هســتند .همانطور که «والتر کورپی» 24میگوید« :اگر ما این
پیشفرضها را بررســی کنیم ،مطالعه دولت رفاه الگویی برای
تحلیل کسب و منازعه بر سر «منابع قدرت» از سوی کنشگران
مختلف در جامعه میشود» .75فرایندهایی که نهادهای رفاهی
را خلق میکنند ،به اجرا میگذارند و تغییر میدهند ،به نوعی
بازتاب توزیع قدرتاند .با اینکه طبقات اجتماعی شکاف بسیار
مهمی هستند که قدرت بر اســاس آن به طرز ناموزونی توزیع
میشود ،اما شــکافهای دیگری نیز بر اســاس دسترسی به
بازار یا تمایز پایــگاه اجتماعی افراد وجــود دارند که به همان
میزان میتوانند موجب ناموزونی در توزیع منابع قدرت شوند.
نهادها صرفا برآمده از نیاز کارکردی حکومت یا نیاز بازتنظیم
سرمایهدارانه نیستند ،بلکه محصول مصالحه و توافق گروههای
اجتماعی مختلف نیز هستند.
اگر به خود اروپا هم نگاهی بیندازیم ،باید در ارتباط خطی میان
حقوق دموکراتیک و بســط رفاه اجتماعــی تجدیدنظر کنیم.
همانطور که گوستا اسپین-اندرسون گفته است :76
«وقتی معتقد باشــیم که با بسط بیشــتر حقوق دموکراتیک،
احتماال بســط دولتهای رفاهی نیز بیشــتر اســت ،این تز
دموکراسی با این واقعیت شــگرف تاریخی مغایر درمیآید که
نخستین مداخالت عظیم دولت رفاهی قبل از دموکراسی به و
ف ساختن آن به وجود آمدند .ما در فرانسه پیش از
در جهت متوق 
ناپلئون سوم ،در آلمان تحت زعامت بیسمارک و در اتریش دوره
فونتافه شــواهدی بر این ادعا مییابیم .برعکس ،در جایی که
دموکراسیهای اولیه سربرآوردند ،یعنی ایاالت متحده ،استرالیا
و سوییس ،تحول و بسط دولت رفاه بسیار دیر رخ داد».
اسپین-اندرســون تمرکز زیادی بر هزینههــای اجتماعی یا
مسیرهای خاص توسعه نمیکند و بیشــتر به تحلیل این امر

میپردازد که چگونه دولتهای رفاهی با کاالییزدایی زندگی
روزمره ،به طور فعاالنه نظم اجتماعی را شکل میدهند .این امر
«درجهای تعریف شد که افراد یا خانوادهها میتوانند ،مستقل از
تولید بازار ،استانداردهای زندگی به لحاظ اجتماعی قابل قبولی
را برای خود مهیا کنند»  .77اسپین-اندرسون بعدها این مفهوم
را با مفهوم خوشاوندزدایی تکمیل کرد که «کاهش بار خانوار و
پایان دادن به وابستگی رفاهی فرد به خویشان» تعریف میشود
 .78رویهمرفته ،این پارادایم منابعقدرت ،الگویی منازعهآمیز از
شکلبندی سیاست اجتماعی است که آن را پیامد «مذاکرات
جمعی» میبیند .یکی از خوانشهای مارکسیستی این است که
این پیامدها الزاما متناقض نیستند ،اما بازتاب منازعات قدرتی
هستند که سوژه تغییر در آیندهاند.
جامعهشناســی تاریخی دولت رفاه اسپین-اندرسون ساختار
ائتالفها و تعارضات سیاسی را کلید فهم صورتبندی رژیمهای
رفاهی میداند .مهمترین چیزی که نوع دولت رفاهی را تعیین
میکند ،این است که آیا آیا طبقه روســتایی بخشی از ائتالف
حاکماند که سیاستهای اجتماعی عمده را پیش میبرد یا خیر.
در کشورهای اسکاندیناوی در اوایل قرن بیستم ،کشاورزانی که
ت رفاه اشتغال
اجارهدار زمینهای کوچک بودند برای ایجاد دول 
کامل که بتواند کمکهزینههای قابل توجهی به بخش کشاورزی
اختصاص دهد ،با احزاب کارگری شــهری ائتــاف کردند .در
کشورهای اروپایی ،فعالیتهای سرمایهداری کشاورزی سرمایهبر
بود و به همین دلیل ناچار بودند علیه تهدید سربرآوردن احزاب
کارگری ،با هم ائتالف کنند .الگوی بیمه اجتماعی «بیسمارکی»
یا دولت رفاه صنفگرا نیز «دقیقا شکلی از سیاست طبقاتی» بود
که به دنبال این بود که با تکیه بر تمایزات اقشار و گروهبندیهای
شغلی ،شکافها و انشقاقات میان طبقه کارگر را بیشتر و تحکیم
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

جیمز اوکانر:

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
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