جامعهشــناس که صرفا به مالیاتگیری به منزله تنها راه برای
برقراری قرارداد اجتماعی مدرن مینگرد ،گفته است« ،میتوان
قبل از وارد شــدن به بحث مالیات به منزله یک بحث خاص ،با
توجه به کل طیف منابع پایدار دولتی ،به این بحث بسیار مهم
و تاثیرگذار بپردازیم که این منابع چگونه به دست میآیند».90
مطالعه دولت رفاه بیش از هر چیز مستلزم کشف منابع درآمد
دولت است .همانطورکه در این کتاب نشان خواهیم داد ،این
امر مستلزم بررسی اقتصاد سیاسی ،گروهبندیهای طبقاتی،
نهادهای دولتی و گروههای ذینفع متنفذ خارجی مربوطه است.
حتی در کشورهای فقیرتر در جنوب جغرافیای اقتصادی جهان،
مردم بیش از نهادهای دولتی با نظامهای رفاهی سروکار دارند.
والتر کورپی میگوید ،شکل دولتهای رفاهی «به احتمال زیاد
ل ارزشها ،نگرشها و منافع شهروندان ارتباط دارند ،زیرا
با شک 
این مولفهها در الگوهای کنش جمعی موثرند» .به همین دلیل
اســت که نهادهای رفاهی «مایل به ایجاد الگوهایی» هستند
که بر برخی شکافها تاکید دارند اما «سایر شکافها را نادیده
میگیرند»  .91این فرایند تاثیر بســزایی بر شکل همبستگی و
ائتالف مردم دارد که در کنشهای جمعی آیندهشــان نمودار
میشود .بسط و گسترش رفاه میتواند هم آن اقشار جامعه را که
دسترسی مناسبی به منابع دارند و هم آن اقشاری را که دسترسی
مناسبی ندارند ،سیاسی کند .تحقیق در باب نظام رفاهی ایران
میتواند الگوهای سازماندهی و تضادهای سیاسیای را نشان دهد
که تحلیلهای پیشین با تمرکز صرف بر ویژگیهای رانتیر فرضی
خود ،آن را نادیده گرفته بودند.

نظریه دولت
رفاه در جنوب
جهان

یکی از مشکالت جدی نظریات دولت
رفاه این بود که اکثر مطالعات آن بر
دولتهــای شــمالی ثروتمنــد با
نظامهای رفاه اجتماعی بزرگ تمرکز

کرده بودند .محققان رفتهرفته به دولتهای رفاهی در جنوب
ک بورن گفته است،
جهان نیز توجه کردند .همانطور که رابین بل 
در اروپای قرن نوزدهم ،فارغ از دموکراتیک یا سلطنت مطلقه
بودن آن ،اغلب «تسهیالت مســتمری دولتی در عمل فقط به
مردان نظامی و کارکنان دولتی میرسید»  .92در آمریکای التین،
منطقهای که دولتهای پسااستعماری در آن پیش از بسیاری از
نقاط دیگر جهان شکل گرفتند هم شاهد الگوی مشابهی هستیم.
در ابتدای قرن بیستم ،اکثر دولتهای آمریکای التین ،برنامههای
بیمه اجتماعی را برای گروههای کوچکی از کارگران در خدمات
کشور و بخشهای صنعتی مهم تدارک دیدند .صنعتیسازی
آمریکای التین ،برخالف اروپا ،هرگز نیــروی کار پرولتر قابل
توجهی ایجاد نکرد ،یعنی ،نیروهای عمدتا شهری ،دستمزدبگیر
و نیروی کار شاغل رســمی چندانی ایجاد نکرد .در عوض ،رفاه
دولتی برای کارگران رسمی در حکومت و صنعت بسط یافت ،در
حالی که باقی جمعیت در بخشی که بخش غیررسمی نامیده
میشد ،بودند ،و اکثر آنان نه استخدام رسمی بودند و نه شغلی
دستمزدی داشتند .93
در نتیجه ،ترکیب رفاهی در اکثر دولتهای آمریکای التین قبل
از سال  ،1980مبتنی بر بیمه اجتماعی و حفاظت شغلی بود،
درستمانند دولتهای اروپایی صنفگرا ،اما فقط بخش بسیار
کوچکی از کارگرانی که شغل رسمی داشــتند از آن بهرهمند
بودند .کسانی که در بخش غیررسمی بودند ،تنها بیمه پرمخاطره
در دسترس آنان در برابر مخاطرات اجتماعی ،اتکا به خانوادهها
یا بازار کار بود .کارگران غیررســمی آمریــکای التین حتی به
نظامهای لیبرالی مساعدت اجتماعی مبتنی بر استحقاق،مانند
برنامههای مساعدت خانوادههای با کودکان وابسته در ایاالت
متحده هم دسترسی نداشــتند .البته این مساله جای تعجب
هم ندارد ،چون دولتهای آمریکای التین در میانه قرن بیستم
کشورهایی بودند که در اقتصاد جهانی هم سطح درآمد متوسط
و پایینی داشتند .البته استثناهایی هم وجود داشت ،بهطور مثال
در کوبا و کاستاریکا ،آنها نه تمایلی ایدئولوژیکی و نه منابع الزم
برای تحقق رژیمهای رفاهی داشتند که فراتر از نیروی کار رسمی
بسیار کوچکشان بسط دهند.94
با اینکه همواره از آمریکای التین به منزله یک نمونه مقایسهای
مغایر با رژیمهای رفاهی اروپایی یاد میشــود ،ســربرآوردن
کشورهای آسیای شرقی با اقتصادهای شکوفا محققان را تشویق
کرد که به نقش سیاست اجتماعی در رشد اقتصادی این کشورها
توجه کنند  .95در اینجا ،شاهد بسط و گسترش نظام آموزشی
در دولتهای اقتدارگرای کرهجنوبی ،تایوان و دولتشهرهای
سنگاپور و هنگکنگ هســتیم .با این حال ،شاهد تکمیل این
برنامه آموزشی با برنامههای بیمه اجتماعی جدی برای کارگران
صنعتی ماهر نیســتیم .پیامد این امر ،نیروی کار کامال ماهری
بود که فاقد حمایتهای صنفیای بودند که کارگران رســمی
آمریکای التین داشتند .این ترکیب سیاستی موجب شکلگیری
استراتژی توسعهای منعطف و تولید صادراتمحور در کشورهای
آسیای میانه شد که بسیاری از کشورهای دیگر نیز در سالهای
دهه  1960درگیــر آن بودند .در این «رژیمهــای تولیدگرا»،
پیشرفت اجتماعی از طریق رشــد اقتصادی حاصل میشد نه
برنامههای دولتی برای بازتوزیع درآمد  .96دیگر مداخالت دولت
نظیر اصالحات ارضی پس از جنگ نیز در سایه ژئوپولتیک انقالب
چین ،به شکلگیری این الگوی نســبتا برابر رشد کمک کرد.
محققان بیش از هر چیز اتفاق نظر دارند که دولتهای آسیای
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398
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