مناســب زندگی برای ارائهدهندگان این خدمات است .البته
این مساله ،مشــکلی مزمن در این زمینه است اما تالشهای
ســازماندهی موثر خدمات مربوط به اقتصاد اجتماعی برای
انواع مختلفی از خدمات مراقبتــی را تحت تاثیر قرار میدهد.
درآمد پایه به طور اساسی این مشــکل را حل میکند .درآمد
پایه را میتوان به طور بالقوه به عنــوان انتقال بخش عظیمی
از مازاد اجتماعی از بخش بازار ســرمایه به اقتصاد اجتماعی،
از انباشت سرمایه به آنچه که میتوان انباشت اجتماعی نامید
(یعنی انباشــت ظرفیت جامعه برای سازماندهی خودجوش
فعالیتهای اقتصادی معطوف به نیازها) مورد مالحظه قرار داد.
البته درآمد پایه به خودی خود تنها در حل یکی از مشــکالت
پیشروی یک اقتصاد اجتماعی توانمند ســهیم اســت و آن
شکســتن پیوند بین یک ســطح زندگی اولیه و مشارکت در
بازار کار سرمایهداری است .درآمد پایه ،کمکهای مالی برای
زیرساخت و مشــارکت غیرکارگری برای اقتصاد اجتماعی را
فراهم نمیســازد .بدین ترتیب ،غنی ســاختن تولید اقتصاد
اجتماعی توسط درآمد پایه احتماال به خدمات کاربر محدود
خواهد بــود .اما این امر هــم صدق میکند کــه درآمد پایه،
کمکهزینهای برای فعالیت سیاســی ،جهت ســازماندهی
انجمنها و برای جنبشهای اجتماعی فراهم میســازد زیرا
اینها هم بیش از هر چیز به انرژی و زمان گذاشتن مردم وابسته
هستند و این امر به نوبه خود میتواند چشمانداز مجموعهای از

اصالحات را تقویت کند که در نهایت باعث وسعت بخشیدن به
فضا برای جنبش در جهت سوسیالیسم شود.
تمام اینهــا ممکن اســت همانند
خیالپردازی باشد .سوسیالیسم به
هر معنایی از کلمه از برنامه سیاسی
نتیجهگیری
آمریــکای امروز بســیار دور به نظر
میرسد و البته اگر حرف من صحیح
باشــد کــه یــک درآمــد پایــه
ســخاوتمندانه با کاالزدایی از کار ،تقویت کارگران و وســعت
بخشــیدن به اقتصاد اجتماعی غیربازاری به طور معناداری در
تجدیدحیات چالشــی از منظر سوسیالیستی به سرمایهداری
سهیم خواهد بود ،این امر به طور تلویحی به این معنا خواهد بود
که درآمد پایه بیش از آنچه که در ذهن ما بود ،خارج از دستور کار
است ،اما ما برای همیشه هم زیر سایه سرمایهداری جناح راست
زندگی نخواهیم کرد .حتی در آمریکا هم دورههای جدیدی از
سیاســتهای برابریطلبانه ترقیخواه خواهد آمد و زمانی که
چنین دورههایی برسند ،درآمد پایه باید در باالی لیست کاری
باشد ،نه صرفا به خاطر شیوههایی که درآمد پایه به طور مستقیم،
به مجموعهای از مسائل اساســی مربوط به عدالت اجتماعی
رسیدگی میکند بلکه به دلیل شیوههایی که این برنامه میتواند
در تحول گستردهتر خود نظام سرمایهداری سهیم باشد.
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مسئله این است

میزان مطلق حداقل مزد بهتنهایی
مالک مناســبی برای مقایســه
نیست .در واقع ،آنچه که اهمیت
دارد ،میزان قدرت خرید حداقل
مزد ماهانه در کشورهاست
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