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نولیبرالیسم بهعنوان پروژهی طبقاتی

تحوالت نولیبرالی اواخر دههی هفتاد و دههی هشتاد در واقع پروژهای بود برای
تغییر در توازن طبقاتی و شیوهی انباشتی که پس ازجنگ دوم جهانی شکل گرفته بود.
به همین دلیل برای درک روشنتر از این تحوالت بهتر است سه دهه به عقب برگردیم.

شرایط اقتصادی و سیاسی پس از جنگ جهانی دوم
از اوایل قرن بیستم آلمان و بهویژه آمریکا در رقابت اقتصادی از انگلیس پیشی
گرفته بودند ،اما قدرت نظامی و نقش سیاسی انگلستان در صحنهی بینالمللی همچنان
موجب تداوم جایگاه هژمونیک و مسلط این کشور تا جنگ جهانی اول بود .در سالهای
بین دو جنگ مراکز متعدد قدرت مانند انگلیس ،فرانسه ،امریکا و بعدها آلمان بر سر
سلطه بر جهان با یکدیگر رقابت میکردند ،و هیچیک از آنها قادر نبود به قدرت مسلط
تبدیل شود .اما پس از جنگ جهانی دوم آمریکا در میان کشورهای سرمایهداری نقش
مسلط پیدا کرد.
در شکلگیری هژمونی امریکا بعد از جنگ جهانی دوم به دو عامل باید توجه داشت:
نخست  -در جنگ جهانی دوم کشورهای اروپایی از لحاظ اقتصادی و نیروی انسانی
به شدت آسیب دیده بودند و برای بازسازی به کمک یک دولت قدرتمند خارجی نیاز
داشتند .اما برعکس ،آمریکا در زمان جنگ از نظر اقتصادی با شتاب بیشتری رشد کرده
و توازن قوای بعد از جنگ بین کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری کامال به نفع آمریکا
تغییر یافته بود .بازدهی کار در آمریکا دو برابر انگلیس ،سه برابر فرانسه و سه برابرونیم
آلمان بود %06 .محصوالت صنعتی و دوسوم گندم کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری
در این کشور تولید میشد %60 .صادرات و  %64واردات کشورهای پیشرفته به این
کشور تعلق داشت و  %06طالی استخراجشده در جهان در آمریکا ذخیره شده بود4.
دوم – به دلیل پیشروی روسیهی شوروی در اروپای شرقی در زمان جنگ و امکان
گسترش کمونیسم به کشورهای اروپای غربی ،مسألهی مهار کمونیسم و جنگ سرد در
دوران ریاست جمهوری هری ترومن به هدفی استراتژیک تبدیل شد .این وضعیت در
سال  4161با پیروزی حزب کمونیست در چین شدت و وسعت بیشتری پیدا کرد.

حسن آزاد

تحتتأثیر این عوامل یک رژیم تحتالحمایه ( )Protectorateبه رهبری ایاالت
متحده شکل گرفت که بر سه محور استوار بود:
محورسیاسی -اتخاذ سیاست خارجی و دفاعی همآهنگ با ایاالت متحده ازطرف
کشورهای همپیمان یعنی کشورهای اروپای غربی ،ژاپن ،کره جنوبی ،تایوان ،استرالیا و
نیوزیلند .و دسترسی ایاالت متحده به سازمانهای امنیتی و جاسوسی این کشورها.
محورنظامی -قرارداد نظامی سیاسی آتالنتیک شمالی (.)NATO
محور اقتصادی -مبتنی بر موافقتنامهی برتونوودز  4166که میتوان آن را به
چهار اصل خالصه کرد -4 :قیمت تمام ارزها بر حسب دالر تعیین میشود و دالر خود
با قیمت ثابتی قابل تبدیل به طالست (یک دالر برابر سی و پنج اونس طال) .تمام ارزها
نرخ ثابتی دارند و صرفاً در شرایط استثنایی به میزان محدود و مدیریتشده ( +4تا)-4
قابل تغییرند.
 -2صندوق بینالمللی پول ( )IMFدر نظارت و تنظیم این نظام پولی نقش کلیدی
دارد و در صورت کسری کوتاهمدت تراز تجاری ،باید اعتبار الزم را در اختیار کشور
مربوطه قرار دهد .در مواردی که عدم توازن تجاری طوالنی و برطرفناشدنی است ،باید
قیمت ارز به شکل مناسب تغییر کند.
 -3گروه بانک جهانی یعنی مجموعهی چند بانک برای تأمین اعتبار جهت بازسازی،
توسعه ،سرمایهگذاریهای چندجانبه و حل اختالف .در سالهای بعد این تمایز بین
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی با شرکت این صندوق در دادن وامهای گوناگون
از بین رفت.
 -6موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت ( )GATTموافقتنامهای برای کاهش
عوارض گمرکی و یارانههای حمایتی ،حل اختالفات تجاری و تشویق به تجارت آزاد.
این قرارداد تجاری در سال  4111به سازمان تجارت جهانی ( )WTOتبدیل شد2.
فضای سیاسی اروپا بعد ازجنگ دوم جهانی به چپ گرایش داشت ،و محبوبیت
مردمی نیروهای سوسیالیست و بهویژه کمونیست به علت مشارکت فعال در مقاومت
ضدفاشیسم افزایش یافته بود .در تمام کشورهای دموکراتیک اروپا ،احزاب سوسیالیست
قادر بودند حداقل یک سوم آرا را کسب کنند و در کشورهایی مانند فرانسه ،ایتالیا و
فنالند که آرا احزاب سوسیالیست کمتر از این میزان بود ،احزاب کمونیست بیست
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درصد یا درصد بیشتری از آرا را در اختیار داشتند :فرانسه ( ،)4161- %20/2ایتالیا
( ،)4160 -%41فنالند ( .)4160- %26بهطور کلی توازن قوا به نفع احزاب چپ بود .در
این فضا یک حزب دستراستی مانند اتحادیهی دموکراتمسیحی ( )CDUدر برنامهی
آلن ( )Ahlener Programخود در سال  4161نظام سرمایهداری را محکوم کرد
و خواستار «سوسیالیسم مسیحی» یا ملی کردن صنایع بزرگ و مشارکت کارگران در
تصمیمگیریها شد .در مورد توازن قوای سیاسی و طبقاتی و طرفداری افکار عمومی از
دخالت دولت در اقتصاد و تأثیرات متقابل این دو عامل در یکدیگر بعد از جنگ دوم
جهانی باید به چند نکته توجه داشت:
نخست  -در تمام کشورهای دموکراتیک اروپای غربی حمایت انتخاباتی از احزاب
سوسیالیست و سوسیالدموکرات باال بود و در اکثر موارد آنها توانستند در ائتالف با
احزاب دیگر حکومت کنند و حتی در برخی کشورها مانند انگلیس ،سوئد و نروژ به
تنهایی حکومت را در دست بگیرند .در اروپای غربی تنها در فرانسه و ایتالیا حزب
سوسیالیست ضعیفتر از حزب کمونیست بود .و در هر دو کشور حزب سوسیالیست
مجبور بود از طرف چپ با حزب کمونیست قدرتمند و از طرف راست با حزب
تازهتأسیسشدهی دموکراتمسیحی رقابت کند .در فرانسه سوسیالیستها همکاری با
کمونیستها را رد میکردند و خواهان ائتالف با احزاب میانه بودند .اما برعکس در ایتالیا
حزب سوسیالیست خواهان ائتالف با کمونیستها بود و تا اواخر دههی  4116نیز به
این سیاست ادامه داد ،ولی در اوایل دههی شصت سیاست خود را تغییر داد و وارد
ائتالف با حزب دموکراتمسیحی در حکومت شد .در فرانسه حزب سوسیالیست که
دیگر نیرویی رادیکال برای تغییر نبود به حمایت از جمهوری چهارم روی آورد .در
کشورهای دیگر اروپای غربی سوسیالیستها وضع بهتری داشتند .در کشورهای
غیردموکراتیک جنوب اروپا مانند اسپانیا ،پرتغال و یونان ،کمونیستها فعالترین و
نیرومندترین نیروی سیاسیای بودند که به شکل زیرزمینی فعالیت میکردند.
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آرای احزاب کارگر ،سوسیالیست و سوسیالدموکرات از  5491تا 5411
اتریش

4161

4160

4161

66،0
-

بلژیک
دانمارک

32،0

فنالند

21،4

فرانسه

23،0

*

4160

4161

4116

-

-

-

30،1

-

32،6

-

-

21،0

31،1

-

-

66،6

-

31،0

-

20،3

-

-

-

41،1ـ24،4

-

-

-

-

هلند

-

20،3

21،0

-

-

-

ایتالیا

-

26،1

36،4

-

-

-

نروژ

64،6

-

-

-

-

-

سوئد

60،1

-

-

60،4

61،1

-

انگلیس

60،3

-

-

-

-

60،4

-

-

-

-

21،2

-

آلمان
غربی

گرفت3.

*در سال  4160در فرانسه دو بار انتخابات انجام
دوم – پیشروی روسیهی شوروی و پیروزی تیتو در یوگسالوی تمام کشورهای
اروپای شرقی را به نظامهایی با برنامهریزی فراگیر اما غیردموکراتیک تبدیل کرد ،که تا
سالهای پس از جنگ هنوز در افکار عمومی دارای اعتبار بودند ،بهویژه از نظر اقتصادی.
در سالهای  4111-4106نرخ متوسط رشد اقتصادی کشورهای پیشرفتهی
سرمایهداری  3/3در سال بود ،اما کشورهای اروپای شرقی تا دههی  06رشد بیشتری
داشتند .در همین دورهی پنج ساله نرخ رشد چکسلواکی  ،0/6یوگسالوی  1/4و آلمان
شرقی  1/4درصد در سال بود .طبق ارزیابی سازمان سیا نرخ رشد روسیهی شوروی در
 4116تا  1/1 ،4111درصد و در دورهی  1/1 ،4111-4106درصد در سال بود6.
سوم -به اصطالح بحران  4121-32در واقع یک رکود طوالنی ( Long
 )Depressionبود .در این شکل از بحران ،وضع اقتصادی برای مدت طوالنی به
حالت پیش از بحران برنمیگردد و بین رکود و رونق نوسان میکند .اما در هیچیک از
دورههای رونق نرخ سود به سطح پیش از بحران برنمیگردد 1.این بحران در واقع با
کاهش تولیدات صنعتی دو ماه پیش از سقوط قیمت سهام در بورس نیویورک در اکتبر
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 4121آغاز شده بود و سقوط بورس مرحلهی قابل مشاهده در پیشروی آن بود .اوضاع
اقتصادی بهتدریج تا سال  4133به بدترین و پایینترین نقطهی خود رسید .طی این
مدت تولید ناخالص داخلی  %36و درآمد سرانهی واقعی  %66کاهش یافتند .حدود 42
میلیون نفر کار خود را از دست دادند ،و نرخ بیکاری از  %3در سال  4121به  %21در
سال  4133افزایش پیدا کرد 01 .هزار شرکت تولیدی و یکسوم بانکها ورشکست
شدند .بعد از این تاریخ اوضاع اقتصادی اندکی رو به بهبودی گذاشت ،اما شکاف رکودی
همچنان وجود داشت .در سال  4131دوباره یک سیر رکودی آغاز شد ،و در نتیجه
رشد اقتصادی کاهش و نرخ بیکاری افزایش پیدا کرد .این بحران تا سال  4164و ورود
امریکا به جنگ دوم جهانی ادامه داشت0.
در چنین شرایطی برای جلوگیری از فروپاشی نظام سرمایهداری و کنترل
شورشهای مردمی و تبدیل نشدن آن به یک انقالب اجتماعی ،دخالت دولت در اقتصاد
و همچنین اجرای برخی سیاستهای اجتماعی به امری اجتنابناپذیر تبدیل شده و
لیبرالیسم و واگذاری امور به دست پنهان بازار تضادها و ناکارایی خود را ،بهویژه
درشرایط بحران ،به معرض نمایش گذاشته بود.
خالصه کنیم :بحران طوالنی  4121که تا آغاز جنگ یعنی  4164به طول انجامیده
بود ،تغییر توازن قوای طبقاتی-سیاسی به نفع نیروهای چپ در چارچوب واحدهای ملی
و همچنین تغییر توازن بینالمللی با توجه به پیشروی روسیهی شوروی در اروپای
شرقی و خطر کمونیسم در اروپای غربی موجب افزایش نقش دولت در مدیریت
اقتصادی و دادن امتیازهایی به طبقهی کارگر و طبقهی متوسط شد.
این اقدامات را میتوان به سه گروه تقسیمبندی کرد:
ا -دولتی کردن برخی صنایع.
 -2شکلگیری «دولتهای رفاه».
 -3سیاستهای کینزی.

حسن آزاد

 -5دولتی کردن برخی صنایع
در شرایط پس از جنگ در هیچیک از کشورهای اروپای غربی ملی کردن تمام
اقتصاد در دستورکار قرار نداشت .در کشورهایی که احزاب چپ مجبور به ائتالف بودند،
راضی کردن شرکای ائتالفی به اجرای چنین برنامهای غیرممکن بود .در کشورهایی هم
که احزاب چپ قوی بودند ،مانند بریتانیا و کشورهای شمال اروپا هیچ گروهی برای نیل
به چنین هدف بزرگی برنامهای نداشت.
بدون وجود برنامهای برای فراتر رفتن از سرمایهداری ،امکان مالی برای اجرای
اصالحات اجتماعی میبایست در چارچوب روابط سرمایهداری تأمین میشد .احزاب
سوسیالیست با یک تناقض اجتنابناپذیر روبرو بودند :برای دستیابی به اصالحات
اجتماعی باید کارایی اقتصاد بازار تا حد امکان افزایش مییافت .بنابراین احزاب
سوسیالیست برای اجرای سیاستهای «سوسیالیستی» باید از منطق سرمایهداری
پیروی میکردند.
در سالهای پس از جنگ این عقیده درمیان احزاب چپ رایج بود که سرمایهداری
بدون هدایت دولت نمی تواند از تعادل و رشد اقتصادی مداوم برخوردار باشد .بنابراین
الزم است که دولت از طریق یک سیاست مبتنی بر ملی کردن تدریجی ،ادارهی بعضی
بخشهای کلیدی اقتصاد را در دست بگیرد.
البته ملی کردن درشرایط بحران و جنگ پیشتر هم سابقه داشت ،اما اجرای این
سیاست بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای متعدد و با این وسعت رخدادی جدید
به شمار میآمد و محصول شرایط سیاسی بعد از جنگ بود .این سیاست غالبا در
بخشهایی مانند زغال سنگ ،آهن و فوالد ،برق ،گاز ،حملونقل هوایی ،راهآهن،
مخابرات و بانک (بهویژه در فرانسه که بانک مرکزی ،چهار بانک پسانداز و بزرگترین
شرکتهای بیمه ملی شدند .و در سطحی پایینتر در انگلیس و هلند) اجرا شد1.
برنامهی ملی شدن در فرانسه ،انگلیس و اتریش به علت فشار احزاب چپ و
اتحادیههای کارگری از یک سو و عدم مخالفت و حتی موافقت احزاب راست از سوی
دیگر (موافقت جنبش جمهوریخواه مردمی  MRPو دوگل در فرانسه ،مخالفت اندک
حزب محافظهکار در انگلیس و همچنین موافقت حزب سوسیالمسیحی  ÖVPبا ملی
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شدن محدود در اتریش) وسیعتر از سایر کشورها بود .در سایر کشورهای اروپای غربی
نیز الگویی کمابیش مشابه وجود داشت0.
علیرغم فشار احزاب چپ و اتحادیههای کارگری ،ملی کردنها غالباً در مواردی
اجرا میشد که منافع عام طبقهی سرمایهدار را نیز تأمین میکرد ،یعنی:
نخست -در صنایع استراتژیک با سرمایهگذاری کالن که برای بازسازی روابط
سرمایهداری و تهیهی خدمات و مواد اولیهی ارزان برای رشتههای دیگر نقشی ضروری
ایفا میکردند ،ولی سرمایهداران خصوصی فاقد توان یا تمایل (به علت ریسک زیاد)
سرمایهگذاری در آن رشتهها بودند.
دوم -در شاخههایی که سودآوری از حد متوسط پایینتر بود .معموال ملی شدن
این صنایع با نرخ استثمار کمتر ،شرایط استخدامی بهتر و مطمئنتر همراه بود1.

 -2شکلگیری «دولتهای رفاه»
به باور مارکس رفاه واقعی زمانی وجود دارد که انسانها بر شرایط تولید و بازتولید
اجتماعی مسلط باشند و بتوانند به شکل آگاهانه و دموکراتیک آن را تعیین کنند،
هرکس به اندازهی توانش به جامعه خدمت کند و به اندازهی نیازش از آن بهرهمند
شود .به این دلیل رفاه در جامعهی سرمایهداری همواره رفاهی است نسبی و محدود و
صرفاً با تحول بنیادین مناسبات سرمایهداری میتوان از آن فراتر رفت.
الف -مروری تاریخی
اصطالح دولت رفاه ( )Wohlfahrtstaatنخستینبار در آلمان و توسط آدولف
واگنر بهکار برده شد ( .)Ritter 4114به نظر او تغییرات درازمدت در جامعه و اقتصاد
نقش دولت و هزینههای دولتی ازجمله هزینههای اجتماعی را افزایش میدهد ،نظر او
بعدها به «قانون واگنر» شهرت یافت .او از اقتصاددانان دوران بیسمارک بود و در کنار
اقتصاددانان دیگری همانند گوستاو فون شمولر و ورنر سومبارت از سیاستهای
اجتماعی دولت حمایت میکرد ،که مخالفان لیبرال آن را «سوسیالیسم دانشگاهی
( »)Katherersozialismusمینامیدند 46.اصطالح دولت رفاه در دههی 4136

حسن آزاد

در زبان انگلیسی نیز رواج یافت ( 44.)Welfare Stateتا آن زمان در زبان انگلیسی
بیشتر از اصطالح «دولت اجتماعی» استفاده میشد .تا اواخر قرن نوزدهم نقش اصلی
دولت سازماندهی امور نظامی و جنگ بود (دولت جنگ  )Warfare stateو
هزینههای نظامی بیست و پنج درصد هزینههای دولتی را تشکیل میداد ،اما تا سال
 4006هزینههای اجتماعی در فرانسه  ،6.60در آلمان  6.1و در انگلیس  6.00درصد
تولید ناخالص داخلی را دربر میگرفت42.
مؤلفین با تأکید بر جنبههای متفاوت دولت رفاه تعاریف مختلفی از آن ارائه دادهاند.
من در اینجا به چند نمونه اشاره میکنم:
بریگز با تکیه بر دخالت دولت مینویسد« :دولت رفاه دولتی است که سازماندهی
قدرت را آگاهانه برای تغییر نیروهای بازار ،دستکم در سه جهت به کار میبرد (تضمین
حداقل درآمد ،محدود کردن دامنهی عدم اطمینان اجتماعی و خدمات اجتماعی)».
()Briggs 4104
اسپینگ اندرسن مدیریت خطرات اجتماعی را برجسته میکند« :دولت رفاه در کنار
خانواده و بازار یکی از سه منبع کنترل خطرات اجتماعی به شمار میآید و در قالب
مدلهای گوناگونی توضیح داده میشود)Esping-Andersen 4111( ».
و باالخره یان گاف مبارزهی طبقاتی را مورد تأکید قرار میدهد« :دولت رفاه بر
توازن نامتقارن کار و سرمایه استوار است که از طریق مبارزات طبقهی کارگر و گسترش
دامنهی سیاستهای اجتماعی به منصهی ظهور میرسد ،با تنظیم حقوق و فعالیتهای
بخش خصوصی مانند تأمین اجتماعی ،سالمت ،آموزش و مسکن برای افراد و خانوادهی
آنها)Gough 4111( ».
در اروپای قرون وسطی انجمنهای صنفی مهمترین نهادهایی بودند که در هنگام
بیماری ،ورشکستگی و حوادثی از این دست به کمک اعضا میآمدند ،البته در مقابل
پرداخت منظم حق مشارکت .اقدامات خیریهی کلیسا برای کمک به فقرا و بیماران نیز
از دیرباز وجود داشت که البته برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی ناشی از گذار به
سرمایهداری کافی نبود .از اواسط قرن نوزدهم به علت انقالب صنعتی ،افزایش جمعیت
و گسترش شهرها نیاز به کمکهای اجتماعی نیز رو به فزونی گذاشت و همپای آن
تعداد زیادی انجمن مشابه انجمنهای صنفی بهوجود آمد که تحت نامهای مختلف
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مانند انجمن تعاونی ،انجمن برادری ،انجمن دوستی یا انجمن کمکهای متقابل
هدفشان سازماندهی کمکهای اجتماعی برای گروههای معین مانند مهاجرین،
کارگران ،گروه های قومی یا حتی کارگران یک شرکت معین بود .اتحادیههای کارگری
نیز برای اعضای خود و همچنین جذب اعضای جدید در سازماندهی خدمات اجتماعی
فعال بودند 43.انجمنهایی که تاکنون از آنها نام برده شد غالباً به علت کمبود امکانات
مالی و اداری نتوانستند به کار خود ادامه دهند و طی دههی  4126حداکثر تا پیش از
بحران  4121-32فعالیت آنها به میزان قابلمالحظهای کاسته شده بود .در سال 4136
این انجمنها در کنار دولت و بیمههای خصوصی فقط هشت درصد خدمات اجتماعی
را ارائه میکردند46.
از سوی دیگر در دو دههی آخر قرن نوزدهم با رشد جنبش کارگری و شکلگیری
احزاب و اتحادیههای سراسری کارگری در اروپا ،دولتها به فکر دادن امتیاز و جذب
طبقهی کارگر افتادند .بیسمارک صدراعظم آلمان در سال  4003بیمهی اجباری
بیماری و در سال بعد بیمهی تصادفات ناشی از کار و در سال  4001بیمهی بازنشستگی
را قانونی کرد .اتریش در سالهای  4001و  4000قانون بیمهی تصادفات و بیماری را
از مجلس گذراند .در اواخر قرن نوزده نروژ ،فنالند و ایتالیا نیز بیمهی سوانح ناشی از
کار را قانونی کردند.
اوایل قرن بیستم با رشد بیشتر جمعیت شهرنشین ،گرانتر شدن خدمات پزشکی،
ناتوانی مالی انجمنهای برادری و همچنین ناتوانی در پوشش الیههای پایینتر طبقات
فرودست (در دههی  4016که این انجمنها در اوج فعالیت خود قرار داشتند فقط
نیمی از جمعیت مذکر و دوسوم کارگران میتوانستند حق عضویت در آنها را بپردازند41
بپردازند 41و مداخلهی بیشتر دولتها در سازماندهی خدمات اجتماعی به امری ضروری
تبدیل شد 40.تاریخ تحوالت دولت رفاه را میتوان به سه دوره تقسیم کرد :نخست –
دورهی شکلگیری از  4016تا پایان جنگ جهانی اول .دوم -دورهی استقرار در
سالهای بین دو جنگ جهانی و سوم -دورهی پیشرفت یا دورهی طالیی .4116-4116
جدول زیر تاریخ قانونی شدن بیمههای اصلی را در کشورهای پیشرفته نشان میدهد.

حسن آزاد

توجه داشته باشید که اختالف تاریخها در متن و در جدول به علت تفاوت در داوطلبانه
و اجباری شدن این بیمههاست.

Peter Flora et al.State,Economy and Society inWestern
Europe 4041-4111,4103,p.616.
ب -طبقهبندی دولت رفاه
تاکنون تالشهای متعددی برای طبقهبندی دولتهای رفاه انجام گرفته است که
از میان آنها طبقهبندی اسپینگ اندرسن از اعتبار بیشتری برخوردار است 41.اسپینگ
اندرسن بر مبنای پنج مؤلفه دولتهای رفاه را به سه گروه تقسیم میکند .این پنج
مؤلفه عبارتند از -4 :کاالزدایی؛ اینکه حقوق بیکاری و قوانین کار تا چه حد خصلت
کاالیی نیروی کار را کاهش میدهد و بازار کار را محدود میکند -2 .نقش مکمل دولت
()Residualism؛ اینکه دولت به چه میزان خدمات اجتماعی را به خانواده و بازار
محول میکند و تا چه حد خود آن را به عهده میگیرد .مثالً در نوع لیبرال ،نقش دولت
حداقل است و وظایف اجتماعی را به خانواده و بخش خصوصی واگذار میکند-3 .
الیهبندی؛ اینکه خدمات اجتماعی به شکل نابرابر و بر اساس گروهبندیهای شغلی و
جایگاه اجتماعی توزیع میشود ،یا برابر بر پایهی حقوق شهروندی .بهعنوان نمونه،
درنوع محافظهکارانهی دولت رفاه در آلمان توزیع حقوق اجتماعی بین کارمندان دولتی
و غیردولتی نابرابر است -6 .توزیع ثروت؛ این مؤلفه در اشکال مختلف دولت رفاه ابعاد
تأثیر نظام مالیاتی را بر توزیع ثروت بررسی میکند .دولت سوئد بهعنوان یک نمونهی
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سوسیالدموکراتیک تالش میکند با افزایش تصاعدی مالیاتها متناسب با افزایش
درآمد نابرابری ثروت را تعدیل کند -1 .اشتغال کامل؛ نوع دولت را از نظر جدیت در
تدوین و اجرای سیاستهای افزایش موقعیتهای شغلی در نظر میگیرد.
اندرسن با در نظر گرفتن این پنج مؤلفه دولتهای رفاه در کشورهای پیشرفتهی
سرمایهداری را به سه گروه تقسیم میکند :لیبرال ،محافظهکارانه (کرپوراتیستی) و
سوسیالدموکراتیک .در جدول زیر مشخصات این تیپبندی خالصه شده است:

حسن آزاد

این گروهبندی مشابه تیپ ایدهآل وبری است و با دولتهای رفاه واقعی انطباق
نسبی دارد .نمونههای واقعی هر یک به درجاتی با گروهی که به آن متعلقاند همخوانی
دارند و برخی نمونهها را به دشواری میتوان در یک گروه قرار داد چون از بعضی جهات
به یک گروه و از جهاتی دیگر به گروه مقابل تعلق دارند ،بهعنوان نمونه دولت رفاه در
انگلستان در حد فاصل بین تیپ سوسیالدموکراتیک و تیپ لیبرال قرار دارد ،در حالی
که سوئد یک نمونهی کامل سوسیالدموکراتیک و آمریکا یک نمونهی کامل لیبرال به
شمار میآیند .ایرلند هرچند در حوزهی تیپ محافظهکارانه قرار دارد اما از شباهتهایی
با تیپ لیبرال و سوسیالدموکراتیک نیز برخوردار است .در تابلوی زیر میتوان این
ویژگیها را به خوبی مشاهده کرد:

نظرات اسپینگ اندرسن بعد از انتشار اثر مشهورش «سه جهان سرمایهداری رفاهی»
در سال  4116از طرف مؤلفین متعدد و از لحاظ نظری و تجربی مورد انتقاد قرار گرفته
است ،اما طبقهبندی و نظرات او از دولت رفاه همچنان دارای اعتبار و مورد بحث و
گفتگوست.
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ج -عوامل مؤثر درشکلگیری دولت رفاه
مهمترین عوامل مؤثر (یا نظریههایی که بر این عوامل استوارند) در شکلگیری
دولت رفاه عبارتند از :صنعتی شدن ،گسترش دموکراسی ،مبارزهی طبقاتی و جنگ
تودهای.
 -5صنعتی شدن
در سالهای  4116و  4106این نظریه رواج داشت که صنعتی شدن و رشد تولید
ناخالص داخلی ضرورتاً به افزایش وظایف اجتماعی دولت میانجامد .ویلنسکی و لبو40
از سردمداران این نظر بودند .به باور آنها با رشد صنعت تولید ناخالص سرانه و متعاقب
آن جمعیت نیازمند به کمکهای اجتماعی نیز بیشتر میشود (یعنی افزایش تعداد
کودکانی که به سن مدرسه و سالمندانی که به سن بازنشستگی رسیدهاند) و در نتیجهی
آن بوروکراسی و هزینههای اجتماعی دولت نیز افزایش مییابد .این نظریه در ادامه با
بهرهگیری از نظر تالکوت پارسونز یعنی از یک سو ،تفکیک کارکردی کارکنان بهداشت،
سالمت ،آموزش و غیره .و از سوی دیگر ،نظر کارل پوالنی دربارهی «پاسخ اجتماعی»
به جدایی بازار کار از روابط پیشین اجتماعی تکامل بیشتری یافت .کاستی این نظریه،
نخست نادیده گرفتن واکنشهای متفاوت و حتی متضاد گروهها و طبقات اجتماعی به
تغییرات ناشی از صنعتی شدن است و سپس خصلت کارکردگرایانهی آن که کنش
عاملین اجتماعی را کامال وابسته و تابع عللی خارج از آنها میپندارد .در واقع صنعتی
شدن و رشد تولید ناخالص داخلی علت ضروری شکلگیری دولت رفاه نیست ،اما
پیششرط الزم برای به وجود آمدن آن را فراهم میکند.
 -2گسترش دموکراسی
دموکراسی سیاسی به واسطهی نقش رأیدهندگان در حمایت از سیاستهای تأمین
اجتماعی شرایط مساعدی برای پیشبرد این برنامهها فراهم میکند ،اما این بدانمعنی
نیست که دولتهای رفاه الزاماً در کشورهای دموکراتیک شکل میگیرند .کشورهای
نوع شوروی فاقد دموکراسی بودند ولی دولتهای رفاه نسبتاً پیشرفتهای داشتند .بعضی
رژیم های اقتدارگرا نیز برای کسب مشروعیت به اجرای سیاستهای رفاهی روی
میآورند.
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در موج اول دموکراسی ( )4020-4120در اغلب کشورهای اروپای غربی بیمهی
تصادفات ناشی از کار و در تعداد کمتری بیمهی بیماری یا بازنشستگی قانونی شد .موج
دوم دموکراسی بعد از جنگ دوم جهانی تا اوایل دههی هفتاد ،که اغلب کشورهای
اروپای غربی را دربر گرفت ،به رشد جهشآسای سیاستهای تأمین اجتماعی منجر
شد ،که به دوران طالیی دولت رفاه شهرت دارد .موج سوم دموکراسی در سال 4116
از پرتغال آغاز شد ،به اسپانیا و یونان گسترش یافت ،در دههی  4106به کشورهای
آمریکای التین و سپس کشورهای جنوب و غرب آسیا رسید و بعد از فروپاشی بلوک
شوروی کشورهای اروپای شرقی نیز به آن پیوستند41.
در کشورهای اروپای شرقی از قبل دولت رفاه وجود داشت و هرچند در جریان
فروپاشی و سیاستهای نولیبرالی بعدی تضعیف شده بود ،توانست در سطحی نازلتر
به کار خود ادامه دهد .اما در آمریکای التین و آسیا کشورهایی مانند برزیل ،آرژانتین،
مکزیک ،شیلی ،اروگوئه ،کره جنوبی ،تایوان ،تایلند ،اندونزی و همچنین آفریقای جنوبی
و ترکیه که توانستند به درجه ای از رشد اقتصادی برسند و به کشورهای با درآمد
متوسط شهرت دارند ،با اجرای سیاستهای تأمین اجتماعی در زمینهی سالمت و
آموزش به نوعی دولت رفاه دست یافتند .در آمریکای التین به علت بیثباتی بازار کار
و قراردادهای موقت بیمهی بیکاری از اهمیت بیشتری برخوردار بود .بودجهی این
بیمهها از طریق مالیات و بدون پرداخت حق بیمه تأمین میشود .این اصالحات در اثر
فشار جنبشهای اجتماعی و احزاب چپ از پایین و مشارکت آنها در دستگاههای اجرایی
و قانونگذ اری و یا تالش احزاب راست برای جلب آرای طبقات محروم و متوسط به
مرحلهی تصویب و اجرا رسیدهاند .اتحادیههای کارگری به علت سرکوب در دوران
دیکتاتوریهای نظامی و سیاستهای نولیبرالی نقش کمتری در اعمال این اصالحات
داشتهاند26.
 -3مبارزهی

طبقاتی25

در سه دههی آ خر قرن نوزدهم جنبش کارگری در تمام کشورهای پیشرفته در
حال رشد و اعتال بود .این رشد در ادامهی خود غالبا به شکلگیری احزاب کارگری
سوسیالدموکراتیک در سطح ملی و اتحادیههای کارگری سراسری میانجامید .احزاب
محافظهکار و لیبرال در واکنش و مقابله با این روند به سرکوب و اقداماتی برای جذب
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و ادغام جنبش کارگری ،مانند تشکیل اتحادیههای زرد کارگری و دادن امتیازات
اجتماعی و رفاهی متوسل میشدند.
در اینجا برای روشنتر شدن آرایش سیاسی احزاب در اروپا به «نظریهی شکاف
( »)Cleavage Theoryمتعلق به اشتاین روکان و سیمورمارتین لیپست اشاره
میکنم :به نظر آنها برای درک بهتر احزاب سیاسی و رأیدهندگان باید عالوه بر شکاف
طبقاتی ،شکافهای دیگر اجتماعی مانند شکاف دولت و کلیسا ،شکاف شهر و روستا و
شکاف مرکز و پیرامون را نیز در نظر گرفت .در این زمینه ،تمایز برجسته بین کشورهای
اسکاندیناوی در برابر سایر کشورهای اروپایی در این است که در گروه نخست افزون بر
تضاد کار و سرمایه ،شکاف بین شهر و روستا اهمیت ویژهای دارد ،در حالی که در دیگر
کشورهای اروپای غربی این شکاف بین دولت و کلیسا است که از اهمیت برخوردار
است22.
در کشورهای شمال اروپا صنعتی شدن دیرهنگام در زمانی که دموکراسی وسیع و
فراگیر به امری رایج بدل شده بود به کشاورزان (غالباً کوچک و متوسط) امکان داد تا
اختالفات خود را با شهر در یک حزب سیاسی که مطالبات آنها را نمایندگی میکند،
یعنی حزب کشاورزان ( )Agrar Parteiکه بعداً به حزب میانه ()Center Party
تغییر نام داد ،سازماندهی کنند .این حزب در فنالند ،سوئد ،نروژ و دانمارک از دههی
 4136در همکاری با حزب سوسیالدموکرات نقش مهمی در حیات سیاسی این
کشورها ایفا کرده است ،در حالی که در سایر کشورهای اروپایی به استثنای سوییس
چنین حزبی وجود ندارد .حزب کشاورزان بعد ازجنگ جهانی دوم درسوییس تأسیس
شد و صرفاً در سطح منطقه ای فعال بود تا ملی .اما برعکس در کشورهای شمال اروپا
به علت پروتستان بودن اکثریت قریب به اتفاق جمعیت ،احزاب دموکراتمسیحی که
یکی از وظایف آنها نمایندگی منافع کلیسای کاتولیک است ،نقشی کامالً حاشیهای پیدا
میکند23.
در سایر کشورهای اروپای غربی در اثر رفرماسیون و انقالبهای بورژوایی جدال بر
سر جدایی دین از دولت ،کلیسا را حداقل در سه حوزهی آموزش ،رفاه و ازدواج عرفی
به چالش میکشید (کلیسا شبکهی گستردهای از مدارس ،بیمارستان ،نوانخانه ،خانهی
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سالمندان و خانهی کودکان یتیم و بیسرپرست را اداره میکرد) .در اواخر قرن  41و
اوایل قرن  26در اغلب این کشورها احزاب دموکراتمسیحی شکل گرفتند که منافع
زمینداران بزرگ ،کلیسای کاتولیک و بخشهای محافظهکار این جوامع را نمایندگی
میکردند :اتحادیهی دموکراتمسیحی ( )CDUدر آلمان ،فراخوان دموکراتمسیحی
( )CDAدر هلند ،حزب مردم اتریش ( ،)ÖVPحزب مردم دموکراتمسیحی ()CVP
در سوییس ،حزب دموکراتمسیحی ( )DCدر ایتالیا که بعد ازجنگ جهانی دوم به
مدت پنجاه سال  4166-4116در حیات سیاسی این کشور نقش مسلط داشت و حزب
کاتولیک بلژیک که بعد ازجنگ جهانی دوم به حزب سوسیالمسیحی تغییر نام داد و
در سال  4100به علت اختالفات بخش شمالی و جنوبی بلژیک به دو حزب با زبانهای
مختلف تجزیه شد26.
وضعیت در چند کشور دیگر با این تصویر کلی تفاوت دارد :در انگلستان جدایی
کلیسای انگلیکان از کلیسای کاتولیک به فرمان هانری هشتم  4121و تثبیت آن در
زمان الیزابت اول  .4111یک کلیسای دولتی که پادشاه در رأس آن قرار داشت و مبارزه
برای جدایی دولت از کلیسا در ربع آخر قرن نوزدهم بین حزب لیبرال گالدستون و
توریها جریان پیدا میکرد و حضور حزب دموکراتمسیحی در آن محلی از اعراب
نمییافت .در فرانسه ،اسپانیا و پرتغال جدال اساسی بین نیروهای جمهوریخواه و
نیروهای ضدجمهوری و غیردموکراتیک جریان داشت .این اختالف در فرانسه به پیروزی
نیروهای جمهوریخواه انجامید که بعد از آن کاتولیسیسم سیاسی در فرانسه کمتر با
اقبال سیاسی روبرو بود .در اسپانیا و پرتغال مخالفین جمهوری پیروز شدند و
کاتولیسیسم سیاسی به حزب دفاع مذهبی از دیکتاتوری فرانکو و ساالزار تبدیل شد21.
الف -پیشگامان بیمههای اجتماعی
بعد از این مرور کوتاه و کلی دربارهی آرایش سیاسی در اروپای غربی به بحث اصلی
در مورد نقش طبقات در شکلگیری دولت رفاه برمیگردیم .همانگونه که پیشتر گفته
شد اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم ،دوران اعتالی جنبش کارگری و شکلگیری
احزاب و اتحادیههای کارگری بود .احزاب لیبرال و محافظهکار در مقابله با این فرایند
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غیر از سرکوب ،به سازماندهی اتحادیههای زرد و دادن امتیازات رفاهی برای جذب و
ادغام طبقهی کارگر در نظام سرمایهداری نیز روی میآوردند .برای روشن شدن این
موضوع به اولین نمونهی شکلگیری دولت رفاه در آلمان میپردازیم:
حزب سوسیالدموکرات آلمان در سال  4003و کنفدراسیون اتحادیههای کارگری
در سال  4000در این کشور پایهگذاری شدند .بیسمارک صدراعظم آلمان در مقابله با
این چالش سیاستی دوگانه در پیش گرفت .از یک سو ،وضع قانون سوسیالیستها در
 4010برای سرکوب اقدامات «خطرناک» سوسیالدموکراتها که چند بار تمدید شد و
تا سال  4116برقرار بود .و از سوی دیگر تصویب قانون بیمهی بیماری در ،4003
بیمهی تصادفات ناشی از کار در  4006و بیمهی بازنشستگی در  4001برای جذب و
ادغام طبقهی کارگر در نظام سرمایهداری.
بیسمارک شخصاً محافظهکار و سلطنتطلب بود ،او در دورهی اول صدارت خود که
از  4002آغاز شده بود با لیبرالهای میانهرو همکاری میکرد اما از اواخر دههی هفتاد
قرن نوزده به محافظهکاران نزدیک شد .در این دوره طرفدار سیاستهای حمایتی و
مداخلهی دولت در اقتصاد بود و تحت تأثیر افرادی نظیر هرمان واگنر (مشاور او) و
آدولف واگنر از «سوسیالیسم دولتی» حمایت میکرد .او از نزدیک شاهد کمون پاریس
بود و نمیخواست چنین حادثهای در آلمان تکرار شود ،بهویژه آنکه حزب
سوسیالدموکرات آلمان پیشرفتهترین و سازمانیافتهترین حزب کارگری در اروپا به
شمار میآمد .او مکرراً دربارهی «خطر جدی» جنبش سوسیالیستی برای اروپا هشدار
داده بود20.
انگیزه و موضع اعضای طبقهی حاکم در تالش برای تصویب قوانین بیمهی اجتماعی
را میتوان از خالل سخنان متعدد آنها به مناسبتهای گوناگون دریافت .بهعنوان نمونه
پیام ویلهلم اول به رایشتاگ در  4004که بیسمارک در نگارش آن نقش عمدهای داشت:
«درمان آسیبهای اجتماعی تنها از طریق سرکوب زیادهرویهای
سوسیالدموکراسی ممکن نمی شود ،بلکه باید رفاه کارگران را نیز به همان نسبت به
شکل مطلوب بهبود بخشید21».
یا سخنرانی بیسمارک خطاب به لیبرالها در رایشتاگ :4006
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«اگر سوسیالدموکراسی وجود نداشت و اگر بسیاری از شما از آن وحشت نداشتید،
پیشرفت میانهروانهای که ما در اصالح اجتماعی در پیش گرفتهایم نیز وجود
نمیداشت20».
این بیم و هراس از جنبش کارگری در میان فرماندهان نظامی نیز مشاهده میشد.
رییس ستاد ارتش آلمان ژنرال والدرزه در سال  4011به ویلهلم دوم نوشت:
«در خصوص رشد بسیار سریع سازمان سوسیالدموکراسی به نظرم میرسد که اگر
به سرعت و بدون اتالف وقت به فکر چاره نباشیم ،زمانی فرا میرسد که قدرت دولت
باید با قدرت تودههای کارگر زورآزمایی کند ...این تصمیمگیری هرچه بیشتر به طول
بینجامد ،سازمان حزب سرنگونیطلب قدرت بیشتری کسب میکند .به نظر من به نفع
دولت است که تعیین زمان تصفیهحساب بزرگ را به رهبران سوسیالدموکرات واگذار
نکند ،بلکه به امکان وقوع چنین تسویهحسابی سرعت ببخشد21».
این موضوع را نباید ناگفته گذاشت که برنامهی بیسمارک برای جذب و ادغام
طبقهی کارگر در نظام سرمایهداری آلمان نتوانست به نتیجهی مطلوب برسد .حزب
سوسیالدموکرات در سال  1.1 ،4006مجموع آرا را در اختیار داشت ،در حالی که در
انتخابات  36.0 ،4142آرا را کسب کرد و به بزرگترین فراکسیون در مجلس آلمان
تبدیل شد .تعداد اعضای اتحادیههای کارگری سوسیالدموکرات نیز از سیصدهزار در
سال  4016به  2.1میلیون در سال  4143افزایش یافت36.
به جز آلمان دو کشور دیگر نیز تحتتأثیر مستقیم کمون پاریس قرار داشتند:
اتریش و دانمارک .در سال  4012به ابتکار بیسمارک یک کنفرانس پروسی-اتریشی
برگزار شد که هدفش مقابله با چالش جنبش بینالمللی کارگران بود و طی سیزده
نشست موضوعاتی مانند کار زنان و کودکان ،بیمه ،مسکن ،آموزش و تعاونی برای
کارگران مورد بحث قرار گرفت .در دانمارک نیز با شکلگیری شعبهی انترناسیونال اول،
حکومت کمیسیونی برای رسیدگی به امور کارگران تشکیل داد34.
بیسمارک در آلمان ،تافه در اتریش و استروپ در دانمارک هر سه رهبرانی قدرتمند
و محافظهکار در نظامهای سلطنتی مشروطه بودند که در مقابل جنبش کارگری به
اقدامات سرکوبگرانه متوسل میشدند ،ولی در عینحال در برابر فشارهای جنبش
کارگری در تدوین قوانین رفاه اجتماعی نسبت به سایر کشورهای اروپایی پیشقدم
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بودند .در اتریش در سالهای  4016و  4006برای تصویب قانون تصادفات ناشی از کار
بحثهایی مشابه آلمان جریان داشت که سرانجام در  4001و  4000به تصویب قوانین
بیمهی تصادفات ناشی از کار و بیمهی بیماری منجرشد 32.در دانمارک تأسیس حزب
سوسیالدموکرات در  4014و یک اتحادیهی نسبتاً قوی در  ،4000محافظهکاران را
قانع کرد که نظام قانون فقرا را اصالح کنند و به اینترتیب از سال  4014تا 4012
بیمهی بازنشستگی و بیماری قانونی شد .یوران تربورن وجود ساختارهای سنتی
ازپیشموجود را نیز در این امر مؤثر میداند .در آلمان و اتریش پیشینهی نظام بیمهی
صنفی کارگران معدن و در دانمارک نظام بیمهی شهرداری برای مزرعهداران33.
در کشورهای دیگر نیز بحثهای مشابهی دربارهی تصویب قوانین بیمه برای کاهش
تضادهای اجتماعی طرح میشد .بهعنوان نمونه در پارلمان سوئد در سالهای  4002و
 4006نمایندگان این طرح را به بحث گذاشتند که هرچند شدت تضادها هنوز به
مرحلهی جدی نرسیده است اما برای پیشگیری بهتر است چنین قوانینی را تصویب و
اجرا کرد .قانون بیمهی بیماری در سوئد در سال  4014سه سال بعد از تأسیس حزب
سوسیالدموکرات به تصویب رسید .پادشاه سوئد که در عینحال پادشاهی نروژ را نیز
به عهده داشت ،در سال  4006به نخستوزیر نروژ نامه نوشت و او را به تصویب و
اجرای قوانین بیمهی اجتماعی تشویق کرد .این مسأله سالها در پارلمان نروژ مورد
بحث بود و سرانجام هفت سال پس از تشکیل حزب سوسیالدموکرات نروژ (حزب
کارگر در  ،)4001بیمهی پرداخت مزد و هزینهی درمانی به کارگران ( Workers
 )Compensation Lawقانونی شد36.
ب -مشخصات کلی شکلگیری دولت رفاه
تأسیس احزاب سوسیالدموکرات به مثابه اولین نمونهی احزاب مدرن با پایهی
وسیع تودهای ،عضویت تعریفشده ،اساسنامهی مکتوب و برنامهی سیاسی مشخص و
همچنین شکلگیری اتحادیههای کارگری ،مسألهی کارگران را به شکل جدی در برابر
نخبگان سیاسی اروپا قرار داد .این نخبگان در پاسخ به این معضل به دو جریان مستقل
تجزیه میشدند :احزاب لیبرال که بیشترصاحبان سرمایه را نمایندگی میکردند و بازار

حسن آزاد

آزاد و رشد سرمایهداری را راهحل تمامی مشکالت میدانستند و احزاب محافظهکار
دموکراتمسیحی که اشرافیت زمیندار و کلیسای کاتولیک را نمایندگی میکردند،
مخالف مدرنیزاسیون و دموکراسی بودند ،و نسبت به طبقهی کارگر رویکردی
پدرساالرانه داشتند .به نظر آنها باید از شدت فقر و آالم اجتماعی کاسته میشد .طرفدار
آشتی و همکاری گروهها و طبقات مختلف اجتماعی بودند ،یعنی کورپوراتیسم دولتی31.
افزون بر شکاف بین احزاب لیبرال و دموکراتمسیحی از یک سو و حزب
سوسیالدموکرات از سوی دیگر ،بین لیبرالها و کلیسای کاتولیک نیز شکاف دیگری
بر سر جدایی کلیسا از دولت و عرفی کردن آموزش ،ازدواج و بیمههای اجتماعی وجود
داشت .زمانبندی تشکیل احزاب و اتحادیههای سوسیالدموکرات در مقایسه با احزاب
و اتحادیههای دموکراتمسیحی نشان میدهد احزاب محافظهکار کاتولیک در هر هفت
کشور آلمان ،اتریش ،ایتالیا ،هلند ،سوییس ،بلژیک و فرانسه بعد از سازمانهای
سوسیالدموکراتیک و در واکنش و مقابله با آنها شکل گرفتهاند .اگر به این شش کشور،
کشورهای شمال اروپا (دانمارک ،سوئد ،فنالند ،نروژ) و انگلیس را اضافه کنیم که در
آنها احزاب دموکراتمسیحی نقشی کامالً حاشیهای ایفا میکردند ،مشاهده میکنیم که
از یازده کشور ،در ده کشور به استثنای فنالند اولین قانون بیمهی اجتماعی بعد از
تشکیل حزب سوسیالدموکرات و در مقابله با آن به تصویب رسیده است30.

در این زمینه ،مقایسهی آلمان و ایتالیا آموزنده است :هر دو کشور رژیمهای فاشیستی
داشتند و در جنگ دوم جهانی شکست خوردند .در آلمان حزب دموکراتمسیحی در
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رقابت انتخاباتی با یک حزب قوی سوسیالدموکرات مجبور به انجام اصالحات اجتماعی
شد .در ایتالیا حزب دموکراتمسیحی ( )DCبه مدت پنجاه سال از  4166تا 4116
نقش مسلط داشت و در رقابت انتخاباتی هیچ حزبی از جناح چپ قادر نبود موقعیت
این حزب را بهطورجدی به چالش بکشد .مشارکت حزب کمونیست بهعنوان قویترین
حزب چپ در کابینهی یک کشور عضو ناتو در شرایط جنگ سرد امری نامحتمل به
شمار میآمد .به همین دلیل برنامهی بیمههای اجتماعی در ایتالیا نسبت به آلمان
پیشرفت بهمراتب کمتری داشت31.
در انگلیس ،کلیسای انگلیکان مدتها پیش از کلیسای کاتولیک جدا شده بود و به
همین دلیل کاتولیسیسم سیاسی در آن وجود نداشت .در ربع آخر قرن نوزده کشاکش
اصلی بر سر جدایی کلیسا از دولت ،بین حزب توری و حزب لیبرال در جریان بود .این
اختالف با ورود حزب کارگر در سال  4166به صحنهی سیاسی به حاشیه رانده شد و
حزب لیبرال در رقابت با حزب کارگر برنامهی بیمههای اجتماعی و سوسیاللیبرالیسم
یا به عبارتی «لیبرالیسم نو» ( )New Liberalismرا پذیرفت 4.سنگ بنای دولت
رفاه در انگلستان از  4160تا  4146با تالشهای لوید جرج از حزب لیبرال پایهگذاری
شد .اما حزب لیبرال علیرغم این عقبنشینی ،در رقابت با حزب محافظهکار از یک سو
و حزب کارگر از سوی دیگر تا سال  4126به حاشیهی نظام حزبی در انگلستان رانده
شد30.
ج -بحران  5424-32و بیمههای اجتماعی
در بهار  4121تولید صنعتی در آمریکا رو به کاهش گذاشت .این سیر نزولی تا
تابستان همان سال به رکود عمومی و منفی شدن رشد اقتصادی تبدیل شد که طی دو
ماه تا  21اکتبر یا پنجشنبهی سیاه به سقوط شدید قیمت سهام در والاستریت انجامید.
بحران در سال  4133به حداکثر شدت خود رسید ،تولید ناخالص داخلی پنجاه درصد
افت کرد ،چهل درصد بانکها ورشکست شدند ،تعداد بیکاران از  %3در  4121به %26.1
1در مورد این مفهوم و تفاوت آن با نولیبرالیسم به بخش اول همین مقاله با عنوان
«نولیبرالیسم :یک پروژهی ایدئولوژیک» در سایت نقد اقتصاد سیاسی مراجعه کنید.

حسن آزاد

در سال  4133افزایش یافت .امواج بحران بهسرعت به اروپا و کشورهای دیگر رسید و
تا جنگ جهانی دوم در  4164ادامه پیدا کرد31.
در این زمان یک فدراسیون سراسری از اتحادیههای کارگری در آمریکا وجود داشت
به نام فدراسیون کارگری آمریکا ( )AFLکه در سال  4000با جدایی از شوالیههای
کار تشکیل شده بود ،و کارگران ماهر و سفیدپوست را سازماندهی میکرد .فدراسیون
کارگری در کاخ سفید با کارفرمایان موافقتنامهای امضا کرده بود مبنی بر اینکه در
دوران بحران هیچ اعتصابی رخ ندهد و در عوض مزدها کاهش نیابند .در سال 4133
مزدها کاهش یافتند ،اما اتحادیه قصد داشت یکطرفه این موافقتنامه را رعایت کند.
این امر موجب شد تعداد اعضای اتحادیه به نصف برسد .تعدادی از اتحادیههای عضو با
عنوان کنگرهی سازمانهای صنعتی ( )CIOتالش میکردند با سازماندهی کارگران
غیرماهر و سیاهپوست و اتخاذ سیاستهای رادیکالتر این فدراسیون را از درون تغییر
دهند ولی سرانجام با باال گرفتن اختالفها در سال  4130از آن جدا شدند.
در کنار این اتحادیهها سه سازمان سیاسی چپ نیز فعالیت میکردند :حزب کارگران
آمریکا ،حزب کمونیست و اتحادیهی کمونیستهای آمریکا که بعدتر به حزب کارگران
سوسیالیست تغییر نام داد .این سه حزب در سازماندهی کارگران بیکار و اعتصابها
نقش مهمی ایفا میکردند .تشکیالت کارگران بیکار فعال و مبارزهجو بود ،برای بیمهی
بیکاری تظاهرات خیابانی برپا میکرد ،به اعتصاب نشسته در مراکز کمک اجتماعی
دست میزد و از کارگران بیکاری که از محل سکونت خود اخراج شده بودند با عمل
مستقیم حمایت میکرد .در ضمن به علت بهبود امکانات درمانی و شرایط بهداشتی
طول عمر افزایش یافته بود ،طی سه دهه از  4166تا  4136میانگین عمر ده سال
بیشتر شده بود .وجود بحران به افزایش فقر در میان سالمندان دامن میزد و در نتیجه
جنبشهای مدنی متعددی برای دستیابی به بیمهی بازنشستگی در این دوران شکل
گرفتند66.
فرانکلین روزولت در سال  4133از حزب دموکرات بهعنوان یک اصالحطلب و مدافع
سیاستهای کینزی ،مقام ریاستجمهوری را ازهربرت هوور جمهوریخواه تحویل
گرفت ،در شرایطی که بحران اقتصادی به حداکثر شدت خود رسیده بود و تعداد
اعتصابها نسبت به سال پیش دو برابر شده بود .هوور در برابر بحران سیاستی انفعالی
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داشت .اما روزولت به خطر بحران و جنبش کارگران آگاه بود و در صد روز اول
ریاست جمهوری خود برای حل مشکالت ناشی از بحران بستهای شامل اصالحات
مالیاتی ،بانکی ،پولی و ایجاد اشتغال را به اجرا درآورد که به نیودیل اول 4133-36
معروف شد .در چارچوب این طرح  1تا  1میلیون بیکار در پروژههای عمرانی و زیربنایی
به کار گمارده شدند.
اما تظاهرات و اعتراضات کارگری با شدت و وسعت از  4136تا  4131ادامه پیدا
کرد .موج تشکیل اتحادیههای صنعتی در بهار و تابستان  4136با پیروزی سه اعتصاب
عمومی در شهرهای مینیاپولیس ،تولدو و سانفرانسیسکو با رهبری کمونیستها،
سوسیالیستها و سندیکالیستهای انقالبی به تشکیل کمیتههای کارخانه و اعتصاب
در بخشهای وسیعی از آمریکا تبدیل شد .برخی از رهبران ( )AFLمانند جان لوئیس
با همراهی با اعتصابها تالش میکردند اعضای جدیدی را به عضویت در اتحادیهها
جلب و رادیکالیسم جنبش کارگری را که خواهان تشکیل حزب مستقل کارگران در
برابر حزب دموکرات بود ،تا حد امکان تعدیل کنند .در این دوره کارگران ازعضویت
دراتحادیه استقبال میکردند .در سال  4131تعداد اعضا سه میلیون و نیم نفر بود ،این
تعداد در پایان سال  4131به هفت میلیون نفر رسید64.
این شرایط روزولت را وادار کرد تا اجرای نیودیل دوم  4131-30را اعالم کند ،که
مهمترین بخش آن قانون بیمههای اجتماعی بود و بیمهی بازنشستگی ،بیمهی بیکاری
و کمک به خانوادههای بیسرپرست و افراد معلول را شامل میشد و همچنین قانون
کار که اتحادیهی کارگری و حق اعتصاب را میپذیرفت .البته تعداد زیادی از کارفرمایان
این اصالحات را نپذیرفتند62.
در کشورهای اسکاندیناوی نیز در اثر بحران اصالحاتی در جهت ایجاد بیمههای
اجتماعی انجام گرفت .تأثیر بحران در این کشورها زیاد نبود بهجز افزایش قابل
مالحظهی تعداد بیکاران که نتیجهی بازگشت مهاجرین این کشورها از دیگر کشورهای
بحرانزده بود (مهاجرت به آمریکای شمالی ممنوع شده بود)63.
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کاهش تولید ناخالص

درصد بیکاری

سرانه
آمریکا

٪36،0

٪22،1

آلمان

٪21

٪41،2

اسکاندیناوی

٪1،2

٪1،0

ویژگی های مشترک این کشورها درصد باالی عضویت در اتحادیههای کارگری
(نسبت به تمام کشورهای پیشرفته) و برسر قدرت بودن طوالنی احزاب
سوسیالدموکرات است (که نسبت به سایر احزاب سوسیالدموکرات اروپایی اندکی
رادیکالتر بودند) .این احزاب یا در ائتالف با حزب کشاورزان حکومت میکردند و یا
حکومت اقلیت آنها از طرف این حزب تحمل میشد.
سوئد از لحاظ صنعتی ،بهویژه صنعت صادراتی همواره پیشرفتهتر از سایر کشورهای
اسکاندیناوی بوده است .صنعت تحت سلطهی تعداد محدودی شرکت متمرکز،
انحصاری وبینالمللی قرارداشت و یک طبقهی سرمایهدار قدرتمند دارای روابط
بینالمللی و یک اتحادیهی کارفرمایان سازمانیافته که از قدرت اقتصادی و سیاسی
فوقالعادهای برخوردار بود.
بحران در سال  4134در سوئد با افزایش بیکاری به حداکثر شدت خود رسید.
بیکاری موجب کاهش دستمزدها میشد .تعداد اعتصابها افزایش یافته بود .در این
شرایط حزب سوسیالدموکرات در سال  4132با پنجاه درصد آرا به قدرت رسید و تا
سال  4110به شکل مستمر به مدت چهل وچهار سال در قدرت باقی ماند .تا سالهای
پایانی  4126سیاستهای اقتصادی در سوئد لیبرالی و تحتتأثیر اقتصاد نوکالسیک
بود .اما در خود سوئد اقتصاددانانی وجود داشتند مانند کنوت ویکسل ،الی هکشر ،گونار
میردال و دیگران که اصطالحاً به «مکتب استکهلم» شهرت داشتند و نظراتشان به
نظرات جان مینارد کینز نزدیک بود .حکومت سوسیالدموکرات برای کاهش بیکاری و
در عینحال افزایش تقاضا با افزایش بودجه برای سرمایهگذاری در کارهای زیربنایی و
ایجاد اشتغال به همین سیاستهای شبهکینزی روی آورد .بودجه از طریق مالیات بر
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ارث و بدون کسری بسته شد و برای رفع نگرانی حزب دهقانان یارانهی چشمگیری
برای کارهای کشاورزی در نظر گرفته شد.
در سال  4131اصالحاتی در بیمهی بیکاری انجام گرفت ،کمکهای دولتی به
بیمهی بیماری افزایش یافت و قانون بیمهی بازنشستگی پایه برای تمام شهروندان در
پارلمان تصویب شد .مسألهی دیگر پایین آمدن نرخ زاد و ولد و کاهش جمعیت بود که
اتخاذ یک سیاست جدید برای حمایت از خانواده را الزامی میکرد .به همین دلیل در
سال  4131بیمهی دوران بارداری و نگهداری از نوزادان جنبهی قانونی پیدا کرد .اجرای
این قوانین در عینحال با کمک به خانوادههای کمدرآمد موجب افزایش تقاضا میشد
و اقدامی ضد چرخههای اقتصادی به شمار میآمد.
سوئد (مانند نروژ و دانمارک) در شمار آن گروه از کشورهای اروپایی بود که از
 4140تا جنگ جهانی دوم در آن اعتصابهای بسیاری رخ میداد .به دلیل اعتصابهای
مکرر و به توصیهی حزب سوسیالدموکرات ،کنفدراسیون اتحادیههای کارگری ()LO
وارد مذاکره با اتحادیهی کارفرمایان ( )SAFشد و بعد از مدتها مذاکره موافقتنامهای
را امضا کردند که به موافقتنامهی «سالتزجوبیدن ( »)Saltsjöbadenمعروف شد.
موافقتنامه به دبیرخانهی اتحادیه اختیارات زیادی در کنترل اعتصاب میداد و در عوض
بستن کارخانه و اخراج بیدلیل کارگران را محدود میکرد66.
در نروژ نقش دولت در صنعتی شدن و رشد سرمایهداری بیشتر از سوئد بود .دولت
مالکیت بخش وسیعی از شرکتها و بانکها را در اختیار داشت و با اختصاص اعتبار با
بهرهی کم سیاست صنعتی شدن را هدایت میکرد .طبقهی سرمایهدار در نروژ وابسته
به دولت و از لحاظ سرمایه و قدرت سیاسی ضعیفتر از سرمایهدار سوئدی بود.
حزب کارگر نروژ نیز در شرایط بحرانی با بیکاری شدید ،اعتصابهای مکرر و تالش
کارفرمایان برای اخراج کارگران و کاهش مزدها در سال  4131به قدرت رسید و از این
تاریخ تا  4101نیز با بیش از  %66آرا و با کمک حزب میانه (کشاورزان) حکومت
میکرد ،بهجز دورهی تبعید از  4166تا  .4161با ابتکار این حزب و حمایت حزب
کشاورزان بیمهی بازنشستگی در سال  4130و بیمهی بیکاری در سال  4130در
پارلمان به تصویب رسید61.
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در فنالند نقش دولت در صنعتی شدن پررنگتر از نروژ بود و سرمایهداران فنالندی
از توانایی سیاسی قابل مالحظهای برخوردار نبودند .جنبش کارگری به دو پارهی جدا
و دشمن با یکدیگر تقسیم میشد .در یک طرف حزب سوسیالدموکرات مدل
اسکاندیناوی با اتحادیه ی کارگری وابسته به آن و درطرف دیگر حزب کمونیست مدل
شوروی و اتحادیهی متعلق به آن .به همین دلیل نقش طبقهی کارگر در حیات سیاسی
و اقتصادی فنالند بسیار کمرنگتر و بیمههای اجتماعی نسبت به سایر کشورهای
اسکاندیناوی عقبماندهتر بود .در سال  4100رابطهی دو حزب بهتر شد و حزب
سوسیالدموکرات در همکاری با حزب کمونیست و حزب کشاورزان اکثریت را کسب
کردند .دو اتحادیهی کارگری نیز به هم پیوستند ،میزان عضویت افزایش یافت و فنالند
نیز به مدل اسکاندیناوی تبدیل شد60.
در صنعت دانمارک تا اواخر دههی  4116تعداد واحدهای کوچک بر واحدهای
بزرگ تفوق داشت و بعد از آن نیز تمرکز سرمایه بهمراتب کمتر از سوئد باقی ماند.
اتحادیههای کارگری غیرمتمرکز و بیشتر بر اساس شغل سازماندهی شده بودند
( )craft unionismتا مشاغل مختلف در یک شاخه از صنعت industrial
) .)unionismاما کشاورزی در دانمارک پیشرفتهتر از کشورهای دیگر اسکاندیناوی
بود .فرآوردههای لبنیاتی و محصوالت دامی بخش اعظم صادرات این کشور را تشکیل
میدادند .به همین دلیل حزب کشاورزان قویتر و احزاب چپ ضعیفتر از سوئد و نروژ
بودند (در دانمارک تا سال  4161حزب لیبرال و بعد از آن حزب سوسیاللیبرال
کشاورزان را نمایندگی میکرد).
حزب سوسیالدموکرات دانمارک در سال  4121با کسب  64.0درصد آرا برندهی
انتخابات شد و در ائتالف با حزب سوسیاللیبرال و نخستوزیری توروالد استانینگ
سیاستمدار معروف حزب سوسیالدموکرات به قدرت رسید .این وضع در شش دورهی
بعدی تا هنگام درگذشت استانینگ در  4162ادامه یافت.
نیمهی اول دههی سی بحرانی و پرتالطم بود :بیکاری شدید ،اعتصاب کارگری،
کاهش قیمت محصوالت کشاورزی ،بدهکاری کشاورزان ،کارفرمایانی که برای اخراج
کارگران و کاهش مزدها تالش میکردند .در بیست و هفتم ژانویهی  4133حکومت
مطلع شد عدهای از کارفرمایان قصد دارند با بستن ( )Lock-outچند کارخانه،
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صدهزار کارگر را بیکار کنند و مزدها را بیست درصد کاهش دهند .سوسیالدموکراتها
به قصد چارهاندیشی وارد مذاکرهی سهجانبه با حزب سوسیاللیبرال و حزب لیبرال،
مهمترین حزب اپوزیسیون شدند .این سه حزب در سی ژانویهی  4133به برنامهی
مشترکی دست یافتند ،که به موافقتنامهی کانسلرگید ( )Kanslergadeمعروف
شد و اقدامات زیر را دربر میگرفت :کمک قابل مالحظه برای کشاورزان ،کاهش ارزش
کرون به میزان ده درصد ،پایان دادن به اعتصابات در برابر عدم کاهش مزدها و باز نگه
داشتن کارخانهها .در همان سال قانون بیمهی بیماری اجباری نیز در مجلس تصویب
شد61.

 -9جنگ تودهای
برخی محققین جنگ تودهای را عاملی مؤثر در شکلگیری دولت رفاه میدانند،
مانند هربرت اوبینگر ،کالوس پترسن ،کارینا اشمیت وولف اشتراخه 60.به باور آنها با
استفاده از نظام وظیفه برای سازماندهی ارتش از ابتدای قرن نوزدهم (پروس )4046
تا جنگ جهانی اول (انگلیس  )4140جنگ به امری تودهای تبدیل گشت که اقدامات
الزم برای آن به شکلگیری دولت رفاه منجر شد .رابطهی علت و معلولی بین این
اقدامات الزم و دولت رفاه را میتوان به سه مرحله تقسیم کرد :مرحلهی آمادگی برای
جنگ ،مرحلهی جنگ و مرحلهی پس از جنگ.
من در اینجا تالش میکنم این مراحل را بهطور موجز همراه با نگاهی انتقادی
معرفی کنم .به باور این نظریهپردازان آمادگی برای جنگ به کمیت معینی از جمعیت
با حد معینی از سالمت و توانایی جسمانی و آموزش نیاز دارد و مقامات دولتی برای
فراهم کردن این تمهیدات به ممنوع کردن کار کودکان و زنان باردار ،کوتاه کردن روز
کار ،بیمهی تصادفات ناشی از کار ،بیمهی بیماری ،بیمهی بازنشستگی و اقداماتی از
ایندست روی میآورند61.
کاستی این دیدگاه را در دو نکته میتوان خالصه کرد .نخست -نادیده گرفتن
عاملیت یا سوژه بودن زنان و مردان کارگر .آیا آنها برای همین مطالبات مبارزه نکردند
و تاریخ سرمایهداری مشحون از این نوع مبارزات نیست؟ دوم -وجود پیششرطهایی
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مانند حداقل سالمت و توانایی جسمانی و آموزش و میزان جمعیت بیش از هر چیز
برای فعالیتهای روزمره و همیشگی تولید و رشد اقتصادی ضرورت دارد ،تا جنگ که
امری است محتمل و نادر .اما بهزعم این نظریهپردازان ،مقامات دولتی سرنا را از سر
گشاد آن میزنند :مشکالت بازتولید یک جمعیت کارگری با حداقلی از سالمت و آموزش
برای افزایش بارآوری و رشد اقتصادی را نادیده میگیرند ،اما جنگی را که شاید رخ
دهد در صدر برنامههای خود قرار میدهند.
مارکس در فصل «کار روزانه»ی کتاب سرمایه اشاره میکند که دولت سرمایهداری
بهعنوان نمایندهی منافع عام سرمایه خواهان حفظ طبقهی کارگر با درجهای از سالمت،
توانایی و آموزش است؛ برخالف سرمایهداران منفرد که در رقابت با یکدیگر کورکورانه
نیروی حیاتی ملت را بیرون میکشند:
«قانونهای کار انگلستان نمود منفی همین ولع هستند (ولع کار اضافی) .این
قانونها با محدود کردن اجباری کار روزانه بهواسطهی اقتدار دولت بر گرایش سرمایه
به خشک کردن نامحدود شیرهی جان نیروی کار لگام میزنند ...بیماری همهگیر ادواری
به همان اندازه گویای این مطلب است که کاهش معیار نظامی برای قد سربازان در
فرانسه و آلمان16».
مارکس در همانجا نشان میدهد که در تمام کشورهای اروپایی که خدمت وظیفه
دارند ،قد متوسط مردان بالغ و بهطور کلی تناسب اندامشان برای خدمت نظامی بر اثر
استثمار شدید و شرایط بد بهداشتی نسبت به سال  4101کوتاهتر شده است .اما
نظریهپردازان جنگ تودهای در برابر این واقعیت سکوت اختیار کرده و صرفاً به عاملیت
دولت و آمادگی برای جنگ بسنده میکنند.
در مرحلهی جنگ ،مهمترین عامل در تدوین و اجرای بیمههای اجتماعی و اقدامات
رفاهی افزایش وفاداری شهروندان به حکومت و تشویق و تهییج آنها به ناسیونالیسم و
فداکاری در جنگ است .برای این کارحکومت به اجرا یا وعدهی اجرای اصالحات
اجتماعی میپردازد ،شرایط جنگی نیز دست حکومت را برای دخالت در اقتصاد و بستن
مالیات بازتر میکند .در این بخش مؤلفین به نقش کارگران و سایر گروههای تحت
استثمار و ستم در تظاهرات اعتراضی و طرح مطالباتی مانند حق رأی ،حق تشکیل
اتحادیه و بیمههای اجتماعی اشاره میکنند .مسألهی بیمههای اجتماعی گاهی به
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وسیلهی رقابت بین طرفین جنگ بدل میشد .در سال  4162در گرماگرم جنگ جهانی
دوم حکومت انگلستان گزارش بوریج را منتشر کرد ،که برنامهای بود برای ایجاد نظام
سالمت ملی و بیمهی بیکاری .نازیها در مقابل ،ایجاد «بزرگترین دولت رفاه در جهان»
را تبلیغ میکردند14.
سرانجام در مرحلهی پس از جنگ دشواریهای عمده شامل افزایش بیکاری کسانی
است که در زمان جنگ در صنایع نظامی و تدارکاتی کار میکردند ،همینطور معلولین
جنگی و خانوادههایی که سرپرست خود را از دست داده بودند و مسألهی مسکن برای
افراد بیخانمان .مقایسهی جنگ داخلی آمریکا ،جنگ جهانی اول و دوم به مثابه
جنگهای تودهای نشان میدهد که جنگ بهتنهایی و بدون وجود جنبشهای قوی و
فشار از پایین بیشتر در مسیر ایجاد بیمه و کمک برای نظامیانی که در جنگ شرکت
داشتهاند و خانوادههایی ک ه از آنان به جای مانده است ،گام برمیدارد تا تأسیس
بیمههای همگانی .در جنگ داخلی صرفاً بیمههایی برای نظامیان شمالی و خانوادهی
آنها در نظر گرفته شد 12.در جنگ اول بیمههایی که مختص نظامیان بود نسبت به
بیمههای همگانی (که نسبت به جنگ جهانی دوم محدودتر بودند) جایگاه برتری داشت
و لوید جرج نخستوزیر انگلستان از «خانهی مناسب برای قهرمانان» سخن میگفت.
البته یک سازمان بینالمللی ( )CIAMACاز منافع ده میلیون نفر نظامی در تمام
کشورهای درگیر در جنگ دفاع میکرد 13.در جنگ جهانی دوم ،این تغییر در توازن
طبقاتی بود که به سیاستهای تأمین اجتماعی برای همگان وزن بیشتری بخشید .به
بیان مختصر ،جنگ تودهای عاملی تسریعکننده است که با حضور جنبشهای نیرومند
اجتماعی میتواند اثربخش باشد.
به باور بعضی از صاحبنظران بین هزینههای نظامی و هزینههای اجتماعی رابطهای
معکوس وجود دارد ( .)Guns versus Butterبهعنوان نمونه ،برنامهی اجتماعی
لیندن جانسون رییسجمهور آمریکا به نام «جامعهی بزرگ» در دههی  4106که به
علت مسابقهی تسلیحاتی و جنگ ویتنام ناتمام ماند 16.رونالد ریگان در دورهی اول
ریاستجمهوری خود در  ،4104برای افزایش بودجهی دفاعی از  %26به ،%20.1
بودجهی اجتماعی را از  %64.4به  %30.0کاهش داد 11.هیتلر در سالهای اول قدرت
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برای جلب افکار عمومی اقدامات رفاهیاش را افزایش داد ،اما در سالهای بعد با
تخصیص بیشتر امکانات اقتصادی برای تولید تسلیحات مزدها کاهش یافت و روزهای
کار طوالنیتر شد .هرمان گورینگ در این شرایط میگفت« :اسلحه ما را قدرتمندتر
میسازد ،اما کره ما را چاقترمیکند 10».ماریو-الساندر باونز در هشت کشور در منطقهی
خاورمیانه و شمال آفریقا رابطهی معکوس بین بودجهی نظامی و هزینه برای سرمایهی
انسانی (آموزش و بهداشت) را نشان میدهد .هرچند برای این رابطهی معکوس شواهد
تجربی بسیاری وجود دارد ،ولی نمیتوان برای آن عمومیت قائل شد.
در پایان این بخش میخواهم به طرح نکاتی انتقادی دربارهی مقالهی آقای مهرداد
وهابی و دو نفر از همکاران ایشان بپردازم 11.من در این نوشته از اختالف نظر دربارهی
مسألهی طبقات اجتماعی ،خصلت دولت در جامعهی سرمایهداری و روش تحلیل
اقتصادی صرفنظر میکنم و به نکاتی میپردازم که مستقیماً به دولت رفاه مربوط
میشوند:
اگر بپذیریم که دولت وظایف عام ،ضروری و قابل قبولی مانند آموزش عمومی،
اقدامات زیربنایی و عمرانی و غیره به عهده دارد ،اخذ مالیات فینفسه غارت محسوب
نمیشود (در زیرنویس شمارهی یک مقاله نویسنگان مالیات را بهعنوان شکلی از غارت
معرفی میکنند).
افزایش جمعیت ،افزایش طول عمر و افزایش هزینههای پزشکی و مراقبتی و
اقدامات کالن در سطح ملی برای پیشگیری و مقابله با همهگیریها به امکانات مالی
و اداری وسیعتری نیاز دارد که فراتر از توانایی اتحادیههای کارگری و نهادهای جامعهی
مدنی است .و همچنین ایجاد یک نظام تأمین اجتماعی واحد و همگون بر اساس حقوق
برابر شهروندی در سطح ملی ،به جای موزائیک ناهمگونی از صندوقها و مقررات
گوناگون در سطح جامعهی مدنی ضرورت مداخلهی دولت را ایجاب میکند.
دغدغهی نویسندگان مقاله قابلفهم است که دولت با ادارهی بیمههای اجتماعی
قدرت بیشتری نسبت به جامعهی مدنی به دست میآورد و فساد در دستگاههای اداری
بیشتر میشود ،اما اهمیت فوقالعادهی بیمههای اجتماعی برای بخشهای وسیعی از
جامعه ،حمایت از اصالحات اجتماعی حتی در چارچوب ادارهی دولتی را برای نیروهای
انقالبی الزامی میکند؛ در زمانی که شرایط انقالبی موجود نیست و امکان فراتر رفتن
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از مناسبات سرمایهداری وجود ندارد .شاید راهحل بهتر مبارزه برای مشارکت در اداره
و نظارت نهادهای جامعهی مدنی بر دستگاههای اداری دولت باشد.
تأکید یکجانبه و پررنگ مقاله بر جنگ همهجانبه ( )Total Warبهعنوان عامل
شکلگیری دولت رفاه و نادیده گرفتن سایر عوامل ،تحلیلی نارسا و پرسشبرانگیز ارائه
میکند:
نخست -اگر بپذیریم که در درون دولت گروههای مختلفی با دیدگاه و منافع متفاوت
وجود دارد ،چگونه میتوان سلطهی مداوم یک جناح جنگطلب را در تمام کشورهای
اروپایی به مدت صد و پنجاه سال از اواخر قرن نوزدهم تاکنون توضیح داد؟
دوم -آیا طبقات و گروههای بیرون از دولت هیچ مطالبه و ارادهای برای دستیابی
به مطالبات خود نداشتند و مانند عروسک خیمهشببازی تابع ارادهی همان جناح
جنگطلب بودند؟ یا برای سازماندهی و بسیج جنگی باید این مطالبات در نظر گرفته
میشد؟ در این صورت جنگ به تنهایی و مستقیما عامل شکلگیری دولت رفاه نیست
و به میانجی عامل طبقاتی میتواند این نقش را ایفا کند.
سوم -برخی از سیاستها که این نظریه بهعنوان سیاستهای آمادگی برای جنگ
معرفی میکند ،مانند حداقل سالمت و توانایی جسمی و آموزش یا سیاستهای
جمعیتی در واقع قبل از جنگ و به شکل روزمره برای تولید و بازتولید سرمایهدارانه
الزمند و اگر افاقه نکنند ،دستاندرکاران باید به سیاستهای مهاجرتی روی بیاورند.
چهارم -آیا زمانبندی زنجیرهی حوادث و بحثهای پارلمانی و خارج از پارلمان که
به تأسیس بیمههای اجتماعی انجامیده است ،همگی بر نقش جنگ داللت میکنند؟ یا
از خالل آنها نقش عوامل دیگر را نیز میتوان شناسایی کرد؟
یورگن کوکا مورخ برجستهی آلمانی و یکی از پایهگذاران «مکتب بیلهفلد» در تاریخ
اجتماعی در مورد تشکیل دولت رفاه در آلمان به عوامل زیر اشاره میکند :افزایش
جمیعت ،افزایش شهرنشینی ،صنعتی شدن و افزایش جمعیت کارگری ،انحالل اصناف،
انحالل نقش تولیدی خانواده ،مهاجرت درونی ،بسیج سیاسی بخش وسیعی از مردم در
جریان تشکیل دولت-ملت و نوسانات ادواری اقتصاد سرمایهداری10.
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ولف اشتراخه یکی از نظریهپردازان همین گرایش که بیشتر دربارهی رابطهی جنگ
:و دولت رفاه در آلمان تحقیق میکند در اینباره مینویسد
 بیمههای اجتماعی در آلمان کمتر به علت جنگ جهانی دوم،«برخالف موارد خاص
اقتصادی و- نیازهای جدید اجتماعی،و بیشتر تحتتأثیر "سیاست عادی" رقابت حزبی
مطالبات فزایندهی طبقهی متوسط شکل گرفته است که سیاست اجتماعی را در تمام
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