
 ززندگی پس اازز کارر

 
بريیگادد کاررگراانن بحثی رراا بيین ااکتيیويیست وو چهھرهه آآکاددميیک نيینا پاوورر وو ددوو عضو اازز  جو ليیتلر
(کهھ ترجيیح ددااددند نامشانن اافشا نشودد) ترتيیب دداادد. نيینا پاوورر ااخيیراا مشغولل نوشتن کتابی  سفيیداامضا

ااست. بريیگادد کاررگراانن سفيید اامضا کمپيینی ااست کهھ ددرر بريیتانيیا عليیهھ کاررهھھھایی رراايیگانن  ضِد کاررددررباررهه 
بدوونِن قراارردداادد شکل گرفتهھ تر مربوطط بهھ کارِر وو کاررآآموززیی ددرر صنايیع فرهھھھنگی وو هھھھمچنيین مسائل عامم

 ااست. 

 
هھھھايیتانن چطورر با اايین مشکالتت : مشکالتت ااصلی کارر ددرر ززمانن ما چيیست٬، وو شما ددرر پرووژژهھھھشجو ليیتلر
 شويید؟موااجهھ می

: ما با آآمارر باالیی بيیکارریی٬، اافزاايیش ووحشتناکِک کاررهھھھایی با مزدد خيیلی کم٬، ساعاتت کارر بيیشتر٬، کارر نيینا پاوورر
کشی اازز ززنداانيیانن وو ٬، بهھرهه ٬، باززاارر کارر ااستثماررشدهه٬، ووااررددااتت موااززییساعتی٬، کارر رراايیگانن وو کاررآآموززیی

ااست٬، مثل تمامم موضوعاتت بيیشمارر دديیگر ططرفف اايیم. ددرر عيین حالل٬، کارر بهھ لحاظظ فرهھھھنگی بتوااررهه شدهه
گويیند کارر پيیداا کرددنن فقط بهھ تغيیيیر نگرشش خوددتانن٬، کوتاهه کرددنن مويیتانن٬، هھھھایی تلويیزيیونی کهھ مداامم میبرنامهھ

هھھھا ددرر ووااقع کارر رراا بهھ يیک مسئوليیت فرددیی وو وو ااعتمادد بهھ نفستانن بستگی دداارردد. اايین لفاظظیتالشش بيیشتر٬، 
آآيیيید: گردديید٬، يیک شکست ااخالقی بهھ حسابب میکنند. ااگر شما شاغل نيیستيید يیا ددنبالل کارر نمیااخالقی بدلل می

اايین حرفهھا رراا تواانيیم بريید. میشما يیک چيیزیی اازز فردديیت کم دداارريید٬، بهھ وويیژهه ااگر اازز کمک ددوولتی بهھرهه می
کشيید ووقتی اايین هھھھمهھ بيیکارر دداارريیم؟ بهھتر نيیست اايینطورر جمعبندیی کنيیم: ااصال چراا خودِد کارر رراا بهھ پرسش می

بپذيیريیم کهھ کارر نکرددنن وو بيیروونن اازز محيیط کارر بوددنن براایی مرددمم ناسالم ااست؟ ااما سواالهھایی خيیلی جدیی می 
کردد. چراا نبايید آآنچهھ اامرووززهه کارر تلقی تواانن ددرر رراابطهھ با بيیگانگی وو ااستثمارر مرددمم ددرر محيیط کارر مطرحح 

بريیم؟ ما نيیازز دداارريیم شودد رراا بهھ پرسش بکشيیم٬، ددقيیقا بهھ خاططر هھھھميین شراايیط ددشواارریی کهھ ددرر آآنن بهھ سر میمی
 هھھھایی مختلف آآنن هھھھمزمانن فکر وو بحث کنيیم.کهھ ددررباررهه کارر وو تمامم جنبهھ

بردد فکر کنم. آآيیا شودد وو کسی کهھ اازز اايین ووضعيیت سودد میخوااهھھھم با عمق بيیشتریی بهھ آآنچهھ فرووختهھ میمی
کارریی کهھ اازز خودد بيیگانهھ «اازز کارر فکر کنيیم: بهھ بيیانن سنتِی ماررکسيیستی فرااتر تواانيیم بهھ فعاليیت اانسانی می
دددد کهھ ااشکالل مختلف کارر گرمن بهھ موضوعع کارر٬، بهھ بحثهھایی فميینيیستی برمی عالقهھ ؟ بخش عمدهه»نباشد

ددستمزدد مثل کارر رراايیگانن وو هھھھميیچنيین کمپيین  شوند؛ چطورر ددرر نسبت با توليید وو باززتوليیْد ااررززشگذاارریی می
هھھھایی کارريیابی بودد کهھ تا حدووددیی ماحصل تجربهھ کارریی من ددرر بنگاههززنن تک ساحتی . کتابب براایی کارر خانگی

ززددمم موقع باززاارريیابی تلفنی بايید صميیمی حرفف میددرر آآنهھا شاهھھھد ززنانهھ ساززیی کارر بوددمم. من ووااقعا اازز اايینکهھ 
هھھھایی فميینيیستهھایی ليیبراالل اايین ااست کهھ هھھھر چهھ ززنانن بيیشتریی شاغل باشند٬، ددرر متنفر بوددمم. يیکی اازز ااستداللل

نهھايیت بهھ نفع ما ااست: هھھھم براایی ااقتصادد خوبب ااست٬، هھھھم براایی ززنانن٬، براایی دديیدهه شدنن آآنهھا. ااما بهھ نظرمم بايید 
. ااگر کارر خودد بخشی اازز مشکل باشد چهھ؟ ااگر کارر کرددنن مشکالتِت آآشکارِر کارِر اازز اايین ااستداللل عبورر کنيیم

جنسيیت يیافتهھ رراا برططرفف نکند چهھ؟ ددرر کنارر اايین موضوعاتت هھھھمچنيین بايید بهھ اايین فکر کنيیم کهھ مسائل مربوطط 
بهھ سرپرستی وو مرااقبت اازز کوددکانن توسط کاررفرماهھھھا حل نخوااهھھھند شد٬، چونن آآنهھا هھھھيیچ منفعتی ددرر برططرفف 

 اايین مسائل ندااررند.کرددنن 

بريیگادد کاررگراانن سفيید اامضا (بکس) گرووهھھھی ااست عمدتاً متشکل اازز کاررگراانن فرهھھھنگی وو آآموززشی  :1بکس
ووضع کاررگراانن شکل گرفتهھ ااست. اايین گرووهه اازز ددلل کالکتيیو هھھھويیج بهھ  ثباتی کهھ حولل مسائل مربوطط بهھ بی



الب کاررآآموززیی بودد. ما هھھھنوزز هھھھم ددستانن بيیروونن آآمدهه کهھ بيیشتر ددررگيیر موضوعع کارر رراايیگانن بهھ وويیژهه ددرر ق
مند رراا ددرر ددررگيیر آآنن مسائل هھھھستيیم٬، چونن نقطهھی ضعف مهھمی هھھھستند٬، ااما تالشش کردديیم کهھ مشکالتت نظامم

ددرر موسسهھ » ثباتیددااددگاهه خلق ددررباررهه بی«مقيیاسی بزررگتر خطابب قراارر ددهھھھيیم. ما کاررمانن رراا ددوو سالل پيیش با 
تدااررکک دديیدهه بودد » فصل ناررضايیتی«اایی با عنواانن امهھ) شرووعع کردديیم کهھ ددرر آآنن ززمانن برنICAهھھھنر معاصر (

سازز بودد٬، چونن ددرر ميیانن کاررگراانِن اايین نهھادد ناررضايیتی ززيیاددیی ووجودد ددااشت؛ آآنهھا (خودد اايین موقعيیت مسالهھ
ددااددگاهه تعديیل نيیروویی گسترددهه ددااشتند وو خيیلی اازز پرسنل کاررشانن رراا اازز ددست ددااددهه بوددند). االگویی محکمهھ رراا اازز 

اایی ططرااحی کردديیم کهھ رروویی يیک موضوعع مشخص اامم گرفتيیم٬، وو آآنن رراا بهھ گونهھوو خلق ددررباررهه جنگ عرااقق
ثباتت٬، من جملهھ خوددمانن وو کاررگراانن هھھھایی متعدددیی اازز کاررگراانن بیمتمرکز شودد. ما ااظظهھاررااتت وو شهھاددتت

هھھھم خوااستيیم ددرر مورردد ااثرااتت » شاهھھھداانن متخصص«آآوورریی کردديیم٬، وو اازز شدهه موسسهھ هھھھنر معاصر جمعااخرااجج
ددرر اايین محکمهھ چهھارر حوززهه ااصلی رراا تشخيیص دداادديیم: مهھاجرتت؛ شراايیط کارریی وو کارر  ثباتی صحبت کنند.بی

ثباتی چگونهھ بر دداادد بی٬، کهھ نشانن می»عاططفهھ«ثباتی نهھاددیی؛ وو رراايیگانن يیا با ددستمزدد کمتر اازز حدااقل مزدد؛ بی
طالباتت هھھھا وو مگذاارردد. مخاططبانن فهھرستی اازز مقصراانن٬، چاررههذذهھھھن وو بدنن فردد٬، بهھ وويیژهه ددرر ددررااززمدتت تاثيیر می

 تهھيیهھ کرددند.

اازز ددلل اايین محکمهھ چند کاررگرووهه شکل گرفت. يیکی بر رروویی نوشتن نامهھ متمرکز شد٬، بهھ وويیژهه  : 2بکس
خطابب بهھ نهھاددهھھھایی فرهھھھنگی. چونن ددرر قانونن يیک خأل ووجودد دداارردد: ااگر يیک کاررآآموزز بهھ مدتت شش ماهه٬، 

خت ددستمزدد بايید پاسخگو اایی چهھارر ررووزز براایی يیک نهھادد خصوصی کارر کند٬، آآنن نهھادد براایی عدمم پرددااهھھھفتهھ
باشد. ااما بنگاهھھھهھایی خيیريیهھ تکليیف مشخصی ندااررند٬، آآنهھا ميیتواانند ددااووططلب بگيیرند وو بهھ آآنهھا حقوقق ندهھھھند. 

آآيیند٬، حتی با ووجودد ااحتماالً بهھ هھھھميین ددليیل بسيیارریی اازز نهھاددهھھھایی فرهھھھنگی بهھ لحاظظ حقوقی خيیريیهھ بهھ حسابب می
 اچارر بودديیم با اايین نهھاددهھھھا بهھ ززبانن ااخالقی ااستداللل کنيیم. تجارریی ااست؛ بنابراايین ناايینکهھ ماهھھھيیت آآنهھا نيیمهھ

مشربانهھ بهھ يیک گالریی : کارر اايین گرووهه گردد وو خاکک ززيیاددیی بهھ پا کردد. اانگارر نوشتن يیک نامهھ خوشش1بکس
هھھھا رراا ناررااحت کند! گرووهه آآموززشی ما هھھھم مشغولل نوشتن چيیزیی بودد کهھ آآنن رراا برنامهھ تحصيیلی ميیتوااند خيیلی
اایی کهھ بهھ مرددمی کهھ ددرر ددفترهھھھایی کارريیابی يیا مشاووررهه کارر ميیکنند آآموززشش ددهھھھد عنی مجموعهھاايیم٬، يیبديیل ناميیدهه

فقط شيیطانن هھھھيیچ پولی تا اايین قبيیل سواالهھا رراا مطرحح کنند. ما با ااتحادديیهھ دداانشجويیانن هھھھنر وو هھھھميینطورر کمپيین 
. ااکثر دداانشگاهھھھهھا اايیم تا بتواانيیم معضالتت کارر رراايیگانن رراا برجستهھ کنيیمهھھھایی ززيیاددیی ددااشتهھهھھھمکارریی پرددااززددنمی

ددهھھھند٬، هھھھر چند بسيیارریی اازز ااساتيید بهھ هھھھایی شغلی خودد اارراائهھ نمیدديیگر گزااررشی اازز کاررهھھھایی رراايیگانن ددرر موقعيیت
گذااررند. االبتهھ تقاضایی کارريیابی هھھھم بهھ نسبت اافزاايیش صوررتت جدااگانهھ چنيین ااططالعاتی رراا ددرر ااختيیارر ما می

 يیافتهھ وو ما بايید بهھ منشا اايین موضوعع نيیز توجهھ کنيیم.

شودد٬، وو هھھھايیی کهھ بهھ صنايیع فرهھھھنگی مرتبط میکنيیم٬، بهھ وويیژهه ددرر ددررسس: ما با دداانشجويیانن صحبت می2سبک
پذيیریی توااند با مطالبهھ اانعطاففددهھھھيیم کهھ ميیل بهھ کارر منعطف وو خوددمختارر اازز جانب شما میبهھ آآنهھا توضيیح می

 براایی ااستثماررشدنن اايیجادد کند.توااند فضایی ززيیاددیی اازز جانب باززاارر کارر تلفيیق شودد. ااشتيیاقق شما بهھ کاررتانن می

پذيیریی٬، کارر : اايین نکتهھ بسيیارر مهھم ااست٬، چونن بهھ لحاظظ تارريیخی کامال آآشکارر ااست کهھ تقاضایی اانعطاففنيینا
ساززماندهھھھی٬، اابتداا بهھ ررسميیت شناختهھ شدهه وو پاررهه ووقت٬، توااززنن ميیانن کارر وو ززندگی٬، خوددمختارریی٬، يیا خودد

 رااً سلبی بهھ مرددمم باززگرددااندهه شدهه ااست.سپس مورردد سوااستفاددهه قراارر گرفتهھ وو ددرر قالبی منحص

گيیرند. ااخيیرااً با : معموال آآددمهھا فقط براایی ررززوومهھ جمع کرددنن ددرر خدمت سرمايیهھ فرهھھھنگی قراارر می2بکس
گفتند حاضرند برووند وو ززميینهھا رراا تی بکشند٬، چونن آآنچهھ ددرر نهھايیت کرددمم کهھ میتعدااددیی دداانشجو صحبت می

 ا کارر کرددهه ااند. ااهھھھميیت دداارردد اايین ااست کهھ بعداا بگويیند آآنج



٬، مرزز ميیانن کارریی کهھ ددرريیافتی دداارردد وو کارر رراايیگانن مبهھم شدهه »کارر خالقهھ«: با ااستفاددهه اازز عباررتت 1بکس
 اایی کهھ ميیتواانن با پرددااخت مبلغ بسيیارر ااندکک٬، کارر خيیلی ززيیاددیی رراا پوشش دداادد.گونهھااست. بهھ

آآوورردد؛ اايین هھ فردد بوجودد میاایی براایی عدمم پرددااخت ب: کارر غيیربيیگانهھ٬، مانند سرپرستی کوددکک٬، بهھانهھ2بکس
توااند نقطهھ شرووعی براایی ااستثمارر وو ااستثمارِر خويیش باشد. پس ووقتی حولل کارر ساززماندهھھھی موضوعع می

چيیز بهھ اافزاايیش ددستمزدد کنيید٬، بايید اازز تارريیخ فميینيیستی هھھھم آآگاهھھھی ددااشتهھ باشيید. هھھھمچنيین بايید اازز تقليیل هھھھمهھمی
وطط بهھ کارر ااززخوددبيیگانهھ ااست. ددستمزدد مفهھومی کنيید مربجلوگيیریی کنيید٬، چونن مزددیی کهھ ددرريیافت می

اایی خوااهھھھيید برددههباشد٬، چونن شما نمیاانتقالی اانضمامی ااست٬، ااما هھھھرگز نميیتوااند چيیزیی بيیش اازز يیک مطالبهھی 
 حقوقق بگيیر باقی بمانيید. با اايین حسابب ما بايید يیک فضایی پيیچيیدهه وو چندبعدیی رراا تسخيیر کنيیم.

رسشهھايیی اازز پولل منجر ميیشودد: ززيیستن ددرر يیک جامعهھ بدوونن پولل چهھ : پرسش اازز کارر هھھھموااررهه وو الجرمم بهھ پنيینا
معنايیی دداارردد؟ ااگر بهھ اايیدئولوژژیی کلی کمونيیسم باززگردديیم٬، کارر غيیربيیگانهھ چهھ شکلی خوااهھھھد ددااشت؟ ميیداانم کهھ 
ً ااگر قراارر بودد هھھھر کس بهھ ااندااززهه تواانش کارر کند وو بهھ ااندااززهه  تصوررشش هھھھم بيیشتر شبيیهھ جوکک شدهه٬، ااما ووااقعا

معموال بهھ ٬، ددااشت کند٬، چهھ ووضعی ددااشتيیم؟ مباحثاتت موجودد ددرر مورردد کارر٬، مانند کتابب کتی وويیکسنيیاززشش بر
شدهه مشخصاً خيیلی رراادديیکالل شوند. تقاضایی ددررآآمد حدااقلی ضمانتططلبانهھ منتهھی میمطالباتت بهھ شدتت ااصالحح

بر ساختارر ااما حتی چنيین ددررخوااستی هھھھم  -نميیتواانن چنيین چيیزیی رراا ددرر آآيیندهھھھی نزدديیک متصورر شد  –ااست 
گراايیانهھ وو سوددااگراانهھ وو اابتداايیی پولل ااستواارر ااست. اانديیشيیدنن فرااتر اازز تفکيیک ميیانن کارر وو ددستمزدْد آآررمانن

اايیدئاليیستی ااست٬، ااما مهھم ااست کهھ اازز آآنجا آآغازز کنيیم وو بعد بهھ عقب باززگردديیم. اايین کارر حتی ااگر يیک مطالبهھ 
 ند ااست. ااررززشم» تجربهھ فکریی«سيیاسی بهھ معنایی ددقيیق کلمهھ نباشد٬، يیک 

چهھاررمم ااقتصادد جهھانی ددهھھھد کهھ چطورر سهھنشانن می» ززندگی بدوونن ددستمزدد«: مقالهھ ميیشل ددنيینگ با عنواانن 2بکس
فقط ددرر چاررچوبب ااقتصاددهھھھایی ررسمی توليید نميیشودد٬، » ااقتصادد«خاررجج اازز حيیطهھ کارر مزددیی شکل گرفتهھ ااست. 

معاشش خلق ميیشودد. بهھ اايین ترتيیب٬،  بلکهھ خاررجج اازز آآنن نيیز مانند کارر خانگی يیا کاررهھھھایی پرااکندهه براایی اامراارر
ززنيیم ووقتی حولل فيیگورر مردد قرنن ددنيینگ ااستداللل ميیکند کهھ ددست بهھ قمارر ااسترااتژيیک وو مفهھومی سنگيینی می

 کنيیم٬، ميیلی کهھ ددرر بريیتانيیا هھھھميیشهھ ووجودد ددااشتهھ ااست.نوززددهھھھمی يیعنی کاررگر صنعتی ساززماندهھھھی می

 رراا اانجامم ددهھھھيید؟» کاررهھھھایی ناخوشايیند«یی عارریی اازز ددستمزدد چطورر ميیتواانيید : ددرر يیک جامعهھجو

: بهھ لحاظظ تارريیخی سواالل شما کامالً ددررست ااست. تصوررااتت ااوواايیل قرنن بيیستمی ددررباررهه کارر وو نسبت آآنن با نيینا
جامم دداادد. مرددمم تکنولوژژیی توقع کمابيیش معقولی اايیجادد کرددهه بودد کهھ ميیتواانن کاررهھھھا رراا بهھ ووسيیلهھ تکنولوژژیی اان

شودد وو معموال با ددستمزدد تر تلقی میااررززششمجبورر نخوااهھھھند بودد کاررهھھھايیی رراا اانجامم ددهھھھند کهھ بهھ شکل سنتی بی
هھھھایی مکانيیزااسيیونن وو کمتر بهھ مهھاجراانن وو ززنانن سپرددهه ميیشودد. سيیلويیا فدرريیچی ميیگويید يیکی اازز محدوودديیت

يیک رربوتت نميیتوااند مثل يیک اانسانن اازز شما توااند مرااقبت رراا بروونسپارریی کند؛ تکنولوژژیی اايین ااست کهھ نمی
مرااقبت کند. پس يیک پيیشنهھادد ددررست ميیتوااند اايین باشد: ما بايید با مرااقبت شرووعع کنيیم وو آآنن رراا بهھ باااررززشتريین 

 چيیز ددرر ددنيیا تبديیل کنيیم٬، نهھ اايینکهھ بهھ لحاظظ ااقتصاددیی وو جايیگاهه ااجتماعی آآنن رراا ددرر پايیيینتريین سطح جایی ددهھھھيیم.

هھھھا کامال منفک اازز ساززیی هھھھنر دداارريیم٬، هھھھر چند کاررگرووههررگرووهه ددرر رراابطهھ با شرکتی: ما هھھھمچنيین يیک کا1بکس
هھھھمديیگر نيیستند. گالریی وواايیتَچپل اازز سامانتا کمروونن (هھھھمسر دديیويید کمروونن نخست ووززيیر) وو معاوونن نخستوززيیر 

اایی گردداانی کنند وو منتخبی اازز آآنن رراا برنيیک کلِگ ددررخوااست کردد کهھ گنجيینهھ آآثارر هھھھنریی ددوولتی رراا نمايیشگاهه
باززدديید عمومم فرااهھھھم کنند. اايین ددررخوااست هھھھمزمانن با ططرحهھایی کاهھھھش هھھھزيینهھ ددرر بخش هھھھنر صوررتت گرفت. 



بنابراايین ما لباسس ززنانن ررختشو رراا پوشيیديیم وو ددرر مقابل گالریی وواايیتچپل مشغولل ررختشويیی شديیم وو برووشوررهھھھايیی 
 ددررباررهھھھی پولشويیی توززيیع کردديیم.

اافتاددمم کهھ ددرر آآنن کف يیکی اازز » هھھھنر تعميیر وو نگهھداارریی«ا نامم ب 1969: يیادد کارر ميیِرلل الددررمن ددرر سالل سالل جو
شوند وو جنسيیتی می سابيید تا نشانن ددهھھھد ااشکالل مختلف کارر چگونهھ ااررززيیابی میگالريیهھایی نيیويیوررکک رراا می

کهھ معموال گالريیهھايیی رراا کهھ ميیزبانشانن  ددختراانن چريیکااکتيیويیستی فميینيیست -گرددند؛ وو هھھھميینطورر گرووهه هھھھنریی
 هھھھستند نقد ميیکنند.

هھھھایی هھھھنریی مرتبط بهھ يیکی اازز نهھاددهھھھا ددعوتت : بلهھ٬، بسيیارریی اازز ما هھھھنرمند هھھھستيیم وو معموال براایی پرووژژهه2بکس
پذيیريیم وو ططبيیعتاً پرسشهھايیی ددهھھھيیم٬، ااما برخی ااووقاتت پرووژژهه رراا میشويیم. بهھ نودد ددررصد آآنهھا جواابب منفی میمی

شودد٬، چونن مسائلی کهھ سازز میمشکلکنيیم. مسلماً هھھھمکارریی ما مانن با آآنن نهھادد مطرحح میاازز ميیزاانن ددررگيیرشدنن
خوااهھھھند چيیز گيیرند٬، ددرر حالی کهھ آآنهھا اازز ما میبراایی ما مهھم هھھھستند ساختاررهھھھایی هھھھمانن نهھاددهھھھا رراا بهھ پرسش می
اايیم ررااهه حلی براایی اايین معضل پيیداا کنيیم. مداامم رراادديیکالی ددرروونن هھھھمانن چاررچوبب توليید کنيیم. ما تا کنونن نتواانستهھ

بتواانيیم هھھھمزمانن ددااخل وو بيیروونن اازز اايین نهھاددهھھھا بمانيیم٬، ااما کارر بسيیارر ددشواارریی  هھھھايیی رراا تجربهھ ميیکنيیم کهھشيیوهه
 جويیانهھ وو باززيیهھایی قدررتت متمرکز ميیشودد.ااست. براایی هھھھميین هھھھم اايین کاررگرووهه مشخصاً رروویی ااسترااتژيیهھایی مدااخلهھ

ميیروودد ضرووررتت : بايید اايین کارر رراا با تمامم نهھاددهھھھایی فرهھھھنگی اانجامم دداادد. رردديیابی اايینکهھ پولل کجاست وو بهھ کجا نيینا
نهھ گفتن ددااررند وو آآنهھايیی کهھ چنيین اامتيیاززیی ندااررند  تواانايییااساسی دداارردد. ما هھھھمچنيین بايید ميیانن کسانی کهھ شراايیط وو 

گيیريید کهھ هھھھم بهھ تفاووتت قائل شويیم. ااگر شما يیک هھھھنرمند جواانن وو ساعی هھھھستيید وو پيیشنهھاددیی اازز يیک نهھادد می
خوددمانن صاددقق باشيیم تمامشانن اايینگونهھ هھھھستند)٬، لحاظظ ااخالقی هھھھم بهھ لحاظظ مالی مشکوکک ااست (وو ااگر با 

موقيیعت شما با يیک هھھھنرمند جااافتاددهه بسيیارر متفاووتت خوااهھھھد بودد. اايین موضوعع هھھھمچنيین بهھ پذيیرفتن پولل ددرر ااززاایی 
ددهھھھم٬، ااما بايید گردددد؛ من گاهھھھی مقاالتی رراا بهھ مجالتت تاززهه تاسيیس بهھ صوررتت رراايیگانن میکارریی کهھ ميیکنيید برمی
مورردد برررسی کنيید. تفاووتت عمدهھھھایی هھھھست ميیانن کارر رراايیگانن براایی شرکتی کهھ ميیتوااند  اايین مسائل رراا مورردد بهھ

 خوااهھھھد٬، وو کارر رراايیگانن براایی شرکتی کهھ تواانايیی پرددااخت بهھ شما رراا نداارردد.پولل شما رراا بدهھھھد ااما نمی

انن بعدیی باشيیم کهھ اازز منافع خوددمخوااهھھھيیم يیک گرووهه تک: آآخريین کاررگرووهه ما هھھھمبستگی نامم دداارردد. ما نمی1بکس
کنيیم با گرووهھھھهھایی دديیگر هھھھمکارریی کنيیم٬، مانند اانجمن کاررگراانن آآمريیکایی کنيیم. براایی هھھھميین تالشش میددفاعع می

التيینی کهھ بهھ کمک هھھھم جزووااتی براایی مقابلهھ با ااددااررهه مهھاجرتت بريیتانيیا تهھيیهھ کردديیم کهھ ااالنن بهھ شکل مستقل 
االمللی براایی کاررآآموززیی اائتالفف بيینشودد وو بهھ ززبانهھایی گوناگونن ترجمهھ شدهه ااست. ما هھھھمچنيین عضو توززيیع می
 کنيیم.نيیز هھھھمکارریی می هھھھستيیم٬، وو با کمپيینهھایی نظافتچيیانن وو تحريیم کارر ااجبارریی  عاددالنهھ

ددهھھھيید اايین مسائل پرااکندهه ددرر رراابطهھ با کارر ددرر ووااقع : يیکی اازز مهھمتريین کاررهھھھایی شما اايین ااست کهھ نشانن مینيینا
بهھ موضوعع مسکن مرتبط کردد؟ آآمارر وو ااررقامم کامالً  بهھ هھھھم مرتبط هھھھستند. بهھ نظر شما چطورر ميیتواانن آآنن رراا

ساززیی ددوولتی نيیز ووجودد نداارردد. کارر گويیا هھھھستند کهھ ااجاررهه وو خريید خانهھ چقدرر گراانن ااست وو هھھھيیچ پرووژژهھھھی خانهھ
  رراايیگانن وو ززندهه ماندنن براایی اافراادِد هھھھر چهھ بيیشتریی بهھ يیک معاددلهھ ناممکن بدلل شدهه ااست. 

توجهھ نشانن دداادديیم هھھھميین موضوعع بودد ــ ما ااحساسس کردديیم » ثباتیبی« یی: يیکی اازز دداليیلی کهھ ما بهھ ووااژژهه2بکس
تریی رراا ددرر حوززهه کارر٬، مسکن وو شراايیط عمومی ززيیست ددرر بر بگيیريیم. تواانيیم مسائل عمومیبهھ اايین ترتيیب می

هھھھميین خانهھ مشترکک تعدااددیی اازز اافراادد ما ددرر کمپيینهھایی مسکن هھھھم فعالل هھھھستند. يیکی اازز مزاايیایی فضایی ااکتيیويیستی 
جا شويیم٬، مثالً هھھھفتهھ گذشتهھ يیکی اازز اازز گرووهه تاوِورر هھھھَملتز ددرر جلسهھ ما ا ميیتواانيیم با سايیر فعاالنن جابهھااست؛ م

پذيیر نيیست: براایی مثل ااحتمالل اايینکهھ هھھھستيیم کهھ شيیوهه قديیمی مرددمم براایی بقا دديیگر اامکانن شرکت کردد. ما آآگاهه



تواانستند با هھھھزيینهھ بسيیارر هھ مرددمم میهھھھايیی کبتواانيیم يیک فضایی مشوررتی تهھيیهھ کنيیم بسيیارر ااندکک ااست. آآنن شيیوهه
 ااندکک ززندگی خوددشانن رراا سر وو سامانن بدهھھھند دديیگر ووجودد نداارردد.

 شودد٬، مثل هھھھزيینهھ خوررااکک وو اانرژژیی. هھھھایی ززندگی هھھھم مربوطط می: اايین موضوعع هھھھمچنيین بهھ اافزاايیش هھھھزيینهھجو

خيیلی بغرنج تبديیل : تناقض اايیدئولوژژيیک هھھھولناکک ددرر هھھھميینجاست: ززندهه ماندنن براایی هھھھمهھ ما بهھ يیک معضل نيینا
شدهه٬، بهھ وويیژهه ااگر بخوااهھھھيیم اازز ططريیق کارر خالقهھ وو ززندگی فرهھھھنگی ززندهه بمانيیم٬، ااما ددرر عيین حالل ددقيیقاً هھھھميین 

گفت کهھ ما کشورریی می 1990ددرر ددهھھھهھ  کولل بريیتانيیاشودد. فتيیشِ شيیوهه ززندگی ااست کهھ هھھھمهھ جا تبليیغ وو تحسيین می
کردد کهھ فرهھھھنگ٬، وو مد قراارر ميیداادد٬، وو هھھھمهھ رراا ددعوتت می پساصنعتی هھھھستيیم وو تمرکز رراا بر رروویی موسيیقی پاپپ٬،

بهھ لندنن بيیايیند وو ددررسس بخواانند چونن جایی آآددمهھایی باحالل وو عشقی ااست. ااما تمامم کانالهھايیی کهھ تجربهھ اايین سبِک 
 کرددند ددرر حالل محو شدنن هھھھستند٬، مگر آآنکهھ ووااقعا پولداارر باشيید.ززندگی رراا براایی فردد ممکن می

گی کمتر ططبقهھ متوسطی بودد٬، چونن ووااقعاً براایی هھھھمهھ جورر آآددمم ممکن بودد کهھ : ددرر آآنن ززمانن قشر فرهھھھن2بکس
بهھ آآنن بپيیونددد. ااما ددرر عيین حالل ااحساسس فرااگيیر تحقيیر هھھھم ووجودد ددااشت. گويیی بهھ ططورر هھھھمزمانن هھھھم ددعوتی بهھ 

 هھھھایی آآنن هھھھر چهھ بيیشتر غربالل ميیشد. گرفت وو هھھھم فرصتاايین قشر صوررتت می

 ثيیریی ددااشتهھ ااست؟هھھھایی شما چهھ تا: بهھ نظر شما کمپيینجو

: آآشکاررتريین تاثيیر آآنن بر رروویی کاررآآموززهھھھا بوددهه ااست. چونن موضوعع خيیلی مشخصی ااست وو آآددمهھا 1بکس
تواانند ددستاوورردد مشخص ددااشتهھ باشند. بحث وو جدلل سر اايین موضوعع بهھ شدتت اافزاايیش يیافتهھ ااست. تا جايیی می

 سالل گذشتهھ ررااهھھھنمايیی براایی کاررآآموززاانن منتشر کردد. کهھ شورراایی هھھھنر 

اایی وو فرااگيیر قراارر ددااررند٬، ددرر حاليیکهھ پنج سالل پيیش چنيین هھھھا توددههاامرووزز کاررآآموززاانن ددرر رراادداارر ررسانهھ: جو
ملت کاررآآموزز ٬، يیا کتابهھايیی مثل هھھھاآآگاهھھھی اانترننهھھھایی مرددمی مثل شما٬، يیا کمپيین ووضعی ووجودد ندااشت. کمپيین
سيیاستمداارراانن هھھھم اازز  ااند وو حاال حکومت مجبورر شدهه محدوودديیتهھايیی ووضع کند ووتوجهھ ززيیاددیی رراا جلب کرددهه
 کنند. کاررآآموززیی با حقوقق ددفاعع می

شودد: شايید ززمانن ببردد٬، ااما تغيیيیر ااتفاقق اافتاددهه : کاررآآموززیی رراايیگانن بدوونن شک دداارردد بهھ يیک تابو بدلل می2بکس
هھھھایی ماليیاتی ووضع کرددهه کهھ خبر خوبی ااست. دديیگر کسی نميیتوااند ررسمًا ااست. حاال مجلس براايیش محدوودديیت

اافتد. آآگهھی کاررآآموزز رراايیگانن بدهھھھد٬، هھھھر چند هھھھنوزز هھھھم بهھ صوررتت ززيیر ميیزیی اايین ااتفاقق می اازز ططريیق دداانشگاهھھھهھا
بودديیم کهھ [ررااهه سومم تونی بلر] بودد بايید خيیلی مرااقب مینيیو ليِیبر  ززمانی کهھ ما فعاليیتمانن رراا آآغازز کردديیم٬، ددوورراانن

ند کهھ کاررآآموززیِی رراايیگانن گويینفس بيیشتریی میززنيیم. ااما اامرووزز آآددمهھا با ااعتماددبهھچطورر ددرر مورردد آآنن حرفف می
نصيیب نگذااشتهھ: ناگهھانن وواالديیِن دداانشجويیانن هھھھنر وو بد وو غلط ااست. ضمن اايینکهھ ررکودْد ططبقهھ متوسط رراا هھھھم بی

ااند. حاال اازز کاررآآموززاانن ميیشنويیم کهھ آآنهھا بايید تویی ددفتر بنشيینند علومم اانسانی بهھ ددررکک جديیدیی اازز اايین مسالهھ ررسيیدهه
کنند٬، ددرر حالی کهھ ددااررند سفاررشش يیک شامپانی ددوو هھھھزاارر پوندیی ت نمیوو حتی هھھھزيینهھی اايیابب وو ذذهھھھابب هھھھم ددرريیاف

 ااند.ددهھھھند. آآنهھا ناگهھانن با تجربهھ حادد وو شديید ططبقهھ موااجهھ شدههمی

: بهھ نظر شما اايین تجربهھ ميیتوااند بهھ هھھھمبستگی ططبقهھ متوسط کاررآآموزز با اافراادد ددررگيیر کارر ااجبارریی منجر جو
 شودد؟

تحريیم هھھھا حاضر نشد براایی کمپيین مشترکک ت. ااما کمپيین آآگاهھھھی اانترنن: ددرر گرووهه ما اايین ااتفاقق اافتاددهه ااس2بکس
کهھ ددرر خيیابانن آآکسفورردد برگزاارر کردديیم بهھ ما بپيیونددد ززيیراا ميیخوااستند تک موضوعی باقی بمانند.  کارر ااجبارریی



با اايین حالل سواالل جالبی ااست: تفاووتت ميیانن کارر رراايیگانن ددرر فرووشگاهھھھهھایی ززنجيیرهھھھایی پاووْندلند وو کاررآآموززیی 
 بدوونن ددستمزدد چيیست؟

خوااهھھھند هھھھيیچ ددستمزددیی ررفرماهھھھا کهھ میهھھھا هھھھم مهھم ااست. گراايیش عمومی کا: بهھ نظرمم مشخص کرددنن شباهھھھتنيینا
کنندهه ااست. منطق آآنهھا خيیلی ساددهه ااست: بهھ عنواانن يیک کاررفرما يیا اابرشرکت٬، چراا نبايید پرددااخت نکنند نگراانن

بخوااهھھھيید مرددمم براایی شما مجانی کارر کنند؟ چطورر ميیتواانيیم ااررززشش رربوددهه شدهه رراا بهھ کاررگراانن باززگردداانيیم وو 
اامم٬، ددرر پرووژژهھھھایی کهھ ااالنن ددرر ددست ددااررمم بهھ مشکالتت مفهھومی برخوررددهه ببيینيیم کارر چقدرر متفاووتت خوااهھھھد شد؟

اايینکهھ چطورر ميیتواانن اايین مطالباتت اانتقالی وو جارریی رراا بهھ مسائل بزررگتر وو ساختارریی ترجمهھ کردد؟ بديیهھی ااست 
ووقتی هھھھيیچ اافقی اازز پايیانن کارر مزددیی ددرر شراايیط حاضر ووجودد نداارردد٬، بايید براایی تضميین ددستمزددیی ددرر ااززاایی کارر 

ااند حدااقلهھایی معيیشتی وو مسکن رراا تضميین کند مباررززهه کنيیم. ااما موضوعع هھھھمچنيین بهھ مسائلی فرااتر اازز کهھ بتو
گردددد. گاهھھھی نميیداانم چطورر مطالباتت آآررمانگراايیانهھ ضد کارر رراا بهھ شکلی پيیوند ددهھھھم کهھ بهھ ميیزاانن ددستمزدد برمی

 لحاظظ سيیاسی کاررآآمد باشد. 

هھھھا ااووليین تجربهھ ساززماندهھھھی فتهھ براایی خيیلی اازز آآددممهھھھایی جديیدیی کهھ حولل موضوعع کارر شکل گر: کمپيین2بکس
شوند ااعتبارر شما رراا جمعی ااست. يیک ااستحالهھ خيیلی عميیق ددرر اايین فراايیند ااتفاقق ميیافتد. ززمانی کهھ مجبورر می

شودد کهھ هھھھزيینهھ نهھارر شما رراا براایی يیک هھھھفتهھ پرددااخت کند٬، شايید اافزاايیش ددهھھھند٬، يیا شرکت کاررفرما متقاعد می
اایی براایی فردد اايیجادد کند. فعاالنن معموال بهھ اايین نتيیجهھ توااند تفاووتت عمدههد ااما میددستاووررددهھھھایی کوچکی باش

هھھھایی تواانند خوااستهھتواانند تغيیيیر اايیجادد کنند٬، میررسند کهھ ااگر بهھ صوررتت جمعی فعاليیت کنند٬، ووااقعا میمی
 بيیشتریی ددااشتهھ باشند. 

ااند ددرر نتيیجهھ ماندهھھھی محکمی ددااشتهھااند وو ساززهھھھایی مزدد کافی براایی اامراارر معاشش کهھ کوچک بوددهه: کمپيیننيینا
ااند ررؤؤسا رراا بهھ هھھھمکارریی ووااددااررند وو اايین قبيیل چيیزهھھھا. ااند. آآنهھا تواانستهھتر بوددههگرفتن اازز مطالباتشانن اازز هھھھمهھ موفق

 ددهھھھد.فعاليیت آآنهھا آآشکارراا جواابب می

ند٬، حتی ااگر هھھھا قراارر ددهھھھخوااهھھھند خوددشانن رراا کنارر اايین کمپيین: ضمن اايینکهھ ااکثر سيیاستمداارراانن اايین ررووززهھھھا میجو
 قصد ندااررند مطالبهھ آآنهھا رراا ددنبالل کنند.

 آآيیند.: ددقيیقًا. اايین مسائل برگگ برندهه آآنهھا بهھ حسابب می2بکس

گردددد کهھ ددررباررهه اايیدئولوژژیی ااخالقی کارر تویی سر مرددمم فروو هھھھایی متناقضی برمی: اايین موضوعع بهھ بحثنيینا
توااند هھھھر ززنن وو مردد براابرند٬، هھھھر کسی میگفتند کهھ کنند. من ددرر ددهھھھهھ نودد بزررگگ شدمم وو آآنن ززمانن هھھھمهھ میمی

ماند. ااما هھھھيیچکس معنایی ووااقعِی ااستخداامم ااشش عقب نمیجايیی کهھ خوااست کارر کند٬، وو هھھھيیچ کس بهھ خاططر جنسيیت
گفتند دديیگر شغلی براایی تمامم عمر ووجودد نداارردد وو بايید يیادد کشيید. اازز ططرفف دديیگر میشدنن رراا بهھ پرسش نمی

براایی نسل  خوااهھھھد کارر کند.نمیهھھھيیچکس حق ندااشت بگويید اايین بودد کهھ بگيیريید منعطف باشيید. تنهھا چيیزیی کهھ 
پدرراانن ما٬، کارر هھھھمهھ چيیز بودد؛ آآنهھا چهھل سالل بيیوقفهھ کارر ميیکرددند. ووقتی ماددررمم بعد اازز بيیست سالل کاررشش رراا اازز 
ددست دداادد٬، بهھ شدتت اافسرددهه وو حتی متمايیل بهھ خوددکشی شد٬، چونن تمامم هھھھويیتاشش رراا با کاررگر بوددنن تعريیف کرددهه 

ما جداًا بايید بايید ببيینيیم چراا اايین تصويیر اازز کارر چنيین نفوذذیی رروویی مرددمم دداارردد. سواایی جنبهھ اابزاارریی آآنن براایی  بودد.
 کند آآددمم نيیستيید.گويید ااگر کارر نکنيید٬، بهھ ااندااززهھھھی کسی کهھ کارر میززندهه ماندنن٬، اايیدئولوژژیی می

 : آآيیا اايین اايیدئولوژژیی رروویی شما هھھھم تاثيیر گذااشتهھ؟2بکس

 کند.کنم وو اايین اايیدهه مداامم ااذذيیتم مینيینا: فکر ميیکنم بلهھ. من خيیلی کارر می



فورردديیستی [وو منعطف] صحبت : ما دداارريیم اازز نسبت ميیانن جنسيیت وو گذاارر اازز کارر فورردديیستی بهھ کارر پستجو
شودد٬، شامل شرحح ووظظايیفاشش ددرر محيیط کارر می» تو کهھ هھھھستی؟«يیک اانگليیسی بهھ اايینکهھ  کنيیم. اامرووزز پاسخ می

ددهھھھد. اانبوهھھھی اازز فعاليیتهھایی فميینيیستی ددهھھھهھهھایی کارر منبع ااصلی هھھھويیت وو ددررکک ما اازز خوددمانن رراا تشکيیل میچونن 
تواانيیم باشيیم قراارر ددااشت٬، بهھ وويیژهه بهھ ووااسطهھ تریی اازز آآنچهھ میددرر جهھت گشوددنن اافق گسترددهه 1970وو  1960

است هھھھويیتی وو ااررتقایی شراايیط ددهھھھيیم. ااما بسيیارریی اازز مطالباتت فميینيیستی آآنن ددوو ددهھھھهھ کهھ حولل سيیکارریی کهھ اانجامم می
فورردديیستی مصاددررهه شدهه وو دداارریِی پستگرفت٬، توسط سرمايیهھکارر (مثًال ددسترسپذيیریی آآنن براایی ززنانن) شکل می

 ددرر قالب اايیدئولوژژیِی بهھ شدتت ااستثماررگراانهھ کاررآآفريینی بهھ ما برگرددااندهه شدهه. 

د مرااقب باشيید کهھ ااميیالل مرددمم سيیاسی ددرر هھھھميینجا نهھفتهھ ااست. شما بايی-: ااهھھھميیت فزاايیندهھھھی فعاليیت ُخردد2بکس
رراا ددست کم نگيیريید. ااگر کسی ميیخوااهھھھد هھھھنرمند باشد٬، پس هھھھنوزز ميیل ررمانتيیک وو خاررقالعاددهھھھایی بهھ خالقيیت وو 
بيیانن خودد دداارردد. يیک جورر ددووررااهھھھی ددرروونی ووجودد دداارردد کهھ چاررچوبب ااجتماعی بر ااميیالل شما تحميیل ميیکند؛ ااما 

گرفتيیم٬، بهھ جایی اايینکهھ اازز آآنهھا ااحساسس گناهه کنيیم٬، يیا فکر جدیی می مانن رراامسالهھ اايینجاست کهھ چهھ ميیشد ااگر ااميیالل
 کنيیم هھھھميیشهھ بايید ددرر خدمت شرکتی قراارر گيیردد؟ 

تر کارر کنند٬، وو اازز هھھھایی ططوالنی: اازز يیک سو٬، اايین فرهھھھنگ کارریی اافراادد بيیشتریی رراا مجبورر کرددهه کهھ ساعتجو
اايین مسالهھ چهھ کارر کنيیم؟ يیک پاسخ خيیلی تواانند هھھھيیچ کارریی پيیداا کنند. با سویی دديیگر٬، بسيیارریی اازز آآددمهھا نمی

 بديیهھی آآنن ميیتوااند اايین باشد: چراا کاررهھھھا رراا بيیش اازز پيیش ميیانن خوددمانن بهھ گرددشش ددرر نيیاوورريیم؟

هھھھایی براابر ووجودد دداارردد. اازز يیک ططرفف هھھھایی جدیی ددرر ززميینهھ ااررتباطط باززااررهھھھایی جهھانی با فرصت: سوااللنيینا
باززاارر دديیکتهھ کند کهھ کارر بهھ کداامم سمت بروودد. وو خوددشش ددهھھھند هھھھایی باززاارر آآززاادد هھھھستند٬، کهھ ااجاززهه میددسترااستی

نتيیجهھ اايین اايیدهه ااست کهھ بهھ نفع سرمايیهھ ااست ااگر کارر بهھ آآسانی حرکت کند. وو اازز ططرفف دديیگر حکومتی دداارريیم 
 وو بهھ رروويیکرددهھھھایی ضدمهھاجرتی دداامن ميیزند.» تانن برگردديیدبهھ خانهھ«کهھ هھھھمهھ جا شعارر ميیدهھھھد 

کردديیم٬، کهھ ددرر ززميینهھ بريیتانيیا هھھھمانن مردد سفيیدپوست ااست. ددرر عيین ما ددررباررهھھھی کليیشهھ کاررگر صنعتی صحبت 
حالل٬، بخش عمدهھھھایی اازز اايین کشورر بهھ ددست مرددمانن غيیرسفيیدپوست ساختهھ شدهه ااست. موجهھایی مهھاجرتت 

هھھھایی مشخصی اازز کارر صوررتت گرفتهھ ااست٬، مشخصًا صنايیع حمل وو نقل کهھ شامل ساخت وو معموًال ددرر حوززهه
کنند٬، هھھھمانهھايیی هھھھستند کهھ تريین قشر مرددمم کهھ کاررهھھھایی نظافتی میدد. پايیيینسازز جاددهھھھهھا وو متروویی لندنن ميیشو

شوند. شهھردداارر لندنن ااستفاددهه اازز ااتوبوسهھا رراا تسهھيیل کردد تا آآنهھايیی ساعت چهھارر وو نيیم صبح سواارر ااتوبوسهھا می
اازز کهھ نميیتواانند اازز متروو ااستفاددهه کنند٬، يیا آآنهھايیی کهھ خيیلی ددوورر اازز شهھر ززندگی ميیکنند ااما صبحهھا قبل 

کاررمنداانن بايید بهھ ددفتر برسند وو آآنجا رراا تميیز کنند بهھ موقع سر کارر حاضر شوند. غالب اايین اافراادد مهھاجرهھھھایی 
غيیرسفيیدپوست هھھھستند. بخشی اازز اايیدئولوژژیی ضد مهھاجراانن ميیخوااهھھھد تصويیر کاررگر بريیتانيیا رراا بهھ مردد 

ريین ررااهه پاسخ بهھ آآنهھا هھھھمانن سفيیدپوست برگرددااند٬، هھھھر چند مدتهھا ااست چنيین چيیزیی ووااقعيیت نداارردد. شايید بهھت
 هھھھميینجا ااست.ااهھھھل شعارر حامی مهھاجراانن ددرر فراانسهھ ااست کهھ ميیگويید هھھھر کسی اايینجا کارر ميیکند 

خواانم وو هھھھا رراا ددررباررهه کاهھھھش نرخخ تولد می: براایی من اايین تناقض ززمانی ملموسس ميیشودد کهھ مقاالتت ررسانهھجو
هھھھایی د بودد. بعد کنارر هھھھميین مقاالتت٬، يیاددددااشتهھھھرااسس آآنهھا کهھ ددرر آآيیندهه کسی براایی مرااقبت اازز سالمنداانن نخوااهھھھ

کنند. وو گاهھھھی هھھھم يیک مقالهھ اازز بحراانن اافزاايیش جمعيیت مهھاجرتت صحبت می» معضالتت«دديیگریی هھھھستند کهھ اازز 
هھھھایی پرااکندهه هھھھرگز بهھ هھھھم ددرر سطح جهھانی وو اايینکهھ سيیاررهه ما ظظرفيیت اايین هھھھمهھ بدنن رراا نداارردد! ااما اايین رروواايیت

گيیردد؛ اايینکهھ توااند بهھ دديیگریی کمک کند صوررتت نمیچطورر يیکی اازز آآنهھا میاایی کهھ شوند. هھھھيیچ ااشاررههمتصل نمی
 توااند با گشوددنن مرززهھھھا برططرفف شودد.معضل کاهھھھش نرخخ تولد ددرر بخشی اازز جهھانن می

 کنيید؟اایی مشاهھھھدهه میهھھھایی ااتحادديیهھ: آآيیا ددرر شراايیط فعلی عنصر مترقی ددرر فعاليیتجو



پايیانی ددرر رراابطهھ اا کنند ميیتوااند جذاابب باشد. مشکالتت بینيینا: اايین تصويیر کهھ آآنهھا حسابشانن رراا اازز حزبب کارر جد
با بوررووکرااسی ااتحادديیهھ ووجودد دداارردد. من با ددوو نفر اازز آآنهھا مصاحبهھ کرددهه اامم وو متوجهھ شدمم کهھ تناسبی ميیانن ززبانن 

هھھھا آآووررند ووجودد نداارردد. االبتهھ بهھ نظرمم ررااهھھھپيیمايیی کنگرهه ااتحادديیهھجويیانهھ آآنهھا وو آآنچهھ ددرر عمل بهھ ددست میمباررززهه
)UCTهھھھایی دديیگر مانند اايیدهه تشکيیل ااتحادديیهھ بيیکارراانن با يیک پوند ددرر اانگيیز بودد٬، هھھھميینطورر برخی فعاليیت) شگفت

ووقت ددرر هھھھفتهھ. هھھھر چند آآنهھا خيیلی موفق نبوددند٬، ااما حدااقل تالشش کرددند اازز تصورر کاررگراانن ااستخداامِی تمامم
کند. ما بايید ببيینيیم نی رراا فرااهھھھم نمیهھھھا فاصلهھ بگيیرند٬، چونن ووااقعيیت براایی بسيیارریی اازز مرددمم چنيین اامکاااتحادديیهھ

شدهه صحبت کنيیم ددرر شودد. مثًال خيیلی خطرناکک ااست ااگر اازز ددررآآمد پايیهھ تضميینچهھ کسی بيیروونن گذااشتهھ می
دداانيیم چهھ کسانی اازز اايین ططرحح بيیروونن گذااشتهھ ميیشوند. آآيیا ددررآآمد پايیهھ فقط براایی آآنهھايیی تضميین حالی کهھ نمی

هھھھا اانتقادد کنم٬، ااما بايید اازز خوددمانن بپرسيیم کهھ م بيیش اازز حد اازز ااتحادديیهھخوااهھھھشودد کهھ پاسپوررتت ددااررند؟ نمیمی
هھھھا هھھھنوزز هھھھم خيیلی مهھم هھھھستند٬، ااما نهھ آآنن نيیروویی هھھھا چيیست. ااتحادديیهھمعنایی اايین عضويیت ااندکک ددرر ااتحادديیهھ

آآپپ (عليیهھ کارر بروونسپارریی) ددرر دداانشگاهه ساِسکس خيیلی جالب -قدررتمندیی کهھ ززمانی بوددند. بهھ نظرمم ااتحادديیهھ پاپپ
 هھھھایی موجودد اايیجادد کردد.بودد٬، وو بخشی اازز اايین جذاابيیت بهھ خاططر تقابل وو تنشی بودد کهھ با ااتحادديیهھ

هھھھایی مختلف کارریی پرااکندهه ددرر بخش: مشکلی کهھ ددررباررهه ددشواارریی ااتحادد ميیانن کاررگراانن موقتی وو نمونهھجو
تريین مدلهھا بهھھھا بهھ من گفت کهھ يیکی اازز جالجا ااست. کاررلل ررووپر اازز کنگرهه ااتحادديیهھمطرحح کردديید خيیلی بهھ

بودد کهھ بهھ ااتحادديیهھ باززيیگراانن تعلق ددااشت. آآنهھا هھھھميیشهھ با آآددمهھايیی سر وو کارر ددااشتند کهھ يیک » تساوویی حقوقق«
وو ااتحادديیهھ آآنهھا ددرر موااجهھهھ  ــــثباتت بوددهه اايیشانن هھھھميیشهھ بیمدتت کارر ميیکرددند وو بعد بيیکارر ميیشدند وو جايیگاهه حرفهھ
 با اايین معضل بسيیارر تجربی وو موفق عمل کرددهه ااست.

وويیژهه ددرر کارر مشترکک با اايیکس تاکک وو ااتحادديیهھ اايیم ــ بهھهھھھایی ساززماندهھھھی بحث کرددهه: ما ددررباررهه چالش2بکس
اايیم ااشکالل بديیلی براایی گرددهھھھم آآمدنن پيیشنهھادد کنيیم. مثالً چهھبسا ميیتيینگ بهھ عنواانن کاررگراانن جنسی ــ وو تالشش کرددهه

نجمن مهھاجراانن محلهھی کويیيینز ددرر نيیويیوررکک شکلی براایی گرددهھھھم آآمدنن بهھتريین شيیوهه نباشد. يیکی اازز ددووستانم ددرر اا
هھھھايیشانن رراا برددااررند آآيیند تا بچهھکردد٬، وو آآنهھا يیک باشگاهه بعد اازز مدررسهھ ددااررند کهھ تمامم ماددرراانن آآنجا میفعاليیت می

کشد چونن شوند٬، کهھ هھھھرگز بيیشتر اازز يیک ساعت ططولل نمیوو بعد اازز آآنن هھھھم براایی صرفف غذاا ددوورر هھھھم جمع می
کند. ااتحادديیهھ کاررگراانن رگرددند. اايین کاررهھھھا براایی شرکت ددرر جلساتت اانگيیزهه اايیجادد میهھھھا بايید بهھ خانهھ بااکثر آآددمم

خانهھ٬، يیعنی هھھھا ددرر فاحشهھکردد٬، کهھ اابزاارریی شد براایی ساززماندهھھھی چونن اايین کالسسجنسی کالسس ززبانن برگزاارر می
ددمی کند کهھ اازز مرهھھھایی خوددااشتغالی ددرر هھھھند صحبت میشد. ددنيینگ هھھھم اازز ااتحادديیهھمحل کاررشانن٬، برگزاارر می

هھھھا ساززماندهھھھی قائم بهھ نفس٬، وو االگویی تعاوونی ددااررند وو براایی کنند. اايین ااتحادديیهھمتشکل شدهه کهھ ددرر خيیابانن کارر می
کنند. پس االگوهھھھایی ززيیاددیی براایی ساززماندهھھھی ووجودد دداارردد کهھ هھھھا رراا تسهھيیل میهھھھزيینهھ ززنی بر سر مثالل چانهھ

 تواانند اازز تجربهھ يیکديیگر ااستفاددهه کنند.می

کنيیم. نخستيین هھھھایی ززيیاددیی براایی ددررخوااست کمک ددررباررهھھھی مشکالتت محيیط کارر ددرريیافت می: ما اايیميیل1بکس
هھھھایی هھھھست کهھ بتواانند عضو آآنن شوند. چونن بهھ ررغم هھھھمهھی مشکالتی سواالل ما اازز آآنهھا اايین ااست کهھ آآيیا ااتحاددیی

 باررززهه کند. شودد کهھ ددووشاددووشش شما مکهھ صحبت شد٬، ااگر عضو ااتحادديیهھ باشيید٬، بهھ هھھھر حالل کسی پيیداا می

هھھھا ووجودد دداارردد. تا حدووددیی بهھ اايین ددليیل کهھ آآنهھا بهھ : هھھھنوزز هھھھم مشکل نظامم باال بهھ پايیيین ددرر فعاليیت ااتحادديیهھ2بکس
کنند. يیک مشکل ااساسی دديیگر هھھھم ووجودد دداارردد: ااگر با پيیش فرضض بيیانن کاررهھھھايیی کهھ بايید اانجامم شودد ااکتفا می

 ددهھھھيید. تانن رراا اازز ددست میمی اازز مخاططبهھھھويیتِ کاررگر [تماموقت] شرووعع کنيید٬، اازز هھھھمانن آآغازز نيی

ررسيیم٬، ووقتی خانم شريیل سندبرگگ مديیر عمليیاتی فيیسبوکک ددرر کتابش با نامم : بازز بهھ بحث جنسيیت وو کارر میجو
 » ...ددرروونن خميیدنن«



 عنواانن کتابب ددقيیقا يیعنی چهھ؟» ددرروونن خميیدنن: «2بکس

ططورر شدهه خوددشانن رراا بهھ ددرروونن  : سندبرگگ ميیگويید ززنانن بايید فرهھھھنگ شرکتی رراا ددرر آآغوشش بگيیرند٬، يیا هھھھرجو
هھھھایی ااجتماعی خودد بيیروونن آآنن بکشند تا موفق شوند٬، شايید هھھھم بهھ اايین خاططر کهھ شرکتهھا بتواانند اازز مسئوليیت

گويید حضورر ددرر محيیط کارر براایی ررااستی متفاووتت هھھھم ووجودد دداارردد کهھ میخميیدهه شوند! االبتهھ يیک گفتارر ددست
نخوااهھھھند٬، بلکهھ » هھھھمهھ چيیز رراا با هھھھم« 1980مثل ددهھھھهھی  ززنانی کهھ بچهھ ددااررند ددشواارر ااست٬، وو بهھتر ااست ززنانن

» وواالد پايیهھ«بهھ خوددشانن ااسترااحتی بدهھھھند وو بهھ کارر پاررهھھھوقت مشغولل شوند٬، وو هھھھمانن چيیزیی شوند کهھ رربکا آآشر 
 ميینامد. 

 : اايین اايیدئولوژژیی ددرر ددوورراانن ررکودد بهھ کارر ميیآيید٬، ززمانی کهھ ميیخوااهھھھند ساعت کارر کمتریی بهھ آآددمهھا بدهھھھند.نيینا

خودد بهھ کارر اایی ددررباررهھھھی معنایی موفقيیت اارراائهھ ميیدهھھھد. اايینکهھ ززنانن خوددبهھيین پنداارر فرضض بيیشرمانهھ: اا2بکس
شوند٬، وو هھھھيیچ ميیل دديیگریی هھھھم ددرر ززندگيیشانن ندااررند٬، گويیی ززنانن بهھ محيیط کارر هھھھيیچ وواابستگی ووقت متمايیل میپاررهه

 ندااررند وو نيیروویی کارر منعطف بهھ حسابب ميیآيیند.

پذيیریی بهھ عنواانن اابزاارریی اازز فرهھھھنگ شرکتی خوددشش جایی بحث دداارردد. بيیشک جانبهھ اانعطافف: االبتهھ نقد هھھھمهھجو
کنند٬، نقد ددررستی ااست؛ ااما گاهھھھی چپهھا چنيین نقدیی رراا با نوستالژیی ضمنی براایی فرهھھھنگ فورردديیستی هھھھمرااهه می

سازز ااست. چراا بهھ جایی آآنن اانعظافپذيیریی کهھ با توجهھ بهھ جايیگاهه ززنانن ددرر ميیانهھی قرنن بيیستم بهھ نظرمم خيیلی مشکل
اا بهھ ددرروونن گفتارر چپ باززنگردداانيیم؟ بهھ نظرمم اايین برنامهھ بهھتریی ااست. مثالً کارر وواالديین بايید منعطف باشد چونن رر
من رراا مورردد اانتقادد قراارر  اایی شوند٬، ااما چپهھا حتی بابت چنيین خوااستهھهھھھا مريیض میووقتهھھھايیشانن خيیلیبچهھ

 ميیدهھھھند.

سی؟ بايید با ددقت بيین اايین ددوو شکل پذرریی براایی چهھ ک: بهھ نظرمم نکتهھی ااصلی اايینجاست: اانعظافف1بکس
خوااهھھھد شما منعطف باشيید٬، يیا نيیاززهھھھایی شماست کهھ پذيیریی تمايیز قائل شويیم. آآيیا محيیط کارر ااست کهھ میاانعطافف

 تقاضایی اانعطافف دداارردد؟

تواانستند ددااووططلبانهھ تقاضایی : دداانشگاهه ررووهھھھمپتونن کمپيینی براایی تعديیل نيیروو بهھ ررااهه ااندااختهھ بودد٬، وو آآددمهھا مینيینا
هھھھا شما بهھ کاررتانن ددرر يیکی اازز اايین آآيیندهه«نامم ددااشت. اانگارر ميیگفت: » اایی منعطفآآيیندهھھھهھ«کنند. اايین کمپيین تعديیل 
سخنورریی ». ددهھھھيید وو بهھ قدرر کفايیت پولل ددرر ميیآوورريید کهھ ززندهه بمانيید٬، ددرر آآيیندهه دديیگر٬، اازز اايینهھا خبریی نيیستاادداامهھ می

ددکانن٬، هھھھنوزز هھھھم بهھ شکل ضمنی ززنانن عالووهه وو جعِل ووااژژهه آآنن ووااقعًا تحسيینبراانگيیز بودد. ددرر مورردد سرپرستی کو
تر رراا نيیز بهھ عهھدهه ددااررند. چونن ددرر عمل نقش فردد يیا وواالد دديیگر کمرنگ» وواالد پايیهھ«بر کارر کرددنن٬، مسئوليیت 

بُعد سيیاسی اايین مسالهھ محو شدهه ااست.  1970ااست. وو اايین مسالهھ بهھ قدرر کافی سيیاسی نشدهه؛ برعکس٬، اازز ددهھھھهھی 
خصوصی بدلل شدهه ااست کهھ نميیتواانيید بهھ صوررتت عمومی ددررباررهه آآنن صحبت  باززتوليید (تواالد) بهھ يیک گزيینهھ

شودد. يیعنی ددرر کل بهھ يیک مسالهھ فرددیِی ددرروونن خانوااددهه تبديیل کنيید٬، وو فقط بهھ تصميیم شخصی شما مربوطط می
 تر ااجتماعی رربطی نداارردد.هھھھایی عمومیشدهه وو دديیگر بهھ پرسش

هھھھایی ااجتماعِی مرااقبت اازز کوددکانن وو سايیر سيیستم هھھھا: اايین مطلب ددرر تنزلل ضمنی جايیگاهه فرهھھھنگِی مهھدکوددککجو
هھھھایی کامال مشهھودد ااست. گلِنداا وواالل ددرر پژووهھھھش آآکاددميیک خودد بهھ خوبی نشانن ددااددهه کهھ ددرر سی سالل گذشتهھ ررسانهھ

هھھھا وو خدماتت ااجتماعی نگهھداارریی کوددکانن اارراائهھ آآمريیکا تصويیر نامطلوبب وو حتی خطرناکی اازز مهھدکوددکک
شودد کارر ددااددهه میهھھھایی صاحباازز قشرهھھھایی بااليیی ططبقهھ متوسط وو خانوااددهه ااند. ددررست متضادد تصويیریی کهھکرددهه



ــ يیعنی تصويیر ررهھھھايیی بخش وو مطلوبب خدماتت خصوصی مرااقبت اازز کوددکانن وو پرستارراانن بچهھ. اايین 
 گيیردد.براایی مرااقبت جمعی اازز کوددکانن قراارر می 1970تصويیرساززیی ددررست نقطهھ مقابل مطالبهھ عمومی ددهھھھهھ 

براایی حزبب پلنگ سيیاهه ااهھھھميیت فرااوواانی ددااشت. يیکی اازز دداليیل ااصلی حملهھ بهھ آآنهھا اايین  : مرااقبت اازز کوددکانننيینا
کرددند٬، کانونِن صبحانهھ قبل اازز ددااددند. غذاا تهھيیهھ میهھھھم می» صبحانهھ رراايیگانن«بودد کهھ آآنهھا ددرر کارر ااجتماعِی خودد 

تی خلق کرددند دديیدند وو اازز اايین قبيیل کاررهھھھا؛ ددرر ووااقع تصويیریی اازز جهھانن ااجتماعی وو مشاررکمدررسهھ تدااررکک می
هھھھا نشنيیدهه بوددمم٬، ااما بهھ نظر کنند. من چيیزیی ددررباررهھھھی تخريیب مهھدکوددکککهھ ددرر آآنن آآددمهھا اازز يیکديیگر مرااقبت می

جانبهھ براایی تعطيیلِی هھھھر چيیزیی باشد کهھ جنبهھایی ااجتماعی وو جمعی دداارردد (ددررست ميیرسد بخشی اازز حملهھ هھھھمهھ
 هھھھایی سيیاهه چنيین بودد).هھھھمانطورر کهھ حملهھ بهھ پلنگ

شوند. ااگر يیک ززووجج ددگرجنسگراا هھھھا الجرمم بهھ ووااقعيیاتت نابراابریی ددرر حوززهه ااستخداامم منتهھی می: اايین بحث2بکس
پوشی اازز آآنن براایی نگهھداارریی باشيید٬، ااحتمالل قريیب بهھ يیقيین مردد ددررآآمد بيیشتریی خوااهھھھد ددااشت٬، بنابراايین چشم

راابر ووجودد دداارردد. ددرر هھھھمانن ددووررهه هھھھایی گوناگونی براایی مقابلهھ با مرااقبتِ بططلبد. ررااهههھھھا فدااکارریی بيیشتریی میبچهھ
شودد٬، وو بهھ سختی ميیتواانن بعد اازز آآنن تثبيیت می» وواالد پايیهھ«شش ماهھھھهھ [مرخصی پس اازز ززاايیمانن] ززنن بهھ عنواانن 

کند. چطورر ميیتواانن نامم آآنن رراا اايین رروويیهھ رراا ااجراايیی می» حمايیت«شراايیط رراا تغيیيیر دداادد. وو قانونن تحت عنواانن 
گيیردد (بهھتر ااست بگويیيیم ددرر اايین شش ماهه بهھ ااستخداامم شغل میپذيیریی گذااشت؟ ماددرر شش ماهه مرخصی اانعطافف

شودد آآوورریی تبديیل میآآيید)٬، ددرر حاليیکهھ پدرر ددوو هھھھفتهھ مرخصی دداارردد وو بعد اازز آآنن بهھ هھھھمانن ناننسنتی خودد ددرر می
هھھھایی مناسباتت جنسيیتی وواارردد شد. اايین آآيید خانهھ. بهھ هھھھميین ررااحتی ميیتواانن بهھ کليیشهھکهھ ساعت شش بعد اازز ظظهھر می

 هھھھایی کارر.هھھھا وو ااررززشگذااررییط کارر تحميیل ميیگردددد: سيیاستکليیشهھ توس

 بهھ آآنن پاسخ دداادد؟» باززتوليید ااجتماعی«: آآيیا ميیتواانن با تمرکز بر جو

ددااند معنایی آآنن کس ددقيیقا نمیسختی ميیتواانن حولل اايین مفهھومم ساززماندهھھھی کردد چونن هھھھيیچ: بلهھ٬، ااما بهھ2بکس
 شودد.ربوطط میکنند ماجراا فقط بهھ توليید کوددکانن مچيیست ــ هھھھمهھ فکر می

گفتيیم ااررززشگذاارریِی مرااقبت بهھ چهھ معنا ااست٬، کهھ هھھھمانن باززتوليید ددرر : برگردديیم بهھ ااوولل بحثمانن٬، ددااشتيیم مینيینا
ااررززشش جلوهه ددااددهه ااند وو کمتريین معنایی کلمهھ ااست. اايین اامورر بهھ ووااسطهھ کارر مزددیی بهھ حاشيیهھ ررااندهه شدههعامم
جا قراارر ددهھھھيیم. ما بايید ااررززشش فکرهھھھايیمانن رراا هھھھميیناایی ططرااحی کنيیم کهھ نقطهھ شرووعع شوند. ما بايید شيیوههمی

 شدهه] اايین اامورر رراا بهھ آآنهھا باززگردداانيیم.[رربوددهه

: ااما منظوررتانن اازز ااررززشش مرااقبت وو نگهھداارریی چيیست؟ يیعنی براایی آآنهھا ددستمزدد قائل شويیم؟ هھھھميین ااالنن 2بکس
 دداارر حقوقق ميیدهھھھند.هھھھم ددرر وونزووئال بهھ ززنانن خانهھ

لما جيیمز ددرر نيیويیوررکک ررفتم٬، وو قانونن ااساسی وونزووئال رراا بر رروویی دديیواارر آآنهھا : من هھھھفتهھ گذشتهھ بهھ دديیداارر سنيینا
آآنهھا موضعی بهھ شدتت ضد کارر ددااشت. وو » ددستمزدد براایی کارر خانگی«دديیدمم. پديیدهه بسيیارر مهھمی ااست. کمپيین 

ش ااکثر فميینيیستهھایی چپِ بريیتانيیا آآنن رراا خيیلی بد فهھميیدهه ااند (کهھ بهھ نظرمم تا حدووددیی عمدیی بوددهه)٬، اانگارر جنب
خوااهھھھند براایی شستن ظظرفهھا پولل بگيیرند. ددرر حاليیکهھ مسالهھ ااررززشش وو معنایی ززنانن ططبقهھ متوسطی ااست کهھ می

کردد وو اابزاارریی بودد براایی تخريیب تمامم عماررتت موجودد ددرر مناسباتت کارر. يیکی اازز کارر رراا بهھ شدتت سيیاسی می
ااررززشش تلقی جارریی بیهھھھایی تخريیب آآنن برررسی اامورریی ااست کهھ بايید ااررززشمند تلقی شوند ااما ددرر شراايیط ررااهه
 شوند.می

 مترجم : کيیواانن مهھتدیی



 
 
 

	  


