رفاهی راه برده که آنها را نســبت به سیاســتهای رفاه
غربی یا سیاستهایی پیشرس میدانند یا سیاستهایی
که از آن خط منحرف شــده اســت .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  .101همانطور که «گوران تربورن» 30گفته ،در همه
جای دنیا ،حقوق رفاهی در اثر دموکراسیســازی حاصل
از مالیاتگیری به وجود نیامده است  .102برای فهم تغییر
اجتماعی در ایران پساانقالبی ،باید فراتر از الگوهای خطی
کالن دولت رفاهی ایدهآل و نیــز دیدگاههایی برویم که
ساخت نهادی خود جمهوری اســامی را از همه جا جدا
میکند (نوعی استثناگرایی).
همانطور کــه «مالنی کامــت»  31گفتــه «نظریههایی که
خاستگاهها و گونههای مختلف سیاست اجتماعی را با منابع
قدرت ،استراتژیهای توسعه یا انواع رژیمهای سیاسی پیوند
میزنند ،نمیتوانند تبیین درستی از تنوع رژیمهای رفاهی
در خاورمیانه داشته باشند»  ..103به دنبال شورشهای عربی
سال  ،2011شــورش غیرمنتظره از تونس و اردن گرفته تا
بحرین و عربســتان ســعودی ،باید این انگاره را که سیاست
اجتماعی همچون «رشــوه»ای عمل میکند که نارضایتی
مردم این کشــورها را آرام و رضایت سیاســی آنان را جلب
میکند به دور اندازیم .در عین حــال ،هنوز در گزارشهای
روزنامهها و رســانههای منطقه ،تبیینهایی درباره رشــوه
رفاهــی میبینیم .شــبه پارادایــم رانتیر موجب میشــود
واقعیت چیــزی را که در منطقه رخ میدهــد ،نبینیم .حتی
جایی که اقشار وســیعی از جمعیت این کشــورها در برابر
«رشوهدهندگان اقتدارگرا» میشورند ،یعنی جایی که نظریه
رانتیر تاکید دارد باید باثبات و پایدار باشد ،باز حاضر نیستیم
دست از این تبیین برداریم.
من در این کتاب ،نظریات شکلگیری دولت رفاه را با هم تطبیق
میدهم تا اســتدالل نوینی برای تبیین سیاســت اجتماعی
در ایران پس از انقالب سال  57به دســت آورم .همانطور که
«اســتفان هگارد» و «رابرت کافمن» درباره کشورهای جنوب
جهانی گفتهاند ،سیاستهای رفاهی را میتوان با نگاه به منازعات
سیاسی و اجتماعی آنها که حاصل ائتالفهای گروههای داخلی
و مخالفان سیاسی است ،فهم کرد .در بزنگاههای تاریخی مهم،
رقابت و منازعه میتواند به «بازتنظیم انتقادی» سیاستهای
اجتماعی راه برد ،به طوری که یا همه اقشــار مختلف جمعیت
را از ترکیب دولتی از رفاه اجتماعی بهرهمند سازد و یا بسیاری
از آنها را طرد و حذف کند .در مورد جامعه ایران ،انقالب سال
 57و جنگ هشت ساله با عراق همچون نوعی بازتنظیم انتقادی
ائتالف گروههای داخلی عمل کرد که این بر مخالفان سیاسی
پساانقالبی نوینی تکیه داشت.
هگارد و کافمن را میتوان با تحقیقاتی از منظر علوم سیاســی
در باب سیاست اجتماعی در دولتهای اقتدارگرا ترکیب کرد.
همانطور که «هابر»« ،ایزابل مارس» و «ماتیو کارنز» گفتهاند،
نخبگان در حکومتهای استبدادی به لحاظ استراتژیک با اقشار
از نظر سیاســی متنفذ جامعه معامله میکنند .دولتهایی که
ائتالف نخبگان کمتری دارند ،به نادیده گرفتن سیاست اجتماعی
یا تامین آن فقط برای گروههای اجتماعی ممتاز گرایش دارند.
اگر حکومت در داخل و خــارج با تهدیداتی جدی و چندجانبه

مواجه شود ،آن وقت نخبگان ناچارند برای دور کردن تهدیدات
سیاسی ،استراتژی «تکثر سازمانی» را دنبال کنند .همانطور که
هابر درمورد مکزیک در دوره حزب انقالبی نهادی گفته است:
«رژیمهای مبتنی بر این منطق تکثر سازمانی ،حقوق اقتصادی
را به اقشار گســتردهای از مردم تفویض میکنند .هر چه نظام
حقوق مالکیتشان گستردهتر باشد ،ناموزونیشان هم بیشتر
خواهد بود».104
در ایران برای تبیین سیاســت اجتماعی بعد از انقالب و دوره
جنگ ،رقابت نخبگان و بســیج تودهای را ترکیــب کردهاند.
جمهوری اسالمی نوعی از سازمانهای صنفی را شکل داده که
اغلب مزایای رفاهی اجتماعی را در مرکز خودش نگه میدارد.
به این شکل که اقشار نخبه مختلف برای اغوا یا مقابله با رقبای
خود به گروههای اجتماعی تازه بسیج شده رجوع میکنند [تا از
میان آنها یارگیری کنند] ،از این رو ،اغلب با بسط دسترسی به
بخشهایی از قرارداد اجتماعی ،فرصتهای سیاسی نوینی خلق
میشود .از این جهت ،جامعه مدنی ایران ،اعم از روزنامهنگاران،
روشنفکران و دانشگاهیان ،تا حدی پیامد بیثبات دولتسازی
است .105
همانطور که «دن اسالتر» 32گفته ،نخبگان سیاسی در رژیمهای
اقتدارگرا نه به خاطر شــبکههای حامی پایدار ،بلکه به خاطر
اینکه مشروعیتشان دائم در معرض تهدید است ،به هم نزدیک
میشوند و ائتالفهای جمعی پایدار و منسجمی ایجاد میکنند
 .106هرچند نخبگان سیاسی پس از انقالب چندان با این موضوع
موافق نبودنــد ،اما آنها نظم ژئوپولتیــک خارجی را همچون
دشمنی در برابر خودشان میبینند .هرچند این نخبگان سیاسی
دورههای سختی از اختالفات فرقهای میان خودشان را تا حدی
پشت سر گذاشتهاند ،موضع ضدسیستمی جمهوری اسالمی در
نظم ژئوپولتیک جهانی ،انگاره نوسازی مستقل و خودکفا را در
دستور کار آنها قرار داده است .درآمدهای نفتی خود به خود
نمیتواند با بسط و گسترش رفاه با هدف سطحبندی اجتماعی،
تجدید ســاختار طبقاتی و تعادل میان شــکاف شهر و روستا،
موجب افزایش قابل توجه قدرت زیرساختی دولت شود .اینها
تصمیماتی سیاسی هســتند که تا حدی منبعث از تهدیدات
ماندگار نظام سیاسیاند .به خاطر نوع پاسخی که نخبگان سیاسی
پس از انقالب به تهدیداتی کــه از ژئوپولتیک جهانی دریافت
میکردند ،میدادند ،ممکن اســت نظیر چیزی که در چین یا
کوبا دیدیم ،بسیاری از دگردیسیها در نظم سیاسی (اجتماعی،
سیاسی و زیباییشناختی) اسالمگرایان به تغییرات پساانقالبی
غیرمنتظرهای منتهی شود.
با نگاه به مورد جمهوری اســامی از چشمانداز جامعهشناسی
سیاســی میتوان نظام رفاهی ایران را نقشه نهادی تعارضات و
مصالحات میان اقشــار اجتماعی مختلف ،گروههای منزلتی و
بازیگران نخبه درون و بیرون حکومت دانست .به این ترتیب ،ما
میتوانی م سازوکاری را سوای روابط مالیاتیشان شناسایی کنیم
که بسط و گسترش آن در تامین رفاه میتواند باعث تقویت و فربه
شدن گروههای منزلتی و طبقات اجتماعی خاصی شود که در
بازگشت مطالبات جدیدی را از دولت مطالبه میکنند .قطعا،
علوم اجتماعی اخذ مالیات را یکی از راههای بســط و گسترش
ظرفیت دولت و در نهایت دموکراسیســازی میداند .در عین
حال ،راههای دیگری نیز برای افزایش ظرفیت دولت و شهروندی
اجتماعی وجود دارد ،و ممکن است پیکان علیت ،جهت دیگری
را نشان دهد.
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پی نوشت:

1. patrimonial
allegiance
 .2هرچند «پاتریمونالیسم»

اصطالحی بود که ماکس وبر
برای اشاره به یکی از انواع
حکومت که مبتنی بر حکومت
موروثی/خاندانی بود ،به کار
برد ،اما محققان جامعهشناسی
سیاسی ،بعدها با گسترش
این مفهوم ،با اشاره به پیوند
اقتصادهای تکمحصولی (نظیر
نفت) ،دولت/حکومت و جامعه،
با استفاده از اصطالح «حکومت
شبه پاتریمونالیسم» به نوعی
اقتدار سیاسی اشاره داشتند که
به واسطه آن ،حاکمان اقتدار
خود را از توزیع منابع حاصل
از صادرات آن کاال و توزیع
عواید آن در شبکههای وفادار به
خود کسب میکنند .در اینجا،
استبداد و استعمار با هم گره
میخورد .جایی که خروج مازاد
مستلزم روی کار بودن حاکمیتی
است که با سرکوب نهادهای
مستقل مردمی در اقشار مختلف،
فراتر از آنان و باالی سر آنها قرار
میگیرد و امکان خروج مازاد از
کشور به سمت مرکز نظام جهانی
(امپریالیسم) را فراهم میکند
(مترجم).
3. Charles King
4. Jan-Werner Muller
5. Fred Halliday
6. Larry Diamond
 .7تیموتی میچل
()TimothyMitchell

نویسنده کتاب دموکراسی
کربنی و یکی از اندیشمندان این
حوزه است (مترجم)
8. Chaudhry
9. David Waldner
10. Michael Herb
11. Steffan Hertog
12. Gwenn Okruhlik
13. Menaldo
14. Chiang Kai-Shek
15. David Waldner
16. Benjamin Smith
17. Eric Weyland
18. Jeffrey Winters
19. John Maynard
Keynes
20. T. H. Marshall
21. James O’Connor
 .22دقیقا هر دو بود (مترجم)
23. Claus Off
24. Walter Korpi
25. A. J. P. Taylor
26. Luftwaffe
27. Ross McKibben
28. Janos Kornai
 .29الزم به ذکر است این

سرپرست تولید ،خود نماینده
برگزیده کارگران در آن بنگاه
اقتصادی بوده است (مترجم).
30. Goran Therborn
31. Melani Cammett
32. Dan Slater

* پینوشتها در دفتر نشریه
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