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پایه چه میتوان گفت؟ من استدالل خواهم کرد درآمد پایه را
میتوان به عنوان یک اصالح سوسیالیستی در راستای هر سه
این معیارها بررســی کرد .البته سهم درآمد پایه در یک پروژه
سوسیالیستی تا حدود زیادی به سطح درآمد پایه بستگی دارد.
برای مقاصد فعلی ،دو فرض را مطرح خواهم ساخت .اول ،اینکه
یک درآمد پایه بدون قید و شرط در سطحی است که شخص را
قادر خواهد ساخت تا زندگی شرافتمندانهای داشته باشد و هیچ
ســطحی از تکلف در آن وجود نخواهد داشت .به این معنا که
سطح این کمکهزینه به اندازهای باال باشد که خروج از بازار کار
ســرمایهداری یک گزینه معنادار خواهد بود .دوم ،من فرض
خواهم کرد یک کمکهزینه در این سطح ،چه برای کارگران و
چه برای سرمایهگذاران باعث ایجاد مشکالت مربوط به انگیزه
نخواهد شد .چنین مشکالتی باعث ناپایداری این کمکهزینه
در طول زمان خواهد شــد .پس بنابراین فرضیات ،درآمد پایه
میتواند در هر یک از این اصول پروژه سوسیالیســتی سهیم
باشد.
 .۱درآمــد پایه و تــوازن قــدرت طبقاتی :یــک درآمد پایه
سخاوتمندانه به سه دلیل در بلندمدت دارای پتانسیل مشارکت
در تقویت قدرت کار در برابر ســرمایه اســت .اول ،زمانی که
بازارهای کار در اقتصاد ســرمایهداری کســادتر میشــوند،
موقعیت چانهزنی هر کارگر افزایش خواهد یافت .دوم ،به طور
کلی میتوان گفت زمانی که بازارها کســاد است ،کارگران به
طور جمعی به لحاظ چانهزنی در موقعیت بهتری قرار دارند و
سوم ،درآمد پایه نوعی سرمایه بدون قید و شرط و پایدار برای
اعتصاب اســت که میتواند در تقویت جنبش کارگری سهیم
باشد .بنابراین ،حتی اگر درآمد پایه با قوانین مطلوبتر حاکم
بر فرایند سازماندهی اتحادیهها همراه نباشد ،میتواند به این
شکل ظرفیت کارگران را برای مبارزه برای اتحادیه افزایش دهد.
هواداران اتحادیهها در برخی مکانها و در زمانهای مختلف به
دالیل متعددی علیه درآمد پایه سخن گفتهاند .گاهی اوقات،
اعضای اتحادیههای کارگری در همــان زمینههایی به درآمد
پایه اعتراض میکنند که نســبت به رفاه اجتماعی خصومت
میورزند ،این کار وسیلهای است که مردم سختکوش را مجبور
میکند تا از مردم تنبل حمایت کنند .اما استدالل دیگری نیز
وجود دارد که ارتباط مستقیمتری به قدرت اتحادیه دارد؛ این
ترس وجود دارد که با وجود یک درآمــد پایه ،کارگران دیگر
به اتحادیه نیازی نداشته باشــند .اگر تنها عملکرد اتحادیهها،
تضمین حداقلی از استانداردهای زندگی باشد ،این مالحظه
یک دغدغ ه واقعگرایانه خواهد بود .اما تا زمانی که اتحادیهها با
سازماندهی فرایند کار ،شرایط کار ،رفتار عادالن ه در مشاجرهها
و غیره نیز درگیر هســتند ،درآمد پایه بــه هیچوجه عملکرد
اتحادیهها را تهدید نخواهد کرد .در هر صورت ،ظرفیت بیشتر
برای مبارزه که توسط درآمد پایه فراهم میشود ،به نظر میرسد
تاثیری بزرگتر از هر گونه کاهش حاشــیهای در عملکردهای
مربوط به سازماندهی جمعی باشد.
 .۲کاالزدایی از کار :مشخصترین تاثیر درآمد پایه ،کاالزدایی
از بخشی از کار است .این امر ،جنبهای از درآمد پایه است که
بیشترین توجه را به خود جلب کرده اســت .این امر در بانگ
«آزادی حقیقی برای همه» فیلیپ فن پاریس 2تجســم یافته
است .اگر یک درآمد پایه پایدار ســطح قابل قبولی از مخارج
فرهنگی را مهیا کند ،به این معنا خواهد بــود که به نیازهای
اساسی مردم رسیدگی شده است بدون اینکه اجباری به وارد
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شدن به بازار کار داشته باشند.
 .۳افزایش پتانســیل اقتصاد اجتماعی :در نــگاه اول به نظر
نمیرسد که درآمد پایه ارتباط زیادی با اصول سوسیالیستی
بهبود قدرت اجتماعی بر فعالیت اقتصادی داشته باشد؛ چراکه
درآمد پایه واریز وجهی به فرد است و هیچ محدودیتی بر نوع
استفاده از این کمکهزینه وجود ندارد .در چنین چارچوبی،
درآمد پایه یک اصالح کامال فردی به نظر میرسد.
من فکر میکنم که چنیــن درکی از پیامدهــای درآمد پایه
بسیار سطحی اســت .ما پیش از این یک راه که ممکن است
درآمد پایه نتایجی جمعی داشته باشد و توازن قدرت بین کار
و سرمایه را بهبود بخشد ،مشاهده کردهایم .عالوه بر این ،من
استدالل میکنم درآمد پایه پتانســیل ایجاد شرایطی برای
یک اقتصاد اجتماعــی عمیق و گســترده را دارد .این اقتصاد
اجتماعی ،شیوهای آلترناتیو برای سازماندهی فعالیت اقتصادی
است که هم از تدارک بازار سرمایهداری و هم از تدارک دولتی
متمایز است .ویژگی خاص اقتصاد اجتماعی این است که تولید
مستقیما توسط اجتماعات مردمی سازمان داده میشود تا به
نیازهای آنان پاسخگو باشــد و در معرض اصول بیشینهسازی
ســود یا منطق تکنوکراتهای دولتی نیست .بخش زیادی از
چنین فعالیتهایی شــامل تدارک انواع مختلفی از خدمات
است که بسیاری از آنها کاربر هستند .یکی از مشکالت عمده
ش روی فعاالن جمعی در اقتصاد اجتماعی ،ایجاد معیارهای
پی 

