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درآمد پایه همگانی طرحی است که امروزه در سراسر جهان مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفته
است .دولت سوییس در سال  ۲۰۱۶رفراندومی برای راهاندازی یک پروژه ملی درآمد پایه برگزار
کرد (که منجر به رد این طرح شد) .کشــور فنالند هماکنون در حال آزمایش این طرح بر روی
اقشاری خاص است .دولت هند نیز در حال برررسی امکان جایگزینی خدمات دولت رفاه با درآمد
پایه است و حزب کارگر انگلســتان به رهبری کوربین اعالم کرده در حال بررسی سیاستهای
رادیکال مرتبط با درآمد پایه همگانی است .درآمد پایه ،یک کمکهزینه بدون قید و شرط است
که هر ماه از بودجه دولت به حساب تمامی شهروندان ریخته میشود .این کمکهزینه به منظور
پوشش هزینههای حداقلی اجتماعی و فرهنگی شهروندان است.
بیشتر بحثها پیرامون درآمد پایه ،حول دو مجموعه از مسائل
میگردند .اول ،پیامدهای هنجــاری درآمد پایه برای مفاهیم
مربوط به عدالت و دوم ،مشکالت عملی بر راه پایداری درآمد
پایه با توجه به گسترهای از مالحظات اقتصادی ،شامل مواردی
از قبیل تاثیرات آن بر نرخهای مالیات ،انگیزهها ،بازارهای کار
و غیره .روشن اســت که اینها مســائلی مهم هستند ولی من
میخواهم پرسشــی متفاوت را ارزیابی کنم؛ یک درآمد پایه
ضمانتشده ،به چه شیوههایی میتواند بخشی از یک چالش
گسترد ه سوسیالیستی علیه سرمایهداری باشد؟
این سوال ممکن است به نظر برخی ،پرسشی نامربوط و حتی
احمقانه به نظر برسد ،زیرا خود ایده سوسیالیسم در سالهای
اخیر جاذب ه فکری و سیاسی خود را از دست داده است .این ایده
که آلترناتیو سیستماتیک قابل اجرایی برای سرمایهداری وجود
دارد ،چه به لحاظ یک طرح قابل اجرا برای نهادهای اقتصادی
آلترناتیو و چه به لحاظ یک هدف سیاسی قابل دسترس برای
بسیاری از کسانی که هنوز همان انتقادات سنتی سوسیالیستی
را از سرمایهداری دارند ،غیرمحتمل به نظر میرسد.
من حس میکنم که حتــی در فقدان یک مدل روشــن و با
طراحی دقیق از نهادهای سوسیالیستی باز هم صحبت در مورد
چالشی سوسیالیستی علیه سرمایهداری کاری بااهمیت است.
کاری که از دســت ما برمیآید ،طراحی مجموعهای از اصول
سوسیالیستی ضدسرمایهداری و استفاده از آنها برای هدایت
جنبشها به سوی مســیری سوسیالیستی و متفاوت از مسیر
سرمایهداری است ،حتی اگر درک روشنی از مقصدمان نداشته
باشــیم .این امر مثل رفتن به مسافرت با قطبنمایی است که
جهت حرکت را به ما میگوید ولی نقشه راهی نداریم که تمام
مسیر را از نقط ه عزیمت تا مقصد نهایی به ما بنمایاند .البته این
کار خطراتی هم دارد .ممکن است با پرتگاههایی مواجه شویم
که نمیتوانیم از آنها عبور کنیم ،ممکن است با موانعی مواجه
شویم که مجبورمان کنند در جهتی حرکت کنیم که برنامهاش
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را نداشــتهایم .اما ممکن است اینطور باشــد که اگر بخواهیم
جهان اجتماعی که در حال حاضــر در آن زندگی میکنیم را
ترک کنیم ،ابزاری بهتر از اصول مربوط به جهتیابی نداریم و
نمیتوانیم مقصدهایی از پیش معلوم را برگزینیم.
تفکر به این شــیوه در مورد سوسیالیسم ،دوگان ه سادهانگارانه
سوسیالیســم در تقابل با ســرمایهداری را رد میکند .تلویحا
میتوان گفت که (اگر از یک اصطالح دســت راستی قدیمی
بهره گیریم) جوامع به این لحاظ که چقدر «سوسیالیســتی
هســتند» با هم تفاوت دارنــد و اینکه با توجه بــه ارزشها و
آرمانهای رهاییبخش سوسیالیستی ،بهتر است در یک جامعه
سرمایهداری با عناصر قدرتمند سوسیالیستی باشیم تا در یک
جامع ه سرمایهداری بدون این عناصر .پرسشهایی که بیپاسخ
باقی میماند اینها هستند که این اصول چقدر میتوانند اصالح
شوند ،محدوده امکاناتی که توسط سرمایهداری به ما تحمیل
میشوند چقدر تنگ هســتند و اینکه آیا گسست از نهادهای
سرمایهداری برای پیشرفت بیشتر ضروری خواهد بود یا خیر.
من نمیدانم که آیا توالی بلندمدت حرکتهای سوسیالیستی
در فضاهای نهادی مجاز در سرمایهداری در مجموع میتوانند
به تحول اساسی خود سرمایهداری منجر شوند یا آیا در نهایت
چنین فرایندی به محدودیتهایی منجر خواهد شد که عبور
از آنها غیرممکن باشد .من نمیدانم چطور میتوان به چنین
پرسشهایی پاسخ داد و شک دارم که حتی پاسخ به آنها ممکن
باشــد .اما در غیاب یک پاســخ قانعکننده ،بهترین کاری که
میتوانیم کنیم این است اصولی که بدون یک مقصد مشخص
به مسیری از تغییرات مترقی منتهی میشوند را ترسیم کنیم.
اگر بپذیرید که این روش ،راهی مناسب برای تفکر در مورد ایده
چالش سوسیالیستی علیه سرمایهداری است ،پرسش ما اینطور
صورتبندی میشود اصولی که به ما میگویند داریم در مسیر
درست حرکت میکنیم کداماند و درآمد پایه چگونه میتواند
در این جنبش سهیم باشد.

