 

توانم مراقب  ي(چگونه م تيكنم؟)، امن ي(تا چه مدت ممكن است زندگ زندگي – شود جاديا   بليت نياز ا يناش ديكه با ام يزيچ
 يزندگيك  كي يبرا درواقع رمزي – توانم انجام دهم؟) يمي چه كار تمغباشم؟) و اوقات فراغت (در اوقات فرا گرانيخودم و د

 نياز ا يكي كار ايآ كشد كه پيش ميپرسش مهم را اين  ،  بليت نيا ي مورد نظر سازندگان»روزانه يها دغدغه«بدون كار است. 
   ؟نيست ها دغدغه ي ديگر همه مياندغدغه در  نيتر بزرگ حتي ديشايا ؟ نيست ها دغدغه

است. همانند  تيخود واقعبردن در  ، دستكاربردن  زيرسؤال –قانون، زندان، آموزش  –هاي نهادي  درست مانند ديگر موجوديت
موجود وجود ندارد.  يلغو ساختارها اياصالح  اززدن  حرف يبرا »زمان خوب كي«گاه  چيه باًيقانون، زندان و آموزش، تقر

 غير از به ،همه يبرا ياقتصاد ياست. دستمزد، ضرورت يباارزش يابي، ارزدهد مينشان ي كه خود اين واژه كيدئولوژيا ي ملغمه
 حتيو  ياجتماع يعناصر هگره خورده است كه ب اي كنندهجيو گ دهيچيپ كيفياتبا » كار«ي است ول تياز جمعكوچكي  درصد

  .وظيفهاجتماع، رفتار و  ،ياجتماع گاهياپ ت،يچون هو عناصري دارند: ي اشارهمذهب شبه
ممكن  صورت نيتر به خشن يو اقتصاد ياخالق ،ياجتماع ي دهيچيعوامل پ نياز ا يبردار به دنبال بهره شهيهمها مثل 1 توري

 يزندگ از طريقِ تبديلانسان  ياز احساس واقع مسلكانه كلبي يِبردار كه به دنبال بهره »بزرگ ي جامعه«. درست مانند هستند
 – دولت ينيمأحذف نقش ت جه،و در نتي – و عمل داوطلبانه بوده است يدوست از نوع داريناپا اي ي به ملغمهو فرهنگ ياجتماع

 ،كند را تعهد مي» درروها كار رِيز  نه از ،كارگران«از  حمايتو  دهد قرار مي» خورها مفت«را در برابر » تالشگران«كارزار اخير كه 
براي نمونه، ( يونيزيتلو يكه شوها دهيا نيبودن. ا خوب يعني دنكر است كه كار يميقد ي دهيا نيطلبانه از ا فرصت تجهيزي

Fairy job motherو اگر شما تنها  ستا يو اخالق يشخص اي يناكام ،يكاريه بكنند، حاكي از آن است ك اش مي تي)، تقو
 خزيد،تان خواهد كار به آغوش د،يده رييتان را تغ نگرش اي ديخود شو ي سوار دوچرخه اي ديبرو شگاهيآرا د،يتر تالش كن سخت

  .تان انداخته باشد در آغوش شيرانديخ يكه خدا يمانند برگدرست 
 اان يكاريب ينه تنها روي، و شخص ياخالق يبه موضوع يو اقتصاد يساختار ،يجهان يكار از موضوع ي تبديلتالش برا تيواقع

 فاقد توانايي كارند،كه آشكارا  يحالدر اند،»2مهياي كار«شود  يكه فرض م ييها آن بربلكه  ثبات دارند كساني كه مشاغل بي
نه  ،ها مستمري كار وي  ادارهو  3مانند آتوس ييها توسط شركت يازكارافتادگناتواني و  يايدارد. سلب مزا يرانگريو يامدهايپ

كرد و به ها را هم دچار فقر  يليانجام نداد بلكه خ شد مهياي كار هستند، فرض ميكه  ياشتغال افراد يبرا يتنها كار خاص
واضح است كه  شود، يكار گرفته مه مردم ب كردن منكوب يبرا ياخالق يچماق وانكه كار به عن يهنگام خودكشي سوق داد.

 توان از مي كه پاداش نيبا ا[آنهم]  هاي دولت است، كاهش هزينهاشتغال واقعي مردم بسيار كمتر از الزامش به بر  تأثيرش
  .ي استفاده كرداسيس يبال سپر به عنوان اقشار نيرتريپذ بيآس

                                                           
1 Toryكار انگلستان  ؛ حزب محافظه  
2 fit to workگيرد. هدف  اي شغلي انجام مي كه براي اطمينان از توانايي فيزيكي فرد براي كاركردن و تقبل وظيفه اي ؛ ارزيابي پزشكي

ي مشخص برآيد يا نه. اين  تواند در شرايط حاكم بر محيط كار از پس آن وظيفه آن است كه از حيث پزشكي روشن شود آيا فرد مي
تواند  بگير به كاركردن را تأييد كنند دولت مي ها توانايي مستمري شود. اگر ارزيابي بگيران انجام مي ها به ويژه در قبال مستمري ارزيابي

 مستمري وي را قطع كند.
ها، از دسامبر  بگيران به كاركردن را بر عهده داشت. طبق گزارش ي ارزيابي پزشكي توانايي مستمري شركتي كه در انگلستان وظيفه 3

معرفي شده بودند و از همين رو مقرري  (fit to work)» مهياي كار«ي كه توسط آتوس نفر از كسان 2380، 2014تا فوريه  2011
اعالم كرد كه قرارداد خود با آتوس را لغو  2014كار انگلستان در مارچ  آنان به دست دولت قطع شده بود، جان باختند. دولت محافظه

 واهد كرد.هاي پزشكي را به شركت ديگري واگذار خ ي ارزيابي كند و وظيفه مي
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بر افراد ناتوان،  هاي] مؤثر عليه حذف [مستمريو  –ي كار اجبار – ايمزا افتيكار بدون مزد به عنوان شرط در هاي عليه نيكمپ
از ميان ديگر ، ها] حذف [مستمريافراد ناتوان با  ي و مبارزه يكار اجبار مي. تحراند كردهحكومت را برمال  يها پنهان طرح قتيحق

ي واداشتن مردم تالش برا اپنداشتن اين يا آن كار براي مردم ي  ي مناسبهينبت تيماه يرا به سو اي يتوجه مكرر و جد ،موارد
  .ايجاد كرده است ،داردي ندستمزد ايوجود ندارد يا كه  به شغلي

 به كارگران كارخانه در سراسر جهان مختصري پرداخت مبلغ تاها  خالق و رسانه عيدر صنا يكارآموز ـ از صورت نديكار ب ارزش
   .شودبرند تضعيف ميبوسيله كساني كه از آن سود مي ، تعمداًبوده است چنين شهيطور كه هم همان ـ
  

رسد زمان خوبي است كه اين سوال مطرح هاي زندگي تناسب دارند، به نظر ميكمتر با هزينهمزدها كمتر و  اما از آنجا كه دست
همه مقوالت زندگي مثل مسكن، غذا،  با ي نخواهد بود كه روزي كارفرمايان چيزي به كارگران خود نپردازند زيراآيا رويائ :شود

  شد. ديگري برخورد خواهد عجيبِي وشاك و مراقبت از كودكان به شيوهپ
 واقعيت«: رسد عجيب به نظر مي اريبس ، بازاركارتوصيف كرده 4طور كه جان النچستر همان ا،يتانياقتصاد بر يِكنون تيوضعدر 

در سه  .كرده است جاديا هاي شغلي فرصت طور رو به رشدي به ،اقتصادنوع  نياست كه ا نيمرموز و هرگز درك نشده ا براستي
 ي ركورد سه ماهه كي نيكرد. ا جاديشغل ا هزار 82 ايتانياقتصاد بر ،ياقتصاد كيارركود ت [دوره] در اواسطاكتبر،  قبل ازماه 
  ». دندار معنايي چيه باًيموضوع، تقر نيا ،ي متعارفاقتصاد منظرِاست. از  عالي

 ،ي خود ادامه دهندرويهها به  توريهستند؛ اگر  نييمزد پا با دست همراه وقت و مهين ،مشاغل نيا النچستر يها ادداشتي در
با  .همچنان حذف خواهند شد -دست باال را دارند ها زنان  آن كه در يمشاغل بخش عموم - تيامندرجاتي از  متضمنِ مشاغلِ

ماندن) را تضمين  (زنده تر چيزي خواهد بود كه بتواند بودن و كم تر كم ،انبهج همه يالزام وجود كيبه عنوان  اشتغال اين وجود
  .(معيشت) رسد به تأمين زندگي كند چه

تعرضات به افراد شاغل و  ،امتقارننيي اياز نظر جغرافي كاريب ،يشغل ناامني شيرم، افزاباالرفتن تو -پيش زمينه اما در برابر اين 
[جنبش]  در گفتگوها برخي. در حال رخ دادن استكند و به چه معناست،  يكه كار چه م نيا ي درباره جدلي - ايقطع مزا و كاريب

و  اندتمركز كرده چه معنايي داشته باشند،پساكار) ممكن است  اي( ضد كار  استيكه س ين مسئلها ي، رواستريت] اشغال [وال
[گاهي درآمد  و بدون ارزيابي  شده نيتضم 5يدرآمد شهروند كي يبلكه برا صرفاً بر روي دستمزدي براي زنده ماندنها نه  نيكمپ

  .هايي هستند نيز ناميده مي شود] در حال برداشتن گام basic incomeپايه يا 
آنچه كار معناي كه  گونههمان ياست ول زيناچ »بدون كار يزندگ«يي براي تأمين يك آزما در بخت شدن برنده شانس البته

هنگام براي  نيممكن است بهتر) 2013سال اكنون (شود،  يم  سخت يا ندهيفزا به شكل و  مبهم توامان بسيار، شود خوانده مي
طور كه  همانچه معنايي ممكن است داشته باشد.  ربدون كا يبه چه معناست و زندگ ست،يكار چ هك طرح اين پرسش باشد

: [تا زماني كه بتوانيم حكومت كه كند يمطرح م 6ي كارگري ي پرسشنامهبراخود  1880ي [سال] شنهاديپطرح ماركس در 
هاي استثمار  ي واقعيات و تبهكاري انگلستان تحقيق بزرگي درباره پادشاهيِ تقليد از حكومتجمهوري فرانسه را وادار كنيم تا به 

در اين كار  ميدواريما ام. ]داري انجام دهد، ما با وسايل ناچيزي كه در اختيار داريم خواهيم كوشيد تحقيقي را آغاز كنيم سرمايه
را  ييها يكامل، بدبخت آگاهيتوانند با  يم تنها خودشان دانند مي كهرا جلب كنيم؛ كساني  روستاها و هاهمه كارگران شهرحمايت 

 هايرنج درماني شفابخش براي بطور جديتوانند  يمي ـ اله تيمشمنجيان نه ـ ها  و تنها آن ندنيابازنما ،برند يها رنج م كه از آن
  فراهم آورند. ]داري[استثمار سرمايه كند را قرباني ميها  آنكه اي  ياجتماع

                                                           
  .»هاي خود نيست چرا كسي قادر به پرداخت بدهي«ي انگليسي و خالق كتاب  نويسنده 4
ن درآمد از منابع هايي كه به عنوا دريافت برشكلي از امنيت اجتماعي است كه طي آن تمامي شهروندان يا ساكنان يك كشور، عالوه  5

 كنند. هاي اجتماعي ديگر دريافت مي وجوهات نقدي از حكومت يا برخي از سازمانقيد و شرطي را از  طور منظم مقادير بي ديگر دارند، به
پرسش  100يستي بالغ بر منتشر شد شامل ل 1880آوريل  20ي سوسياليست فرانسه مورخ  مجله 4نامه كه در شماره  اين پرسش 6

 كار، دستمزدها و محيط كار.هاي غذا، محيط  هايي در مورد وعده ماركس از زيست كارگري است. پرسش كارل جزئي
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نند مااي با كار دارند يا نزديك آن هستند ، بهترين نقطه براي شروع ارتباط با كساني هست كه رابطهبه عبارت ديگر
  و كساني مانند آنها. هاشده استخدام

  
  

  اي است از: اين متن ترجمه
  

https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jan/03/world-without-work 
  

  است.» ِ كار ممكن است چگونه باشد؟  جهان بدون«عنوان اصلي مقاله، 
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