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ای بود برای واقع پروژه ی هشتاد دردهه ی هفتاد وتحوالت نولیبرالی اواخر دهه

ی انباشتی که پس ازجنگ دوم جهانی شکل گرفته بود. توازن طبقاتی و شیوه تغییر در

 این تحوالت بهتر است سه دهه به عقب برگردیم. از تربه همین دلیل برای درک روشن

 

 پس از جنگ جهانی دوم سیاسی شرایط اقتصادی و
ویژه آمریکا در رقابت اقتصادی از انگلیس پیشی از اوایل قرن بیستم آلمان و به

همچنان  المللیی بیننقش سیاسی انگلستان در صحنه گرفته بودند، اما قدرت نظامی و

 هایسال در تا جنگ جهانی اول بود. مسلط این کشور موجب تداوم جایگاه هژمونیک و

امریکا و بعدها آلمان بر سر  جنگ مراکز متعدد قدرت مانند انگلیس، فرانسه، بین دو

یک از آنها قادر نبود به قدرت مسلط کردند، و هیچن با یکدیگر رقابت میاسلطه بر جه

نقش  داریآمریکا در میان کشورهای سرمایه تبدیل شود. اما پس از جنگ جهانی دوم

 مسلط پیدا کرد.

 امریکا بعد از جنگ جهانی دوم به دو عامل باید توجه داشت: گیری هژمونیدر شکل

در جنگ جهانی دوم کشورهای اروپایی از لحاظ اقتصادی و نیروی انسانی  -نخست 

مند خارجی نیاز شدت آسیب دیده بودند و برای بازسازی به کمک یک دولت قدرتبه

ده شتاب بیشتری رشد کرمریکا در زمان جنگ از نظر اقتصادی با آ اما برعکس، داشتند.

ا داری کامال به نفع آمریکی سرمایهرفتهجنگ بین کشورهای پیش توازن قوای بعد از و

 آمریکا دو برابر انگلیس، سه برابر فرانسه و سه برابرونیم تغییر یافته بود. بازدهی کار در

 ریدای سرمایهرفتهمحصوالت صنعتی و دوسوم گندم کشورهای پیش %06آلمان بود. 

رفته به این واردات کشورهای پیش %64صادرات و  %60شد. تولید می این کشور در

 4شده در جهان در آمریکا ذخیره شده بود.طالی استخراج %06کشور تعلق داشت و 

امکان  زمان جنگ و اروپای شرقی در شوروی در یروی روسیهپیشبه دلیل  –دوم 

 مهار کمونیسم و جنگ سرد در یمسأله ،گسترش کمونیسم به کشورهای اروپای غربی

جمهوری هری ترومن به هدفی استراتژیک تبدیل شد. این وضعیت در ریاست دوران

با پیروزی حزب کمونیست در چین شدت و وسعت بیشتری پیدا کرد.  4161سال 
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به رهبری ایاالت  (Protectorate)الحمایه تأثیر این عوامل یک رژیم تحتتحت

 سه محور استوار بود: که بر متحده شکل گرفت

آهنگ با ایاالت متحده ازطرف اتخاذ سیاست خارجی و دفاعی هم -محورسیاسی

یا و استرال کره جنوبی، تایوان، پیمان یعنی کشورهای اروپای غربی، ژاپن،کشورهای هم

 های امنیتی و جاسوسی این کشورها.لند. و دسترسی ایاالت متحده به سازمانینیوز

 .(NATO)تالنتیک شمالی آقرارداد نظامی سیاسی  -محورنظامی

توان آن را به که می 4166وودز برتون ینامهمبتنی بر موافقت -محور اقتصادی

شود و دالر خود حسب دالر تعیین می قیمت تمام ارزها بر -4اصل خالصه کرد:  چهار

ام ارزها پنج اونس طال(. تم)یک دالر برابر سی و  با قیمت ثابتی قابل تبدیل به طالست

( -4+ تا4شده )در شرایط استثنایی به میزان محدود و مدیریت نرخ ثابتی دارند و صرفاً

 قابل تغییرند.

در نظارت و تنظیم این نظام پولی نقش کلیدی ( IMF)المللی پول صندوق بین -2

اختیار کشور باید اعتبار الزم را در  مدت تراز تجاری،دارد و در صورت کسری کوتاه

ناشدنی است، باید مواردی که عدم توازن تجاری طوالنی و برطرف در دهد. مربوطه قرار

 قیمت ارز به شکل مناسب تغییر کند.

 ی چند بانک برای تأمین اعتبار جهت بازسازی،مجموعهیعنی گروه بانک جهانی  -3

این تمایز بین  های بعدسال های چندجانبه و حل اختالف. درگذاریسرمایه توسعه،

ون های گوناگالمللی پول و بانک جهانی با شرکت این صندوق در دادن وامصندوق بین

 از بین رفت.

ای برای کاهش نامهموافقت (GATT)تجارت  تعرفه وی عمومی نامهموافقت -6

رت آزاد. ق به تجایهای حمایتی، حل اختالفات تجاری و تشوعوارض گمرکی و یارانه

 2تبدیل شد. (WTO)به سازمان تجارت جهانی  4111این قرارداد تجاری در سال 

فضای سیاسی اروپا بعد ازجنگ دوم جهانی به چپ گرایش داشت، و محبوبیت 

ویژه کمونیست به علت مشارکت فعال در مقاومت به مردمی نیروهای سوسیالیست و

 دموکراتیک اروپا، احزاب سوسیالیست در تمام کشورهای ضدفاشیسم افزایش یافته بود.

سوم آرا را کسب کنند و در کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا و قادر بودند حداقل یک

احزاب کمونیست بیست  تر از این میزان بود،فنالند که آرا احزاب سوسیالیست کم
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 یتالیا(، ا4161- %2/20) اختیار داشتند: فرانسه آرا را در درصد یا درصد بیشتری از

 در طور کلی توازن قوا به نفع احزاب چپ بود.(. به4160- %26) (، فنالند4160 -41%)

ی در برنامه (CDU)مسیحی ی دموکراتراستی مانند اتحادیهاین فضا یک حزب دست

داری را محکوم کرد نظام سرمایه 4161سال  خود در (Ahlener Program) آلن

 رمشارکت کارگران د یا ملی کردن صنایع بزرگ و «مسیحی سوسیالیسم» خواستار و

 طرفداری افکار عمومی از طبقاتی و مورد توازن قوای سیاسی و در شد. هاگیریتصمیم

 جنگ دوم بعد از اقتصاد و تأثیرات متقابل این دو عامل در یکدیگر دخالت دولت در

 جهانی باید به چند نکته توجه داشت:

کراتیک اروپای غربی حمایت انتخاباتی از احزاب در تمام کشورهای دمو -نخست 

الف با ائت ها توانستند دراکثر موارد آن در دموکرات باال بود وسوسیالیست و سوسیال

حتی در برخی کشورها مانند انگلیس، سوئد و نروژ به  حکومت کنند و احزاب دیگر

و ایتالیا حزب  اروپای غربی تنها در فرانسه در تنهایی حکومت را در دست بگیرند.

 حزب سوسیالیست دو کشور تر از حزب کمونیست بود. و در هرسوسیالیست ضعیف

مند و از طرف راست با حزب بود از طرف چپ با حزب کمونیست قدرت مجبور

ی با ها همکارفرانسه سوسیالیست مسیحی رقابت کند. دری دموکراتشدهتأسیستازه

 بودند. اما برعکس در ایتالیا میانهکردند و خواهان ائتالف با احزاب ها را رد میکمونیست

نیز به  4116ی ها بود و تا اواخر دههحزب سوسیالیست خواهان ائتالف با کمونیست

ی شصت سیاست خود را تغییر داد و وارد این سیاست ادامه داد، ولی در اوایل دهه

شد. در فرانسه حزب سوسیالیست که حکومت  مسیحی درائتالف با حزب دموکرات

 دیگر نیرویی رادیکال برای تغییر نبود به حمایت از جمهوری چهارم روی آورد. در

کشورهای  ها وضع بهتری داشتند. درکشورهای دیگر اروپای غربی سوسیالیست

 ین وترها فعالیونان، کمونیست غیردموکراتیک جنوب اروپا مانند اسپانیا، پرتغال و

 د.کردنبودند که به شکل زیرزمینی فعالیت می ایدترین نیروی سیاسینیرومن
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 5411تا  5491 دموکرات ازسوسیال سوسیالیست و احزاب کارگر، یآرا
 4161 4160 4161 4160 4161 4116 

 - 30،1 - - - 66،0 اتریش

 31،1 21،0 - - 32،6 -   بلژیک

 31،0 - 66،6 - - 32،0 دانمارک

 - - - 20،3 - 21،4 فنالند

 - - - - 24،4ـ41،1* 23،0 فرانسه

 - - - 21،0 20،3 - هلند

 - - - 36،4 26،1 - ایتالیا

 - - - - - 64،6 نروژ

 - 61،1 60،4 - - 60،1 سوئد

 60،4 - - - - 60،3 انگلیس

آلمان 

 غربی

- - - - 21،2 - 

 3.گرفتتخابات انجام نبار ا فرانسه دو در 4160سال  *در

شوروی و پیروزی تیتو در یوگسالوی تمام کشورهای  یروی روسیهپیش –دوم 

ا اما غیردموکراتیک تبدیل کرد، که ت ریزی فراگیرهایی با برنامهاروپای شرقی را به نظام

ویژه از نظر اقتصادی. جنگ هنوز در افکار عمومی دارای اعتبار بودند، به های پس ازسال

ی رفتهنرخ متوسط رشد اقتصادی کشورهای پیش 4111-4106های سال در

رشد بیشتری  06ی در سال بود، اما کشورهای اروپای شرقی تا دهه 3/3داری سرمایه

و آلمان  4/1، یوگسالوی 6/0ی پنج ساله نرخ رشد چکسلواکی همین دوره داشتند. در

 ی شوروی درد روسیهسال بود. طبق ارزیابی سازمان سیا نرخ رش درصد در 4/1شرقی 

 6درصد در سال بود. 1/1، 4111-4106ی درصد و در دوره 1/1، 4111تا  4116

 Long)واقع یک رکود طوالنی  در 4121-32به اصطالح بحران  -سوم

Depression)  بود. در این شکل از بحران، وضع اقتصادی برای مدت طوالنی به

از  یککند. اما در هیچرونق نوسان میگردد و بین رکود و حالت پیش از بحران برنمی

این بحران در واقع با  1گردد.های رونق نرخ سود به سطح پیش از بحران برنمیدوره

کتبر ا کاهش تولیدات صنعتی دو ماه پیش از سقوط قیمت سهام در بورس نیویورک در
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اوضاع روی آن بود. ی قابل مشاهده در پیشسقوط بورس مرحله آغاز شده بود و 4121

ی خود رسید. طی این ترین نقطهبه بدترین و پایین 4133تدریج تا سال اقتصادی به

 42کاهش یافتند. حدود  %66ی واقعی و درآمد سرانه %36مدت تولید ناخالص داخلی 

در  %21به  4121در سال  %3میلیون نفر کار خود را از دست دادند، و نرخ بیکاری از 

ها ورشکست سوم بانکشرکت تولیدی و یک هزار 01د. افزایش پیدا کر 4133سال 

به بهبودی گذاشت، اما شکاف رکودی  شدند. بعد از این تاریخ اوضاع اقتصادی اندکی رو

نتیجه  در دوباره یک سیر رکودی آغاز شد، و 4131سال  همچنان وجود داشت. در

و ورود  4164ال نرخ بیکاری افزایش پیدا کرد. این بحران تا س رشد اقتصادی کاهش و

 0امریکا به جنگ دوم جهانی ادامه داشت.

داری و کنترل در چنین شرایطی برای جلوگیری از فروپاشی نظام سرمایه

اد اقتص دخالت دولت در های مردمی و تبدیل نشدن آن به یک انقالب اجتماعی،شورش

 شده وتبدیل ناپذیر امری اجتناببه های اجتماعی و همچنین اجرای برخی سیاست

ویژه به ،ناکارایی خود را تضادها و لیبرالیسم و واگذاری امور به دست پنهان بازار

 به معرض نمایش گذاشته بود. ،درشرایط بحران

به طول انجامیده  4164که تا آغاز جنگ یعنی  4121خالصه کنیم: بحران طوالنی 

ی وب واحدهای ملچارچ سیاسی به نفع نیروهای چپ در-بود، تغییر توازن قوای طبقاتی

ای اروپ ی شوروی درروی روسیهالمللی با توجه به پیشتوازن بین چنین تغییرهم و

اروپای غربی موجب افزایش نقش دولت در مدیریت  کمونیسم در شرقی و خطر

 ی متوسط شد.ی کارگر و طبقهاقتصادی و دادن امتیازهایی به طبقه

 بندی کرد:توان به سه گروه تقسیماین اقدامات را می

 .دولتی کردن برخی صنایع -ا

 «.های رفاهدولت»گیری شکل -2

 .های کینزیسیاست -3
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 دولتی کردن برخی صنایع -5
یک از کشورهای اروپای غربی ملی کردن تمام در شرایط پس از جنگ در هیچ

ودند، باقتصاد در دستورکار قرار نداشت. در کشورهایی که احزاب چپ مجبور به ائتالف 

م های غیرممکن بود. در کشورهایی راضی کردن شرکای ائتالفی به اجرای چنین برنامه

که احزاب چپ قوی بودند، مانند بریتانیا و کشورهای شمال اروپا هیچ گروهی برای نیل 

 ای نداشت.به چنین هدف بزرگی برنامه

مالی برای اجرای امکان  داری،سرمایه رفتن از ای برای فراتربدون وجود برنامه

شد. احزاب داری تأمین میبایست در چارچوب روابط سرمایهاصالحات اجتماعی می

حات یابی به اصالبرای دست روبرو بودند: ناپذیرسوسیالیست با یک تناقض اجتناب

احزاب بنابراین یافت. تا حد امکان افزایش می اجتماعی باید کارایی اقتصاد بازار

اری دباید از منطق سرمایه «سوسیالیستی»های ای سیاستسوسیالیست برای اجر

 کردند.پیروی می

داری جنگ این عقیده درمیان احزاب چپ رایج بود که سرمایه های پس ازسال در

تواند از تعادل و رشد اقتصادی مداوم برخوردار باشد. بنابراین بدون هدایت دولت نمی

عضی ی باداره ،ملی کردن تدریجی بر الزم است که دولت از طریق یک سیاست مبتنی

 های کلیدی اقتصاد را در دست بگیرد.بخش

هم سابقه داشت، اما اجرای این  ترجنگ پیش البته ملی کردن درشرایط بحران و

با این وسعت رخدادی جدید  کشورهای متعدد و سیاست بعد از جنگ جهانی دوم در

 جنگ بود. این سیاست غالبا درآمد و محصول شرایط سیاسی بعد از به شمار می

آهن، ونقل هوایی، راه، آهن و فوالد، برق، گاز، حملسنگ غالزمانند  یهایبخش

رین تو بزرگ اندازچهار بانک پس ویژه در فرانسه که بانک مرکزی،بانک )به و مخابرات

 1هلند( اجرا شد. انگلیس و در ترینیپاسطحی  های بیمه ملی شدند. و درشرکت

انگلیس و اتریش به علت فشار احزاب چپ و  ی ملی شدن در فرانسه،برنامه

سوی  حتی موافقت احزاب راست از عدم مخالفت و های کارگری از یک سو واتحادیه

فرانسه، مخالفت اندک  و دوگل در MRPخواه مردمی )موافقت جنبش جمهوری دیگر

با ملی  ÖVPمسیحی همچنین موافقت حزب سوسیال انگلیس و کار درحزب محافظه
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سایر کشورهای اروپای غربی  سایر کشورها بود. در از تراتریش( وسیع شدن محدود در

 0الگویی کمابیش مشابه وجود داشت. نیز

در مواردی  ها غالباًملی کردن های کارگری،اتحادیه رغم فشار احزاب چپ وعلی

 :، یعنیکرددار را نیز تأمین میی سرمایهعام طبقه شد که منافعاجرا می

گذاری کالن که برای بازسازی روابط صنایع استراتژیک با سرمایه در -نخست

های دیگر نقشی ضروری ی ارزان برای رشتهی خدمات و مواد اولیهتهیه داری وسرمایه

علت ریسک زیاد(  داران خصوصی فاقد توان یا تمایل )بهکردند، ولی سرمایهایفا می

 ها بودند.آن رشته گذاری درسرمایه

معموال ملی شدن  .تر بودینیهایی که سودآوری از حد متوسط پادر شاخه -دوم

 1تر همراه بود.تر، شرایط استخدامی بهتر و مطمئناین صنایع با نرخ استثمار کم

 

 «های رفاهدولت»گیری شکل -2
 ها بر شرایط تولید و بازتولیدوجود دارد که انسانمارکس رفاه واقعی زمانی  به باور

 د،تعیین کنن دموکراتیک آن را بتوانند به شکل آگاهانه و اجتماعی مسلط باشند و

مند ی نیازش از آن بهرهبه اندازه ی توانش به جامعه خدمت کند وهرکس به اندازه

محدود و  است نسبی وداری همواره رفاهی ی سرمایهشود. به این دلیل رفاه در جامعه

 توان از آن فراتر رفت.داری میبا تحول بنیادین مناسبات سرمایه صرفاً

 

 مروری تاریخی -فال

آلمان و توسط آدولف  در بار( نخستینWohlfahrtstaatاصطالح دولت رفاه )

جامعه و اقتصاد  او تغییرات درازمدت در (. به نظرRitter 4114برده شد ) کارهب واگنر

او  دهد، نظرهای اجتماعی را افزایش میهای دولتی ازجمله هزینههزینه دولت ونقش 

شهرت یافت. او از اقتصاددانان دوران بیسمارک بود و در کنار  «قانون واگنر»بعدها به 

های اقتصاددانان دیگری همانند گوستاو فون شمولر و ورنر سومبارت از سیاست

دانشگاهی  سوسیالیسم»کرد، که مخالفان لیبرال آن را اجتماعی دولت حمایت می

(Katherersozialismus») 4136ی اصطالح دولت رفاه در دهه 46.نامیدندمی 
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زبان انگلیسی  تا آن زمان در 44(.Welfare Stateرواج یافت ) در زبان انگلیسی نیز

 نقش اصلی قرن نوزدهم شد. تا اواخراستفاده می «دولت اجتماعی»اصطالح  از بیشتر

 و (Warfare state)دولت جنگ  دهی امور نظامی و جنگ بوددولت سازمان

داد، اما تا سال های دولتی را تشکیل میپنج درصد هزینه های نظامی بیست وهزینه

درصد  6.00انگلیس  و در 6.1 ، در آلمان6.60 فرانسه های اجتماعی درهزینه 4006

 42.گرفتمی ناخالص داخلی را دربر تولید

اند. های متفاوت دولت رفاه تعاریف مختلفی از آن ارائه دادهلفین با تأکید بر جنبهؤم

 کنم:جا به چند نمونه اشاره میاین من در

دهی دولت رفاه دولتی است که سازمان» نویسد:دخالت دولت می بریگز با تکیه بر

ین برد )تضمجهت به کار میکم در سه قدرت را آگاهانه برای تغییر نیروهای بازار، دست

 «ی عدم اطمینان اجتماعی و خدمات اجتماعی(.حداقل درآمد، محدود کردن دامنه

(Briggs 4104) 

ر دولت رفاه در کنا» کند:ی را برجسته میعاسپینگ اندرسن مدیریت خطرات اجتما

قالب آید و در می بازار یکی از سه منبع کنترل خطرات اجتماعی به شمار خانواده و

 (Esping-Andersen 4111) «شود.های گوناگونی توضیح داده میمدل

 دولت رفاه بر» دهد:طبقاتی را مورد تأکید قرار می یباالخره یان گاف مبارزه و

رش ی کارگر و گستست که از طریق مبارزات طبقها توازن نامتقارن کار و سرمایه استوار

ای هفعالیت رسد، با تنظیم حقوق وهور میی ظهای اجتماعی به منصهی سیاستدامنه

ی سالمت، آموزش و مسکن برای افراد و خانواده بخش خصوصی مانند تأمین اجتماعی،

 (Gough 4111) «آنها.

هنگام  ترین نهادهایی بودند که درهای صنفی مهماروپای قرون وسطی انجمن در

 لدر مقابالبته  آمدند،این دست به کمک اعضا می حوادثی از بیماری، ورشکستگی و

کلیسا برای کمک به فقرا و بیماران نیز  یاقدامات خیریه پرداخت منظم حق مشارکت.

ه ب گویی به نیازهای اجتماعی ناشی از گذاروجود داشت که البته برای پاسخ از دیرباز

 تافزایش جمعی اواسط قرن نوزدهم به علت انقالب صنعتی، از داری کافی نبود.سرمایه

همپای آن  های اجتماعی نیز رو به فزونی گذاشت وبه کمک گسترش شهرها نیاز و

های مختلف وجود آمد که تحت نامههای صنفی بتعداد زیادی انجمن مشابه انجمن
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های متقابل مانند انجمن تعاونی، انجمن برادری، انجمن دوستی یا انجمن کمک

 های معین مانند مهاجرین،ههای اجتماعی برای گرودهی کمکهدفشان سازمان

 های کارگریهای قومی یا حتی کارگران یک شرکت معین بود. اتحادیهگروه کارگران،

دهی خدمات اجتماعی در سازمانچنین جذب اعضای جدید هم نیز برای اعضای خود و

به علت کمبود امکانات  ها نام برده شد غالباًآن هایی که تاکنون ازانجمن 43.فعال بودند

 تا پیش از حداکثر 4126ی اداری نتوانستند به کار خود ادامه دهند و طی دهه مالی و

 4136سال  در ای کاسته شده بود.مالحظهقابلفعالیت آنها به میزان  4121-32بحران 

های خصوصی فقط هشت درصد خدمات اجتماعی بیمه دولت و کنار ها دراین انجمن

 46.کردندارائه میرا 

گیری ی آخر قرن نوزدهم با رشد جنبش کارگری و شکلاز سوی دیگر در دو دهه

جذب  دادن امتیاز و ها به فکراروپا، دولت های سراسری کارگری دراحزاب و اتحادیه

اجباری  یبیمه 4003سال  . بیسمارک صدراعظم آلمان درافتادند ی کارگرطبقه

بازنشستگی  یبیمه 4001سال  در و تصادفات ناشی از کار یهسال بعد بیم در بیماری و

بیماری را  تصادفات و یقانون بیمه 4000و  4001های سال اتریش در را قانونی کرد.

ز سوانح ناشی ا یاز مجلس گذراند. در اواخر قرن نوزده نروژ، فنالند و ایتالیا نیز بیمه

 را قانونی کردند. کار

ی، تر شدن خدمات پزشکرشد بیشتر جمعیت شهرنشین، گرانل قرن بیستم با یاوا

قات تر طبینیهای پاهمچنین ناتوانی در پوشش الیه های برادری وناتوانی مالی انجمن

داشتند فقط  ها در اوج فعالیت خود قرارکه این انجمن 4016 یفرودست )در دهه

 41ها را بپردازندآن در توانستند حق عضویتدوسوم کارگران می ت مذکر ویجمع نیمی از

دهی خدمات اجتماعی به امری ضروری ها در سازمانی بیشتر دولتو مداخله 41بپردازند

–توان به سه دوره تقسیم کرد: نخست تاریخ تحوالت دولت رفاه را می 40تبدیل شد.

در  استقرار یدوره -تا پایان جنگ جهانی اول. دوم 4016 گیری ازشکل یدوره

. 4116-4116 طالیی یپیشرفت یا دوره یدوره -جهانی و سومهای بین دو جنگ سال

دهد. های اصلی را در کشورهای پیشرفته نشان میتاریخ قانونی شدن بیمه جدول زیر
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ها در متن و در جدول به علت تفاوت در داوطلبانه توجه داشته باشید که اختالف تاریخ

 هاست.اجباری شدن این بیمه و

 

 
Peter Flora et al.State,Economy and Society inWestern 

Europe 4041-4111,4103,p.616. 

 بندی دولت رفاهطبقه -ب

های رفاه انجام گرفته است که بندی دولتهای متعددی برای طبقهتاکنون تالش

 اسپینگ 41.ستا اعتبار بیشتری برخوردار اندرسن از بندی اسپینگها طبقهمیان آن از

نج این پ کند.های رفاه را به سه گروه تقسیم میپنج مؤلفه دولتمبنای  اندرسن بر

تا چه حد خصلت  که حقوق بیکاری و قوانین کاراین؛ کاالزدایی -4 مؤلفه عبارتند از:

نقش مکمل دولت  -2 کند.را محدود می کار بازار دهد وکاالیی نیروی کار را کاهش می

(Residualism؛) دمات اجتماعی را به خانواده و بازارکه دولت به چه میزان خاین 

نوع لیبرال، نقش دولت  در مثالً گیرد.تا چه حد خود آن را به عهده می کند ومحول می

 -3 کند.می وظایف اجتماعی را به خانواده و بخش خصوصی واگذار حداقل است و

 ی وشغلهای بندیاساس گروه بر و که خدمات اجتماعی به شکل نابرابراین ؛بندیالیه

 عنوان نمونه،حقوق شهروندی. به یپایه یا برابر بر شود،جایگاه اجتماعی توزیع می

آلمان توزیع حقوق اجتماعی بین کارمندان دولتی  دولت رفاه در یکارانهدرنوع محافظه

ابعاد  اشکال مختلف دولت رفاه این مؤلفه در ؛توزیع ثروت -6است.  و غیردولتی نابرابر

ی مونهعنوان یک نکند. دولت سوئد بهتوزیع ثروت بررسی می الیاتی را برنظام م تأثیر
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 ها متناسب با افزایشکند با افزایش تصاعدی مالیاتدموکراتیک تالش میسوسیال

 جدیت در نظر نوع دولت را از؛ اشتغال کامل- 1 درآمد نابرابری ثروت را تعدیل کند.

 گیرد.های شغلی در نظر میهای افزایش موقعیتاجرای سیاست تدوین و

ی های رفاه در کشورهای پیشرفتهاندرسن با در نظر گرفتن این پنج مؤلفه دولت

و  )کرپوراتیستی( کارانهکند: لیبرال، محافظهداری را به سه گروه تقسیم میسرمایه

 بندی خالصه شده است:دموکراتیک. در جدول زیر مشخصات این تیپسوسیال
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های رفاه واقعی انطباق ل وبری است و با دولتآبندی مشابه تیپ ایدهاین گروه

نی خوااند همهای واقعی هر یک به درجاتی با گروهی که به آن متعلقنسبی دارد. نمونه

داد چون از بعضی جهات  یک گروه قرار توان درها را به دشواری میدارند و برخی نمونه

 عنوان نمونه دولت رفاه دروه مقابل تعلق دارند، بهاز جهاتی دیگر به گر به یک گروه و

حالی  رد دموکراتیک و تیپ لیبرال قرار دارد،حد فاصل بین تیپ سوسیال انگلستان در

ال به کامل لیبر یمریکا یک نمونهآدموکراتیک و کامل سوسیال یکه سوئد یک نمونه

 هاییقرار دارد اما از شباهت کارانهی تیپ محافظهحوزه آیند. ایرلند هرچند درشمار می

این  توانست. در تابلوی زیر میا دموکراتیک نیز برخوردارسوسیال با تیپ لیبرال و

 :ها را به خوبی مشاهده کردویژگی

  

 
 «داری رفاهیسه جهان سرمایه»مشهورش  نظرات اسپینگ اندرسن بعد از انتشار اثر

ته گرف تجربی مورد انتقاد قرار نظری و لحاظ از طرف مؤلفین متعدد و از 4116در سال 

دولت رفاه همچنان دارای اعتبار و مورد بحث و  و نظرات او از بندیاست، اما طبقه

 گفتگوست.
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 گیری دولت رفاهعوامل مؤثر درشکل -ج

گیری شکل این عوامل استوارند( در هایی که بر)یا نظریه ترین عوامل مؤثرمهم

ی طبقاتی و جنگ صنعتی شدن، گسترش دموکراسی، مبارزهدولت رفاه عبارتند از: 

 ای.توده

 صنعتی شدن -5

تولید  رشد این نظریه رواج داشت که صنعتی شدن و 4106و  4116های در سال

 40انجامد. ویلنسکی و لبوبه افزایش وظایف اجتماعی دولت می اًناخالص داخلی ضرورت

با رشد صنعت تولید ناخالص سرانه و متعاقب آنها  به باور سردمداران این نظر بودند. از

شود )یعنی افزایش تعداد های اجتماعی نیز بیشتر مییت نیازمند به کمکعآن جم

ی نتیجه رد اند( وسالمندانی که به سن بازنشستگی رسیده کودکانی که به سن مدرسه و

ا ادامه ب ه دریابد. این نظریافزایش می های اجتماعی دولت نیزهزینه آن بوروکراسی و

، یک سو، تفکیک کارکردی کارکنان بهداشت تالکوت پارسونز یعنی از نظر گیری ازبهره

 «پاسخ اجتماعی»ی کارل پوالنی درباره غیره. و از سوی دیگر، نظر آموزش و سالمت،

 نظریه، کاستی این روابط پیشین اجتماعی تکامل بیشتری یافت. از به جدایی بازار کار

طبقات اجتماعی به  ها وحتی متضاد گروه های متفاوت وگرفتن واکنش نخست نادیده

 ی آن که کنشسپس خصلت کارکردگرایانه صنعتی شدن است و تغییرات ناشی از

 واقع صنعتی در پندارد.ها میآن تابع عللی خارج از عاملین اجتماعی را کامال وابسته و

گیری دولت رفاه نیست، اما شدن و رشد تولید ناخالص داخلی علت ضروری شکل

 کند.شرط الزم برای به وجود آمدن آن را فراهم میپیش

 گسترش دموکراسی -2

ن های تأمیسیاست دهندگان در حمایت ازیأی نقش ردموکراسی سیاسی به واسطه

نی معکند، اما این بدانها فراهم میاجتماعی شرایط مساعدی برای پیشبرد این برنامه

گیرند. کشورهای در کشورهای دموکراتیک شکل می های رفاه الزاماًنیست که دولت

. بعضی ای داشتندپیشرفته های رفاه نسبتاًنوع شوروی فاقد دموکراسی بودند ولی دولت

های رفاهی روی های اقتدارگرا نیز برای کسب مشروعیت به اجرای سیاسترژیم

 آورند.می
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 یب کشورهای اروپای غربی بیمهاغل ( در4020-4120در موج اول دموکراسی )

ج بیماری یا بازنشستگی قانونی شد. مو یتری بیمهتعداد کم در و کار تصادفات ناشی از

که اغلب کشورهای  ،ی هفتادل دههیجنگ دوم جهانی تا اوا دوم دموکراسی بعد از

 های تأمین اجتماعی منجرآسای سیاستبه رشد جهش ،گرفت اروپای غربی را دربر

 4116موج سوم دموکراسی در سال  که به دوران طالیی دولت رفاه شهرت دارد. شد،

به کشورهای  4106ی دهه از پرتغال آغاز شد، به اسپانیا و یونان گسترش یافت، در

 فروپاشی بلوک از بعد غرب آسیا رسید و سپس کشورهای جنوب و مریکای التین وآ

 41.پیوستندشوروی کشورهای اروپای شرقی نیز به آن 

جریان  هرچند در کشورهای اروپای شرقی از قبل دولت رفاه وجود داشت و در

 ترازلسطحی ن توانست در ،های نولیبرالی بعدی تضعیف شده بودسیاست فروپاشی و

، آرژانتین التین و آسیا کشورهایی مانند برزیل، مریکایآ اما در خود ادامه دهد. به کار

تایوان، تایلند، اندونزی و همچنین آفریقای جنوبی  ه جنوبی،اروگوئه، کر مکزیک، شیلی،

ای از رشد اقتصادی برسند و به کشورهای با درآمد و ترکیه که توانستند به درجه

ی سالمت و زمینه های تأمین اجتماعی دربا اجرای سیاست ،متوسط شهرت دارند

 کار زارثباتی باعلت بیمریکای التین به آ آموزش به نوعی دولت رفاه دست یافتند. در

ی این بود. بودجه اهمیت بیشتری برخوردار ی بیکاری ازقراردادهای موقت بیمه و

 راث این اصالحات در شود.طریق مالیات و بدون پرداخت حق بیمه تأمین می ها ازبیمه

های اجرایی دستگاه ن و مشارکت آنها درییپا احزاب چپ از های اجتماعی وفشار جنبش

متوسط به  طبقات محروم و یاری و یا تالش احزاب راست برای جلب آراذگقانون و

دوران  های کارگری به علت سرکوب دراتحادیه اند.اجرا رسیده ی تصویب ومرحله

تری در اعمال این اصالحات های نولیبرالی نقش کمهای نظامی و سیاستدیکتاتوری

 26.اندداشته

 25ی طبقاتیمبارزه -3

رفته در خر قرن نوزدهم جنبش کارگری در تمام کشورهای پیشآی در سه دهه

گیری احزاب کارگری خود غالبا به شکل یحال رشد و اعتال بود. این رشد در ادامه

انجامید. احزاب های کارگری سراسری میاتحادیه دموکراتیک در سطح ملی وسوسیال

 اقداماتی برای جذب این روند به سرکوب و کار و لیبرال در واکنش و مقابله بامحافظه
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دادن امتیازات  های زرد کارگری ومانند تشکیل اتحادیه ،ادغام جنبش کارگری و

 شدند.اجتماعی و رفاهی متوسل می

 ی شکافنظریه»شدن آرایش سیاسی احزاب در اروپا به  تراینجا برای روشن در

(Cleavage Theory») لیپست اشاره  سیمورمارتین متعلق به اشتاین روکان و

کاف ش دهندگان باید عالوه بریأآنها برای درک بهتر احزاب سیاسی و ر کنم: به نظرمی

 ستا ورو و کلیسا، شکاف شهر های دیگر اجتماعی مانند شکاف دولت وطبقاتی، شکاف

ای تمایز برجسته بین کشوره زمینه،این  در گرفت. نظر در پیرامون را نیز و شکاف مرکز

این است که در گروه نخست افزون بر  کشورهای اروپایی در سایر برابر اسکاندیناوی در

 حالی که در دیگر ای دارد، درسرمایه، شکاف بین شهر و روستا اهمیت ویژه و تضاد کار

 اهمیت برخوردار کلیسا است که از کشورهای اروپای غربی این شکاف بین دولت و

 22.است

صنعتی شدن دیرهنگام در زمانی که دموکراسی وسیع و در کشورهای شمال اروپا 

متوسط( امکان داد تا  کوچک و فراگیر به امری رایج بدل شده بود به کشاورزان )غالباً

د، کنیک حزب سیاسی که مطالبات آنها را نمایندگی می در اختالفات خود را با شهر

 (Center Party) یانهمبه حزب  که بعداً (Agrar Partei)یعنی حزب کشاورزان 

 یدهه فنالند، سوئد، نروژ و دانمارک از این حزب در سازماندهی کنند. نام داد، تغییر

حیات سیاسی این  دموکرات نقش مهمی دردر همکاری با حزب سوسیال 4136

یس یکشورهای اروپایی به استثنای سو سایر کشورها ایفا کرده است، در حالی که در

یس تأسیس یندارد. حزب کشاورزان بعد ازجنگ جهانی دوم درسوچنین حزبی وجود 

ای فعال بود تا ملی. اما برعکس در کشورهای شمال اروپا سطح منطقه در شد و صرفاً

که  مسیحیت، احزاب دموکراتیبه علت پروتستان بودن اکثریت قریب به اتفاق جمع

ای پیدا یهحاش قشی کامالًن ،منافع کلیسای کاتولیک استایندگی وظایف آنها نم یکی از

 23.کندمی

های بورژوایی جدال بر انقالب اثر رفرماسیون و کشورهای اروپای غربی در سایر در

ازدواج عرفی  ی آموزش، رفاه وسه حوزه حداقل در دولت، کلیسا را سر جدایی دین از

 یانهخای از مدارس، بیمارستان، نوانخانه، ی گستردهکشید )کلیسا شبکهبه چالش می
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 و 41قرن  اواخر در کرد(.سرپرست را اداره میکودکان یتیم و بی یسالمندان و خانه

مسیحی شکل گرفتند که منافع اغلب این کشورها احزاب دموکرات در 26اوایل قرن 

این جوامع را نمایندگی  کارهای محافظهبخش کلیسای کاتولیک و داران بزرگ،زمین

مسیحی آلمان، فراخوان دموکرات در( CDU)مسیحی راتی دموککردند: اتحادیهمی

(CDA )هلند، حزب مردم اتریش  در(ÖVP)مسیحی ، حزب مردم دموکرات(CVP )

ایتالیا که بعد ازجنگ جهانی دوم به  در (DC)مسیحی یس، حزب دموکراتیدر سو

حزب و  نقش مسلط داشت حیات سیاسی این کشور در 4166-4116 مدت پنجاه سال

 مسیحی تغییر نام داد وکاتولیک بلژیک که بعد ازجنگ جهانی دوم به حزب سوسیال

های به علت اختالفات بخش شمالی و جنوبی بلژیک به دو حزب با زبان 4100در سال 

 26.مختلف تجزیه شد

 در انگلستان جدایی دیگر با این تصویر کلی تفاوت دارد: وضعیت در چند کشور

تثبیت آن در  و 4121سای کاتولیک به فرمان هانری هشتم کلیسای انگلیکان از کلی

 مبارزه داشت و س آن قرارأیک کلیسای دولتی که پادشاه در ر .4111زمان الیزابت اول 

 ربع آخر قرن نوزدهم بین حزب لیبرال گالدستون و برای جدایی دولت از کلیسا در

آن محلی از اعراب  مسیحی درحزب دموکرات حضور کرد وها جریان پیدا میتوری

خواه و ال جدال اساسی بین نیروهای جمهوریغفرانسه، اسپانیا و پرت یافت. درنمی

نیروهای ضدجمهوری و غیردموکراتیک جریان داشت. این اختالف در فرانسه به پیروزی 

تر با آن کاتولیسیسم سیاسی در فرانسه کم خواه انجامید که بعد ازنیروهای جمهوری

ال مخالفین جمهوری پیروز شدند و غروبرو بود. در اسپانیا و پرتاقبال سیاسی 

 21.کاتولیسیسم سیاسی به حزب دفاع مذهبی از دیکتاتوری فرانکو و ساالزار تبدیل شد

 

 های اجتماعیپیشگامان بیمه -الف

 اروپای غربی به بحث اصلی ی آرایش سیاسی دراین مرور کوتاه و کلی درباره بعد از

گفته  رتگونه که پیشهمان گردیم.گیری دولت رفاه برمیشکل بقات دردر مورد نقش ط

ی گیرجنبش کارگری و شکل یواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم، دوران اعتالاشد 

کار در مقابله با این فرایند های کارگری بود. احزاب لیبرال و محافظهاحزاب و اتحادیه
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های زرد و دادن امتیازات رفاهی برای جذب و از سرکوب، به سازماندهی اتحادیه غیر

آوردند. برای روشن شدن این داری نیز روی مینظام سرمایه در ی کارگرادغام طبقه

 پردازیم:گیری دولت رفاه در آلمان میی شکلموضوع به اولین نمونه

های کارگری و کنفدراسیون اتحادیه 4003سال  دموکرات آلمان درحزب سوسیال

اری شدند. بیسمارک صدراعظم آلمان در مقابله با ذگپایه در این کشور 4000سال  در

ها در این چالش سیاستی دوگانه در پیش گرفت. از یک سو، وضع قانون سوسیالیست

 ها که چند بار تمدید شد ودموکراتسوسیال «خطرناک»برای سرکوب اقدامات  4010

، 4003بیماری در  یب قانون بیمهتصوی سوی دیگر از و بود. برقرار 4116تا سال 

برای جذب و  4001بازنشستگی در  یو بیمه 4006تصادفات ناشی از کار در  یبیمه

 داری.نظام سرمایه ی کارگر درادغام طبقه

ی اول صدارت خود که طلب بود، او در دورهکار و سلطنتمحافظه بیسمارک شخصاً

ی هفتاد اواخر دهه کرد اما ازهمکاری می روهای میانهآغاز شده بود با لیبرال 4002از 

های حمایتی و کاران نزدیک شد. در این دوره طرفدار سیاستقرن نوزده به محافظه

او( و  )مشاور افرادی نظیر هرمان واگنر تحت تأثیر ی دولت در اقتصاد بود ومداخله

 د کمون پاریسکرد. او از نزدیک شاهحمایت می «سوسیالیسم دولتی»آدولف واگنر از 

که حزب ویژه آنآلمان تکرار شود، به ای درخواست چنین حادثهبود و نمی

ترین حزب کارگری در اروپا به یافتهترین و سازماندموکرات آلمان پیشرفتهسوسیال

 جنبش سوسیالیستی برای اروپا هشدار «جدی خطر»ی درباره مکرراً او آمد.شمار می

 20.داده بود

جتماعی ا یتالش برای تصویب قوانین بیمه ی حاکم درموضع اعضای طبقهو  انگیزه

ه عنوان نمونبه های گوناگون دریافت.توان از خالل سخنان متعدد آنها به مناسبترا می

 ای داشت:که بیسمارک در نگارش آن نقش عمده 4004پیام ویلهلم اول به رایشتاگ در 

های رویق سرکوب زیادهطری های اجتماعی تنها ازدرمان آسیب»

شود، بلکه باید رفاه کارگران را نیز به همان نسبت به دموکراسی ممکن نمیسوسیال

 21«شکل مطلوب بهبود بخشید.

 :4006رایشتاگ  ها دررانی بیسمارک خطاب به لیبرالیا سخن
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آن وحشت نداشتید،  شما از اگر بسیاری از دموکراسی وجود نداشت وسوسیال اگر»

ایم نیز وجود پیش گرفته اصالح اجتماعی در ای که ما درروانهمیانه پیشرفت

 20«داشت.نمی

 شد.مشاهده می میان فرماندهان نظامی نیز هراس از جنبش کارگری در این بیم و

 به ویلهلم دوم نوشت: 4011یس ستاد ارتش آلمان ژنرال والدرزه در سال یر

 ررسد که اگدموکراسی به نظرم میسوسیالسریع سازمان  رشد بسیار خصوص در»

رسد که قدرت دولت چاره نباشیم، زمانی فرا می بدون اتالف وقت به فکر به سرعت و

گیری هرچه بیشتر به طول های کارگر زورآزمایی کند... این تصمیمباید با قدرت توده

به نفع  من به نظر کند.طلب قدرت بیشتری کسب میبینجامد، سازمان حزب سرنگونی

ار دموکرات واگذحساب بزرگ را به رهبران سوسیالیهصفدولت است که تعیین زمان ت

 21«حسابی سرعت ببخشد.بلکه به امکان وقوع چنین تسویه نکند،

بیسمارک برای جذب و ادغام  یاین موضوع را نباید ناگفته گذاشت که برنامه

زب ح ی مطلوب برسد.نتیجه داری آلمان نتوانست بهنظام سرمایه در ی کارگرطبقه

 حالی که در در اختیار داشت، مجموع آرا را در 1.1، 4006سال  دموکرات درسوسیال

مجلس آلمان  ترین فراکسیون دربه بزرگ و آرا را کسب کرد 36.0، 4142 اتانتخاب

 رد سیصدهزار از دموکرات نیزهای کارگری سوسیالاعضای اتحادیه تعداد تبدیل شد.

 36.افزایش یافت 4143میلیون در سال  2.1به  4016سال 

ند: داشت مستقیم کمون پاریس قرار تأثیردیگر نیز تحت کشور آلمان دو به جز

اتریشی -به ابتکار بیسمارک یک کنفرانس پروسی 4012سال  دانمارک. در اتریش و

زده طی سی المللی کارگران بود وبرگزار شد که هدفش مقابله با چالش جنبش بین

تعاونی برای  آموزش و مسکن، بیمه، کودکان، زنان و نشست موضوعاتی مانند کار

ال اول، انترناسیون یگیری شعبهبا شکل دانمارک نیز گرفت. در کارگران مورد بحث قرار

 34.حکومت کمیسیونی برای رسیدگی به امور کارگران تشکیل داد

ند مسه رهبرانی قدرت ک هردانمار استروپ در اتریش و آلمان، تافه در بیسمارک در

مقابل جنبش کارگری به  های سلطنتی مشروطه بودند که درنظام کار درو محافظه

فشارهای جنبش  برابر حال درعین شدند، ولی درگرانه متوسل میاقدامات سرکوب

قدم کارگری در تدوین قوانین رفاه اجتماعی نسبت به سایر کشورهای اروپایی پیش
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برای تصویب قانون تصادفات ناشی از کار  4006و  4016های سال اتریش در در بودند.

به تصویب قوانین  4000و  4001هایی مشابه آلمان جریان داشت که سرانجام در بحث

دانمارک تأسیس حزب  در 32.بیماری منجرشد یبیمه کار و ی تصادفات ناشی ازبیمه

کاران را محافظه ،4000 در قوی نسبتاً یو یک اتحادیه 4014 در دموکراتسوسیال

 4012تا  4014سال  ترتیب ازقانع کرد که نظام قانون فقرا را اصالح کنند و به این

بازنشستگی و بیماری قانونی شد. یوران تربورن وجود ساختارهای سنتی  یبیمه

 یهنظام بیم یاتریش پیشینه آلمان و در داند.می این امر مؤثر در موجود را نیزازپیش

 33.دارانشهرداری برای مزرعه یدانمارک نظام بیمه در صنفی کارگران معدن و

ی تصویب قوانین بیمه برای کاهش های مشابهی دربارهبحث نیز کشورهای دیگر در

و  4002های سال پارلمان سوئد در عنوان نمونه درشد. بهتضادهای اجتماعی طرح می

گذاشتند که هرچند شدت تضادها هنوز به نمایندگان این طرح را به بحث  4006

 گیری بهتر است چنین قوانینی را تصویب وی جدی نرسیده است اما برای پیشمرحله

تأسیس حزب  سه سال بعد از 4014سوئد در سال  ی بیماری دراجرا کرد. قانون بیمه

نیز ا ر حال پادشاهی نروژعین پادشاه سوئد که در دموکرات به تصویب رسید.سوسیال

 را به تصویب و او نروژ نامه نوشت و وزیربه نخست 4006سال  در ،به عهده داشت

ها در پارلمان نروژ مورد اجتماعی تشویق کرد. این مسأله سال یاجرای قوانین بیمه

)حزب  دموکرات نروژبحث بود و سرانجام هفت سال پس از تشکیل حزب سوسیال

 Workers)درمانی به کارگران  یهزینه ی پرداخت مزد و(، بیمه4001در  کارگر

Compensation Law) 36.قانونی شد 

 

 گیری دولت رفاهمشخصات کلی شکل -ب

 یی احزاب مدرن با پایهدموکرات به مثابه اولین نمونهتأسیس احزاب سوسیال

ی سیاسی مشخص و ی مکتوب و برنامهنامهشده، اساسای، عضویت تعریفوسیع توده

 ابربر کارگران را به شکل جدی در یهای کارگری، مسألهگیری اتحادیهچنین شکلهم

داد. این نخبگان در پاسخ به این معضل به دو جریان مستقل  نخبگان سیاسی اروپا قرار

و بازار  کردندشدند: احزاب لیبرال که بیشترصاحبان سرمایه را نمایندگی میتجزیه می
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کار دانستند و احزاب محافظهامی مشکالت میحل تمداری را راهآزاد و رشد سرمایه

 دند،کردار و کلیسای کاتولیک را نمایندگی میمسیحی که اشرافیت زمیندموکرات

ی کارگر رویکردی نسبت به طبقه و دموکراسی بودند، مخالف مدرنیزاسیون و

رفدار ط شد.آنها باید از شدت فقر و آالم اجتماعی کاسته می پدرساالرانه داشتند. به نظر

 31.طبقات مختلف اجتماعی بودند، یعنی کورپوراتیسم دولتی ها وهمکاری گروه آشتی و

مسیحی از یک سو و حزب افزون بر شکاف بین احزاب لیبرال و دموکرات

ها و کلیسای کاتولیک نیز شکاف دیگری دموکرات از سوی دیگر، بین لیبرالسوسیال

های اجتماعی وجود بیمه ازدواج و کردن آموزش،دولت و عرفی  سر جدایی کلیسا از بر

مقایسه با احزاب  دموکرات درهای سوسیالاتحادیه بندی تشکیل احزاب وزمان داشت.

هفت  هر کاتولیک در کاردهد احزاب محافظهمسیحی نشان میهای دموکراتاتحادیه و

 هایسازمان فرانسه بعد از یس، بلژیک ویآلمان، اتریش، ایتالیا، هلند، سو کشور

کشور،  به این شش اگر اند.مقابله با آنها شکل گرفته واکنش و در دموکراتیک وسوسیال

 )دانمارک، سوئد، فنالند، نروژ( و انگلیس را اضافه کنیم که در کشورهای شمال اروپا

که  کنیممشاهده می کردند،ای ایفا میحاشیه مسیحی نقشی کامالًآنها احزاب دموکرات

 ی اجتماعی بعد ازاولین قانون بیمه ده کشور به استثنای فنالند یازده کشور، در از

 30.مقابله با آن به تصویب رسیده است در دموکرات وتشکیل حزب سوسیال

     

 های فاشیستیرژیم کشور دو هر آلمان و ایتالیا آموزنده است: ی، مقایسهزمینهاین  در

 مسیحی درآلمان حزب دموکرات در خوردند.جنگ دوم جهانی شکست  در داشتند و
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به انجام اصالحات اجتماعی  دموکرات مجبوررقابت انتخاباتی با یک حزب قوی سوسیال

 4116تا  4166به مدت پنجاه سال از  (DC)مسیحی ایتالیا حزب دموکرات در شد.

 رقابت انتخاباتی هیچ حزبی از جناح چپ قادر نبود موقعیت نقش مسلط داشت و در

ین ترعنوان قویمشارکت حزب کمونیست به طورجدی به چالش بکشد.این حزب را به

شرایط جنگ سرد امری نامحتمل به  در ناتو عضو ی یک کشورکابینه حزب چپ در

ایتالیا نسبت به آلمان  های اجتماعی دری بیمهآمد. به همین دلیل برنامهشمار می

 31.تری داشتمراتب کمپیشرفت به

به  و کلیسای کاتولیک جدا شده بود ها پیش ازانگلیس، کلیسای انگلیکان مدت در

 قرن نوزده کشاکش ربع آخر در آن وجود نداشت. همین دلیل کاتولیسیسم سیاسی در

ین ا جریان بود. حزب لیبرال در دولت، بین حزب توری و جدایی کلیسا از سر اصلی بر

 سیاسی به حاشیه رانده شد و یه صحنهب 4166سال  در اختالف با ورود حزب کارگر

یسم لیبرالسوسیال های اجتماعی وی بیمهبرنامه رقابت با حزب کارگر حزب لیبرال در

سنگ بنای دولت  4را پذیرفت.( New Liberalism) «نو لیبرالیسم»یا به عبارتی 

گذاری حزب لیبرال پایه های لوید جرج ازبا تالش 4146تا  4160انگلستان از  رفاه در

و یک س کار ازرقابت با حزب محافظه نشینی، دررغم این عقبشد. اما حزب لیبرال علی

انگلستان رانده  ی نظام حزبی دربه حاشیه 4126تا سال  و حزب کارگر از سوی دیگر

 30.شد

 های اجتماعیو بیمه 5424-32 بحران -ج

این سیر نزولی تا مریکا رو به کاهش گذاشت. آتولید صنعتی در  4121 در بهار

 منفی شدن رشد اقتصادی تبدیل شد که طی دو عمومی و تابستان همان سال به رکود

نجامید. استریت اوال سیاه به سقوط شدید قیمت سهام در یاکتبر یا پنجشنبه 21ماه تا 

 تولید ناخالص داخلی پنجاه درصد رسید، شدت خود به حداکثر 4133سال  بحران در

 %26.1 به 4121 در %3 تعداد بیکاران از ،ها ورشکست شدندصد بانکچهل در افت کرد،

                                                      

لیبرالیسم به بخش اول همین مقاله با عنوان نودر مورد این مفهوم و تفاوت آن با 1 
 در سایت نقد اقتصاد سیاسی مراجعه کنید.« ی ایدئولوژیکنولیبرالیسم: یک پروژه»

https://pecritique.com/2021/01/27/%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c%da%a9-%d8%ad/
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 رسید و کشورهای دیگر سرعت به اروپا وهافزایش یافت. امواج بحران ب 4133سال  در

 31.کرد ادامه پیدا 4164در تا جنگ جهانی دوم 

مریکا وجود داشت آ های کارگری دراتحادیه این زمان یک فدراسیون سراسری از در

های شوالیه با جدایی از 4000سال  که در (AFL)مریکا آبه نام فدراسیون کارگری 

ون فدراسی کرد.و سفیدپوست را سازماندهی می کارگران ماهر کار تشکیل شده بود، و

 که دراین ای امضا کرده بود مبنی برنامهکاخ سفید با کارفرمایان موافقت کارگری در

 4133سال  در عوض مزدها کاهش نیابند. در هیچ اعتصابی رخ ندهد و دوران بحران

نامه را رعایت کند. طرفه این موافقتمزدها کاهش یافتند، اما اتحادیه قصد داشت یک

 اب های عضواتحادیه تعدادی از این امر موجب شد تعداد اعضای اتحادیه به نصف برسد.

کردند با سازماندهی کارگران ش میتال (CIO)های صنعتی سازمان یعنوان کنگره

 این فدراسیون را از درون تغییر ترهای رادیکالاتخاذ سیاست سیاهپوست و و غیرماهر

 آن جدا شدند. از 4130سال  ها دردهند ولی سرانجام با باال گرفتن اختالف

 کردند: حزب کارگرانها سه سازمان سیاسی چپ نیز فعالیت میاین اتحادیه کنار در

مریکا که بعدتر به حزب کارگران آهای کمونیست یمریکا، حزب کمونیست و اتحادیهآ

ها اعتصاب دهی کارگران بیکار وسازمان نام داد. این سه حزب در سوسیالیست تغییر

ی یمهبود، برای ب جومبارزه فعال و کردند. تشکیالت کارگران بیکارنقش مهمی ایفا می

به اعتصاب نشسته در مراکز کمک اجتماعی  کرد،ا میبیکاری تظاهرات خیابانی برپ

محل سکونت خود اخراج شده بودند با عمل  از کارگران بیکاری که از زد ودست می

شرایط بهداشتی  امکانات درمانی و ضمن به علت بهبود در. کردمستقیم حمایت می

ده سال  میانگین عمر 4136تا  4166از  هطی سه ده طول عمر افزایش یافته بود،

یجه نت در زد ومیان سالمندان دامن می در شده بود. وجود بحران به افزایش فقر بیشتر

کل این دوران ش ی بازنشستگی دریابی به بیمههای مدنی متعددی برای دستجنبش

 66.گرفتند

مدافع  طلب وعنوان یک اصالححزب دموکرات به از 4133سال  فرانکلین روزولت در

خواه تحویل جمهوری جمهوری را ازهربرت هوورمقام ریاست های کینزی،سیاست

تعداد  رسیده بود و شرایطی که بحران اقتصادی به حداکثر شدت خود در ،گرفت

عالی بحران سیاستی انف برابر هوور در شده بود. برابر ها نسبت به سال پیش دواعتصاب
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صد روز اول  در جنبش کارگران آگاه بود و داشت. اما روزولت به خطر بحران و

ای شامل اصالحات جمهوری خود برای حل مشکالت ناشی از بحران بستهریاست

 4133-36 ایجاد اشتغال را به اجرا درآورد که به نیودیل اول پولی و مالیاتی، بانکی،

های عمرانی و زیربنایی پروژه در میلیون بیکار 1تا  1معروف شد. در چارچوب این طرح 

 شدند.به کار گمارده 

ادامه پیدا  4131تا  4136سعت از و اعتراضات کارگری با شدت و اما تظاهرات و

با پیروزی سه اعتصاب  4136تابستان  و بهار های صنعتی درکرد. موج تشکیل اتحادیه

 ها،فرانسیسکو با رهبری کمونیستسان اپولیس، تولدو ویعمومی در شهرهای مین

عتصاب ا های کارخانه وقالبی به تشکیل کمیتههای انها و سندیکالیستسوسیالیست

مانند جان لوئیس  (AFL)رهبران  برخی از مریکا تبدیل شد.آ های وسیعی ازدر بخش

ها کردند اعضای جدیدی را به عضویت در اتحادیهها تالش میبا همراهی با اعتصاب

ر د جلب و رادیکالیسم جنبش کارگری را که خواهان تشکیل حزب مستقل کارگران

این دوره کارگران ازعضویت  در تا حد امکان تعدیل کنند. برابر حزب دموکرات بود،

 این نیم نفر بود، تعداد اعضا سه میلیون و 4131سال  کردند. دردراتحادیه استقبال می

 64.به هفت میلیون نفر رسید 4131پایان سال  تعداد در

را اعالم کند، که  4131-30 دوماین شرایط روزولت را وادار کرد تا اجرای نیودیل 

یکاری ی بی بازنشستگی، بیمهبیمه و های اجتماعی بودترین بخش آن قانون بیمهمهم

همچنین قانون  شد وافراد معلول را شامل می سرپرست وهای بیکمک به خانواده و

ایان مالبته تعداد زیادی از کارفر پذیرفت.حق اعتصاب را می کارگری وی که اتحادیه کار

 62.این اصالحات را نپذیرفتند

های جهت ایجاد بیمه اثر بحران اصالحاتی در در کشورهای اسکاندیناوی نیز در

جز افزایش قابل هاین کشورها زیاد نبود ب تأثیر بحران در اجتماعی انجام گرفت.

ی بازگشت مهاجرین این کشورها از دیگر کشورهای ی تعداد بیکاران که نتیجهمالحظه

 63.مریکای شمالی ممنوع شده بود(آزده بود )مهاجرت به بحران
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کاهش تولید ناخالص  

 سرانه

 درصد بیکاری

 ٪22،1 ٪36،0 آمریکا

 ٪41،2 ٪21 آلمان

 ٪1،0 ٪1،2 اسکاندیناوی

 

 های کارگریهای مشترک این کشورها درصد باالی عضویت در اتحادیهویژگی

قدرت بودن طوالنی احزاب  برسر )نسبت به تمام کشورهای پیشرفته( و

دموکرات اروپایی اندکی دموکرات است )که نسبت به سایر احزاب سوسیالسوسیال

 ای کردند وائتالف با حزب کشاورزان حکومت می این احزاب یا در بودند(. تررادیکال

 شد.ها از طرف این حزب تحمل میحکومت اقلیت آن

شورهای ک سایر از ترادراتی همواره پیشرفتهویژه صنعت صلحاظ صنعتی، به سوئد از

ی تعداد محدودی شرکت متمرکز، اسکاندیناوی بوده است. صنعت تحت سلطه

قدرتمند دارای روابط  داری سرمایهالمللی قرارداشت و یک طبقهانحصاری وبین

قدرت اقتصادی و سیاسی  یافته که ازی کارفرمایان سازمانالمللی و یک اتحادیهبین

 ای برخوردار بود.العادهفوق

در سوئد با افزایش بیکاری به حداکثر شدت خود رسید.  4134بحران در سال 

 این در ها افزایش یافته بود.تعداد اعتصاب شد.بیکاری موجب کاهش دستمزدها می

تا  با پنجاه درصد آرا به قدرت رسید و 4132دموکرات در سال شرایط حزب سوسیال

های قدرت باقی ماند. تا سال سال در ل مستمر به مدت چهل وچهاربه شک 4110سال 

 تأثیر اقتصاد نوکالسیکتحت سوئد لیبرالی و های اقتصادی درسیاست 4126پایانی 

خود سوئد اقتصاددانانی وجود داشتند مانند کنوت ویکسل، الی هکشر، گونار  بود. اما در

شهرت داشتند و نظراتشان به  «ممکتب استکهل»به  دیگران که اصطالحاً میردال و

 دموکرات برای کاهش بیکاری وحکومت سوسیال نزدیک بود. نظرات جان مینارد کینز

 کارهای زیربنایی و گذاری درحال افزایش تقاضا با افزایش بودجه برای سرمایهعین در

 طریق مالیات بر بودجه از کینزی روی آورد.های شبهایجاد اشتغال به همین سیاست
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 گیریی چشمبرای رفع نگرانی حزب دهقانان یارانه بدون کسری بسته شد و ارث و

 نظر گرفته شد. برای کارهای کشاورزی در

های دولتی به کمک ی بیکاری انجام گرفت،اصالحاتی در بیمه 4131در سال 

بازنشستگی پایه برای تمام شهروندان در  یبیماری افزایش یافت و قانون بیمه یبیمه

ه ک کاهش جمعیت بود ین آمدن نرخ زاد و ولد ویی دیگر پارلمان تصویب شد. مسألهپا

 کرد. به همین دلیل درخانواده را الزامی می اتخاذ یک سیاست جدید برای حمایت از

ی قانونی پیدا کرد. اجرای نگهداری از نوزادان جنبه ی دوران بارداری وبیمه 4131سال 

 شددرآمد موجب افزایش تقاضا میهای کمکمک به خانوادهحال با عین این قوانین در

 آمد.به شمار می های اقتصادیچرخه ضدو اقدامی 

کشورهای اروپایی بود که از  آن گروه از شمار و دانمارک( در )مانند نروژ سوئد

 هایداد. به دلیل اعتصابهای بسیاری رخ میآن اعتصاب تا جنگ جهانی دوم در 4140

( LO) های کارگریدموکرات، کنفدراسیون اتحادیهی حزب سوسیالبه توصیه مکرر و

ای نامهها مذاکره موافقتبعد از مدت شد و (SAF)ی کارفرمایان وارد مذاکره با اتحادیه

 معروف شد. («Saltsjöbaden)سالتزجوبیدن »ی نامهرا امضا کردند که به موافقت

وض ع در داد وکنترل اعتصاب می اتحادیه اختیارات زیادی دری نامه به دبیرخانهموافقت

 66.کرددلیل کارگران را محدود میاخراج بی رخانه وابستن ک

ولت د سوئد بود. از داری بیشتررشد سرمایه صنعتی شدن و نقش دولت در نروژ در

ا ب اختیار داشت و با اختصاص اعتبار ها را دربانک ها ومالکیت بخش وسیعی از شرکت

ته وابس نروژ در داری سرمایهطبقه کرد.ی کم سیاست صنعتی شدن را هدایت میبهره

 سوئدی بود. دارتر از سرمایهقدرت سیاسی ضعیف لحاظ سرمایه و از به دولت و

تالش  و های مکرراعتصاب شرایط بحرانی با بیکاری شدید، حزب کارگر نروژ نیز در

این  از به قدرت رسید و 4131سال  کاهش مزدها در کارفرمایان برای اخراج کارگران و

)کشاورزان( حکومت میانه آرا و با کمک حزب  %66 نیز با بیش از 4101تاریخ تا 

حمایت حزب  این حزب و با ابتکار .4161تا  4166تبعید از  یدوره جزهکرد، بمی

در  4130سال  ی بیکاری دربیمه و 4130سال  ی بازنشستگی درکشاورزان بیمه

 61.پارلمان به تصویب رسید



 حسن آزاد 26 

ندی داران فنالسرمایه بود و نروژ از ترصنعتی شدن پررنگ فنالند نقش دولت در در

جدا  یپاره نبودند. جنبش کارگری به دو ای برخوردارتوانایی سیاسی قابل مالحظه از

دموکرات مدل شد. در یک طرف حزب سوسیالدشمن با یکدیگر تقسیم می و

ی کارگری وابسته به آن و درطرف دیگر حزب کمونیست مدل اندیناوی با اتحادیهاسک

ی حیات سیاس در ی کارگرمتعلق به آن. به همین دلیل نقش طبقه یاتحادیه شوروی و

ای کشوره های اجتماعی نسبت به سایرتر و بیمهرنگکم اقتصادی فنالند بسیار و

حزب  شد و حزب بهتر ی دورابطه 4100سال  تر بود. درماندهاسکاندیناوی عقب

حزب کشاورزان اکثریت را کسب  همکاری با حزب کمونیست و دموکرات درسوسیال

نالند ف میزان عضویت افزایش یافت و به هم پیوستند، کارگری نیز یاتحادیه دو کردند.

 60.به مدل اسکاندیناوی تبدیل شد نیز

واحدهای  د واحدهای کوچک برتعدا 4116ی صنعت دانمارک تا اواخر دهه در

. سوئد باقی ماند از ترمراتب کمسرمایه به تمرکز آن نیز از بعد وبزرگ تفوق داشت 

دهی شده بودند و بیشتر بر اساس شغل سازمان های کارگری غیرمتمرکزاتحادیه

(craft unionismتا مشاغل مختلف در ) صنعت  یک شاخه ازindustrial 

unionism) اسکاندیناوی  کشورهای دیگر از تردانمارک پیشرفته کشاورزی در(. اما

ل را تشکی محصوالت دامی بخش اعظم صادرات این کشور های لبنیاتی وبود. فرآورده

تر از سوئد و نروژ تر و احزاب چپ ضعیفدادند. به همین دلیل حزب کشاورزان قویمی

لیبرال آن حزب سوسیال از بعد حزب لیبرال و 4161دانمارک تا سال  بودند )در

 کرد(.کشاورزان را نمایندگی می

 یدرصد آرا برنده 64.0کسب  با 4121سال  دموکرات دانمارک درحزب سوسیال

وزیری توروالد استانینگ نخست لیبرال وانتخابات شد و در ائتالف با حزب سوسیال

ی در شش دورهدموکرات به قدرت رسید. این وضع معروف حزب سوسیال مدارسیاست

 ادامه یافت. 4162 در بعدی تا هنگام درگذشت استانینگ

 اعتصاب کارگری، بیکاری شدید، پرتالطم بود: ی سی بحرانی وی اول دههنیمه

بدهکاری کشاورزان، کارفرمایانی که برای اخراج  کاهش قیمت محصوالت کشاورزی،

حکومت  4133 یانویههفتم ژ در بیست و .کردندکاهش مزدها تالش می کارگران و

چند کارخانه،  (Lock-out)کارفرمایان قصد دارند با بستن  ای ازمطلع شد عده
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ها دموکراتسوسیال مزدها را بیست درصد کاهش دهند. را بیکار کنند و کارگر صدهزار

لیبرال و حزب لیبرال، جانبه با حزب سوسیالسه یاندیشی وارد مذاکرهبه قصد چاره

 یبه برنامه 4133 یسی ژانویه این سه حزب در اپوزیسیون شدند. ترین حزبمهم

معروف  (Kanslergade) کانسلرگید ینامهمشترکی دست یافتند، که به موافقت

گرفت: کمک قابل مالحظه برای کشاورزان، کاهش ارزش می را دربر شد و اقدامات زیر

ه نگ باز عدم کاهش مزدها و بربرا پایان دادن به اعتصابات در کرون به میزان ده درصد،

مجلس تصویب  در ی بیماری اجباری نیزهمان سال قانون بیمه در ها.داشتن کارخانه

 61.شد

 

 ایجنگ توده -9
 دانند،گیری دولت رفاه میشکل در مؤثر یای را عاملبرخی محققین جنگ توده

ها با آن به باور 60.کارینا اشمیت وولف اشتراخه س پترسن،ومانند هربرت اوبینگر، کال

( 4046 ابتدای قرن نوزدهم )پروس دهی ارتش ازنظام وظیفه برای سازمان استفاده از

که اقدامات  گشتای تبدیل ( جنگ به امری توده4140تا جنگ جهانی اول )انگلیس 

معلولی بین این  ی علت وشد. رابطه گیری دولت رفاه منجرالزم برای آن به شکل

ی آمادگی برای مرحلهتوان به سه مرحله تقسیم کرد: دولت رفاه را میاقدامات الزم و 

 .پس از جنگ یمرحلهو  ی جنگمرحله، جنگ

همراه با نگاهی انتقادی  موجز طورکنم این مراحل را بهجا تالش میاین من در

پردازان آمادگی برای جنگ به کمیت معینی از جمعیت این نظریه به باور معرفی کنم.

مقامات دولتی برای  توانایی جسمانی و آموزش نیاز دارد و معینی از سالمت و با حد

کوتاه کردن روز  فراهم کردن این تمهیدات به ممنوع کردن کار کودکان و زنان باردار،

 اتی ازاقدام ی بازنشستگی وی بیماری، بیمهبیمه کار، ی تصادفات ناشی ازبیمه کار،

 61.آورنددست روی میاین

نادیده گرفتن  -نخست توان خالصه کرد.نکته می دو این دیدگاه را در کاستی

مردان کارگر. آیا آنها برای همین مطالبات مبارزه نکردند  عاملیت یا سوژه بودن زنان و

هایی شرطوجود پیش -دوم ؟این نوع مبارزات نیست داری مشحون ازتاریخ سرمایه و
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میزان جمعیت بیش از هر چیز  آموزش و توانایی جسمانی و مانند حداقل سالمت و

و همیشگی تولید و رشد اقتصادی ضرورت دارد، تا جنگ که  های روزمرهبرای فعالیت

 سر مقامات دولتی سرنا را از پردازان،زعم این نظریهاما به نادر. امری است محتمل و

آموزش  و سالمت حداقلی از مشکالت بازتولید یک جمعیت کارگری با زنند:گشاد آن می

گیرند، اما جنگی را که شاید رخ برای افزایش بارآوری و رشد اقتصادی را نادیده می

 دهند.های خود قرار میبرنامه صدر دهد در

 داریکند که دولت سرمایهکتاب سرمایه اشاره میی «کار روزانه»مارکس در فصل 

، سالمت ای ازر با درجهی کارگی منافع عام سرمایه خواهان حفظ طبقهعنوان نمایندهبه

داران منفرد که در رقابت با یکدیگر کورکورانه برخالف سرمایه ؛آموزش است توانایی و

 کشند:نیروی حیاتی ملت را بیرون می

این  )ولع کار اضافی(. انگلستان نمود منفی همین ولع هستند های کارقانون»

ی اقتدار دولت بر گرایش سرمایه واسطهروزانه به محدود کردن اجباری کار ها باقانون

اری ادو گیرزنند... بیماری همهلگام می ی جان نیروی کاربه خشک کردن نامحدود شیره

به همان اندازه گویای این مطلب است که کاهش معیار نظامی برای قد سربازان در 

 16«فرانسه و آلمان.

که خدمت وظیفه تمام کشورهای اروپایی  دهد که درجا نشان میمارکس در همان

 ثرا شان برای خدمت نظامی برطور کلی تناسب اندامبه متوسط مردان بالغ و دارند، قد

تر شده است. اما کوتاه 4101شرایط بد بهداشتی نسبت به سال  استثمار شدید و

ملیت به عا و صرفاً کرده این واقعیت سکوت اختیار برابر ای درپردازان جنگ تودهنظریه

 کنند.گی برای جنگ بسنده میدولت و آماد

های اجتماعی و اقدامات تدوین و اجرای بیمه ترین عامل دری جنگ، مهممرحله در

م و ها به ناسیونالیستهییج آن تشویق و رفاهی افزایش وفاداری شهروندان به حکومت و

ی اجرای اصالحات جنگ است. برای این کارحکومت به اجرا یا وعده فداکاری در

تن بس اقتصاد و پردازد، شرایط جنگی نیز دست حکومت را برای دخالت درمی اجتماعی

 های تحتسایر گروه کارگران و این بخش مؤلفین به نقش در کند.می تربازمالیات 

ی، حق تشکیل أتظاهرات اعتراضی و طرح مطالباتی مانند حق ر استثمار و ستم در

های اجتماعی گاهی به بیمه یمسأله کنند.های اجتماعی اشاره میبیمه اتحادیه و
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گرماگرم جنگ جهانی  در 4162سال  در شد.ی رقابت بین طرفین جنگ بدل میوسیله

 ای بود برای ایجاد نظامکومت انگلستان گزارش بوریج را منتشر کرد، که برنامهحدوم 

 «هانر جترین دولت رفاه دبزرگ» ایجاد ،ها در مقابلی بیکاری. نازیسالمت ملی و بیمه

 14.کردندرا تبلیغ می

های عمده شامل افزایش بیکاری کسانی جنگ دشواری پس از یمرحله سرانجام در

ن معلولی طورهمین کردند،می تدارکاتی کار صنایع نظامی و است که در زمان جنگ در

مسکن برای  یمسأله دست داده بودند و از را هایی که سرپرست خودخانواده جنگی و

جنگ جهانی اول و دوم به مثابه  مریکا،آجنگ داخلی  یمقایسه خانمان.افراد بی

های قوی و تنهایی و بدون وجود جنبشدهد که جنگ بهای نشان میهای تودهجنگ

رکت جنگ ش کمک برای نظامیانی که در ایجاد بیمه و مسیر در ین بیشتریفشار از پا

دارد تا تأسیس گام برمی ،ه از آنان به جای مانده استهایی کخانواده اند وداشته

 یخانواده هایی برای نظامیان شمالی وبیمه در جنگ داخلی صرفاً های همگانی.بیمه

هایی که مختص نظامیان بود نسبت به جنگ اول بیمه در 12.نظر گرفته شد آنها در

های همگانی )که نسبت به جنگ جهانی دوم محدودتر بودند( جایگاه برتری داشت بیمه

. گفتسخن می «مناسب برای قهرمانان یخانه»انگلستان از  وزیرلوید جرج نخستو 

تمام  نظامی در منافع ده میلیون نفر از (CIAMAC)المللی یک سازمان بینالبته 

توازن  در این تغییر جنگ جهانی دوم، در 13.کردجنگ دفاع می کشورهای درگیر در

ه ب های تأمین اجتماعی برای همگان وزن بیشتری بخشید.که به سیاست طبقاتی بود

ومند های نیرجنبش کننده است که با حضورای عاملی تسریع، جنگ تودهمختصربیان 

 تواند اثربخش باشد.اجتماعی می

ای های اجتماعی رابطهینهزی و ههای نظامنظران بین هزینهبعضی از صاحب به باور

اجتماعی  یعنوان نمونه، برنامه. به(Guns versus Butter) معکوس وجود دارد

که به  4106ی دهه در «ی بزرگجامعه»مریکا به نام آجمهور یسیلیندن جانسون ر

اول  یونالد ریگان در دورهر 16.جنگ ویتنام ناتمام ماند ی تسلیحاتی وعلت مسابقه

 ،%20.1 به %26 ی دفاعی ازبرای افزایش بودجه ،4104در جمهوری خود ریاست

های اول قدرت سال در هیتلر 11.کاهش داد %30.0 به %64.4 ی اجتماعی را ازبودجه



 حسن آزاد 31 

های بعد با سال اما در اش را افزایش داد،برای جلب افکار عمومی اقدامات رفاهی

وزهای ر حات مزدها کاهش یافت وامکانات اقتصادی برای تولید تسلی تخصیص بیشتر

 مندتررا قدرت اسلحه ما» گفت:این شرایط می هرمان گورینگ در تر شد.طوالنی کار

ی منطقه در هشت کشور در الساندر باونز-ماریو 10.«کندترمیچاق اما کره ما را سازد،می

 یهسرمایی نظامی و هزینه برای ی معکوس بین بودجهفریقا رابطهآشمال  خاورمیانه و

ی معکوس شواهد هرچند برای این رابطه دهد.)آموزش و بهداشت( را نشان می انسانی

 توان برای آن عمومیت قائل شد.تجربی بسیاری وجود دارد، ولی نمی

ی آقای مهرداد مقاله یخواهم به طرح نکاتی انتقادی دربارهپایان این بخش می در

ی درباره اختالف نظر این نوشته از من در 11دازم.بپر نفر از همکاران ایشان دو وهابی و

روش تحلیل  داری وی سرمایهجامعه خصلت دولت در ی طبقات اجتماعی،مسأله

به دولت رفاه مربوط  پردازم که مستقیماًبه نکاتی می کنم ومی نظراقتصادی صرف

 شوند:می

آموزش عمومی، قابل قبولی مانند  اگر بپذیریم که دولت وظایف عام، ضروری و

نفسه غارت محسوب غیره به عهده دارد، اخذ مالیات فی عمرانی و اقدامات زیربنایی و

ارت غ عنوان شکلی ازنویسنگان مالیات را بهمقاله یک  یزیرنویس شماره در) شودنمی

 (.کنندمعرفی می

 مراقبتی و های پزشکی وافزایش هزینه و افزایش طول عمر ت،یافزایش جمع

 ها به امکانات مالیگیریمقابله با همه گیری وسطح ملی برای پیش اقدامات کالن در

ی نهادهای جامعه های کارگری وتوانایی اتحادیه تری نیاز دارد که فراتر ازاداری وسیع و

اساس حقوق  همگون بر همچنین ایجاد یک نظام تأمین اجتماعی واحد و و مدنی است.

مقررات  ها وصندوق ملی، به جای موزائیک ناهمگونی ازسطح  برابر شهروندی در

 کند.ی دولت را ایجاب میی مدنی ضرورت مداخلهسطح جامعه گوناگون در

های اجتماعی ی بیمهفهم است که دولت با ادارهگان مقاله قابلدی نویسندغدغه

اری اد هایدستگاه فساد در آورد وی مدنی به دست میقدرت بیشتری نسبت به جامعه

 های وسیعی ازهای اجتماعی برای بخشبیمه یالعادهشود، اما اهمیت فوقبیشتر می

ی دولتی را برای نیروهای حمایت از اصالحات اجتماعی حتی در چارچوب اداره جامعه،

فتن ر امکان فراتر و موجود نیستزمانی که شرایط انقالبی  در ؛کندانقالبی الزامی می
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حل بهتر مبارزه برای مشارکت در اداره ندارد. شاید راه داری وجوداز مناسبات سرمایه

 های اداری دولت باشد.دستگاه ی مدنی برو نظارت نهادهای جامعه

عنوان عامل به (Total War) جانبهجنگ همه پررنگ مقاله بر جانبه وتأکید یک

نگیز ارائه براپرسشعوامل، تحلیلی نارسا و  گیری دولت رفاه و نادیده گرفتن سایرشکل

 کند:می

اوت منافع متف های مختلفی با دیدگاه ودرون دولت گروه بپذیریم که در اگر -نخست

طلب را در تمام کشورهای ی مداوم یک جناح جنگتوان سلطهوجود دارد، چگونه می

 ؟پنجاه سال از اواخر قرن نوزدهم تاکنون توضیح داد و اروپایی به مدت صد

یابی ای برای دستهای بیرون از دولت هیچ مطالبه و ارادهت و گروهآیا طبقا -دوم

همان جناح  یبازی تابع ارادهشبعروسک خیمه به مطالبات خود نداشتند و مانند

رفته گ دهی و بسیج جنگی باید این مطالبات در نظریا برای سازمان ؟طلب بودندجنگ

 گیری دولت رفاه نیستدر این صورت جنگ به تنهایی و مستقیما عامل شکل ؟شدمی

 تواند این نقش را ایفا کند.و به میانجی عامل طبقاتی می

های آمادگی برای جنگ عنوان سیاستها که این نظریه بهبرخی از سیاست -سوم

ی هاتوانایی جسمی و آموزش یا سیاست کند، مانند حداقل سالمت ومعرفی می

رانه دابه شکل روزمره برای تولید و بازتولید سرمایه تی در واقع قبل از جنگ وعیجم

 های مهاجرتی روی بیاورند.اندرکاران باید به سیاستاگر افاقه نکنند، دست الزمند و

خارج از پارلمان که  های پارلمانی وی حوادث و بحثبندی زنجیرهآیا زمان -چهارم

یا  ؟کنندنقش جنگ داللت می همگی بر ،ماعی انجامیده استهای اجتبه تأسیس بیمه

 ؟توان شناسایی کردها نقش عوامل دیگر را نیز میاز خالل آن

تاریخ  در «فلدمکتب بیله»اران ذگپایه یکی از ی آلمانی ویورگن کوکا مورخ برجسته

افزایش  کند:اشاره می آلمان به عوامل زیر مورد تشکیل دولت رفاه در اجتماعی در

ت کارگری، انحالل اصناف، یافزایش جمع صنعتی شدن و افزایش شهرنشینی، جمیعت،

 در مردم مهاجرت درونی، بسیج سیاسی بخش وسیعی از ،انحالل نقش تولیدی خانواده

 10.داریملت و نوسانات ادواری اقتصاد سرمایه-جریان تشکیل دولت
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جنگ  یی رابطهبیشتر درباره پردازان همین گرایش کهولف اشتراخه یکی از نظریه

 نویسد:باره میاین کند درو دولت رفاه در آلمان تحقیق می

به علت جنگ جهانی دوم  ترآلمان کم های اجتماعی دربیمه خاص، برخالف موارد»

 ادی واقتص-رقابت حزبی، نیازهای جدید اجتماعی "سیاست عادی"تأثیر تحت بیشتر و

مام ت متوسط شکل گرفته است که سیاست اجتماعی را دری ی طبقهمطالبات فزاینده

 11«کند.مشخص می ی طالییسه دهه" طی OECDکشورهای 
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