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دولت رانتی و رفاه

دو پیشرفت در مطالعات رفاه

نخست اینکه ،فرایند بررسی
شکلگیری دولت رفاه که قبال
صرفا از منظر پارادایم کالن
نوسازی نگریسته میشد ،حاال
تاریخی شده است .دوم اینکه،
واگرایی شدید در سیاستهای
اجتماعی جنوب جهانی الگوهای
نظری رایجی را که برای تبیین
مجموعه معدودی از انواع
رژیمهای رفاهی اروپایی به کار
میرفت ،به چالش کشیده است
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میانه به جای ســازمانهای رفاهی رسمیای که در دولتهای
اروپای پیشرفته دیده میشوند ،نظامهای رفاهی پدرساالرانه و
«کنفسیوسی» را بسط دادند که متکی بر پیوندهای خانوادگی
غیررسمی بود .در عین حال ،دانشــمندان پس از دوران موفق
تحلیلهای تطبیقی و نیز دموکراسیسازی اکثر این کشورها
به واسطه جنبشهای اجتماعی کالن ،سیاستهای رفاه دولتی
آسیای میانه را پیامد ترس نخبگان از شورشهای روستایی در
بحبوحه انقالب سوسیالیستی پیروز چین و ویتنام دانستند .97
پس از آن ،به جای پیشگرفتن پارسامنشیای منفعالنه ،چنان
دست به بسیج اجتماعی سازمانیافته علیه حاکمیت دولتی زدند
که نخبگان اقتدارگرای آسیای میانه را متقاعد کرد در سیاست
اجتماعی دست به تغییراتی زنند .این منطقه ،این انگاره را که
برنامههای رفاهی در جوار یا پس از دموکراتیزه شدن میآیند،
به چالش میکشد .در آسیای شرقی ،اول سیاست رفاهی آمد
بعد دموکراسیسازی.
«یانوش کورنای» 28درباره دولتهای سوسیالیســتی اروپای
شرقی و شوروی میگوید ،تالشهای نیمهمتمرکز برای ساخت
نظام آموزشی ،مراقبت سالمت و مستمری فراگیر در کشورهای
فقیرتر موجب شکلگیری نوعی «دولت رفاهی پیشرس» شد،
که ناکارآمدیشان در حوزه تولید سوسیالیستی مشهود است .98
هرچند در این کشورها هیچ بازار کاری وجود نداشت ،و اشتغال
کامل هدف بنیادین نخبگان حکومتی بود ،سیاست اجتماعی
«تا حد زیادی در نقطه تولید و با اختیار سرپرســت تولید اجرا
میشد ،نه بر اساس حقوق فردی»  29.99یکی از تندترین منتقدین
ناکارایی سوسیالیســتی در توزیع خدمات ،کورنای است .او به
خاستگاه تاریخی سیاســت رفاهی سوسیالیستی نمیپردازد.
بهزعم وی ،دولتهــای رفاهی اروپای شــرقی ،به جای اینکه
نسخههای پیشرسی از دولت رفاه غربی باشند ،خط سیر تاریخی
خود را رفتهاند،پ که ناشی از فشار از باالی دوره استالین برای
اشتغال کامل در دهه 30بود .این سیاستها حتی از سیاستهای
آسیای میانه نیز «مولدتر» و «پدرانهتر» بودند ،زیرا توزیع مزایا بر
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اساس مشارکت فرد در اهداف مشخص دولت و مفهوم شهروندی
سوسیالیستی تعیین میشد که از طریق کار ایجاد میشد ،نه
حقوق شهروندی تاکنون تعریف شده است.
تغییر در سیاســتهای رفاهی اروپای شــرقی پس از ســال
 1989برداشتی که دولتهای رفاهی سوسیالیستی را نسخه
پیشرسی از دولتهای اروپای غربی میدانست به چالش کشید.
با اینکه اصالحات در بازار موجب شکلگیری «اقداماتی فوری و
اضطراری» در سیاست اقتصادی شد ،باز در موارد بسیاری این امر
موجب کاهش هزینههای اجتماعی نشد .دوره پس از سال1989
این کشورها با فشار بیرونی ،ناچار شدند سیاست اجتماعیشان را
در جهت خصوصیسازی ،مهاجرت ،اشتغال غیررسمی و بیکاری
تنظیم کنند و اقتصاد سیاسیشان تجدید ساختار کنند .با این
حال ،جالب است که همانطور که در اکثر آمارهای اروپای شرقی
میبینیم ،بخصوص در مقایسه با کاهش هزینهها در برنامههای
رفاهی آمریکا التین بین سالهای  1990تا  ،2000با وجود این
اصالحات لیبرالی هزینههای اجتماعی ،یعنی سهم هزینههای
عمومی در اروپای شرقی کاهش ناچیزی داشته است .این نتیجه
شگفتآور در اروپای پساسوسیالیستی تا حدی به خاطر این بود
که اعتراضات عمومی در چارچوب دموکراتیک نوین تجلی یافته
بود و تا حدی هم به خاطر اینکه هنوز در انتظارات شــهروندان
مفهوم فراگیر و همهشــمول سیاســت رفاهی سوسیالیستی
وجود داشت .در نتیجه ،نظامهای رفاهی اروپای شرقی معاصر و
شوروی سابق طیفی از ترکیبهای سیاستی مختلفی را به اجرا
گذاشتند .100
در همه تحقیقات ،پژوهش در باب رفاه و سیاست اجتماعی
در منطقه جنوب جهانی به دو پیشرفت مهم دست یافته
است .نخست اینکه ،فرایند بررسی شکلگیری دولت رفاه
که قبال صرفا از منظر پارادایم کالن نوســازی نگریســته
میشد ،حاال تاریخی شــده است .اما شــاید بتوان گفت
عیب آن این است که آن را خطی میبینند و این رویکرد
بــه تحلیلهایی از سیاســتهای رفاهی در کشــورهای

