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دولت رانتی و رفاه

با اینکه طبقات
اجتماعی شکاف
بسیار مهمی
هستند که قدرت
بر اساس آن به
طرز ناموزونی
توزیع میشود،
اما شکافهای
دیگری نیز بر
اساس دسترسی به
بازار یا تمایز پایگاه
اجتماعی افراد
وجود دارند
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را میفرساید  .69در پاسخ ،دولت رفاه در اروپای مدرن در جهت
تقویت پیوندهای محلی نوین برای همبستگی شکل گرفت .به
عالوه ،همانطور که «جان مینارد کینز» 19تاکید داشت ،دولت
رفاه با افزایش سطح متوسط مصرف و محدود کردن آهنگ رونق
و رکود اقتصادی به تداوم سرمایهداری کمک میدهد.
«تی.اچ .مارشــال» 20دولت رفاه را مرحله پایانی بســط حقوق
شهروندی میداند ،یعنی وقتی دولتها و سرمایهداری تثبیت
میشــوند ،دولت رفاه فرایند «افزایش تدریجی حقوق نوین به
وضعیتی است که قبال وجود داشته است»  .70تضادها و طبقات
سربرآورده از بطن ســرمایهداری ،موجب شکلگیری حقوق
مدنی در باب حفاظت دارایــی و قرارداد حقوقی در قرون هفده
و هجده ،حقوق سیاسی حق رای و نمایندگی در قرن نوزدهم و
حقوق اجتماعیای شد که از نقط ه عزیمت خود ،یعنی ایده بهبود
و اصالح وضعیت فقر ،به سوی طرح «الگوی کلی نابرابری» در
اوایل قرن بیستم حرکت کرد .مارشال قبول دارد که سرمایهداری
در جامعه صنعتی با تنشهایی مواجه بود ،زیرا باعث نابرابری و
نیز شکلگیری مطالبات برابریطلبانه میشود .با این حال ،به
باور او ،دولت رفاه میتواند میان نیاز به عدالت اجتماعی و نیاز
به رشد اقتصادی تعادل ایجاد کند .71در پی بحران جهانی اواخر
دهه  ،60نسل بعدی محققان این پیشفرض را که صنعتیسازی
علت کلی شکلبندی دولت رفاه است ،به چالش کشیدند .صور
مختلف سیاستهای رفاهی در دولتهای اروپایی و زمان مطرح
شدن این سیاست ،رابطه خطی ساده میان شکلبندی دولت
رفاه و توسعه دموکراتیک را مورد تردید قرار دادند .برای مثال،
برخالف الگوی مارشــال ،آلمان نخستین برنامه بیمه سالمت
جهان را در ســال  1883و سپس در ســال  ،1989مستمری
سالمندی را اجرا کرد .حکومت بیسمارک از این حقوق اجتماعی
برای کاهش مطالبه حقوق سیاســی در دولت خودکامه خود
بهره برد .به عالوه ،وقتی محققان نگاهی به عاملهایی انداختند
که در پی اجبار دولت به پذیرش سیاستهای اجتماعی بودند،
متوجه شدند که ســازماندهی و اقدام جمعی در جهت بهبود
وضعیت طبقات اجتماعی مختلف به خاطر بهرهبرداری از نتایج
سیاسی آن بوده اســت .اتحادیههای کارگری و احزاب مرتب
با کارگران به دولت فشــار میآوردند تا در قوانین استخدامی
مداخله کند ،مســتمریها را افزایش دهد و به بازتوزیع مالی
دست زند .گروههای مختلف طبقه سرمایهدار به دنبال پرداخت
کمتر هزینههای تامیناجتماعی ،محدود کردن پوشش بیمهای
کارگرانشان و آزاد شدن دستشان برای سرمایهگذاری جهت
کسب سود بودند .شورش در میان محرومان روستایی یا فقرا و
تهیدستان شهری دولت را مجبور کرد برنامههای کمترتنبیهی را
جایگزین نظامهای نوانخوانههای سنتی خیریهای کند .محققان
معتقدند ،نیازهای برآمده از صنعتیســازی و ســرمایهداری
سیاستهای دولتی را تعیین نکردهاند ،بلکه دولتها به خاطر
قدرت فزاینده طبقات اجتماعی و صور افسارگســیخته بسیج
تودهوار ناچار به پذیرش سیاســتهای اجتماعی شــدند .72
بازگشت به نظریات مارکس و بازخوانی مجدد رویکرد مارشال
بر اساس چرخشی مارکسیستی ،توجه ما را مجددا به تنشهای
سرمایهداری قرن بیستمی و تناقضات برآمده از دولتهای رفاه
جلب میکند .جیمز اوکانر 21میگوید ،دولتهای سرمایهداری
هم نیاز به انباشت سرمایه دارند و هم حفظ مشروعیت خود ،اما
به دنبال هر کدام بروند ،الجرم آن یکی را از دست میدهند.73
این فشار نیروی کار نبود که موجب شد سیاستهای رفاهی در
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

شکل آموزش ،سالمت ،بیمه و مستمری ،هزینههای بازتولید
نیروی کار و «تســکین و کنترل» جمعیت اضافی را اجتماعی
کنند بلکه سرمایهداران خصوصی که میتوانستند از قدرتشان
برای محدود کردن ســهم درآمدهای دولت بهره برند ،به این
نتیجه رســیدند که در این نظام مشروع نوین ،منافعشان بهتر
تضمین میشود .22در صورتی که همان وضع باقی میماند این
روند به مرور زمان ،موجب «شکاف ساختاری» میان نیاز دولت
ت و قابلیتاش برای تسریع انباشت سرمایه میشد.
به مشروعی 
«کالوس اوفه» 23از این هم جلوتــر رفته و میگوید ،دولت رفاه
که همچون راهحل موقت برای کاهش منازعات طبقاتی عمل
میکند ،شالودههای قابلیت سوددهی مداوم اقتصاد را تضعیف
کرد ،زیرا سیاستهای رفاهی باعث افزایش قدرت نسبی کارگران
شد .با این حال ،با توجه به اینکه بازتولید نیروی کار در مسیرهای
اقتصاد آزاد (لســهفر) قرن نوزدهمی دیگــر امکانپذیر نبود،
تضعیف دولت رفاه میتوانســت موجب تضعیف سرمایهداری
نیز شــود .بهزعم اوفه« ،ســرمایهداری نمیتواند با دولت رفاه
همزیستی داشته باشد ،اما بدون آن هم نمیتواند وجود داشته
باشد»  .74نقد مارکسیستی به دولت رفاه اساسا سیاست اجتماعی
را دغلکارانه میبیند .از این منظر ،سیاستهای رفاهی تالشی
دولتی بود که میخواست همکاری و همراهی طبقه کارگر و از
رهگذر آن ،بسیج قاطبه آنان را به سوی به خود جلب کند.
در عین حال ،استقرار سیاستهای رفاهی حاکی از پیروزیهای
دیرپای جنبشهای تــودهای در پی نبردهــای خودآگاهانه
هستند .اما هم الگوی «صنعتی-تکثرگرا ی»نسل اول محققان
و هم الگوی مارکسیستی که معتقد است دولت عمدتا در جهت
منافع درازمدت قدرت ســرمایهدارانه عمل میکند ،سرشار از
پیشفرضهای مشخصی در خصوص کنشگران و منافع آنها

