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کند .در ایاالت متحده« ،اصالحات نوین» وعده شمول مزایای
اجتماعی را میداد ،اما قدرت ســرمایهداران روستایی جنوب
جلوی اجرای مهمترین رئوس آن را گرفت».79
حتی از این منظر ،الگوی منابع قدرت وجوه تندی دارد .سیاست
رفاه دولتی اغلب بر روابط ناموزون قدرت-جنسیت در محل کار
و خانواده استوار است و میتواند این توازن قدرت را بهبود بخشد
و یا تشــدید کند .این الگوی کاالییزدایی از کار مردان کارگر
در کارخانه ،نهتنها در مستمری بازنشستگی و مزایای سالمت
دولتی ،بلکه در کاالییزدایی از کار زنــان در خانواده نیز حائز
اهمیت است  .80خود دولتها واحدهای یکپارچهای نیستند،
بلکه نهادهای پیچیدهای هســتند که «نقطه گسستهایی»
دارند که این امکان را میدهند تحقق سیاســتهای رفاهی را
بدون قدرت ائتالف کارگری یــا کارفرمایی پیش برد  .81تامین
رفاه از ســوی بازیگران بخش غیردولتی در دولتهای رفاهی
رو به افزایش اســت ،این بازیگران اغلب در مقام «ستون» سوم
و در ترکیب سیاست اجتماعی قابل حصول در هر کشور عمل
میکنند  .82هنجارهای مذهبی نهتنها در ترســیم مسیرهای
ایدئولوژیکــی سیاســتهای اجتماعی آینده بلکــه به خاطر
ســازمانهای مذهبی قدرتمندی نظیر کلیسای کاتولیک که
میکوشد دست دولت را از غلبه در حوزههای اجتماعی تحت
نفوذ خود کوتاه کند ،بسیار حائز اهمیتاند .تضاد دولت و کلیسا
که شکافی مذهبی ایجاد میکرد ،در شکلگیری سیاست رفاهی
مبتنی بر تضادی که از شکاف طبقاتی ایجاد میشد ،بسیار حائز
اهمیت بود .83
یکی از مولفههای دیگری که بنیادا از تبیین شکلبندی دولت
رفاه اروپایی سر برآورده ،تاثیر جنگ و ژئوپولتیک است.
تاریخدانان بــر خالف علمای اجتماعی مشــخصا ارتباط بین
جنگ و رفاه را به رســمیت میشناســند .همانطور که «ای.
جی.پی .تیلور» 25به اختصار گفته اســت« :لوفتوافه( 26نیروی
هوایی آلمان) تاثیر بسزایی در شکلگیری دولت رفاهی بریتانیا
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

داشــت» « .84روز مککیبن» 27توضیح داده که چگونه تجربه
بریتانیا از جنگ جهانی دوم و حمله لندن ،انتظارات اجتماعی
مشترکی را از دولت ایجاد کرده است« :مردم انتظارات رادیکالی
از جنگ داشــتند :تمایز طبقاتی کمتر ،کنترل دولتی بیشتر،
اصالحات نظام آموزش و پرورش ،ســطوح درآمدی و خدمات
اجتماعی بیشتر ،و اغلب هم نتیجه میگرفتند»  .85فارغ از پلتفرم
ایدئولوژیک حزب حاکم ،دولتهــای اروپایی عمدتا اقدامات
سیاست اجتماعی را در موجی که از پایان جنگ جهانی اول و
دوم آغاز شد ،پذیرفتند و به اجرا درآوردند 86اینطور نیست که
جنگها و بحرانهای ژئوپلتیک به صورت شــوک-های کامال
بیرونی مستقیما باعث تغییرات در سیاستهای رفاهی داخلی
شوند .بلکه ،چنین رویدادهایی باعث میشود عامالن اجتماعی
داخلی برای فشار به دولت در جهت اجرای سیاستهای نوین و
گسترده تحریک شوند  .87مشارکت تودهای در جنگ ،احساس
مساواتطلبانه نسبت به عدالت اجتماعی ایجاد میکند ،و تجربه
جنگ کاتالیزور تغییرات نهادی و ایجاد سازمانهای دولتی نوین
است .88به عالوه ،تهدیدات ژئوپلتیک در بین نخبگان سیاسی
وفاق و همبستگی داخلی ایجاد کند تا دست به اقداماتی زنند که
بخشهای جدید جمعیت کشور را با هم متحد سازند .تالشهای
حکومت برای افزایش مشارکت و حمایت از کارگران و شهروندان
اغلب به بسط حقوق شهروندی و اجتماعی میانجامد که یا در
زمان جنگ و یا مدت کوتاهی پس از آن شاهد آن ،هستیم .ما
میتوانیم این تحوالت را بخصوص در آن دسته از جنگهایی
ببینیم که طوالنیتر از آنی هســتند که بــا برانگیختن صرف
انگیزههای ناسیونالیستی پیش روند  .89خدمت اجباری عمومی
به بیانی دیگر ،یکی دیگر از روشهای پرداخت مالیات اســت،
نظریات دولت رانتیر هرگز این مولفه را وارد الگوی شکلگیری
دولت نکردند .در عین حال ،خدمت اجباری یکی از مهمترین
ســازوکارهای دولتســازی و نیز عرصه مقاومــت اجتماعی
در سرتاســر تاریخ بوده اســت .همانطور که «چارلز تیلی»

