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»پیکربندی جامعه مدنی« و سیاست های اجتماعی-رفاهی

ــرار  ــی ق ــه بحران هــای اقتصــادی بین الملل ــد شــتابان جهانی ســازی اقتصــادی و مصائــب آن از جمل در قــرن بیســتم همــه کشــورها در معــرض رون
کمــان سیاســی آن هــا، اعــم از تمامیت خــواه یــا باورمنــد بــه حــد قابــل قبولــی از دموکراســی، سیاســت های اجتماعــی مختلفــی را بــرای  گرفتنــد و حا
حــل مســائل اقتصــادی و اجتماعــی ناشــی از ایــن بحران هــا اتخــاذ کردنــد. برخی هــا در مســیر بســط و توســعه سیاســت های اجتماعــی و رفاهــی قــدم 
ــل  ــود تحمی ــردم خ ــه م ــی را ب ــش عمومی-رفاه ــای بخ ــدید هزینه ه ــش ش ــادی و کاه ــاض اقتص ــت های انقب ــه سیاس ــه بقی ــتند، در حالی ک برداش

کردنــد.

آرژانتین، برزیل، کره جنوبی و تایوان: شباهت ها و تفاوت ها

کــه موســوم اند بــه اقتصادهــای نوظهــور و دموکراســی های  کــره جنوبــی و تایــوان از جملــه کشــورهای در حــال توســعه ای هســتند  آرژانتیــن، برزیــل، 
جدیــد. هــر چهــار کشــور گرچــه بــه ســطوح متوســط )آرژانتیــن و برزیــل( و متوســِط بــاال )کــره جنوبــی و تایــوان( در توســعه دســت یافته انــد امــا تجربــه 
از ســر گذرانــدن بحران هــای اقتصــادی شــدید را هــم در کارنامــه خــود دارنــد: دو کشــور آســیای شــرقی، بــه درجــات مختلــف، درگیــر بحــران مالــی 
آســیایی در ســال 1970 و نیــز بحران هــای اقتصــادی پــس از آن شــدند و دو کشــور آمریــکای التیــن در دهه هــای 1980 و 1990 بحران هــای بدهــِی 
کــه متعاقبــًا  گیــر و شــدید و تــورم بســیار بــاال را تجربــه کردنــد. بااین حــال همگــی آن هــا در دهــه 1980 فراینــد دموکراتیزاســیونی را تجربــه کردنــد  فرا

در دهه هــای 1990 و 2000، بــه تثبیــت نهادهــای سیاســی دموکراتیــک در ایــن کشــورها انجامیــد. 
به عــالوه ایــن کشــورها، دو بــه دو، به لحــاظ پیشــینه های تاریخــِی فرهنگــی و ژئوپولتیکــِی نیــز مشــابهت های قابــل مالحظــه ای دارنــد؛ بــرای 
کــره جنوبــی هــر دو فرهنــگ کنفوسیوســی نیرومنــدی دارنــد، هــر دو تحــت اســتعمار ژاپــن بوده انــد و در طــول جنــگ ســرد نیــز بــه  نمونــه تایــوان و 
تســخیر ارتــش امریــکا درآمــده و تقابل هــای ایدئولوژیــِک آن دوران را تجربــه کرده انــد، و نیــز هــر دو ســابقه توســعه اقتصــادِی ســریع و صادرات محــور 
کاتولیــک برخوردارنــد، نابرابــر و ناپایــداری در  و بــا رهبــری دولــِت تمامیت خــواه را دارنــد. آرژانتیــن و بزریــل هــم از فرهنگــی مبتنــی بــر مذهــب 
ســاختارهای اقتصادیشــان باالســت، ســنت سیاســت های پوپولیســت در آن هــا قــوی اســت و تأثیــر آریستوکراســی وابســته بــه زمیــن و ســرمایه 

ــت. ــهود اس ــا مش ــز در آن ه ــی نی بین الملل
و  پیمودنــد  را  متفاوتــی  بیســتم، مســیرهای  قــرن  اواخــر  بــه بحران هــای  پاســخ  در  مذکــور  کشــورهای  کمــان سیاســی  این هــا، حا وجــود  بــا 
سیاســت های اجتماعــی و اقتصــادی مختلفــی اعــم از انبســاط یــا انقبــاِض هزینه هــای عمومــی را اتخــاذ کردنــد. بــرای نمونــه آرژانتیــن بعــد از تجربــه 
بحران هــای بدهــِی جــدی خــود، اصالحــات بــازار نئولیبــرال را در مــورد بخــش عمومــی و سیاســت های اجتماعــی بــا آغــوش بــاز پذیرفــت و اقــدام 
بــه خصوصی ســازِی کمابیــش بنیادینــی در زمینــه مســتمری ها، کاهــش ســهم عمومــی از هزینه هــای کِل بهداشــت و ســالمت، و ســپس کاهــش 
ــر اصالحــات بازارمحــور در حــوزه  کــرد. درمقابــل امــا برزیــل این گونــه تعدیــل ســاختاری را عمیقــًا قبــول نکــرد و در براب مزایــای یارانــه اِی خانوارهــا 
ج مراقبت هــای بهداشــت  کــرد و در عــوض هزینه هــای دولتــی بــرای مخــار سیاســت های اجتماعــِی کلیــدی از جملــه مســتمری ها بســیار مقاومــت 
خ رشــد ســریع، حفاظــت از بخــش عمومــی  و ســالمت را تــا حــد قابــل توجهــی افزایــش داد. در نهایــت برزیــل در زمینــه فــرار از بحــران اقتصــادی، نــر

خ فقــر موفقیت هــای زیــادی بــه دســت آورد.  ــر نــر موجــود و کاهــش مؤث
کــره جنوبــی و تایــوان نیــز جالــب توجــه اســت. در طــول جریــان تثبیــت دموکراســی، ایــن دو کشــور نه تنهــا بــرای مراقبت هــای بهداشــت و  نمونــه 
ح هایــی را در جهــت مســتمریِ  پایــه بــرای ســالمندان  گیــر و جامــع معرفــی کردنــد بلکــه همچنیــن طر ح هایــی فرا ســالمت و مســتمری های ملــی طر
ح مســتمری و درآمــد پایــه(  کــه )در طــر کــه جامعــه هــدف آن هــا عمدتــًا معلولیــن و افــراد ســالمندی بــود  و بیمــه مراقبــِت بلندمــدت تدویــن کردنــد 
ح بیمــه مراقبــت بلندمــدت( خاستگاهشــان طبقــه متوســط بــود. همچنیــن هــر دو کشــور درآمــد پایــه را  زیــر خــط فقــر زندگــی می کردنــد یــا )در طــر
ــر ایــن دو کشــور در بســیاری  گ ــا ایــن حــال حتــی ا ــد. ب ح کردن ــرای حمایــت اجتماعــی مطــر ــت تضمیــن می شــد به عنــوان طرحــی ب کــه توســط دول
کات زیــادی داشــتند، امــا همچنــان در چگونگــی پیاده ســازی ایــن  از شــرایط از پیــش موجودشــان و نیروهــای معمــواًل تأثیرگذارشــان اشــترا
ج دولــت، تایــوان بــه دلیــل سیاســت های ســخاوت مندانه اش در حفــظ درآمــد،  سیاســت های اجتماعــی بســیار متفــاوت بودنــد. در زمینــه مخــار
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کــره جنوبــی بــاال بــرد. بــا ایــن  ح هــای اعطــای مســتقیم پــول نقــد، ســریع تر از  ســطح هزینه هــای اجتماعــی کِل خــود را، آن هــم عمدتــًا در قالــب طر
ج  کــه ظرفیــت بیشــتری بــرای افزایــش مخــار کــرد و برنامه هــای جامع تــری را پیــاده ســاخت  کــره جنوبــی موفق تــر عمــل  حــال در زمینــه نهــادی، 

دولــت در آینــده داشــت.   

مدل تبیینی جدید: »پیکربندی جامعه مدنی« 

مســیرهای متفــاوت چهــار کشــور نامبــرده در ایــن ســال ها و سیاســت های اجتماعــی و اقتصــادی مختلــف آن هــا در پاســخ بــه بحران هــای پیــش 
ــه  ک ــه  ــکل گرفت ــای آن ش ــان نیروه ــزی می ــًا تناقض آمی ــدی و بعض ــات ج ــات و مناقش ــی و منازع ــه مدن ــی از جامع ــترهای متنوع ــان، در بس روی ش
کــه   2)PJ( کاوی و بررســی دقیــق قــرار داده اســت1. بــرای نمونــه در آرژانتیــن حــزب عدالت خــواه چئــول ســانگ لــی در پژوهــش خــود آن هــا را مــورد وا
ــوان اجــرا و توســعه سیاســت های اجتماعــِی کلیــدی را حــزب  ــه در تای ــت را کاهــش داد در حالی ک ــری اســت، هزینه هــای عمومــی دول ــی کارگ حزب

کــه نیمه اســتبدادی اســت( پیــش بــرد.  دســتِ  راســتی KMT 3 )حــزب ناسیونالیســت چینــی، کومینتانــگ، 
کارگــر و فرودســت پشــت می کنــد امــا در برزیــل ایــن اتفــاق نمی افتــد؟ چــرا  گهــان بــه طبقــه  کــه پیش تــر کارگرمحــور بــود، نا چــرا در آرژانتیــن حزبــی 
کــره  کــه پیش تــر تمامیت خــواه بــود، اقــدام بــه توســعه سیاســت های اجتماعــی کلیــدی و بنیــادی می کنــد؟ چــرا در  در تایــوان حزبــی دست راســتی 
گیــر افــزوده می شــود و همزمــان بــا برجسته شــدن اختالفــات بیــن سیاســت های  جنوبــی روزبــه روز بــر حمایــت مردمــی از سیاســت های اجتماعــی فرا
گیــر و جامــع، تناقضــات ســنتِی بیــن دست راســتی ها و چپ گرایــان عمیق تــر می شــود، در حالی کــه سیاســت مداران در  هدفمنــد و سیاســت های فرا
ح هــای ســخاوتمندانه تری را بــرای اعطــای  کــه می شــود، طر غ از وابســتگی ها و نســبت های حزبی شــان، ســعی دارنــد بــه هــر طریقــی  تایــوان فــار

پــول نقــد بــه مــردم تهیــه کننــد؟ ...
ح می کنــد و بــرای پاســخ بــه آن هــا، بــر پایــه مفهــوم »پیکربنــدی جامعــه مدنــی«4، مــدل  ســانگ لــی در پژوهــش خــود ســؤاالتی از ایــن دســت را مطــر
تبیینــی جدیــدی را پیشــنهاد و بــه ادبیــات نظــری موجــود در زمینــه توســعه دولــت رفــاه به ویــژه در مناطــِق اصطالحــًا پیرامونــی اضافــه می کنــد. 
ــا کاهــش هزینه هــای دولت هــای رفــاه در کشــورهای در حــال توســعه ارائــه  ــا توســعه ی او ذیــل پیکربنــدی جامعــه مدنــی، دو عامــل را در ارتبــاط ب
ــط  ــات متوس ــد طبق ــات مانن ــر طبق ــر و دیگ کارگ ــه  ــِن طبق ــی بی ــتگی میان طبقات ــه همبس ــمی از جمل ــش رس ــازمان های بخ ــجاِم5 س ــد: 1( انس می کن
شــهری و 2( حک شــدگِی6 ســازمان های بخــش رســمی )یعنــی احــزاب سیاســی، اتحادیه هــای کارگــری و انجمن هــای حرفــه ای( در حــوزه عمومــِی 
ــا افــراد قــرار  ــواده ی ــوژی و ســودانگاری اند و مابیــن دولــت و خان غ از ایدئول کــه نســبتًا فــار غیررســمی )شــامل کلیســاها و گروه هــای فعــال فرهنگــی 

می گیرنــد(. 
ــا پیکربندی هــای متفــاوت  کــه ســاختارهای میان ســازمانی و ائتالف هایــی ب ــه ایــن نتیجه گیــری می رســد  ــی در نهایــت پژوهــش خــود ب ســانگ ل
ــاوت  ــواع متف ــف و ان ــی مختل ــای رفاه ــده رژیم ه ــد توضیح دهن ــترده تر، می توان ــِی گس ــه مدن ــری و جامع ــای کارگ ــی، اتحادیه ه ــزاب سیاس ــن اح بی

سیاســت های اجتماعــی در چهــار کشــوِر در حــال توســعه مذکــور باشــد. 

انسجام تؤام با حک شدگی، کلیدی برای فهم سیاست های اجتماعی متفاوت

ظرفیــِت بخــش رســمِی جامعــه مدنــی بــرای پیگیــری و تصویــب سیاســت های اجتماعی-رفاهــی نه تنهــا مبتنــی بــر »انســجام« آن اســت بلکــه بــه 
درجــه »حک شــدگی« آن در حــوزه مدنــی غیررســمی نیــز وابســته اســت. در واقــع میــزان انســجام بیــن ســازمان های رســمی جامعــه مدنــی بیانگــر 

1.  Cheol-Sung Lee. 2012. “Associational Networks and Welfare States in Argentina, Brazil, South Korea, and Taiwan”. World Politics, Volume 64, Number 3, July 
2012, pp. 507-554. Published by Cambridge University Press.
https://muse.jhu.edu/article/480778 
2.  https://en.wikipedia.org/wiki/Justicialist_Party 
3.  https://en.wikipedia.org/wiki/Kuomintang 
4.  “the configuration of civil society”
5.  “Cohesiveness”
6.  “Embeddedness”
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کــه می توانــد منافــع طبقه محــور را بــه ســمت عرصه هــای سیاســی باالتــر هدایــت  ظرفیــت عمومــی جامعــه بــرای فرایندهــای نهادینه شــده ای اســت 
کنــد. یــا برعکــس، ســازمان های رســمِی از هــم گســیخته و یــا جداافتــاده از حــوزه عمومــی غیررســمی از یــک ســو نمی تواننــد اعتمــاد و حمایــت 
کــره  گیــر شــهروندان را جلــب کننــد، و از ســوی دیگــر تنهــا بــه خاطــر خودشــان، منافــع و بقای شــان عمــل می کننــد و صرفــًا به دنبــال مذا اجتماعــی فرا

ــتند.  ــی هس ــای انتخابات ــی و چانه زنی ه ــتورالعمل های سیاس ــول دس ح
پژوهــش مذکــور نشــان می دهــد کــه سیاســت انســجام تــؤام بــا حک شــدگی یــا بــه حفاظــت از بخــش رفاهــی دولــت حتــی در مواقــع بحران هــای مالــی 
گیــر حتــی در زمــان دولت هــای اصالح طلــب نئولیبــرال کمــک می کنــد. بــرای  ــا بــه گســترش ســخاوتمندانه سیاســت های اجتماعــی فرا ســخت، ی
کــه ضمــن برخــورداری از پیوندهــای منســجم، ریشــه های  کــره جنوبــی، رهبــران ســازمان های رســمِی کارگرمحــور  نمونــه هــم در برزیــل و هــم در 
عمیقــی در حــوزه مدنــی غیررســمی داشــتند، بــا پشــتکار فــراوان مطالبــات موجــود از ســوی اجتماعــات و طبقــات گســترده تر از جملــه طبقــات متوســط 
گیرتــر را هدایــت می کردنــد. در چنیــن شــرایطی تعهــدات آشــکار احــزاب اصالح طلــب  و کارگــر، نســبت بــه حمایت هــای اجتماعــی ســخاوتمندانه و فرا
یــا انجمن هــای مدنــی پیشــرو نســبت بــه تضمیــن رفــاه عمومــی و شــرایط زندگــی شــهروندان در برابــر رقابت هــای ویرانگــر بــازار، یــا همــواره ثابــت 
باقــی می مانــد )در برزیــل( یــا در طــول زمــان تقویــت می شــود )در کــره جنوبــی(، کــه همــه آن هــا بــر پایــه پیوندهــای ســازمانی در درون بخــش رســمی 

و نیــز بیــن حوزه هــای مدنــی غیررســمی و رســمی در هــر دو کشــور بنــا شــده اند. 
ــا انجــام  ــه تغییــر مســیر اســتراتژیک احــزاب ی ــد منجــر ب ــاال امــا حک شــدگی پاییــن( می توان ــل امــا »انســجام از هــم گســیخته«  )انســجام ب در مقاب
کــه بــا رویکردشــان مغایــرت دارد؛ بــرای مثــال می توانــد دولت هــای حمایتگــر سیاســت های اجتماعــی را بــه  حرکت هایــی از ســوی آن هــا شــود 
کنــد یــا زمینــه را فراهــم ســازد تــا سیاســت های انقباضــی در هزینه هــای عمومــی توســط  دولت هــای غیرحمایتگــر بــه معنــای ســنتی آن تبدیــل 
کــه پیش تــر مبنایــی کارگــری داشــتند یــا اصالحــات پیشــگیرانه بــرای سیاســت های اجتماعــی ســخاوتمندان توســط احزابــی  احزابــی پیــاده شــود 

ــد. ــواه بودن ــتی و تمامیت خ ــت راس ــر دس ــه پیش ت ک ــود  ــام ش انج
کیــد می کنــد »بنــا بــه ایــن پژوهــش، ظاهــرًا مفهــوم "انســجام تــؤام بــا حک شــدگی" بــه فهــم داســتان های  کــه ســانگ لــی تأ در نهایــت همان طــور 
کــه از آن بــرای داســتان های بیشــتری از جاهــای دیگــر  متفــاوت ایــن کشــورها از سیاســت حمایــت اجتماعــی کمــک می کنــد و ایــن ظرفیــت را دارد 

و دوره هــای تاریخــی دیگــر اســتفاده شــود.«1
کار و رفــاه اجتماعــی ترجمــه شــده اســت. بابــت فراهــم آوردن  مقالــه ســانگ لی در ســال 1397 بــه ســفارش معاونــت رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون، 

زمینــۀ ترجمــه و انتشــار ایــن مقالــه از معاونــت رفــاه اجتماعــی سپاســگزاریم.  

کمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مرکز توانمندسازی حا
آذر 1400

1.  Cheol-Sung Lee. 2012: 547.
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کــه تحــت حکومت هــای اســتبدادی و تمامیت خــواه اداره  بعــد از ســومین مــوج دموکراتیزاســیون، تعــداد زیــادی از کشــورهای در حــال توســعه 
می شــدند، گــذار بــه رژیم هــای دموکراتیــک را تجربــه کردنــد. در بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه ای کــه »دموکراتیــزه« شــدند، ضــرورت پاســخ 
ــران  ــِی رهب ــتورالعمل های سیاس ــاد دس ــن مف ــی از مهم تری ــه یک ــی، ب ــاه اجتماع ــق رف ــروت از طری ــع و ث ــع مناب ــرای بازتوزی ــهروندان ب ــۀ ش ــه مطالب ب
احــزاب سیاســی بــدل گردیــد. بعــالوه رونــد شــتابان جهانی ســازی اقتصــادی در اواخــر قــرن بیســتم ســبب شــد رهبــران و شــهرونداِن دموکراســی های 

ــد. ــرار بگیرن ــی در موقعیت هــای آســیب پذیرِی فزاینــده ای ق ــازار جهان ــر نوســان ها، شــوک ها و بحران هــای اقتصــادی در ب ــد در براب جدی
بــا ایــن حــال در برابــر اینگونــه فشــارهای از پاییــن و فشــارهای بیرونــی، نخبــگان سیاســی در دموکراســی های جدیــد دقیقــًا ماننــد همتایــان خــود 
کنش هــای به وضــوح متفاوتــی را نشــان داده انــد. برخــی کشــورها از بســط و توســعۀ قابــل توجــه دولــت رفــاه بهــره  در کشــورهای توســعه یافته، وا
ــی باعــث  گرفتــه، در حالیکــه بقیــه متحمــل سیاســت های انقبــاض اقتصــادی و کاهــش شــدید هزینه هــا در بخــش عمومــی شــده اند. چــه عوامل
کرده انــد، در زمینــۀ توســعۀ سیاســت های اجتماعــی مســیرهایی تــا ایــن حــد  کــه جدیــدًا دموکراســی را نهادینــه  می شــود اقتصادهــای نوظهــور 

متفــاوت را پــی بگیرنــد؟
کــره جنوبــی و تایــوان. مــن بــه چنــد دلیــل  بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش، مقالــۀ حاضــر چهــار کشــور را مرکــز توجــه قــرار می دهــد: آرژانتیــن، برزیــل، 
کــه کمــک می کنــد بررســی های تطبیقی-تاریخــِی بین-ملیتــی  کــرده ام. 1( ایــن چهــار کشــور شــرایط مشــابهی دارنــد  ایــن کشــورها را انتخــاب 
چشــمگیری انجــام دهیــم. ایــن کشــورها بــه ســطوح متوســط )آرژانتیــن و برزیــل( و متوســِط بــاال )کــره جنوبــی و تایــوان( در توســعه دســت یافته انــد 
و بنابرایــن مطالبــات اجتماعــِی معطــوف بــه امکانــات رفاهــِی عمومــی در زمینه هــای عملیاتــی، جمعیت شــناختی و سیاســِی آن هــا پدیــدار شــده؛ و 
بــه همیــن ترتیــب انبســاط یــا انقبــاِض هزینه هــای عمومــی در سیاســت های اجتماعــی نیــز بــه بســتر منازعاتــی حســاس و شــدید در سیاســت های 
ــًا در دهه هــای 1990  ــرده و متعاقب ک ــه  ــده اســت. بعــالوه تمــام ایــن چهــار کشــور در دهــۀ 1980 فراینــد دموکراتیزاســیون را تجرب ــدل گردی رســمی ب
کشــور در اواخــر قــرن بیســتم متحمــل بحران هــای  و 2000، نهادهــای سیاســی دموکراتیــک را تثبیــت نموده انــد. مهــم آنکــه تمــام ایــن چهــار 
کــه در دهه هــای  گیــر و شــدید و تــورم بســیار بــاال را داشــته اند، شــرایطی  اقتصــادی شــدند: دو کشــور آمریــکای التیــن تجربــۀ بحران هــای بدهــِی فرا
ع کنیــد بــه ضمیمــه 1(، در حالیکــه هــر دو کشــور آســیای شــرقی، گرچــه بــه درجــات مختلــف،  ــرای آمــار مربوطــه، رجــو ــر شــد )ب 1980 و 1990 بدت
کــه برخــی عوامــل  درگیــر بحــران مالــی آســیایی در ســال 1970 و نیــز بحران هــای اقتصــادی پــس از آن شــدند. ایــن شــباهت ها بــه مــا اجــازه می دهــد 
گونــِی فعالیت هــای دولت هــای رفاهــی در بیــن  کــه احتمــااًل از جهــات دیگــر باعــث گونا اقتصــادی، سیاســی و ســاختاری دیگــری را کنتــرل کنیــم 

ــوند.  ــورها می ش ــن کش ای
کــه پیشــینه های تاریخــِی فرهنگــی و ژئوپولتیکــِی مشــابهی  کــردم  2( مــن تعمــدًا دو کشــور آســیای شــرقی و دو کشــور امریــکای التیــن را انتخــاب 
کــه چندیــن عامــل شناخته شــده و شناخته نشــدۀ خــاِص منطقــه را کنتــرل کنــم. تایــوان  دارنــد. از ایــن طریــق ایــن امــکان بــرای مــن فراهــم اســت 
کــره جنوبــی تاریــخ معاصــر بســیار مشــابهی دارنــد، از جملــه اینکــه هــر دو تحــت اســتعمار ژاپــن بوده انــد؛ بعــد از جنــگ ســرد توســط ارتــش امریــکا  و 
کرده انــد؛ ســابقۀ توســعۀ اقتصــادِی ســریع و صادرات محــور و بــا رهبــری دولــِت  تســخیر شــده و تقابل هــای ایدئولوژیــِک پی آمــد آن را تجربــه 
کنفوسیوســی نیرومنــدی برخــوردار هســتند. آرژانتیــن و بزریــل نیــز از نظــر ویژگی هــای فرهنگــی و   رژیم هــای اســتبدادی را دارنــد؛ و از فرهنــگ 
کــه در آن مذهــب کاتولیــک غالــب اســت و در عیــن حــال ســاختارهای اقتصــادی  ژئوپولتیکــی شــبیه هم انــد، از جملــه اینکــه هویتــی مذهبــی دارنــد 
بســیار نابرابــر و ناپایــداری دارنــد؛ ســنت سیاســت های پوپولیســت در آن هــا دیــده می شــود؛ و تأثیــر آریستوکراســی وابســته بــه زمیــن و ســرمایۀ 

بین المللــی در آن هــا مشــهود اســت.
ع و تفاوت هــای  3( در نهایــت ایــن چهــار کشــوِر در حــال توســعه، بــه رغــم شباهت هایشــان در پیشــینۀ تاریخــی رژیم هــای رفــاه اجتماعــِی خــود، تنــو
قابــل توجهــی دارنــد کــه می توانــد بســیار روشــن گر باشــد. نخســت اینکــه انبســاط و انقبــاض دولت هــای رفــاه در آرژانتیــن و برزیــل مــوارد چشــمگیری 
کــه جــدول 1 نشــان می دهــد، ایــن دو کشــور بــرای تغییــرات اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی در دهه هــای 1990  بــرای مقایســه هســتند. همانطــور 
ــازار نئولیبــرال  و 2000 مســیرهای کامــاًل متفاوتــی را پیموده انــد. در حالیکــه آرژانتیــن بعــد از تجربــۀ بحران هــای بدهــِی جــدی خــود، اصالحــات ب
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را در مــورد بخــش عمومــی و سیاســت های اجتماعــی بــا آغــوش بــاز پذیرفــت، برزیــل ایــن اصالحــات را عمیقــًا قبــول نکــرد. آرژانتیــن اقــدام بــه 
کاهــش  کِل بهداشــت و ســالمت، و ســپس  کاهــش ســهم عمومــی از هزینه هــای  کمابیــش بنیادینــی در زمینــۀ مســتمری ها،  خصوصی ســازِی 
کلیــدی از جملــه  کــرد. درمقابــل امــا برزیــل نه تنهــا در برابــر اصالحــات بازارمحــور در حــوزۀ سیاســت های اجتماعــِی  مزایــای یارانــه اِی خانوارهــا 
ــا حــد قابــل توجهــی  ج مراقبت هــای بهداشــت و ســالمت را ت کــرده، بلکــه همچنیــن هزینه هــای دولتــی بــرای مخــار مســتمری ها بســیار مقاومــت 
خ فقــر  خ رشــد ســریع، حفاظــت از بخــش عمومــی موجــود و کاهــش مؤثــر نــر افزایــش داده اســت. در کل برزیــل در زمینــۀ فــرار از بحــران اقتصــادی، نــر

موفقیت هــای زیــادی بــه دســت آورده اســت. 

جدول 1 - )فراگیر/ملی( برنامه های انبساطی و انقباضی در سیاست نگهداری درآمد در چهار اقتصاد در حال توسعه
دهه های 1990 و 2000

برنامه های عمده آرژانتین برزیل کره جنوبی تایوان

مراقبت های بهداشت و سالمت -----
توجیه نهادی

)تخصیص پیشرو به 
شهرداری ها( )2002(

بیمۀ سالمت ملی )2000(
بیمۀ بلندمدت مراقبت

بیمۀ سالمت ملی )1995(
بیمۀ بلندمدت مراقبت )2007(

مستمری سالمندی ------ ------
مستمری ملی )1999(

)تک ُرکنی(
یارانۀ پایۀ سالمندی )2007(

مستمری ملی )2008(
)چند رکنی(

یارانۀ پایۀ سالمندی )2008(

یارانۀ خانوار و حمایت اجتماعی حمایت از بیکاران
اعطای مشروط پول نقد

اعطای مشروط پول نقد )بولسا 
فامیلیا(

درآمد پایۀ تضمینی دولتی 
)2000(

حداقل مخارج زندگی )2008(
یارانۀ پزشکی به کودکان )2002(
یارانۀ مراقبت از کودکان )2008(

برنامه های انقباضی عمده آرژانتین برزیل کره جنوبی تایوان

مراقبت های بهداشت و سالمت کاهش مزایای عمومی ------- -------  ----
)تالش شکست خورده(

مستمری سالمندی
خصوصی سازی جزئی )1993(

کاهش تضمین حداقل مستمری 
)1995(

تعدیل شرایط استحقاق و مزایا 
)1998( ------- -------

یارانۀ خانوار و حمایت اجتماعی کاهش مزایا ----- ------ ------

 
کره جنوبی و تایوان و 2009 برای آرژانتین و برزیل(. منبع داده ها: برنامه های تأمین اجتماعی در سراسر جهان )2008 برای 

کــه جــدول 1 نشــان می دهــد، در  کــره جنوبــی و تایــوان نیــز بــه همیــن انــدازه چشــمگیر اســت. همانطــور  داســتان توســعۀ اخیــِر دولت هــای رفــاه در 
گیــر و جامــع  ح هایــی فرا طــول جریــان تثبیــت دموکراســی، ایــن دو کشــور نه تنهــا بــرای مراقبت هــای بهداشــت و ســالمت و مســتمری های ملــی طر
کــه جامعــۀ هــدف  ح هایــی را بــرای مســتمریِ  پایــه بــرای ســالمندان و بیمــۀ مراقبــِت بلندمــدت تدویــن کردنــد  معرفــی کردنــد بلکــه همچنیــن طر
ح بیمــۀ مراقبــت  ح مســتمری و درآمــد پایــه( زیــر خــط فقــر زندگــی می کننــد یــا )در طــر کــه )در طــر آن هــا عمدتــًا معلولیــن و افــراد ســالمندی هســتند 
بلندمــدت( خاستگاهشــان طبقــۀ متوســط اســت. همچنیــن هــر دو کشــور درآمــد پایــه را کــه توســط دولــت تضمیــن می شــود بــه عنــوان طرحــی بــرای 
گــر ایــن دو کشــور در بســیاری از شــرایط از پیــش موجودشــان و نیروهــای معمــواًل تأثیرگذارشــان  ح کردنــد. بــا ایــن حــال حتــی ا حمایــت اجتماعــی مطــر
کات زیــادی دارنــد، امــا همچنــان در چگونگــی پیاده ســازی ایــن سیاســت های اجتماعــی تفاوت هــای مهــم و فزاینــده ای دارنــد. در زمینــۀ  اشــترا
ج دولــت، تایــوان بــه دلیــل سیاســت های ســخاوت مندانه اش در نگهــداری درآمــد )income-maintenance policies(، ســطح هزینه هــای  مخــار
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ــۀ  ــه یاران ــد ب ع کنی ــرد )رجــو ــاال ب ــی ب ــره جنوب ک ح هــای اعطــای مســتقیم پــول نقــد، ســریع تر از  ــب طر ــًا در قال اجتماعــی کِل خــود را، آن هــم عمدت
کــرده و برنامه هــای جامع تــری را پیــاده  کــره جنوبــی موفق تــر عمــل  خانوار/حمایت هــای اجتماعــی در جــدول 1(. بــا ایــن حــال در زمینــۀ نهــادی، 

ج دولــت در آینــده دارنــد1.    کــه ظرفیــت بیشــتری بــرای افزایــش مخــار ســاخته اســت 
کارگرمحــور اســت، پیــاده شــد، در  کــه حزبــی   ،)PJ( کاهــش هزینه هــای عمومــی دولــت توســط حــزب عدالت خــواه در آرژانتیــن بخــش اعظــم 
کومینتانــگ،  کلیــدی را حــزب دســتِ  راســتی KMT )حــزب ناسیونالیســت چینــی،  حالیکــه در تایــوان اجــرا و توســعۀ سیاســت های اجتماعــِی 
کــره پیچیده تــر و  کــه نیمه اســتبدادی اســت( پیــش بــرد. بــا توجــه بــه این گونــه مســائل، تفاوت هــای بیــن آرژانتیــن و برزیــل و بیــن تایــوان و 
ــل  ــا در برزی ــد ام ــت می کن ــت خیان ــر و فرودس کارگ ــۀ  ــه طبق ــان ب گه ــن نا ــود، در آرژانتی ــور ب ــر کارگرمح ــه پیش ت ک ــی  ــرا حزب ــود. چ ــر می ش گیج کننده ت
ــه توســعۀ سیاســت های اجتماعــی کلیــدی و  ــدام ب ــود، اق ــر تمامیت خــواه ب ــه پیش ت ک ــی دست راســتی  ــوان حزب ــاق نمی افتــد؟ چــرا در تای ایــن اتف
گیــر افــزوده می شــود و همزمــان بــا برجســته  کــره جنوبــی روز بــه روز بــر حمایــت مردمــی از سیاســت های اجتماعــی فرا بنیــادی می کنــد؟ چــرا در 
گیــر و جامــع، تناقضــات ســنتِی بیــن دست راســتی ها و چپ گرایــان عمیق تــر  شــدن اختالفــات بیــن سیاســت های هدفمنــد و سیاســت های فرا
ح هــای  کــه شــده، طر غ از وابســتگی ها و نســبت های حزبی شــان، ســعی دارنــد بــه هــر طریقــی  می شــود، در حالیکــه سیاســت مداران در تایــوان فــار

ــد؟ ــه کنن ــردم تهی ــه م ــد ب ــول نق ــای پ ــرای اعط ــخاوتمندانه تری را ب س
کــه نظریه هــای موجــود در  ح شــده اند، دریافتــم  کــه در ارتبــاط بــا دموکراســی های صنعتــی پیشــرفتۀ دنیــا مطــر مــن بــا مــروری بــر نظریه هایــی 
گونی هــای بیــن ایــن کشــورها را دارنــد امــا نمی تواننــد بــه تمامــِی پرســش هایی کــه در  ح گونا زمینــۀ توســعۀ دولــت رفــاه تــا حــدی قابلیــت بیــان و شــر
کــه در مــورد توســعۀ دولــت رفــاه ارائــه می شــود - فشــار جمعیت شــناختی )افزایــش  ح می کنــم، پاســخ دهنــد. متداول تریــن توضیحاتــی  اینجــا مطــر
گیــر  ح هــای مراقبت هــای فرا گشــودگی اقتصــادی3( - شــاید بتواننــد ارائــۀ طر جمعیــت ســالمندان( همــراه بــا منطــق صنعت گرایــی2 و نظریــۀ 
کــه چــرا ایــن دو کشــور در مســیرهایی  کــره جنوبــی را بــه گونــه ای مســتدل توضیــح دهنــد، امــا نمی تواننــد بگوینــد  ســالمت و بهداشــت در تایــوان و 
کــه از اواخــر دهــۀ 1990 در پیــش گرفتنــد، به تدریــج از هــم دور و دورتــر شــدند. بعــالوه ایــن دو نظریــه در توضیــح تفاوت هــای بیــن مســیرهای 
کــه در مــورد توســعۀ دولــت رفــاه وجــود دارد، رویکــرد  دولت هــای رفــاه در آرژانتیــن و برزیــل هــم محدودیت هایــی دارنــد. نظریــۀ تأثیرگــذار دیگــری 
کــه می توانــد به گونــه ای مؤثــر مراحــل نخســِت گســترش سیاســت های اجتماعــی جزئــی و گزینشــی )بــرای مســئوالن  »دولت محــوری«4 اســت 
کــه توســط رژیم هــای اســتبدادی و تمامیت خــواه در ایــن کشــورها بنیــان نهــاده شــد، توضیــح دهــد. بــا ایــن  دولتــی و کارمنــدان بخــش عمومــی( را 
حــال هــم نقــش بوروکرات هــا و هــم میــراث سیاســت های پیشــین، کــه در دو کشــور آســیای شــرقی و دو کشــور امریــکای التیــن شــباهت های زیــادی 
کــه در مــورد »انحراف هــای بنیادیــِن« سیاســت های اجتماعــی از  بــا هــم دارنــد، احتمــااًل نمی تواننــد پاســخی مناســب بــرای پرســش هایی باشــند 
گونی هــای بیــن دولت هــای رفــاه دارد،  ح گونا ح کردیــم. مکتــب نظریــۀ قدرت-منابــع5 نیــز قابلیــت محــدودی تنهــا بــرای شــر مســیرهای قبلــی مطــر
کــه در دهــۀ 1990 در آرژانتیــن و برزیــل منابــع قــدرت ســازمان یافته در اتحادیه هــا و احــزاب اصالح طلــِب کارگرمحــور شــباهت های بســیاری  چرا
کــه در مقایســه بــا همتایــان تایوانی شــان ظرفیــت قوی تــری  کــره جنوبــی بــه ایــن شــهره باشــند  گــر جنبش هــای کارگــرِی  بــا هــم داشــتند. حتــی ا
گیــر  کارگــر در ایــن کشــور، خــودش نقــش قابــل توجهــی در گســترش و توســعۀ سیاســت های اجتماعــی فرا بــرای بســیِج عمومــی داشــته اند، طبقــه 

نداشــته اســت.  

کنــد، بــر انبســاط یــا انقبــاض  کــه معیــاری مرســوم بــرای ســنجش اقدامــات دولــت رفــاه اســت، تمرکــز  ح هــای اجتماعــی عمــده،  ج عمومــی در طر 1.   ایــن مطالعــه بیــش از آنکــه بــر حجــم مخــار
ح هــا )به ویــژه در زمینــه مســتمری عمومــی و مراقبت هــای بهداشــت و ســامت( بــه عنــوان متغیــری وابســته متمرکــز می شــود، بــه چنــد دلیــل: تأثیــرات یــک  سیاســت های نهــادِی ایــن طر
کــه بــه خاطــر منازعــات سیاســی  سیاســت اجتماعــی جامــع، بــرای مثــال مســتمری ها، بــر میــزان هزینه هــا را در طــول یــک دورۀ زمانــی طوالنــی می تــوان فهمیــد. بنابرایــن تغییــر تأثیرگــذاری 
کــه ایــن مطالعــه تغییــر مکانیــزم سیاســت اجتماعــی را  خ می دهــد، بــه افزایــش باواســطه ای در میــزان هزینه هــا نمی انجامــد.  در حالــی  یــا شــرایط اقتصــادی در سیاســت های اجتماعــی ر
کیفــی در  کــه انبســاط یــا انقبــاض سیاســت های اجتماعــِی عمــده را بــه عنــوان یــک پیامــد و نتیجــۀ  کوتــاه )در دهه هــای 1990 و 2000( تحلیــل می کنــد، مهــم ایــن اســت  در یــک دورۀ نســبتًا 
کانــون اصلــی تمرکــز خــود را روی سیاســت های نگهــداری درآمــد همچــون مســتمری های ســالمندان  نظــر بگیریــم. از بیــن حوزه هــای مختلــف سیاســت های اجتماعــی عمــده، ایــن بررســی 

گذاشــته اســت.  ح هــای حمایــت اجتماعــی  و طر
2.    ویلنسکی، 1975؛ پاپل و ویلیامسون، 1988.

کاتزنشتاین، 1985. کامرون، 1978؛      .3
4.     هکلو، 1974؛ اسکاچپول، 1992.

کورپی، 1983، استفنز، 1979. 5.     اسپرینگ-اندرسون، 1985؛ 
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در ایــن پژوهــش مــن بــر پایــۀ تــِز »پیکربنــدی جامعــۀ مدنــی« کــه قبــاًل توســط راشــمایر، اســتفنز و اســتفنز1 )در ســال 1992( و توســط کولیــر و کولیــر2 )در 
ســال 1991( ارائــه شــده اســت، یــک مــدل تحلیلــی جدیــد را پیشــنهاد می کنــم. تــز پیکربنــدی جامعــۀ مدنــی اساســًا بــرای توضیــح دموکراتیزاســیون 
کــه توضیحــات قابــل توجهــی در مــورد توســعۀ دولــت رفــاه در مناطــق پیرامونــی جهــان3 ارائــه می کــرد.  ح شــد، امــا بــه نظریــه ای بــدل گردیــد  مطــر
کــه تحــت میــراث  جامعــۀ مدنــی قدرتمنــد نه تنهــا از طریــق تثبیــت هنجارهــا، قوانیــن، معاهــدات و ســازماندهی دموکراتیــِک محیــط کار، دولتــی را 
ــین  ــاِد پیش ــت انقی ــۀ تح ــرای طبق ــاعدتری را ب ــای مس ــن فض ــه همچنی ــرد، بلک ک ــرل  ــد، رام و کنت ــودش اداره می ش ــتبداد خ ــی و اس تمامیت خواه
گیــر بــرای »بــاال بــردن« »همبســتگی اجتماعــی  کــه یــک دولــت رفــاه فرا فراهــم نمــود تــا ایــن طبقــه خــود را ســازمان دهــد و بســیج کنــد. همانطــور 
)اقتصــاد اخالقــی عمومــی(«4 نیازمنــد »همبســتگی اجتماع محــور )اقتصــاد اخالقــی(« اســت، بــرای ســاخت یــک دولــت رفــاه سوســیال دموکراتیــک 
ــن  ــی ای ــدل تبیین ــرورت دارد. م ــعه یافته ض ــیار توس ــِی بس ــۀ مدن ــا جامع ــد ب ــک نیرومن ــای دموکراتی ــورداری از دولت ه ــال آن، برخ ــای ایدئ ــه معن ب
کــه بــاال بــردن همبســتگی اجتماعــی را بــه ســمت عرصــۀ سیاســی  گــر بــه دالیلــی ســاختاری، اقداماتــی  پژوهــش دقیقــًا از ایــن نقطــه آغــاز می شــود: ا
گــر نخبــگان سیاســی، مدنــی و اقتصــادِی  گــردد، چــه اتفاقــی می افتــد؟ ا هدایــت می کنــد، جایــی در آن میانــۀ راه رهــا شــود یــا از هــم گســیخته 
تأثیرگــذار حلقــۀ اتصــاِل بیــن خــود را حفــظ کننــد امــا پیوندشــان بــا همبســتگی اجتماع محــور را از دســت بدهنــد یــا بــه عبارتــی از آن جــدا بیفتنــد چــه 
ــا برعکــس، تحــِت  ــود ی ــِت اصــول اقتصــاد اخالقــی خواهــد ب ــا انتخاب هــای اســتراتژیک آن هــا همچنــان تحــت هدای می شــود؟ در ایــن صــورت آی

کنتــرل عوامــل یــا منافعــی دیگــر؟ 
ــا  ــا بررسی نشــده را در ارتبــاط ب ــر بررسی شــده ی ــی، مــن دو عامــل کمت ــه ایــن پرســش ها، ذیــل ایــن پیکربنــدی از ســنت جامعــۀ مدن ــرای پاســخ ب ب
توســعه یــا کاهــش هزینه هــای دولت هــای رفــاه در کشــورهای در حــال توســعه ارائــه می کنــم: 1( انســجام )cohesiveness( ســازمان های بخــش 
ــازمانی  ــای س ــن واحده ــالف بی ــهری )ائت ــط ش ــات متوس ــد طبق ــات مانن ــر طبق ــر و دیگ کارگ ــۀ  ــِن طبق ــی بی ــتگی میان طبقات ــه همبس ــمی از جمل رس
ــاختارهای  ــن س ــر م ــه نظ ــمی. ب ــِی غیررس ــوزۀ عموم ــمی در ح ــش رس ــازمان های بخ ــدگِی  )embeddedness( س ــران(، و 2( حک ش ــا کارگ ــط ب مرتب
میان ســازمانی و ائتالف هایــی بــا پیکربندی هــای متفــاوت بیــن احــزاب سیاســی، اتحادیه هــای کارگــری و جامعــۀ مدنــِی گســترده تر، می توانــد 
کشــور در حــال توســعه باشــد.  توضیح دهنــدۀ رژیم هــای رفاهــی مختلــف و انــواع متفــاوت گشاده دســتی و ســخاوتمندِی رفاهــی در ایــن چهــار 
ــای  ــمی در دولت ه ــت های رس ــِی سیاس ــدگی اجتماع ــت حک ش ــر اهمی ــن ب ــی، م ــره جنوب ک ــل و  ــی برزی ــت، یعن ــوردی مثب ــای م ــِث نمونه ه در بح
کــه چطــور رهبــران  کیــد دارم. در بحــِث نمونــه مــوردِی منفــی )آرژانتیــن( و نمونــۀ میانه روتــر )تایــوان(، مــن بررســی می کنــم  رفاهــِی رو بــه رشــد تأ
کــه پیوندشــان بــا جامعــۀ مدنــی را از دســت داده بودنــد، در نهایــت بــرای نجــات خودشــان، سیاســت های بنیادینــی را بــرای  ســازمان های رســمی 

ــرای گســترش غیرمنتظــره ای در دولت هــای رفاهــی در پیــش گرفتنــد.   ــا ب کاهــش هزینه هــای عمومــی ی
مــن کار خــود را بــا ســاختن چارچــوب نظــری ای آغــاز می کنــم کــه مفاهیــم انســجام تــؤام بــا حک شــدگی و انســجامی کــه از زمینــۀ اجتماعــی اش جــدا 
گونــی سیاســت های انبســاط و انقبــاض دولت هــای رفــاه در چهــار کشــور در حــال توســعۀ مــورد نظــر  افتــاده، و نیــز نقــش ایــن دو در ارتبــاط بــا گونا
ــا اســتفاده از تحلیــل شــبکه اِی داده هــای همــکاران5، ســاختارهای حمایتــی ایــن چهــار کشــور را بررســی می کنــم و بــرای  را وارســی می کنــد. مــن ب
توضیــح تأثیــرات پیکربندی هــای ســازمانِی حوزه هــای عمومــی غیررســمی و رســمی بــر روی سیاســت های دولــت رفــاه، یــک چارچــوب نظــرِی 
کــه مــن آن هــا را  مبتنــی بــر تبییــن عّلــی ارائــه می دهــم. مطالعــات مــوردی بــا جزئیــاِت تطبیقی/تاریخــی در ترکیــب بــا نتایــج تحلیــل شــبکۀ رســمی، 
»مطالعــات مــوردی بــا داده هــای شــبکه ای« می نامــم، می تواننــد مشــترکًا سیاســت های حمایــت اجتماعــی در ایــن چهــار کشــور در حــال توســعه ای 

کــه اخیــرًا دموکراتیــزه شــده اند، توضیــح دهنــد.  را 

1.    راشمایر، استفنز و استفنز، 1992.
کولیر، 1991. کولیر و       .2

3.    سندبروک و همکاران، 2007.
4.    سندبروک و همکاران، 2007، 185.

5.   بریگر 1974
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انسجاِم بخش رسمِی کارگرمحور و سیاست دولت رفاه

مقالــۀ حاضــر بــرای بررســی توســعۀ دولت هــای رفــاه، بــر نقــش ســازمان های رســمی، به ویــژه الزامــات و روابــط میان ســازمانی آن هــا بــرای گســترش 
ــز قائــل می شــود. نهادهــای  ــه بیــن »حــوزۀ نهــادی رســمی« و »حــوزۀ مدنــی غیررســمی« تمای ــز دارد. ایــن مقال شــبکه های مدنــی غیررســمی تمرک
حــوزۀ نهــادی رســمی عبارتنــد از احــزاب سیاســی، اتحادیه هــای کارگــری و انجمن هــای حرفــه ای، کــه هــر کــدام از آن هــا نقشــی مشــخص و متمایــز 
کــره در دســتورالعمل های سیاســی و نیــز چانه زنــی انتخاباتــی  گروهی شــان را بــه ســمت مشــارکت در تنظیــم و مذا خودشــان را دارنــد تــا منافــع 
کــه در آن هــا اهــداف، وظایــف و  کــه ســاختارهای بوروکراتیکــی دارنــد  هدایــت کننــد. ایــن انجمن هــا، ســازمان هایی رســمی هســتند، بــه ایــن معنــا 
کانــوِن رویــۀ عــادی کار اعضــا، فعالیت هــا و تعامــالت آن هــا بــا جهــان بیــرون تنظیــم و تدویــن شــده  دســتورالعمل های ســازمانی بــه طــور رســمی در 
اســت. بــا رســمی کردن رویه هــای ســازمانی، ایــن رویه هــا بــه لحــاظ درون ســازمانی به عنــوان قواعــد ســازمانی تصریــح شــده و الزم االجــرا می شــوند، 

در حالیکــه بــه لحــاظ برون ســازمانی، تابــع قوانیــن رســمی می گردنــد1.
ســازمان های مدنــی غیررســمی، کلیســاها و گروه هــای فعــال فرهنگــی همچــون گروه هــای آواز، انجمن هــای کتاب خوانــی، انجمن هــای خیریــه ای 
غ از  کــه نســبتًا فــار و باشــگاه های ورزشــی را شــامل می شــود. این هــا غیررســمی ترین، و غیرسیاســی ترین )دســت کم تــا امــروز( فضاهایــی هســتند 
ایدئولــوژی و ســودانگاری و مابیــن دولــت و خانــواده )یــا افــراد( قــرار می گیرنــد. ایــن نهادهــا، فضاهــای مدنــی ای هســتند کــه بیشــترین فاصلــه را بــا 
نهادهــای دولتــی مــدرن و بوروکراتیــک و نیــز ســازمان های ســودمحور دارنــد و بیــش از همــه بــه اجتماعــات غیررســمی، خصوصــی، محلــی و حیــات 
خانوادگــی نزدیــک هســتند. پوتنــام امیــدوار بــود بتوانــد ایــن فضــا را بــه عنــوان آخریــن پناهــگاه بــرای پــرورش تــواِن مداخله گــری و اثرگــذارِی مدنــی و 
سیاســی شــهروندان در برابــر مدرنیزاســیون و شهری ســازی حفــظ کنــد2. هابرمــاس نیــز بــر ایــن بــاور بــود کــه بایــد از »زیســت جهانی« کــه ایــن حــوزۀ مدنی 
غیررســمی را همچــون محملــی بــرای »عقالنیــت ارتباطــی« در برمی گیــرد، در برابــر قــدرت اســتعمارگرانۀ نظام هــای بوروکراتیــک مــدرن دفــاع کــرد3.   

کــه بــه انســجام بخــش رســمی مربــوط اســت )بــا خطــوط پیوســته( نشــان داده شــده اســت.  در شــکل 1 روابــط و پیوندهــای ســازمانی مشــخصی 
مــن در آغــاز، انســجام حــوزۀ مدنــی رســمی را بــه عنــوان پیوندهــای ســازمانی بیــن ســه ســازمان رســمِی کلیــدی تعریــف می کنــم4. نخســت، پیونــد 
کــه بازتــاب منابــع قــدرِت ســنتی، سوســیال دموکراتیــک و کارگرمحــور اســت5. ایــن پیونــد »منافــع  بیــن احــزاب سیاســی و اتحادیه هــای کارگــری 
طبقاتــی را مفصل بنــدی و اعضــا را بــرای یــک عمــل سیاســی )جمعــی( بســیج می کنــد«6. هــر چــه پیونــِد مذکــور قوی تــر شــود، مطالبــۀ طبقــات کارگــر 
ح هــای  بــرای محافظــت از درآمــد و شغل شــان بــه گونــۀ مؤثرتــری از طریــق ســاختارهای حزبــی هدایــت می شــود. بــه عبــارت دیگــر بــرای اینکــه طر
ــا  ــرش اتحادیه ه ــدم پذی ــا ع ــرش ی ــد، پذی ــرار گیرن ــب ق ــورد تصوی ــی، م ــت های اجتماع ــاض سیاس ــه در انقب ــا چ ــاط ی ــه در انبس ــژه چ ــی وی اصالحات

نقشــی اساســی و ضــروری دارد. 
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کشــورهای در حــال توســعه بــه نــدرت توانســته اند ماننــد اتحادیه هــا و احــزاب بــه موقعیــت ســهام دار سیاســِی رســمی دســت یابنــد، بــا ایــن حــال مــا در بــدو امــر آن هــا را  زیســت محیطی در 
بــه عنــوان ســازمان های مدنــی غیررســمی طبقه بنــدی می کنیــم. در تحلیل هــای تجربــی مــا همچنیــن قصــد داشــتیم آن هــا را بــه شــیوۀ دیگــری )بــه عنــوان ســازمان های بخــش رســمی( 

ــزارش شــده اســت، ایجــاد نمی کنــد.  گ ــه در متــن اصلــی  ک ــی در نتایجــی  کنیــم امــا طبقه بندی هــای مختلــف از ایــن دســته از NMSهــا، تفاوت طبقه بنــدی 
4.     مقدار انسجام به ترتیب زیر محاسبه می شود:

Cohesiveness of Formal Organizational Sphere = Σ)CM i,j ( / M)min(u,pa, pr

)i ≠ j, i,j = any of formal organizations(
ــر  کســر نیــز براب ج  ک های عضویــت بیــن ســه ســازمان رســمِی احــزاب سیاســی، اتحادیه هــا و انجمن هــای حرفــه ای. مخــر کســر عبارتســت از مجمــوع تمــام اشــترا در ایــن فرمــول، صــورت 
گرفتــم وزنــی برابــر بــه پیوندهــای میــان ســه ســازمان مذکــور بدهــم، امــا در جــدول 3 و 4،  کلیــدی، بــه جــز عضویت هــای مــازاد. مــن تصمیــم  اســت بــا میــزان عضویــت در ســه ســازمان رســمی 
گرفتــه اســت. بــرای توضیحــات بیشــتر در مــورد اندازه گیــری پیوندهــای میان ســازمانی  گــزارش شــده و مــورد بحــث قــرار  گانــه  میــزان انســجام )و حک شــدگی( اتحادیــه و حــزب مفصــل و جدا

کنیــد بــه ضمیمــۀ 2. ک عضویــت، رجــوع  در یــک ماتریکــس اشــترا
کورپی، 1983؛ اسپرینگ-اندرسون، 1985. 5.   استفنز، 1979؛ 

6.   هوبر و استفنز، 2001، 18.
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ــر اســت.  کارگ کــه بیانگــر ائتالف هــای ســازمانی بیــن طبقــات متوســط و طبقــۀ  ــد بیــن اتحادیه هــای کارگــری و انجمن هــای حرفــه ای  دوم، پیون
کارگــر و طبقــۀ متوســط بــرای اجــرا و بقــای سیاســت های  کــه ائتالف هــای قــوی بیــن طبقــۀ  شــواهد تاریخــی و نظریــات بســیاری نشــان می دهنــد 
کــه پشــتوانۀ توســعۀ دولــت رفــاه  گیــر تأثیــر بیشــتری دارنــد. بــه لحــاظ تاریخــی، ایجــاد ائتــالف یکــی از نیروهــای محــرِک اصلــی بــود  اجتماعــی فرا
کــه مــورد تجلیــل و تأییــد قــرار گرفته انــد، در واقــع بــر پایــۀ اتحــاد سیاســی میان طبقاتــیِ  جنبش هــای  شــد. دولت هــای رفــاه سوســیال دموکراتیــک 
کارگــری و ســازمان های رســمی بنــا شــدند1. بــا ظهــور طبقــات متوســط جدیــد در اقتصــاد پســاصنعتی، سوســیال دموکراســی کشــورهای نوردیــک بنیاد 
کارگــر و طبقــات متوســط نوظهــور قــرار داد. اغلــب بخش هــای طبقــه متوســطِی جمعیــت  ــر روی ائتــالف جدیــدی بیــن طبقــات  سیاســی خــود را ب
ح هــای رفاهــی آن هایــی بودنــد  گیــر داشــته اند2. پایدارتریــن و موفق تریــن طر نقشــی کلیــدی در خلــق سوســیال دموکراســی و دولت هــای رفــاه فرا
کــه نه تنهــا مطالبــات فقــرا و نیازمنــدان را  کــه در خدمــت منافــع طبقــات متوســط بــکار گرفتــه شــدند. بــه عبــارت دیگــر خلــق ائتالف هــای سیاســی 
شــامل می شــود بلکــه همچنیــن دربرگیرنــدۀ مطالبــات طبقــات متوســطی اســت کــه بــرای تضمیــن و تأمیــن خودشــان در برابــر مخاطــرات خــاص بــه 
گیــر خواهــد بــود. در چنیــن جوامعــی بــا پیوندهــای قــوی میــان اتحادیه هــا و  آن نیــاز دارنــد، مؤثرتریــن اســتراتژی بــرای ســاخت دولت هــای رفــاه فرا

گیــر خواهنــد داشــت.  انجمن هــای حرفــه ای، طبقــات متوســط رغبــت بیشــتری بــرای ایــدۀ پیگیــری و دفــاع از سیاســت های اجتماعــی فرا

شکل 1: تصویر انسجام و حک شدگی در بخش های مدنی غیررسمی و رسمی

خودشان در برابر مخاطرات خاص است که برای تضمین و تأمین  یهمچنین دربرگیرندة مطالبات طبقات متوسط
در چنین جوامعی با های رفاه فراگیر خواهد بود. تراتژی برای ساخت دولتبه آن نیاز دارند، مؤثرترین اس

پیگیری و دفاع رغبت بیشتری برای ایدة طبقات متوسط ای، های حرفهها و انجمنپیوندهای قوی میان اتحادیه
 های اجتماعی فراگیر خواهند داشت. از سیاست

 
 های مدنی غیررسمی و رسمیدر بخش شدگیحک: تصویر انسجام و 1شکل 

 

ای با محوریت طبقة متوسط و احزاب سیاسی های حرفهند بین انجمندر نهایت، گرچه مشخص نیست که آیا پیو
ای های حرفهسازماندر طول تاریخ اما انجامد یا خیر، می« فراگیر»های اجتماعی سیاست ترقیِلزوماً به دفاع یا 

مزایای دولت رفاه برای طبقات متوسط و  مطالبه کردنِ  های مثبتی درنقش ،پیشرفتههای صنعتی در دموکراسی

ــا  ــاع ی ــه دف ــًا ب ــا محوریــت طبقــۀ متوســط و احــزاب سیاســی لزوم ــد بیــن انجمن هــای حرفــه ای ب ــا پیون ــه آی ک در نهایــت، گرچــه مشــخص نیســت 
گیــر« می انجامــد یــا خیــر، امــا در طــول تاریــخ ســازمان های حرفــه ای در دموکراســی های صنعتــی پیشــرفته،  ترقــِی سیاســت های اجتماعــی »فرا

1.    اسپرینگ-اندرسون، 1990.
2.   لوبرت، 1991؛ بالدوین، 1990.
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نقش هــای مثبتــی در مطالبــه کــردِن مزایــای دولــت رفــاه بــرای طبقــات متوســط و در دفــاع از منافــع حرفــه ای در تعهــدات و وظایــف خدماتــی دولــت 
ــد1. همچنیــن برخــی از انجمن هــای حرفــه ای، ماننــد انجمــن وکال و اســتادان دانشــگاه،  نقشــی مهــم در معرفــی سیاســت های  ــا کرده ان ــاه ایف رف
کار را از طریــق شــکل دهی بــه ائتالف هایــی بــه انجــام  کــره جنوبــی و تایــوان( داشــته اند و ایــن  اجتماعــی در کشــورهای در حــال توســعه )همچــون 

ــد2.  ــِع تصویــب و قانونی ســازی سیاســت های اجتماعــی خــاص بودن ــه مداف ک رســانده اند 
کــه  در کل پیوندهــای ســازمانی کارگرمحــور بیــن ایــن ســه ســازمان رســمی خالصــه ای از آن بخــش از ظرفیــت عمومــی جامعــه بــه دســت می دهــد 
کــه منافــع طبقه محــور را بــه ســمت عرصه هــای سیاســی هدایــت می کنــد. مــن بــدوًا در مفهوم پــردازِی  بیانگــر فرایندهــای نهادینه شــده ای هســتند 
انســجاِم بخش رســمی، بــا رویکردهــای پیشــین در زمینــۀ دولت هــای رفــاه در نظریــۀ منابع-قــدرت و ایجــاد ائتــالف موافــق هســتم، امــا ایــن 
پژوهــش همچنیــن تــز دیگــری را کــه بــا نظریــۀ مرســوم منابع-قــدرت متفــاوت اســت، می پرورانــد و »حک شــدگی اجتماعــِی«3 سیاســت های رســمی 
ــدازۀ  ــد و ان ــادی از فقــرای روســتایی و شــهری در بخــش غیررســمی می گنجن ــرار می دهــد. در کشــورهای در حــال توســعه جمعیــت زی را مــد نظــر ق
کشــورها سیاســِت  کارگــر سازمان دهی شــده بســیار کوچک تــر از انــدازۀ همتایــان آن هــا در اقتصادهــای صنعتــی پیشــرفته اســت؛ در ایــن  طبقــۀ 
گیــر بــه واســطۀ انســجام بیــن اتحادیه هــای کارگــری و احــزاب سیاســی همیشــه کارکــرد نــدارد. در عــوض ایــن  توســعۀ دولت هــای رفــاه جامــع و فرا

کارگــر بــه وجــود می آورنــد4. کــه نخبــگان پوپولیســت از خــالل جــذب و ادغــام طبقــۀ  سیاســت ها بــه نوعــی اتحــاد پوپولیســتی می انجامــد 
ســازمان های رســمِی از هــم گســیخته و جداافتــاده و رهبرانشــان بــدون برقــراری پیونــد بــا جامعــۀ مدنــی گســترده تر ممکــن اســت بــه ســمتی کشــیده 

شــوند کــه تنهــا بــه خاطــر خودشــان، منافــع و بقای شــان عمــل کننــد.

1.  بالدوین، 1990؛ هوبر و استفنز، 2001.
ِکی ُون، 2003؛ وونگ، 2004.   .2

گرانوِوتر، 1985.    .3
4.    مالوی، 1979؛ لی، 2005؛ لی، 2007.
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حک شدگی اجتماعِی سازمان های بخش رسمی و سیاست دولت رفاه

ــر  ــرای تصویــب سیاســت اجتماعــی نه تنهــا مبتنــی ب کــه ظرفیــِت بخــش رســمِی کارگرمحــور ب ح می کنــم  در بخــش حاضــر، مــن ایــن ادعــا را مطــر
انســجام آن اســت بلکــه بــه درجــۀ »حک شــدگی«1 آن در حــوزۀ مدنــی غیررســمی نیــز وابســته اســت )نــگاه کنیــد بــه خطــوط منقطــع بیــن ســه 
کــه حک شــدگی یــک ســاختار ســازمانِی رســمِی خــاص در حــوزۀ مدنــی  ســازمان رســمی و پنــج ســازمان مدنــی غیررســمی در شــکل 1(2. مــن معتقــدم 
ــا  ــی ب ــۀ نزدیک ــمی رابط ــع رس ــر مناف ــر س ــره ب ک ــی و مذا ــاختار چانه زن ــه س ک ــی  ــه در جوامع ــک اینک ــد: ی ــان می ده ــی را نش ــئلۀ اصل ــمی دو مس غیررس
کــرات و جهت دهــی بــه منافــع هســتند، »اعتمــاد«3  کــه مســئول مذا حیــات مدنــی غیررســمی دارد، شــهروندان بــه ســازمان های بخــش رســمی 
کــه پیوندهــای ســازمانی قوی تــری بیــن انجمن هــای مدنــی غیررســمی و رســمی  قوی تــری خواهنــد داشــت. دو اینکــه در آن دســته از کشــورهایی 
گیــر  دارنــد، سیاســت مداران بــه نحــو اعتمادبخش تــری پاســخگوی مطالبــاِت انتخاب کنندگانشــان بــرای حفــظ یــا گســترش حمایــت اجتماعــِی فرا
ــه  ــد، بلک ــات دارن ــی انتخاب ــای آت ــان در دوره ــوۀ رأی دهندگانش ــای بالق ــه تنبیه ه ــبت ب ــتری نس ــی بیش ــا نگران ــا نه تنه ــه آن ه ک ــود، چرا ــد ب خواهن
کــه  همچنیــن بــه طــور فزاینــده ای درگیــر بــه شــور گذاشــتِن غیررســمِی سیاســتی خــاص در دل افــکار عمومــی می شــوند. برعکــس در جوامعــی 
ارتباطــات ســازمانی و نهــادی بیــن حوزه هــای رســمی و غیررســمی ضعیــف اســت، نــه احــزاب و نــه اتحادیه هــا نســبت بــه تضمیــن بنیان هــای 
ســازمانی یــا انتخاباتــِی عمیق تــر خــود متعهــد نیســتند و بنابرایــن ممکــن اســت در صــورت ضــرورت، بــرای بقــای خودشــان در انتخابــات بــه دنبــال 

حوزه هــای انتخاباتــی جدیــدی برونــد.
نخســتین تــز مــن در اینجــا مبتنــی اســت بــر ســنت دیرینــۀ ادبیــات جامعه شــناختی کــه به اهمیــت روابط اجتماعــی در خلــق اعتماد اقتصــادی مربوط 
اســت4؛ ســپس ایــن تــز بــر نقــش روابــط اجتماعــی در شــکل دهی بــه اعتمــاد سیاســی بیــن رأی دهنــدگان و ســازمان های رســمی )یــا رهبرانشــان( و 

ایجاد/حــذف دولت هــای رفــاه تمرکــز می کنــد. 

گرانوِوتر، 1985؛ پورتز و سنسنبرنر، 1993.   .1
2.   مقدار حک شدگی به ترتیب زیر محاسبه می شود:

Embeddedness of Formal Sphere = Σ)CM i,k ( / M)min(u,pa, pr

) i ≠ k, i = any of formal organizations, and k = any of nonformal civic associations(,
ــی غیررســمی عبارتنــد از  ــی غیررســمی. انجمن هــای مدن ک های عضویــت بیــن ســازمان های رســمی و انجمن هــای مدن کســر عبارتســت از مجمــوع تمــام اشــترا در ایــن فرمــول، صــورت 
کلیســاها، باشــگاه های فرهنگــی، انجمن هــای زیســت محیطی، باشــگاه های ورزشــی، و انجمن هــای خیریــه ای. بــرای توضیحــات بیشــتر در مــورد اندازه گیــری انســجام و حک شــدگی 

کنیــد بــه جــدول 2. کشــور، نــگاه  کنیــد. بــرای اطــاع از میــزان محاســبه شــدۀ انســجام و حک شــدگیبرای هــر  حــوزۀ ســازمانی رســمی بــه ضمیمــۀ 2 رجــوع 
کولمن، 1990. گرانوِوتر، 1985؛      .3

گرانوِوتر، 2002.  گرانوِوتر، 1985؛      .4
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جدول 2 - انسجام و حک شدگی بخش رسمی در چهار کشور در حال توسعه
1995 و 2005

کلسالکشور
N

در 
بخش 
رسمی

A ستون

در بخش 
مدنی 

غیررسمی
B ستون

پیوندهای 
ک  اشترا

عضویت درون 
بخش رسمی

C ستون

پیوندهای 
ک  اشترا

عضویت بین 
بخش ها
D ستون

سهم 
سرمایۀ 

اجتماعی 
یک

A+B/N

سهم 
سرمایۀ 

اجتماعی 
دو

B/N

انسجام 
بخش 
رسمی
C/A

حک شدگی 
بخش رسمی

D/A

آرژانتین
1995107994312171190.380.290.181.27

20058228411600.350.280.180.97

برزیل
19951149234542934800.680.470.42.05

20051500262943805110.80.630.311.95

کره 
جنوبی

19951249120432101360.440.350.081.13

2005120045418211110.390.350.472.47

تایوان
19957801041359800.310.170.090.77

200512278425721910.280.210.251.18

»اعتمــاد عبــارت اســت از اینکــه نتایــج ارزشــمند را در معــرض خطــِر تخلــف، مشــکالت یــا شکســت های دیگــر قــرار دهیــم«1، بــا توجــه بــه ایــن امــر 
مــن می توانــم پیوندهــای ســازمانی بیــن رأی دهنــدگان در بخش هــای غیررســمی و رهبــراِن ســازمان های رســمی را بــه عنــوان نشــانه ای از میــزان 
اســتحکام اعتمــاد سیاســِی بیــن آن هــا در نظــر بگیــرم. رأی دهنــدگان خطــر می کننــد و از نمایندگانشــان در ایــن ســازمان های رســمی، بــدون هیــچ 
ــر دور  ــد از ه ــه بع ک ــر را  ــن خط ــا ای ــت آن ه ــد. در حقیق ــت می نماین ــخاوتمندانه حمای ــی س ــت اجتماع ــق حمای ــود از طری ــای خ ــرای مزای ــی ب تضمین
گــر بــه تعهــدات  انتخابــات فرامــوش خواهنــد شــد، می پذیرنــد. رهبــران ایــن بخش هــای رســمی، به ویــژه رهبــران احــزاب و اتحادیه هــا نیــز حتــی ا
خــود نســبت بــه آنچــه وعــده داده بودنــد عمــل کــرده باشــند، باز هــم در معرِض خطر از دســت دادن رأی هایشــان قــرار می گیرند. شــاید رأی دهندگان 
کــه این هــا نتایجــی هســتند کــه احتمــااًل تنهــا در درازمــدت  آنقــدر صبــور نباشــند کــه منتظــر دیــدن نتایــج اجــرای سیاســت های اجتماعــی بماننــد چرا
ــات و عضویــت در کوتاه مــدت آشــکار می شــوند. رأی دهنــدگان شــاید  ــه انتخاب ــوط ب ــود، در حالیکــه برعکــس مطالبــات مرب محســوس خواهنــد ب
کــه کلکســیوِن سیاســت های آن هــا گرچــه مشــابه بــا دیگــر رقباســت امــا جذابیــت بیشــتری دارد )بــرای مثــال  حمایتشــان را پشــتوانۀ رقبایــی بکننــد 
ــت ها  ــازی سیاس ــم پیاده س ــدگان و ه ــت رأی دهن ــم حمای ــن ه ــه ای(. بنابرای ــدۀ بیم ــای نهادینه ش ح ه ــای طر ــه ج ــردم ب ــه م ــد ب ــول نق ــای پ اعط
کــه رفتــار یــک حــزب بــه طــور بالقــوه توســط  توســط رهبــران ســازمان های رســمی باعــث افزایــش آســیب پذیری یکــی در برابــر دیگــری می شــود، چرا

آن دیگــری » کنتــرل نمی شــود«2. 
کــه بــا ســابقه و شــهرت  در چنیــن شــرایطی کنش هــای رأی دهنــدگان بــر پایــۀ رغبــت و رجحــان آن هــا نســبت بــه ســازمان ها و رهبرانــی خواهــد بــود 
ــاط  ــهروندان ارتب ــی ش ــند. وقت ــا را بشناس ــان، آن ه ــا خودش ــط ب ــبکه های مرتب ــتقیم ش ــات غیرمس ــق ارجاع ــت کم از طری ــا دس ــند ی ــنا باش ــا آش آن ه
بیشــتری بــا رهبــران ســازمان های بخــش رســمی داشــته باشــند، آن هــا در معــرض ســطح باالتــری از تبــادل اطالعــات قــرار خواهنــد گرفــت و در 
نتیجــه نســبت بــه اعتمادپذیــری، تأثیرگــذاری و ارتبــاط رهبــران ســازمانی بــا زمینه هــای سیاست هایشــان ارزیابــی درســت تری خواهنــد داشــت. 
بــه طــور کلــی مــن گمــان می کنــم کــه پیوندهــای پایــدار میان ســازمانی در طــول زمــان نه تنهــا اینگونــه تبــادل اطالعــات و ارزیابی هــا، بلکــه همچنیــن 

1.   تیلی، 2005، 12.
ک، 1994. کوال    .2
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کــه اعتمــاد مبتنــی بــر تبــادل اطالعــات را قربانــی می کننــد،  کــه آن دســته از افــرادی  کــرد )تــا حــدی  اعتمــاد مشــروط بــه رهبــران را تســهیل خواهــد 
ســبب گسســتن ایــن پیوندهــا می شــوند(1.  

دومیــن تــز ایــن مقالــه بــر پایــۀ ایــن ارتبــاط اعتمادبخــش بیــن رهبــران ســازمان های رســمی و شــهروندان در حــوزۀ مدنــی غیررســمی و رســمی بنــا شــده 
ــمِی  ــش رس ــا بخ ــی نه تنه ــن نقش ــاس چنی ــر اس ــد دارد: ب کی ــمی تأ ــت های رس ــد سیاس ــل و تحدی ــی در تحمی ــط اجتماع ــش رواب ــر نق ــز ب ــن ت ــت. ای اس
ح کنــد بلکــه همچنیــن بــرای کاهــش  حامــِی کارگــران می توانــد دســتورالعمل های برابری خواهانــۀ پیشــروتری را در زمینــۀ سیاســت های رفاهــی مطــر
هزینه هــای عمومــی در دوران بحــران اقتصــادی محدودیت هایــی اعمــال می کنــد. از یــک ســو بخــش رســمِی کارگرمحــور کــه پایه هــای عمیقــی در 
زمینــۀ بخش هــای غیررســمی دارد، سیاســت های نهــادِی مداخله گــر را نمایندگــی خواهــد کــرد. آن دســته از رهبــران اتحادیه هــا یــا احــزاب کارگرمحــور 
کــه ریشــه در انجمن هــای مدنــی غیررســمی دارنــد، ظرفیــت بیشــتری دارنــد بــرای اینکــه بــدوًا از دل اجتمــاع محلــی )توکویلی( بیــرون بیاینــد و به عنوان 
آن دســته از ســازمان دهندگاِن اجتماعــی عمــل کننــد کــه بــا آریستوکراســی کارگــری و سیاســت مداران ماشــینی متمایزنــد. همانطورکــه تجربــۀ بســیج 
عمومــِی اجتماع محــور در کمــون پاریــس 1871 نشــان می دهــد، بدیــن ترتیــب  هویت هــای جمعــی آن هــا بــه احتمــال زیــاد از زمینه هــای محلی شــان 
سرچشــمه خواهــد گرفــت2. ایــن امــر محتمل تــر خواهــد بــود کــه ایــن افــراد نســبت بــه منافــع عمومی مــردم از طبقــات مختلف که بــا آن ها در کلیســاهای 
محلــی، کلوپ هــای ورزشــی و فرهنگــی و اجتماعــات شــهری تعامــل داشــته اند، اهمیــت بیشــتری بدهنــد. بنابرایــن آن دســته از رهبــران بخــش رســمی 
کــه دارای حک شــدگی هســتند احتمــال بیشــتری دارد کــه سیاســت هایی را بــکار بگیرنــد کــه »مشــروعیت اجتماعــی«3 آن هــا را افزایــش می دهــد و از 

طریــق خدمت رســانی بــه طیــف وســیعی از نیروهــای اجتماعــی، »همبســتگی اجتماعــی« بــه وجــود آورنــد. 
از ســوی دیگــر حک شــدگی بخــش رســمی در بخــش غیررســمی همچنیــن می توانــد بیانگــر درجــه و قــدرت فرایندهــای شــناختِی »آمــوزش اجتماعــی« 
گاهی هایشــان، بــه »راه حلــی بــرای مطالبــات رقیــب« دســت می یابنــد4. در تعامــل  باشــد کــه بــه وســیلۀ آن فعــاالن سیاســی از خــالل تبــادل ایده هــا و آ
ح هــای رهبــران« کــه پیش تــر بــه  میان بخشــِی بخش هــای مدنــی رســمی و غیررســمی، زمینــه بــرای »تبــادل اطالعــات« و »ارزیابــی اعتمادپذیــرِی طر
آن هــا اشــاره شــد، فراهم تــر اســت. بدیــن ترتیــب رهبــران بخــش رســمی کــه در حوزه هــای مدنــی غیررســمی ریشــه دارنــد، بــرای شــکل دهی بــه افــکار 
کــرات و چانه زنی هــا در چنیــن بســترهای میان بخشــی بیــن حوزه هــای مدنــی غیررســمی  عمومــی، بحث هــا و مناظــرات و نیــز پیشــبرد ماهرانــۀ مذا
کــره را بــه  و رســمی شــانس بیشــتری دارنــد. بنابرایــن رهبــران بخــش رســمی کــه حک شــدگی باالتــری دارنــد، بهتــر می تواننــد منافــع و افــکار مــورد مذا
ــر را در عرصه هــای سیاســی  گی ــا صــدای مطالبــات »برنامه محــور«5 و فرا ــد ت ــی نمایندگــی کننــد و در نتیجــه بیشــتر قادرن گاهــی مدن عنــوان فرمــی از آ
ــف  ــکاِر مختل ــع و اف ــور مناف ــد چط ــد بیاموزن ــر می توانن ــمی بهت ــش رس ــدگی در بخ ــراِن دارای حک ش ــب رهب ــن ترتی ــد. بدی ــت کنن ــی و هدای جهت ده
در بســترهای اجتماعــی را مفصل بنــدی کننــد، بــا محوریــت آن هــا بســیج عمومــی بــه وجــود آورنــد، و بــا اســتفاده از جایگاه هــای ســاختاری منحصــر 
ــا  ــن مبن ــر همی ــانند. ب ــی بکش ــای سیاس ــه عرصه ه ــا را ب ــمی، آن ه ــمی و غیررس ــی رس ــای مدن ــن بخش ه ــطه های«6 بی ــوان »واس ــه عن ــان ب ــه فردش ب
رهبــراِن دارای حک شــدگی در بخــش رســمی، بــه عنــوان واســطه های دموکرات تــر و برنامه محورتــر، بــه احتمــال زیــاد بــرای ســازماندهی مجموعــۀ 

ــد.  ــتری دارن ــی بیش ــای سیاس ــی« مهارت ه ــای میان طبقات ــه »ائتالف ه ــکل دهی ب ــت ش ــی در جه ــای اجتماع ــترده تری از نیروه گس
بعــالوه رهبــراِن دارای حک شــدگی در بخــش رســمی در برابــر تصمیمــات اســتراتژیک رهبــران تکنوکــرات یــا کاریزماتیــک بخــش رســمی مقاومــت 

کــه در آن هــا رابطــۀ سیاســی رهبر-رأی دهنــده بــه عنــوان رابطــۀ »حامی-خــادم« تشــریح شــده اســت )کیتشــلت و  کــه ادبیــات نظــری قابــل توجهــی داریــم  گاهــم  1.  مــن بــه ایــن نکتــه آ
ح شــده اســت،  کــه در ایــن مطالعــه مطــر کــه »رابطــۀ اعتمــاد« بــر مبنــای پیوندهــای حمایتــی رسمی-غیررســمی را  ویکینســون، 2007؛ اســتوکس، 2007(. بــا ایــن حــال بایــد توجــه داشــت 
بایــد از اســاس بــا رابطــۀ »یــک بــازی تکــراری بیــن رأی دهنــدگان و احــزاِب دارای حک شــدگی در شــبکه های اجتماعــی« متمایــز دانســت )اســتوکس، 2007، 615(. ایــن روابــط حامی پرورانــه 
کــه دچــار فقــدان منابــع ســازمانی دیگــر هســتند.  بیشــتر شــبکه های شــخصی، غیرحمایتــی و سلســله مراتبی ای هســتند بیــن واســطه های غیرمتعهــِد حزبــی و رأی دهنــدگان منفــرد محلــی 
کــه رهبــران بخــش رســمی آن توســط انجمن هــای مدنــِی محلــی مقیــد نشــده باشــند، واســطه گرِی حامی پرورانــه ممکــن اســت بســیار رایــج باشــد. بــه ایــن معنــا  بــه عبارتــی، در جامعــه ای 
کــه انســجام دارای حک شــدگی دارنــد، در حالیکــه  کرده انــد، بیشــتر محتمــل اســت در جوامعــی ظهــور یابــد  ح  کیتشــلت و ویکینســون مطــر کــه   گماتیــک و تبادلــِی غیرمســتقیم«  »روابــط پرا

کــه رهبــران بخــش رســمی از انجمن هــای مدنــی غیررســمی جــدا افتــاده باشــند.  »تبــادالت مســتقیم حامی پرورانــه« زمانــی شــایع تر اســت 
گولد، 1995.    .2

3.      سوشمان، 1995.
4.   چالمرز، مارتین و پیستر، 1998، 565. 
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کــرد و آن تصمیمــات را مــورد چالــش قــرار خواهنــد داد. بنابرایــن حتــی وقتــی جامعــه بــا بحران هــای مالــی یــا بدهــِی ملــی روبــه رو می شــود،  خواهنــد 
کــه آن هــا نســبت بــه تأثیــرات  کــرد، چرا رهبــراِن دارای حک شــدگی از اصالحــاِت بازارمحــور در سیســتم رفــاه اجتماعــِی موجــود پیــروی نخواهنــد 
کــه چنیــن اصالحــات نئولیبرالــی می توانــد نه تنهــا بــرای حوزه هــای انتخاباتــِی مرکزی شــان بلکــه همچنیــن بــرای اجتماعــاِت پیرامــوِن  زیــان آوری 
کــه هــدِف حفــظ بقــای حداقلــی در بازارهــای  کــرد  آن هــا داشــته باشــد، نگــران هســتند. در عــوض آن هــا اصالحــاِت مالیم تــری را پیگیــری خواهنــد 
بین المللــی را همــراه بــا بســته های ســخاوتمندانۀ دیگــری بــرای حمایــت از آســیب پذیرترین اقشــار در طــول پــروژۀ اصالحاتی شــان دنبــال می کننــد. 
آن هــا بــه خاطــر ریشه هایشــان در اجتماعــات محلــی و بــه خاطــر پیوندهــا و ارتبــاط اعتمادبخــش مداومــی کــه بــا ایــن اجتماعــات دارنــد، در حالیکــه 
همزمــان مراقــب آســیب پذیرترین اقشــار در برابــر اصالحــات ســاختاری هســتند،  قــادر خواهنــد بــود جوامــع مدنــِی مــردم عــادی را ترغیــب کننــد در 

کــه بــرای بقــای خودشــان اســت( تــاب بیاورنــد.  کــه بــرای بقــای کل کشــور در بــازار جهانــی ضــرورت دارد )نــه صرفــًا اصالحاتــی  برابــر اصالحاتــی 
در مقابــل آن دســته از رهبــران بخــش رســمی کــه تحــِت فشــار تعلقــاِت پیشــینی بــا حــوزۀ مدنی غیررســمی نیســتند، آزادانه تر می تواننــد جامعــه را در معرِض 
خطــِر اجــرای اصالحــات ریشــه اِی بازارمحــور قــرار دهنــد. گرچــه آن هــا احتمــااًل رأی دهنــدگان قبلــی خــود را از دســت خواهنــد داد، امــا آن هــا می تواننــد بــه 
فکــر بهره جویــی از رأی دهنــدگان جدیــدی باشــند کــه بــه دســت خواهنــد آورد. آن دســته از رهبــران بخــش رســمی کــه ارتباطــی بــا بخش هــای غیررســمی 
ندارنــد احتمــااًل فاقــد تعهــدات ایدئولوژیــک و نهــادی نســبت بــه رأی دهنــدگان پیشــین خــود، فقــرا، طبقــۀ کارگــر و برخــی از بخش هــای لیبــرال طبقــۀ 
متوســط هســتند. پــس آن هــا بیشــتر نگــران بقــای خودشــان در یــک انتخابــات خواهنــد بــود تــا رفــاه مردمــی کــه نمایندگی شــان را بــه آن هــا ســپرده اند. بــه 
گــر بتواننــد حامیــان جدیــدی جــذب کننــد، بــدون توجــه بــه ایدئولــوژی سیاســی، رأی دهنــدگان پیشــین خــود را رهــا  عبــارت دیگــر رهبــران بخــش رســمی ا
خواهنــد کــرد. بنابرایــن رهبــران بخش هــای رســمی بــا گرایشــات دســِت راســتی امــا بــدون حک شــدگی قــوی در حــوزۀ مدنــی غیررســمی، می تواننــد به اســم 
بقــای سیاســی، حتــی بــه اســتراتژی های پوپولیســتِی چپ گرایــی بــرای بســیج عمومــی متوســل شــوند، درســت به گونــه ای کــه آن دســته از رهبرانــی کــه 

گهــان اصالحــات ریشــه ای بازارمحــوِر بخــش عمومــی را اتخــاذ کننــد.  پیش تــر گرایشــات چپ گرایانــه داشــته اند، ممکــن اســت نا
کــرده ام، از جملــه دو عامــل تبیینــِی پیش گفتــه، یعنــی انســجام و حک شــدگی بخــش ســازمانِی  کــه مــن ارائــه  ل هایی  خالصــه ای از تزهــا و اســتدال
کــه در ترکیــب انســجام قــوی بــا حک شــدگی ضعیــف نشــان داده شــده اســت، وقتــی ســازمان های  رســمی، در شــکل 2 آمــده اســت1. همانطــور 
بخــش رســمی از حــوزۀ مدنــِی غیررســمی جــدا می افتنــد، رهبــران احــزاب موجــود احتمــااًل بــدون تــرس از دســت دادن رأی دهنــدگان خــود مبــادرت 
کــه توســط دیگــر احــزاب یــا خط مشــی های مخالــف ایجــاد شــده اســت. وقتــی رهبــران  بــه اتخــاذ آن دســته از پروژه هــای اصالحاتــی می کننــد 
احــزاب گمــان می کننــد کــه رأی دهنــدگان دیگــر کمپین هــای انتخاباتــی بــه رقبــای آن هــا وفــادار نیســتند )یــا دیگــر کمپین هــای سیاســی از انســجام 
ــد در مقایســه  کــه خط مشــی های سیاســی جدی ــد  ــرای حفــظ رأی دهنــدگان خــود برخــوردار نیســتند(، وقتــی آن هــا تصــور می کنن و قــدرت کافــی ب
کــه بــه دلیــل تحــوالت صنعتــی و اشــتغال2،  بــا قبلی هــا می تواننــد رأی دهنــدگان بیشــتری را جــذب کننــد، و در نهایــت وقتــی آن هــا فکــر می کننــد 
تعهــدات ایدئولوژیک شــان نســبت بــه رأی دهنــدگان دیرینه شــان تاریخ گذشــته اســت و بنابرایــن ایــن تعهــدات دیگــر کمکــی بــه حفــظ بقــای آن هــا 

ــه نظــر می رســد.  ــه ب ــه ای واقع بینان نمی کنــد، در تمــام ایــن مواقــع، چنیــن اســتراتژِی فرصت طلبان
بــا ایــن حــال وقتــی رهبــرانِ  )کارگرمحــوِر( بخــش رســمی پیونــد نزدیک تــری بــا یکدیگــر دارنــد و همزمــان ریشــه های عمیقــی در فعالیت هــای 
کــرات سیاســی بیــن  کارگــر و طبقــۀ متوســط را بــر ســر میزهــای مذا گاهانــه طیــف وســیعی از مطالبــات طبقــۀ  مدنــِی اجتماعــات محلــی دارنــد، آن هــا آ
ــت های  ــد، سیاس ــی کنن ــری را نمایندگ ــات بزرگ ت ــود، اجتماع ــدگان خ ــر رأی دهن ــالوه ب ــه ع ــرای اینک ــانند و ب ــمی می کش ــش رس ــازمان های بخ س
ح و ترویــج می نماینــد. بــه همیــن صــورت رهبــران )کارگرمحــور( بخــش رســمی بــا انســجام و  گیــر بیشــتری را مطــر اجتماعــی برنامه محــور و فرا
حک شــدگی قــوی در برابــر فشــارهای دســتورالعمل های اصالحاتــِی نئولیبــرال از ســوی احــزاب دســت راســتی، تکنوکرات هــا و آژانس هــای خارجــی 

کــرد.  از جملــه صنــدوق بین المللــی پــول و بانــک جهانــی شــدیدًا مقاومــت خواهنــد 

کــه ایــن دو بعــد را بــه همیــن شــیوه بــکار می گیــرد )در اصطاحــات  کولیــر و همکارانــش انجــام شــده اســت نیــز درصــدد ایجــاد یــک چارچــوب نظــری اســت  کــه توســط   CIRELA 1.    پــروژۀ
آن هــا، ایــن دو بعــد عبارتنــد از پیونــد اتحادیه-حــزب و شــبکه های حمایتــی(. بــا ایــن حــال رویکــرد آن هــا و مطالعــۀ حاضــر تفاوت هــای بنیادینــی دارنــد، از جملــه اینکــه 1( آن هــا تعامــات 
ــرار  ــتدالل ق ــورد اس ــی(« م ــاد )سیاس ــر اعتم ــی ب ــۀ مبتن ــک رابط ــوان »ی ــه عن ــی را ب ــدگی حمایت ــام داده ام، حک ش ــن انج ــه م ــاف آنچ ــا برخ ــد، 2( آن ه ــی نمی کنن ــد را بررس ــن دو بع ــن ای بی

ــر روی نتایــج سیاســت های اجتماعــی را بررســی نمی کننــد.  ــِی ســاختارهای اجتماعــی ب نمی دهنــد، 3( آن هــا تأثیــرات عّل
2.   بورخس  لویتسکی، 2003.
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نمونه های مطالعاتی 1: آرژانتین در برابر بزریل

نمونــۀ آرژانتیــن دربردارنــدۀ انســجام نســبتًا قــوی و حک شــدگی ضعیــِف بخــش رســمی اســت. اصالحــات ریشــه ای نئولیبرالــِی رئیــس جمهــور 
ــا دگردیســِی شــدید حــزب  کارلــوس ِمِنــم در بخــش عمومــی و برنامه هــای رفــاه اجتماعــی، خصوصــًا در مــورد مســتمری ها در دهــۀ 1990، همــراه ب
عدالت خــواه )PJ(، بــه یــک موفقیــت انتخاباتــی و سیاســی عظیــم منجــر شــد. اســتراتژِی اصالحاتــی ِمِنــم بــه طــور بنیــادی اقتصــاد آرژانتیــن را از یــک 
بــازار کنترل شــده بــا بخــش عمومــی بــزرگ بــه یــک اقتصــاد بازارمحــور آزاد تغییــر داد. پروژه هــای اصالحــات نئولیبــراِل ِمِنــم و حــزب عدالت خــواه 
ــق  ــوری در خل ــی مح ــه نقش ک ــود  ــی ب ــور و چپ گرای ــزب کارگرمح ــدۀ ح ــزب نماین ــن ح ــه ای ک ــود چرا ــات ب ــمگیرترین اصالح ــی چش ــش عموم در بخ

برنامه هــای نســبتًا ســخاوتمندانۀ رفاهــی مــدرن در آرژانتیــن داشــت1. 
شکل 2 - فضاهای ترکیبی انسجام و حک شدگی بخش رسمی

حک شدگی بخش رسمی

انسجام بخش 
رسمی

ضعیف

ضعیف قوی

وفاداری ضعیف به جامۀ مدنی، اما بدون ظرفیت الزم برای اجرای 
برنامه های انبساط یا انقباض سیاست اجتماعی

)بدون اصالحات(

وفاداری قوی به جامعۀ مدنی اما بدون ظرفیت الزم برای اجرای 
برنامه های انبساط یا انقباض سیاست اجتماعی

)بدون اصالحات(

قوی
وفاداری ضعیف به جامۀ مدنی، اما ظرفیت قوی برای اجرای 

برنامه های انبساط یا انقباض سیاست اجتماعی
)اصالحات نئولیبرالی یا انقالب غیرفعال(

وفاداری قوی به جامۀ مدنی و ظرفیت قوی برای هدایت مطالبات 
جامعۀ مدنی )انبساط سیاست اجتماعی و توسعۀ دولت رفاه 

گیر( فرا

تــز مرکــزی ایــن پژوهــش عبارتســت از اینکــه انســجام نســبتًا قــوی و حک شــدگی ضعیــِف انجمن هــای بخــش رســمی فضــا را بــرای ِمِنــم و حــزب 
کــه جــدول 3 نشــان می دهــد، در  کــرد تــا چنیــن اصالحــات ریشــه ای نئولیبرالــی را در بخــش عمومــی پیــاده کننــد. همانطــور  عدالت خــواه فراهــم 
کــرده بــود2، اتحادیه هــای کارگــری هنــوز روابــط نســبتًا نزدیکشــان  کــه ِمِنــم کار خــود را از اصالحــاِت مســتمری ها شــروع  ســال 1995، تقریبــًا زمانــی 
کــرده بودنــد. در مقایســه بــا وضعیــت کشــورهای دیگــر پیوندهــای بیــن احــزاب آرژانتیــن بــا اتحادیه هــا و انجمن هــای  بــا احــزاب سیاســی را حفــظ 
حرفــه ای تــا حــدی قــوی بــود. بــا ایــن حــال همزمــان پیوندهــای احــزاب سیاســی بــا ســازمان های مدنــی غیررســمی در آرژانتیــن، در مقایســه بــا دیگــر 

کشــورها، ضعیف تــر بــود. 

1.   بروکس، 2009؛ لویتسکی، 2003.
کار در سال 1994 آغاز شد اما تعدیل ها و تصویب های زیادی در سال 1999، 2004 و 2009 در مورد آن اعمال شد.  2.   این 
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ج از بخش رسمی در چهار کشور در حال توسعه جدول 3 - پیوندهای میان سازمانی اتحادیه ها و احزاب درون و خار
1995 و 2005

سالکشور

پیوندهای احزاب1 درون 
بخش رسمی/تعداد اعضای 

حزب
)A ستون(

پیوندهای احزاب خارج 
از بخش رسمی/تعداد 

اعضای حزب
)B ستون(

پیوندهای اتحادیه ها2 درون 
بخش رسمی/تعداد اعضای 

اتحادیه
)C ستون(

پیوندهای اتحادیه ها خارج از 
بخش رسمی/تعداد اعضای 

اتحادیه
)D ستون(

آرژانتین
19950.320.850.581.37

20050.330.630.570.57

برزیل
19950.511.460.651.44

20050.561.530.451.33

کره جنوبی
19950.2310.251.13

200512.80.832

تایوان
19950.230.920.120.55

20050.380.950.50.68

1: پیوندهای احزاب عباتست از مقدار مشارکت عضویت 1( بین حزب و اتحادیه و 2( بین حزب و انجمن های حرفه ای
2: پیوندهای اتحادیه ها عباتست از مقدار مشارکت عضویت 1( بین حزب و اتحادیه و 2( بین اتحادیه و انجمن های حرفه ای

بخــش رســمِی جداافتــاده )کــه وجــه مشــخصۀ آن پیوندهــای ضعیــف بیــن بخــش رســمی و حــوزۀ مدنــی غیررســمی و در عــوض پیوندهــای ثابــت 
ــدی  ــی جدی ــای انتخابات ــا ائتالف ه ــت ت ــواه گذاش ــزب عدالت خ ــم و ح ــار ِمِن ــی را در اختی ــت کاف ــود( فرص ــمی ب ــش رس ــدار در درون بخ ــبتًا پای و نس
کــه هنــوز بــه حــزب عدالت خــواه وفــادار  حــوِل بخش هــای خدماتــی نوظهــور و آن دســته از عناصــری از بخش هــای شــهری فقیــر ایجــاد کننــد 
مانــده بودنــد1. برخــی از رهبــران اتحادیــۀ کنفدراســیون عمومــِی کارگــران )cgt( نیــز بــه عنــوان رأی دهنــدگان و اعضــای حــزب عدالت خــواه، بــا ِمِنــم 
همــکاری کردنــد و در عــوض حــق طراحــی و پیاده ســازی برنامه هــای خودشــان در مراقبت هــای بهداشــت و ســالمت را بــه دســت آوردنــد2. گرچــه 
کثریــت اتحادیه هــا مخالــف گرایشــات اصالحــی ِمِنــم باقــی ماندنــد، امــا برخــی از حمایت هــای منســجِم اتحادیه هــا از ِمِنــم، تکنوکرات هــای مالــی  ا

او و حــزب عدالت خــواه نقشــی اساســی در تصویــب خصوصی ســازی مســتمری ها در مجلــس داشــت3.   
بــا ایــن حــال در نتیجــۀ یــک دهــه اصالحــات ریشــه ای بــازار محــور، بســیاری از ســازمان های اتحادیــه ای بــه طــور روزافزونــی پیوندهایشــان را 
ــا انســجام نیرومنــدش در بخــش رســمی و  ــود ب ــر کارگرمحــور ب کــه پیش ت ــه عبــارت دیگــر حــزب عدالت خــواه  ــا حــزب عدالت خــواه گسســتند4. ب ب
حک شــدگی ضعیفــش در انجمن هــای مدنــی غیررســمی، ســرانجام باعــث تضعیــف پیوندهــای منســجم خــود بــا هم پیمانــاِن ســنتی اش -یعنــی 
ــًا توســط رهبــران اتحادیــه هدایــت  اتحادیه هــا- در بخــش رســمی شــد. فرســایش تدریجــِی شــالودۀ ســازمانی ایــن حــزب در بخــش رســمی عمدت
کــه نتوانســتند خشــِم مــردم نســبت بــه فشــار سیاســت های انقباضــی ِمِنــم در هزینه هــای عمومــی را تــاب بیاورنــد.  می شــد؛ یعنــی توســط کســانی 
کــه  ح هــای پیشــنهادی تغییــرات ســاختاری  ــد نظــر در مــورد آن طر ــه تجدی ــذاراِن حــزب عدالت خــواه همچنــان ب ــم و قانون گ تکنوکرات هــای ِمِن

کنید به آِیرو، 1999. کارکردهای شبکه های پرونیست واسطه-اعضا در حومه های شهری، نگاه  گاهی از فرم و  1.   برای آ
2.    مادرید، 2003؛ ماریو، 2001.

3.   رابرتس، 2006.
گســیخته لزومــًا در بلنــد مــدت نمی توانــد دوام بیــاورد و بنابرایــن  کــه انســجام از هــم  4.     ایــن »تأثیــر بازخــوردی و معکــوس اصاحــات نئولیبــرال« روی انســجام نشــان می دهــد 
کارگــر( و اصاحــات  سیاســت های دگرگون کننــدۀ حــزب PJ ، بنــا بــه چرخش هــای انتخاباتــی و اقتصــادی، الجــرم بــه تعلیــق و نوســان سیاســت ها بیــن همکاری هــای پوپولیســتی )طبقــۀ 
کــرد تــا جایــگاه پیشــین حــزب خــود را دوبــاره  نئولیبــرال )کــه طبقــۀ متوســط را هــدف می گرفــت( می انجامیــد.  در واقــع حــزب مذکــور اجــزاء عمومــِی نظــام مســتمری را در ســال 2007 تقویــت 

بــه دســت بیــاورد. 
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مــورد توافــق قــرار گرفتــه بــود، ادامــه دادنــد، بــه ایــن ترتیــب کــه حداقــل مقــداِر مســتمرِی تضمین شــده را کاهــش دادنــد )و در نهایــت حــذف کردنــد(، 
ــه طــور  ــه ای ب ــد1. بیشــتر اعضــا و ســازمان های اتحادی ــای مســتمری تعییــن کردن ــرای مزای ــری ب ــد و حــد باالت خ هــای جایگزینــی را پاییــن آوردن نر

روزافزونــی نســبت بــه سیاســت های ادامــه داِر انقباضــِی ِمِنــم در دوره هــای مکــرِر بحران هــای اقتصــادی ســرخورده و خشــمگین شــدند. 
ــوِر  ــِی کارگرمح ــاختار حزب ــی س ــدِن اساس ــی بی مصرف ش ــه نوع ــجامش ب ــای انس ــر مبن ــواه، ب ــزب عدالت خ ــازارِی ح ــه ای و ب ــات ریش ــر اصالح در آخ
کارگــری بنــا شــده بــود.  کــه بــر پایــۀ شــبکه های میان ســازمانی نزدیــِک بیــن ایــن حــزب و اتحادیه هــای  ســنتی اش منجــر شــد؛ ســاختاری 
ــه در فعالیت هــای سیاســی حــزب  ــه وجــود آمــد، شکســت و تحلیــل رفتــِن مشــارکت اعضــای اتحادی شکســِت دراماتیکــی در ســنت های دیرینــه ب
عدالت خــواه، جایــگاه سیاســی رهبــران حــزب مذکــور بــه عنــوان اعضــای اتحادیــه2، و پیوندهــای رهبــران اتحادیــه بــا حــوزۀ مــدی غیررســمی. در 
نتیجــه حک شــدگی اتحادیه هــای کارگــری بــرای یــک دهــه تقریبــًا از بیــن رفــت و در ســال 2005 بــه میــزاِن 0.57، یعنــی کمتریــن میــزان در بیــن 4 

کشــوِر مــورد مطالعــۀ مــا رســید. 
جدول 4 - پیوندهای میان سازمانی احزاب با اتحادیه ها و بخش مدنی غیررسمی

به واسطۀ حمایت گری ها و هواداری ها

پیوندهای حزب-اتحادیه/تعداد اعضای حزبسالکشور
)A پیوندهای حزب خارج از بخش مدنی رسمی/تعداد اعضای حزب)ستون

آرژانتین
1995)PJ( 0.2)non-PJ( 0.11)B ستون()non-PJ( 0.84

2005)PJ( 0)non-PJ( 0.36)PJ( 0.5)non-PJ( 0.43

برزیل
1995)PT( 0.41)non-PT( 0.21)PT( 1.46)non-PT( 1.46

2005)PT( 0.29)non-PT( 0.28)PT( 1.71)non-PT( 1.37

کره جنوبی
1995

هیچ داده ای برای کره جنوبی در دسترس نبود
2005

تایوان
1995)KMT( 0.18)non-KMT( 0.22)KMT( 0.53)non-KMT( 1.67

2005)KMT( 0.46)non-KMT( 0.13)KMT( 0.54)non-KMT( 1.63

کــه به ویــژه در ســال 1995، 20 درصــد از اعضــای حــزب عدالت خــواه بــا اتحادیه هــای کارگــری و انجمن هــای حرفــه ای  جــدول 4 نشــان می دهــد 
پیونــد داشــتند امــا در ســال 2005 بــه طــرز عجیبــی هیــچ یــک از اعضــای ایــن حــزب )صفــر نفــر از ده نفــر( پیوندشــان بــا دیگــر انجمن هــای بخــش 
رســمی حفــظ نکردنــد، در حالیکــه در همــان ســال 36 درصــد از افــراد غیرعضــو در حــزب مذکــور )پنــج نفــر از چهــارده نفــر(3 بــه اتحادیه هــا وابســته 
بودنــد. بــه طــور خالصــه، بعــد از بیــش از یــک دهــه اصالحــات نئولیبرالــی، رهبــران و اعضــای اتحادیــه نه تنهــا پیوندهــای خــود بــا حــزب عدالت خــواه 
را گسســتند، بلکــه همچنیــن پیوندهایشــان بــا انجمن هــای مدنــی غیررســمی را کمتــر کردنــد. یکــی از تبیین هــای احتمالــی بــرای ایــن حک شــدگی 
کــه جدایــی اتحادیه هــا از حــزب عدالت خــواه همچنیــن ســبب شــد آن هــا جایــگاه میانجی گری شــان بیــن ایــن  کاهنــدۀ اتحادیــه شــاید ایــن باشــد 
کــه هــم از حــزب عدالت خــواه  کــه جنبش هــای کارگــری آرژانتیــن  ــز از دســت بدهنــد. ایــن تصادفــی نیســت  حــزب و حــوزۀ مدنــی غیررســمی را نی
ح مطالبــات انتخاباتــی هماهنــگ بــرای رفــاه اجتماعــی، بــه طــور روزافزونــی بــه ســمت  و هــم از اجتماعــات مدنــی گسســته بــود، بــه جــای طــر
بــروز رفتارهــای خشــونت آمیز و ســتیزه جویانۀ مهارنشــده و فرقــه ای بــرای مطالبــاِت دســتمزد در ســطح بنگاه هــا یــا صنایــع پیــش رفــت4. ایــن 

کافمن، 2009. گارد و  کی، 2000؛ ها      .1
2.   لویتسکی، 2003.

کمتــری از روابــط بنــا شــده اند.  کــه این هــا بــر پایــه تعــداد بســیار  گاهی هاســت، چرا 3.     تفســیر ایــن یافته هــا بــرای آرژانتیــن در جــدول 4 )همین طــور بــرای تایــوان( نیازمنــد برخــی پیش آ
کامــًا آشــکار اســت.  کاهــش همکاری هــای حــزب PJ بــا اتحادیه هــا  بــا ایــن حــال بــه رغــم محدودیت هایــش، 

کولیر، 2007. 4.   اچمدی و 
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کــه در آن هــم اتحادیــه و هــم حــزب  ویژگی هــای حوزه هــای مدنــی غیررســمی و رســمی آرژانتیــن بــه خوبــی در شــکل 3 نشــان داده شــده اســت، 
پیوندهــای کمرنگــی بــا دیگــر انجمن هــای مدنــی غیررســمی دارنــد1. 

شکل 3: شبکه های حمایتی بر مبنای داده های اشتراک عضویت برای آرژانتین، 2005

نشان داده شده است، که در آن هم اتحادیه و  3های مدنی غیررسمی و رسمی آرژانتین به خوبی در شکل حوزه
 . 47های مدنی غیررسمی دارندپیوندهای کمرنگی با دیگر انجمنهم حزب 

 

 

 2005، های اشتراک عضویت برای آرژانتینبر مبنای داده های حمایتیشبکه :3شکل 

 

در خود را در حمایت از کارگران، که اش ة سنتیمحور از شالودبندی باید گفت انحرافِ حزب کارگربرای جمع
عمدتاً دهد، های اجتماعیِ با بودجة دولتی نشان میهای دولتی و برنامهدر بخشای ریشه سیاست های انقباضیِ

بعالوه خواه باشد. اجتماعیِ احزاب سیاسی آرژانتین، خصوصاً حزب عدالت شدگیحکتواند ناشی از فقدان می

                                                           
گرایی غیرمنسجم و گرایی جنبش اجتماعی ِ به شدت منسجم در برزیل با اتحادیهها به مقایسة اتحادیهکولیر سازگار است که آن و ایِ اچمدیاین نتایج با مطالعة مقایسه   47

 از باال به پایین حزب پرونیست در آرژانتین اختصاص دارد.

بــرای جمع بنــدی بایــد گفــت انحــراِف حــزب کارگرمحــور از شــالودۀ ســنتی اش در حمایــت از کارگــران، کــه خود را در سیاســت های انقباضِی ریشــه ای 
در بخش هــای دولتــی و برنامه هــای اجتماعــِی بــا بودجــۀ دولتــی نشــان می دهــد، عمدتــًا می توانــد ناشــی از فقــدان حک شــدگی اجتماعــِی احــزاب 
کــه پیوندهــای  کــه چطــور یــک ســازمان سیاســی  ــۀ آرژانتیــن نشــان می دهــد  سیاســی آرژانتیــن، خصوصــًا حــزب عدالت خــواه باشــد. بعــالوه نمون
کنــد.  سســتی دارد، می توانــد بــه راحتــی خــود را هــم از متحــدان بخــش رســمی و هــم از انجمن هــای مدنــی غیررســمِی اجتماع محــورش جــدا 
کــه پیش تــر بــا اتحادیه هــا متحــد بــود، بــه ســمت اصالحــات بــازاری در نهایــت بــه بیگانگــِی ایــن حــزب  حرکــت اســتحاله کنندۀ حــزب عدالت خــواه 

از متحــدان ســنتی اش، یعنــی اتحادیه هــا، و متعاقبــًا بــه مــرگ همبســتگِی اجتماعــِی کارگرمحــور منجــر شــد. 
برزیــل بــا رکــود چشــمگیرش در رشــد و کاهــش فقــر، شایســته ترین نمونــه بــرای دموکراســی مشــارکتی در دهــۀ اخیــر اســت. مهم تریــن نکتــه در مــورد 
کــه برعکــس دیگــر کشــورهای امریــکای التیــن، ایــن کشــور بــه طــور موفقیت آمیــزی در برابــر فشــار اصالحــات بــازار هــم در بخــش  برزیــل ایــن اســت 
ــه داســتان موفقیــت اقتصــادی و سیاســِی برزیــل  ک ــرد  ک ل خواهــم  ــرده اســت. مــن اســتدال ک عمومــی و هــم در سیاســت های اجتماعــی مقاومــت 
کــه اتحادیه هــا، احــزاب و انجمن هــای  معاصــر می توانــد نتیجــۀ انســجام و حک شــدگی قــوِی بخــش رســمی باشــد. شــکل 4 نشــان می دهــد 
حرفــه ای نه تنهــا پیوندهــای وثیقــی بــا یکدیگــر دارنــد، بلکــه همچنیــن آن هــا ریشــه های عمیقــی در بســتر انجمن هــای مدنــی غیررســمی، از 

کــه آن هــا بــه مقایســۀ اتحادیه گرایــی جنبــش اجتماعــیِ  بــه شــدت منســجم در برزیــل بــا اتحادیه گرایــی غیرمنســجم و  کولیــر ســازگار اســت  1.    ایــن نتایــج بــا مطالعــۀ مقایســه اِی اچمــدی و 
از بــاال بــه پاییــن حــزب پرونیســت در آرژانتیــن اختصــاص دارد.
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کــه انســجام و حک شــدگی  جملــه کلیســاها، کلوپ هــا و گردهمایی هــای فرهنگــی و نیــز انجمن هــای خیریــه ای دارنــد. جــدول 3 نشــان می دهــد 
ــا  ــی غیررســمی، ب ــا انجمن هــای مدن ــا پیوندهــای احــزاب سیاســی ب ــه ام ــا ســال 2005 اندکــی کاهــش یافت ــری از ســال 1995 ت اتحادیه هــای کارگ
اندکــی رشــد، ثابــت مانــده اســت. در مقایســه بــا آرژانتیــن، در برزیــل پیوندهــای حــزب و اتحادیــه در بخــش رســمی بــه میــزان قابــل توجهــی بیشــتر 
نیســت امــا ارتباطــات بیــن آن هــا و حیــات مدنــی غیررســمی گســترده اســت: حک شــدگی ســازمان های رســمی برزیلــی در حــوزۀ مدنــی غیررســمی 

تقریبــًا دو برابــر حک شــدگی در بخــش رســمِی آرژانتیــن اســت )نــگاه کنیــد بــه جــدول 2(. 

شکل 4: شبکه های حمایتی بر مبنای داده های اشتراک عضویت برای برزیل، 2005

 
 

2005برزیل،  برای عضویت اشتراک هایداده مبنای بر حمایتی هایشبکه :4 شکل  

 راستی و هم احزاب  ِاب دستهای مدنی غیررسمی، هم احزقویِ بخش رسمی در سازمان شدگیحکبر مبنای 
ای که از طریق اند. رهبران حزب و اتحادیهبوده به مطالبات فقرا و طبقات کارگر متعهد نسبتاً محورکارگر

 توانند در مسیر اصالحاتهای فرهنگی و مذهبی، ریشه در حیات روزمرة شهروندان دارند، کمتر میفعالیت
دیگر کشورهای امریکای التین اتفاق  سازمانیِ ر مورد آرژانتین و رهبرانآنطور که دفتند، ابی ینئولیبرالای ریشه
 افتاد. 

به طور در برزیل  های اجتماعی اخیرسیاست سازیاتخاذ و پیاده فرایندهایاشاره به این نکته اهمیت دارد که 
، کارگر برزیل طبق اظهارات حزببا اصالحات بازاری در دیگر کشورهای امریکای التین متفاوت است.  اساسی

محلی و شهری بیرون  اجتماعاتاز دل میدان سیاست بسیاری از رهبران حزب و اتحادیه در این کشور 

ــه  ــبتًا ب ــور نس ــزاب کارگرمح ــم اح ــتی و ه ــتِ  راس ــزاب دس ــم اح ــمی، ه ــی غیررس ــازمان های مدن ــمی در س ــش رس ــوِی بخ ــدگی ق ــای حک ش ــر مبن ب
کــه از طریــق فعالیت هــای فرهنگــی و مذهبــی، ریشــه در حیــات  کارگــر متعهــد بوده انــد. رهبــران حــزب و اتحادیــه ای  مطالبــات فقــرا و طبقــات 
کــه در مــورد آرژانتیــن و رهبــران ســازمانِی دیگــر  روزمــرۀ شــهروندان دارنــد، کمتــر می تواننــد در مســیر اصالحــات ریشــه ای نئولیبرالــی بیافتنــد، آنطــور 

کشــورهای امریــکای التیــن اتفــاق افتــاد. 
کــه فرایندهــای اتخــاذ و پیاده ســازی سیاســت های اجتماعــی اخیــر در برزیــل بــه طــور اساســی بــا اصالحــات  اشــاره بــه ایــن نکتــه اهمیــت دارد 
بــازاری در دیگــر کشــورهای امریــکای التیــن متفــاوت اســت. طبــق اظهــارات حــزب کارگــر برزیــل، بســیاری از رهبــران حــزب و اتحادیــه در ایــن کشــور 
ــر  ــر و دیگ ــو آِلگ ــزی در پورت ــارکتی بودجه ری ــای مش ــه جنبش ه ک ــور  ــد1. همانط ــرون آماده ان ــهری بی ــی و ش ــات محل ــت اجتماع ــدان سیاس از دل می

کاتولیــک  تأســیس  کلیســای  ــری )CUT  و MST( و فعــاالِن  کارگ ــژه ای دارد: ایــن حــزب در ســال 1980 توســط رهبــران دو جنبــش  ــر فرهنــگ و ســاختار ســازمانی بســیار وی کارگ 1.   حــزب 
کشــور اســت. هــر دو ســازمان مشــترکًا همــان اعضــا و  کارگــران بــدون زمیــن در سراســر  کارگــری جدیدالتأســیس و قــوی اســت و MST انجمنــی بــرای  کنفدراســیون اتحادیــۀ  شــد. CUT  یــک 
کــه تحــت تأثیــر  کاتولیــک  کلیســای  رهبــراِن حــزب PT را در خــود جــای داده انــد امــا حــزب PT بــه طــور رســمی توســط ایــن ســازمان ها بنیانگــذاری نشــده اســت. در عــوض جبهــۀ پیشــروی 
کلیــدی در در حمایت هــای مالــی از حــزب و بــه لحــاظ فرهنگــی،  گرفتــه بــود، نقشــی  آمــوزش انتقــادی و تئولــوژی رهایی بخــش پائولــو فریــره )کــه در ســال 1980 بــه حــزب PT پوســت( قــرار 

کوچینســکی، 2003(. کــرد( )ِکک، 1992؛ بانفــورد و  در شــکل دهِی اصــول اخافــِی پیشــرو و غیرارتودوکــِس حــزب داشــت )بــرای مثــال، حقــوق دگرباشــان و حــق ســقط جنیــن را تأییــد 
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شــهرهای برزیلــی نشــان می دهنــد1، سیاســت اجتماعــات محلــی در ســطوح دولتــی و شــهری ســبب آمــوزش مهــارت مشــارکت و مداخلــه  در بیــن 
اجتماعــات عمومــی و رهبــران می شــود، و همانطــور کــه در مــورد لــوال داســیلوا اتفــاق افتــاد، برخــی از ایــن آموزش دیده هــا در نهایــت تــا صــدر سیاســت 
کــه سیاســت مداران نخبــه میانجــی و نماینــدۀ مطالبــات اتحادیه هــا یــا جنبش هــای  ملــی صعــود می کننــد. این هــا چنیــن ایــده ای را نمی پذیرنــد 
اجتماعــی در دموکراســیِ  نمایندگــِی مرســوم هســتند. آن هــا خواهــاِن حــذِف دوگانگــی دولــت در برابــر جنبش هــا و در نهایــت ســاخت دولــت از پاییــن 
ــا اســلوب »ارتبــاط  ــر برزیــل ایــن اجــازه را داد ت کارگ ــه حــزب  ــت و جنبش هــا ب و از طریــق جنبش هــای اجتماعــی هســتند. نفــِی دوگانگــی بیــن دول
ــران  ــداِع رهب ــه اب ک ــاط آزاد  ــیوۀ ارتب ــن ش ــد2. ای ــط ده ــد و بس ــاد کن ــی« را ایج ــازمان های مردم ــزب و س ــای ح ــت مداران، اعض ــن سیاس ــازمانی بی س
کارگــر را بــه دســت بیاورنــد و  کارگــر را قــادر ســاخت نمایندگــِی پایگاه هــای اجتماعــی گســترده تر و فراتــر از اتحادیــۀ  اجتماع محــوِر حــزب بــود، حــزب 
در واقــع ســبب شــد اجتماعــات مردمــِی بســیط تری بــا ریشــه های طبقاتــی مختلــف از حکمرانــِی مرکــزی و محلــِی حــزب کارگر-محــور حمایــت کننــد. 
ــه خــود اختصــاص  ــِر برزیــل »جایگاه هــای پیونددهنــده«3 بیــن بخــش رســمی و حــوزۀ مدنــی غیررســمی را ب کارگ ــِی حــزب  رهبــران مرکــزی و محل
کی اش بنــا شــده اســت، ایــن امــکان را بــرای  کــه بــر پایــۀ ریشــه هایش در جنبــش اجتماعــی و رهبریــِت اشــترا داده انــد. چنیــن جایــگاِه ســاختاری ای 
کــرد تــا نه تنهــا در سیاســت های انتخابــی، بلکــه همچنیــن در حکمرانــی شــهری نیــز موفــق شــوند.  کارگــر فراهــم  نامزدهــای فدرالــی و شــهرِی حــزب 
ایــن بســیج و همگرایــِی عمومــِی نهــادی و جنبش محــور بیــن اجتماعــات مردمــی و رهبــران و نیــز اعتمــاد سیاســِی متعاقــِب آن بیــن اعضــای حــزب 
رســمی و ســازمان های مردمــی غیررســمی نقش هــای تعیین کننــده ای در سیاســت های رفاهــی داشــتند.رهبران سیاســی برزیــل نیــز هماننــد 
همتایــان آرژانتینــی خــود، تحــت فشــارهای اقتصــادی )بــا توجــه بــه بحران هــای بدهــی و بودجــه( قــرار گرفتنــد امــا آن هــا نســبت بــه چرخــش بــه 
کارگــر و فعــاالن جنبــش مدنــی اجتماعــِی هم پیمانــش ثابت قدمانــه در  کــه حــزب  ســمت تکنوکرات هــای اقتصــادی بی میــل بودنــد. همانطــور 
ح خصوصی ســازی مخالفــت کردنــد، هــم کاردوســو )1994 تــا 2002( و هــم لــوال )2002 تــا 2010( از طریــق تغییــر معیــار و شــرایط  برابــر هــر گونــه طــر
اســتحقاق بــرای برخــورداری از حمایت هــای اجتماعــی، گزینــۀ خصوصی ســازی را از روی میــز حــذف نمودنــد و بــه ســمت مســیرهای اصالحاتــِی 
ــه کاهــش اساســی در هزینه هــای عمومــی، نظــام  ــدون هرگون ــان آن موفــق شــدند ب ــر و هم پیمان کارگ ــد4. در نهایــت حــزب  ــری چرخیدن میانه روت

مســتمری را حفــظ کننــد. 
کــه طرحــی نوآورانــه ای  ح »بولســا فامیلیــا« را معرفــی کردنــد،  ح هــای متعــدد قبلــِی یارانه هــای خانوارهــا5، طــر کــردن طر بعــالوه آن هــا از طریــق یکــی 
کسیناســیون، تغذیــه و  کــه کودکان شــان بــه طــور منظــم در مدرســه حضــور می یابنــد و در برنامه هــای وا بــرای اعطــای پــول بــه کســانی اســت 
ح هــای  کــه فقــر و نابرابــری شــدید در آن رایــج اســت و طر دوره هــای آموزشــی حرفه هــای مختلــف مشــارکت می کننــد6. در جامعــه ای چــون برزیــل 
ح حمایــت اجتماعــِی مؤثــر  کــه در دل صنایــع و بخش هــای عمومــی مشــغول اند، اجــرای یــک طــر بیمــۀ اجتماعــِی موجــود بــه ســوِد کارگرانــی اســت 
ح بیمــۀ اجتماعــِی موجــود اهمیــت دارد. بولســا فامیلیــا در مبــارزه بــا فقــر بســیار مفیــد بــوده اســت، تــا جاییکــه بانــک جهانــی  بــه انــدازۀ دفــاع از طــر
کــرد. معیارهــای جهانــی بــرای اعطــا و عملکــرد  ح اعطــای پــول مشــروط در امریــکای التیــن تحســین  ح CCT  یــا طــر آن را بــه عنــوان مؤثرتریــن طــر
مزایــای حمایــت اجتماعــی نشــان می دهنــد کــه رهبــراِن دارای حک شــدگی در حــزب کارگــر بــرای خدمــت بــه فقــرا در بخش هــای غیررســمی شــهری 
و روســتایی متعهــد بوده انــد: 73 درصــد از مزایــا بــه 20 درصــِد فقیرتریــن افــراِد جمعیــت و 94 درصــد بــه دو پنجــِم پایین تریــن اقشــار جامعــه اعطــا 
ح CCT  در مقیاســی بــه  کــرد. در آرژانتیــن طــر ح CCT   در برزیــل را می تــوان بــه خوبــی بــا نمونــۀ آرژانتینــی آن مقایســه  شــده اســت7. ایــن طــر
همــان بزرگــی برزیــل اجــرا شــد امــا تنهــا 32 درصــد از پول هــای اعطایــی بــه 20 درصــِد فقیرتریــن افــراد جمعیــت رســید و بقیــۀ آن عمدتــًا بــه واســطۀ 

1.   اوریتزر، 2009؛ بایوچی، هلر و سیلوا، 2001.
گایدری، 2003، 104.    .2

3.   میش، 2008.
4.   هانتر، 2010. 

ِمــز، 2001؛ مینوارینــگ، 1999( 
َ
کــری، 1992(، نظام هــای حزبــی و ســاختارهای قانــون اساســی )ا 5.   مطالعــاِت متمرکــز بــر روی انجمن هــای انتخاباتــی )کــری و شــوگارت، 1994؛ شــوگارت و 

ــاز  ــه لیســت ب ــوان آن را ب ــاره دارد، رهبــرِی نامنظــم حــزب )کــه می ت ــِی چندپ کــه ریشــه در نظام هــای حزب ــو و مخالفــت  ــگاه برخــوردار از حــق وت کــه وجــود چندیــن پای شــاید مدعــی شــوند 
کــه مســئول دشــواری های موجــود بــرای اصاحــات مؤثــر در سیاســت های اجتماعــی در برزیــل هســتند. بــا ایــن حــال ایــن رویکردهــای نهادمحــور قــادر  حزبــی نســبت داد( و فدرالیســم اند 

کارگــر برزیــل را توضیــح دهنــد.  کــه ظهــور اخیــِر رهبــری منظــم و تاش هــای اصاحــی سیاســت ضــد فقــر در حــزب  نیســتند 
6.   هال، 2008؛ لومیلی، 2008.

7.   هال، 2008.
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الن حــزب حامی پــرور، بــه وفادارتریــن رأی دهنــدگان اعطــا شــد1. خالصــه آنکــه رهبــراِن  شــبکه های اجتماعــی قیم مآبانــه و شخصی شــدۀ دال
ــیع تری از  ــف وس ــه طی ــود را ب ــی خ ــت های اجتماع ــای سیاس ــد مزای ــتری می توانن ــال بیش ــه احتم ــل ب ــمی در برزی ــش رس ــدگی در بخ دارای حک ش

کــه فراتــر از وفــاداران بــه حــزب خودشــان خواهنــد بــود.  رأی دهنــدگان برســانند 
ــان  ــا همتای ــه ب ــل مقایس ــان قاب ــر پیوندهایش ــه از نظ ــدازه و ن ــاظ ان ــه لح ــه ب ــل ن ــمی در برزی ــش رس ــای بخ ــه انجمن ه ک ــد  ــان می ده ــدول 2 نش ج
کشــورها نیســتند. در ســال 1995 میــزان انســجام و حک شــدگی انجمن هــای بخــش رســمی در برزیــل تقریبــًا دو برابــر بیشــتر از  خــود در دیگــر 
این هــا در آرژانتیــن بــود. بعــالوه احــزاب سیاســی برزیــل در مقایســه بــا همتایانشــان در آرژانتیــن، ســاختار ارتباطــات ســازمانی بســیار متفاوتــی را بیــن 
اتحادیه هــا و دیگــر ســازمان های مدنــی غیررســمی حفــظ کرده انــد. در جــدول 3، پیوندهــای احــزاب و نیــز اتحادیه هــا در درون و بیــرون از بخــش 
ــگاه دوم می ایســتد. در جــدول 4  ــی رســمی، در ســال 1995 بیشــترین میــزان را بیــن چهــار کشــوِر مــورد مقایســه دارد و در ســال 2005، در جای مدن
ــا احــزاب آرژانتیــن،  ــا اتحادیه هــا در بخــش رســمی را حفــظ کرده انــد. در مقایســه ب کارگــر و دیگــر احــزاب، پیوندهــای نســبتًا نزدیــک خــود ب حــزب 
حک شــدگی احــزاب برزیلــی در حــوزۀ مدنــی غیررســمی بســیار باالتــر باقــی مانــده اســت. در برزیــل تفــاوت بیــن ســطح پیونــد حزب-اتحادیــه بیــن 
حــزب کارگــر و دیگــر احــزاب چنــدان قابــل توجــه نیســت )0.29 در برابــر 0.28 در ســال 2005(، امــا حــزب کارگــر تــا حــدی حک شــدگی خــود در اجتمــاع 
ــازمانی  ــای میان س ــل پیونده ــی در برزی ــران حزب ع رهب ــو ــا 1.46(. در مجم ــه ب ــت )1.71 در مقایس ــش داده اس ــترده تر را افزای ــمِی گس ــی غیررس مدن
ــه رغــم فشــارهای ناشــی از بحران هــای بدهــی و تعــادل  ــد و ب ــا بخــش مدنــی غیررســمی حفــظ کرده ان نســبتًا بادوامــی را در دل بخــش رســمی و ب
پولــی، آن هــا نــه تنهــا در برابــر فشــارهای اصالحــات بازارمحــور نئولیبرالــی بــر نظــام بیمــۀ اجتماعی شــان مقاومــت کردنــد، بلکــه همچنیــن موفــق 

شــدند برنامه هــای جامــع خــود بــرای کاهــش فقــر را در مقیــاس بی ســابقه ای بــه گســترۀ وســیع تری از جمعیــت واجدیــن شــرایط بســط دهنــد. 
کــه انســجاِم تــؤام بــا حک شــدگی در بســیج مشــارکتی بــرای جلوگیــری و تعدیــل فشــارهای انقباضــِی  بــه طــور خالصــه نمونــۀ برزیلــی نشــان می دهــد 
کــه ریشــه در زمینــۀ جنبــش اجتماعــی و  بحران هــای اقتصــادی بــر سیاســت های اجتماعــی، حیاتــی اســت. آن دســته از رهبــران حــزب و اتحادیــه 
انجمن هــای اجتماعــی داشــتند، تــن بــه مــوج اصالحــات بازارمحــور موفــق در کشــورهای همسایه شــان ندادنــد امــا محتاطانــه فضــای مانــور را بــرای 
گــون  نیروهــای بــازار متشــکل از ســرمایۀ بین المللــی و داخلــی، اتحادیه هــای کارگــری و ســازمان های جنــش مردمــی، رأی دهنــدگان بــا منافــع گونا

و دیگــر ســهم داران کشــور ایجــاد کردنــد و ایــن فضــا را مــورد بهره بــرداری قــرار دادنــد. 
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نمونه های مطالعاتی 2: تایوان در برابر کره جنوبی

گــذار  کــره جنوبــی نیــز در توســعۀ دولــت رفــاه خــود مســیرهای مشــابهی را دنبــال کرده انــد. در اواخــر دهــۀ 1980 بعــد از  بــه نظــر می رســد تایــوان و 
ــد. آن هــا نه تنهــا بیمــۀ ســالمت خــود را  ــه دســت آوردن ــه دموکراســی، ایــن دو کشــور رشــد قابــل توجهــی در رژیم هــای سیاســت اجتماعــی خــود ب ب
ــزرگ  ــای ب ح ه ــادی از طر ــداد زی ــن تع ــه همچنی ــرد، بلک ــت را در بربگی ــًا کل جمعی ــد تقریب ــه ای واح ــام تک پای ــا نظ ــه ب ک ــد  ــر دادن ــه ای تغیی ــه گون ب
دیگــری را بــرای رفــاه اجتماعــی معرفــی کردنــد، کــه یکــی از آن هــا بیمــۀ بیــکاری و مســتمری ســالمندی در دهه هــای 1990 و 2000 اســت. همانطــور 
ــِک  ــای دموکراتی ــه رقابت ه ــتر ب ــور بیش ــور مذک ــی در دو کش ــای رفاه ــریِع رژیم ه ــِد س ــن رش ــد1، ای ــان می دهن ــین نش ــات پیش ــیاری از تحقیق ــه بس ک

تثبیت شــده نســبت داده می شــود. 
گــذار بــه دموکراســی، ســاختارهایی را در حــوزۀ مدنی شــان  کــه دو کشــور مذکــور همچنیــن بعــد از  ح می کنــم  بــا ایــن حــال مــن ایــن ادعــا را مطــر
ــت  ــعۀ دول ــیرهایی در توس ــروی در مس ــمت پیش ــه س ــا را ب ــا آن ه ــن تفاوت ه ــد و همی ــر دارن ــا یکدیگ ــده ای ب ــای فزاین ــه تفاوت ه ک ــد  ــاد کرده ان ایج
کــه نمی تــوان آن هــا را صرفــًا بــر مبنــای معیــار میــزان هزینه کــرد آن هــا  کــه تفــاوت فزاینــده ای بــا هــم دارنــد؛ مســیرهایی  رفاه شــان ســوق داده اســت 
کــه بخــش  در بخــش عمومی شــان تشــخیص داد2. مــن بــار دیگــر روی پیکربنــدِی متفــاوت بخش هــای رســمی تمرکــز می کنــم و نشــان می دهــم 
کــره جنوبــی بــه طــور  رســمی تایــوان، هــر چنــد در مقیــاس کوچک تــر، امــا بــه مــورد آرژانتینــی بســیار شــبیه اســت، در حالیکــه ســاختار بخــش رســمی 
کــه دچــار بحران هــای بدهــی و ارز خارجــِی  فزاینــده ای بــا نمونــۀ برزیلــی آن قابــل قیــاس اســت. بــا ایــن حــال برخــالف اقتصادهــای امریــکای التیــن 
کــه بــه رشــد اقتصــادی بــاال و  ــا تــورم بســیار بــاال بوده انــد )نــگاه کنیــد بــه ضمیمــۀ 1(، کشــورهای در حــال توســعۀ آســیای شــرقی  مزمــن، همــراه ب
ــا بحران هــای اقتصــادی در اواخــر دهــۀ 1990، از ســطوح قابــل  بودجه هــای متعــادِل قابــل اعتمــادی دســت یافته انــد، حتــی در زمــان مواجهــه ب
قبولــی از آزادی بــرای گســترش شــبکه های امنیــت اجتماعــی برخــوردار بوده انــد. در حالیکــه کشــورهای امریــکای التیــن از فشــارهای سیاســت های 
انقباضــی در کل منطقــه رنــج می کشــیدند، کشــورهای آســیای شــرقی از سیاســت های انبســاط و توســعۀ سیاســت های اجتماعــی بهــره می بردنــد. 
کــره جنوبــی انتخاب هــای اســتراتژیک و ایدئولوژیــک خودشــان را در ارتبــاط بــا توســعۀ  تحــت چنیــن شــرایطی رهبــران بخــش رســمی در تایــوان و 
سیاســت اجتماعــی انجــام دادنــد. در حالیکــه مــورد کــرۀ جنوبــی اعتبــار و صحــت راه حــِل سوســیال دموکــرات قدیمــی را در زمینــۀ منبع-قــدرت تأییــد 

کــردم، تصدیــق می کنــد.  ح  کــه پیش تــر در مــورد آرژانتیــن مطــر می کنــد، مــورد تایــوان »سیاســت از هم گســیختگی« را 

کافمن، 2008. گارد و  1.    وونگ، 2004؛ ها
کشــورها داده هــای خــود را بــر مبنــای معیارهــای متفاوتــی بــه  کــدام از ایــن  کــه هــر  کشــور دشــوار اســت، چرا کــردن داده هــای قابــل مقایســه در زمینــۀ هزینه هــای اجتماعــی در دو  2.   پیــدا 
 )OECD کــره جنوبــی 7 درصــد )طبــق داده هــای کشــور عبــارت اســت از  گــزارش می کننــد. در ســال 2009 ســهم هزینه هــای اجتماعــی از GDD در ایــن دو  آژانس هــای بین المللــی مختلــف 
کشــور بــه ســختی بــه 10 درصــد از GDP می رســد. در  کنیــم، رقــم مذکــور بــرای ایــن  گــر هزینه هــای آموزشــی را بــرای تایــوان حــذف  و تایــوان 15 درصــد )طبــق داده هــای ILO(. بــا ایــن حــال ا
کشــور بــرای تأمیــن اجتماعــی تقریبــًا یکســان بــود )رامــش، 2004(. افزایــش قابــل ماحظــۀ برنامه هــای اعطــای مســتقیم پــول نقــد بــه مــردم در  اواخــر دهــۀ 1990 میــزان هزینه کــرد ایــن دو 
کامــل پیــاده نشــده اســت، هزینه هــای  کــره جنوبــی هنــوز بــه طــور  گیــر  ح مســتمری فرا ک طــر کشــور اســت. از آنجایــی  کــی از شــکاف فزاینــدۀ بیــن ایــن دو  گذشــته حا تایــوان و در اواخــر دهــۀ 

کشــورهای OECD  اســت(.  کمتریــن میــزان در بیــن  کــه   GDP کشــور، ســطح نســبتًا پایینــی را نشــان می دهــد )1.4 درصــد از مســتمری ایــن 
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شکل 5: شبکه های حمایتی بر مبنای داده های اشتراک عضویت برای تایوان، 2005

در حالیکه مورد کرة سیاست اجتماعی انجام دادند.  توسعةاستراتژیک و ایدئولوژیک خودشان را در ارتباط با 
کند، مورد تایوان تأیید می قدرت-منبع در زمینة سوسیال دموکرات قدیمی راحلِ راهاعتبار و صحت جنوبی 

 کند. تر در مورد آرژانتین مطرح کردم، تصدیق میرا که پیش« گسیختگیسیاست از هم»

 
 2005های اشتراک عضویت برای تایوان، های حمایتی بر مبنای داده: شبکه5شکل 

ضعیفِ حوزة  شدگیحکانسجام و عبارتست از مدنی تایوان  یهاحوزهپذیری ارتباطنخستین وجه مشخصة 
 3جدول . ندشد تقویتپذیری در طول زمان به نوعی عد این ارتباطهر دو بُ، حتی اگر 1995رسمی در سال 

کمترین میزانِ انسجام درونیِ بخش  از بین چهار کشور مورد مطالعه، تایوان 1995 سال دهد که درنشان می
 های تایوانداشته است، اما طیِ یک دورة ده ساله، احزاب و اتحادیهها و هم در احزاب را رسمی هم در اتحادیه

رون سازمانی خود در دبه سرعت پیوندهای میان اند،مانده جدا غیررسمی مدنی حوزة از همچنان حالیکه در
ها دارند محسوسی با اتحادیه پیوندهایدهد که احزاب در تایوان نشان می 5شکل بخش رسمی را تقویت کردند. 

گسیخته در سیاست تایوان را هممظهر انسجام ازهای مدنی غیررسمی مرتبط هستند. سختی با دیگر انجمنبهاما 

نخســتین وجــه مشــخصۀ ارتباط پذیــری حوزه هــای مدنــی تایــوان عبارتســت از انســجام و حک شــدگی ضعیــِف حــوزۀ رســمی در ســال 1995، 
کــه در ســال 1995 از بیــن چهــار کشــور  گــر هــر دو ُبعــد ایــن ارتباط پذیــری در طــول زمــان بــه نوعــی تقویــت شــدند. جــدول 3 نشــان می دهــد  حتــی ا
مــورد مطالعــه، تایــوان کمتریــن میــزاِن انســجام درونــِی بخــش رســمی هــم در اتحادیه هــا و هــم در احــزاب را داشــته اســت، امــا طــِی یــک دورۀ ده 
ســاله، احــزاب و اتحادیه هــای تایــوان در حالیکــه همچنــان از حــوزۀ مدنــی غیررســمی جــدا مانده انــد، بــه ســرعت پیوندهــای میان ســازمانی خــود 
کــه احــزاب در تایــوان پیوندهــای محسوســی بــا اتحادیه هــا دارنــد امــا به ســختی  در درون بخــش رســمی را تقویــت کردنــد. شــکل 5 نشــان می دهــد 
کــم  بــا دیگــر انجمن هــای مدنــی غیررســمی مرتبــط هســتند. مظهــر انســجام ازهم گســیخته در سیاســت تایــوان را می تــوان در دگرگونــی حــزب حا
کــه ایــن حــزب از نیرویــی محافظــه کار و ضــد رفــاه اجتماعــی بــه حزبــی  ایــن کشــور، یعنــی حــزب KMT در اواســط دهــۀ 1990 شــاهد بــود، وقتــی 
میانــه رو و حامــی رفــاه اجتماعــی بــدل شــد1. حــزب  KMT بــا چالش هــای انتخاباتــی فزاینــده ای از جانــب حــزب مخالــف خــود )DPP( مواجــه بــود؛ 
کــه خواهــاِن سیاســت های بلندپروازانــۀ مراقبت هــای  حــزب DPP از طــرف ائتالفــی بیــن آن دســته از گروه هــای جامعــۀ مدنــی حمایــت می شــد2 
 KMT گیــِر بهداشــت و ســالمت، مســتمری و درآمــد تضمین شــده و عمدتــًا مبتنــی بــر اعطــای مســتقیم پــول نقــد بودنــد. در چنیــن شــرایطی حــزب فرا
ســرانجام بــه ســمت اصالحــات پیشــروانه ای در سیاســت های اجتماعــی ســوق یافــت و در ســال 1995 بیمــۀ ســالمت ملــی و در ســال 1999 بیمــۀ 
بیــکاری بــرای تمــام کارگــران را اجــرا نمــود، هرچنــد این هــا را بــه عنــوان اقداماتــی پیشــگیرانه و دقیقــًا قبــل از انتخابــات قانونــِی ســال های 1996 
کــه پایگاه هــای ســنتی حــزب KMT بــه شــمار  و 2000 انجــام داد. همچنیــن وقتــی حــزب DPP پایگاهــی انتخاباتــی خــود را بــه مناطــق روســتایی 

کنیــد بــه جــدول 4(. بــا ایــن حــال  کنــد )نــگاه  کمیــت بلندمــدت 50 ســاله اش نتوانســته بــود پایگاه هــای ســازمانی اش را در بیــن جامعــۀ مدنــی مردمــی ایجــاد  1.   حــزب KMT بــه رغــم حا
کــه اغلــب از مقــررات سیاســت اجتماعــی در برابــر منافــع حامیــان ســنتی خــود از  ایــن حک شــدگی ضعیــف همچنیــن ســبب شــد ایــن حــزب بــه ســرعت بــه جزبــی میانــه رو تبدیــل شــود 

ــرد.  ــان حمایــت می ک کارفرمای جملــه 
2.   وونگ، 2004.
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کــرد1، جنــاح اصلــِی حــزب KMT در پاســخ بــه  می رفتنــد، بســط داد و مســتمری های ســالمندی را بــه عنــوان اولویــت برنامه هــای اصلــی اش معرفــی 
ایــن چالــش انتخاباتــی، مصمــم شــد بــه همــان نســبت از اصالحاتــی ریشــه ای در جهــت رفــاه اجتماعــی حمایــت کنــد. 

در حالیکــه انقــالب تایوانــی در زمینــۀ رفــاه اجتماعــی )بیمــۀ بیــکاری و مراقبت هــای بهداشــت و ســالمت( توســط دولــت محافظــه کار صــورت 
گرفــت یــا )در مــورد مســتمری ها( دولــت اصالح طلــِب ضعیــف و مجلــِس محافظــه کاِر قــوی در تایــوان بــه راه حلــی مصالحــه ای بیــن خودشــان 
ــِب وقــت  ــی را آن دســته از سیاســت گذاران اصالح طل ــر و اصل گی ــًا تمــام سیاســت های اجتماعــِی فرا ــی تقریب ــره جنوب ک ــل در  دســت یافتنــد، در مقاب
کــه بــا »ائتالف هــای حمایتــی«2 نیرومنــدی متشــکل از گروه هــای جامعــۀ مدنــِی حامــی سیاســت های رفاهــی، هم پیمــان بودنــد3.  معرفــی کردنــد 
کــره جنوبــی دقیقــًا همزمــان بــود بــا زوال سیاســت های مــورِد اختــالف آن هــا و رشــد انســجام  رشــد نیروهــاِی حامــِی رفــاه اجتماعــی در جامعــۀ مدنــِی 
گــون در دهــۀ 1980 و  گونا کارگــری و جنبش هــای اجتماعــِی  و حک شــدگی حــوزۀ نهــادی رســمی. بعــد از غلیــاِن دموکراتیزاســیون، اعتراضــات 
کــه ســریعًا ســازمان ها و دســتورالعمل های  کــرد  کــره جنوبــی در اواســط دهــۀ 1990 بــه ایــن ســمت ســوق پیــدا  اوایــل دهــۀ 1990، اقدامــات حمایتــِی 
جنبش هــا را رســمی و نهادینــه کننــد. هــم اتحادیه هــا و هــم احــزاب سیاســی بــا ســقوط شــدید تعــداد اعضایشــان مواجــه شــدند امــا همزمــان رهبــراِن 
ــا دیگــر عامــالن اصلــی در حوزه هــای مدنــی رســمی و غیررســمی پیوندهــای نزدیکــی برقــرار  ــد ب کلیــدِی اینگونــه ســازمان های رســمی تــالش کردن
کننــد. در جــدول 2، میــزان عضویــِت بخــش رســمی بــه طــور قابــل مالحظــه ای کاهــش یافتــه اســت4 امــا در جــدول 3، رهبــران احــزاب و رهبــران 
ــِی  ــا ســازمان های مدن ــرای احــزاب( و ب ــه 1 ب ــرای اتحادیه هــا و از 0.23 ب ــه 0.83 ب اتحادیه هــا پیوندهایشــان را در درون بخــش رســمی )از 0.25 ب
ج از بخــش رســمی )از 1.13 بــه 2 بــرای اتحادیه هــا و از 1 بــه 2.08 بــرای احــزاب( تــا حــد چشــمگیری افزایــش داده انــد. همانطــور کــه  غیررســمیِ  خــار
ک عضویت هــا افزایــش دادنــد و  شــکل 6 نشــان می دهــد، احــزاب و اتحادیه هــا ســهم خــود از منابــع نیــروی انســانی را از طریــق پیوندهــای اشــترا
کــره جنوبــی هــم در  نیــز ارتباطــات نزدیک تــری بــا ســازمان های مدنــی غیررســمی در ســطح اجتماعــات مردمــی برقــرار کردنــد5. در طــول یــک دهــه 

کــه در ســال 1995 در صــدر چهــار کشــور مــورد مطالعــه قــرار داشــت، جلــو زد.  انســجام و هــم در حک شــدگی بخــش رســمی از برزیــل 

1.   ِفل، 2005.
ِکیوون، 2003؛ ساباتیرر، 1988.    .2

گیــر بهداشــتی  گروه هــای جامعــۀ مدنــی جلــو زد و اصاحــات مراقبت هــای فرا 3.   بــرای مثــال در حالیکــه در تایــوان، سیاســت گذاران حــزب KMT از دیگــر حــزب رقیبــش )DPP( و دیگــر 
ــره  ک کامــل تنــش و مذا ــره جنوبــی اصاحــات مراقبت هــای بهداشــت و ســامت ملــی در ســال 1999  نتیجــۀ یــک دهــۀ  ک ــه ســرانجام رســاند )وونــگ، 2004(، در  ــرد و ب ک و ســامت را آغــاز 
کــرده بودنــد. هــم  گروه هــای روســتایی علیــه ســاختارهای نهــادی و مزایــای نابرابــر در ســال 1988 تظاهــرات  کارگــران، ســرمایه داران، احــزاب و نیروهــای اجتماعــی مرتبــط بــود، حتــی  بیــن 
ــرای اصاحــات مراقبت هــای بهداشــت و ســامت(  کــه شــامل 77 ســازمان می شــدند )مجمــع همبســتگی ب گروه هــای جامعــۀ مدنــی  کارگــری ملــی و هــم  کنفدراســیون های روســتایی و 
گیــر و واحــد قــرار داده بودنــد؛در پاســخ بــه  نخســتین هــدف خــود را اصــاح ســاختارهای بنگاهــی چنــد بخشــی بــرای نهادهــای مراقبــت بهداشــت و ســامت و تغییــر آن بــه یــک ســاختار فرا

ایــن فشــار اجتماعــی، دو حــزب متفق القــول شــدند و ایــن الیحــه را در اواســط بحــران مالــی 1997 بــه تصویــب رســاندند. 
4.    یــک منتقــد از تأثیــر ســطح ابتدایــی عضویت هــا در نهادهــای مدنــی بــر دولت هــای رفــاه تعجــب می کنــد. بــا ایــن حــال ســطح و تغییــر ایــن عضویت هــا در جــدول 2 چنــدان بــه توضیــح 
کــره  کمــک نمی کنــد. آن هــا صرفــًا نشــان دهندۀ میــزان بــاالی ســهم ســرمایۀ اجتماعــی در برزیــل و تفاوت هــای انــدک آن بیــن آرژانتیــن،  کشــور  تفاوت هــای دولت هــای رفــاه در ایــن چهــار 
کشــور  کــدام از ایــن ســه  کمــی باالتــر اســت امــا در هــر  کشــور دیگــر  کــره جنوبــی )به ویــژه در ســهم ســرمایۀ اجتماعــی 2( نســبت بــه دو  جنوبــی و تایــوان هســتند. ســهم ســرمایۀ اجتماعــی 
کشــور  ک عضویت هــای میان بخشــی اســت، در طــول زمــان و بــرای هــر ســه  کــه حاصــل اشــترا تغییــرات تدریجــی اندکــی را شــاهد هســتیم. برخــاف ثبــات در ســهم عضویــت، حک شــدگی ای 
کــه در طــول دورۀ نهادینه ســازی حوزه هــای حمایتــی جهت یابی هــای  کــره جنوبــی  کــه نشــاندهنده تغییــرات قابــل توجــه در دولت هــای رفاهــی آن هاســت. مــورد  بســیار متفــاوت اســت، 
ک عضویــت نشــان می دهــد، اهمیــت »رویکــرد رابطــه ای یــا نســبتی« را در مقایســه بــا رویکــرد مرســوِم » ســهم محور« برجســته  متفاوتــی را در مــورد ســهم عضویــت و پیوندهــای اشــترا

می کنــد. 
کــره جنوبــی در مقایســه بــا تایــوان،  بــه وضــوح ارتباطــات وثیقــی  کمتــر قابــل بیــان هســتند امــا احــزاب و اتحادیه هــا در  5.   در اینجــا در مقایســه بــا تضــاد بیــن برزیــل و آرژانتیــن، تفاوت هــا 

بــا یکدیگــر و نیــز بــا دیگــر انجمن هــای مدنــی غیررســمی دارنــد.  
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شکل 6: شبکه های حمایتی بر مبنای داده های اشتراک عضویت برای کره جنوبی، 2005

 
 2005 کره جنوبی، برای عضویت اشتراک هایداده مبنای بر حمایتی هایشبکه: 6 شکل

( MLSGشدة دولتی که به عنوان تضمین حداقل استاندارد زندگی )ویژه معرفیِ طرح درآمد پایة تضمینبه
آن را های رفاهی است که جامعة مدنی شود، نمونة خوبی برای آن دسته از اصالحات در سیاستشناخته می

 اینکه تنها نوعی حمایتِ غیراجباری از افراد نیازمند باشد، . این طرح به جایکرد و محرکی برای آن شدمطرح 
شدة مطرح شدن مسئلة درآمد تضمین درمورد تصریح قرار گرفته است. به عنوان نوعی حق اساسیِ شهروندی 

اتحاد مردم برای »گروهِ های جامعة مدنی، ملی در طول دوران و پس از دورانِ بحران مالی، از بین گروه
 26متشکل از « حمایتیائتالف »یک این گروه کننده داشت. شی تعیینقن( PSPD« )دموکراسی مشارکتی

ائتالف شهروندان برای عدالت »(، KFTU« )کُره های کارگریاتحادیه فدراسیون» تأثیرگذار اعم از انجمن مدنیِ 
طلبِ ( شکل داد و سپس بر روی هم حزب اصالحKWAU« )های زنان کُرهاتحادیة انجمن»( و CCEJ« )اقتصادی

. یک 66را بپذیرند« حداقل استاندارد ملی برای زندگی»کار مخالف فشار وارد کرد تا حاکم و هم حزب محافظه
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کــه بــه عنــوان تضمیــن حداقــل اســتاندارد زندگــی )MLSG( شــناخته می شــود، نمونــۀ  ح درآمــد پایــۀ تضمین شــدۀ دولتــی  به ویــژه معرفــِی طــر
ح بــه جــای  ح کــرد و محرکــی بــرای آن شــد. ایــن طــر خوبــی بــرای آن دســته از اصالحــات در سیاســت های رفاهــی اســت کــه جامعــۀ مدنــی آن را مطــر
ح  اینکــه تنهــا نوعــی حمایــِت غیراجبــاری از افــراد نیازمنــد باشــد، بــه عنــوان نوعــی حــق اساســِی شــهروندی مــورد تصریــح قــرار گرفتــه اســت. در مطــر
گــروِه »اتحــاد مــردم بــرای  شــدن مســئلۀ درآمــد تضمین شــدۀ ملــی در طــول دوران و پــس از دوراِن بحــران مالــی، از بیــن گروه هــای جامعــۀ مدنــی، 
ــِی تأثیرگــذار اعــم از  گــروه یــک »ائتــالف حمایتــی« متشــکل از 26 انجمــن مدن دموکراســی مشــارکتی« )PSPD( نقشــی تعیین کننــده داشــت. ایــن 
ُکــره«  ُکــره« )KFTU(، »ائتــالف شــهروندان بــرای عدالــت اقتصــادی« )CCEJ( و »اتحادیــۀ انجمن هــای زنــان  »فدراســیون اتحادیه هــای کارگــری 
کــرد تــا »حداقــل اســتاندارد ملــی  کــم و هــم حــزب محافظــه کار مخالــف فشــار وارد  )KWAU( شــکل داد و ســپس بــر روی هــم حــزب اصالح طلــِب حا
کــه  کــه توســط PSPD شــکل گرفــت و دیگــر گروه هــای فشــار ایــن بــود  بــرای زندگــی« را بپذیرنــد1. یــک وجــه تمایــز مهــم بیــن آن ائتــالف حمایتــی 
کــم، بلکــه همچنیــن در بوروکراســی دولتــی و حــزب محافظــه کاِر مخالــف، متحدانــی داشــت. ایــن ائتــالف دادخواســتی  اولــی نه تنهــا در حــزب حا
کــه آن را بــا نماینــده ای از حــزب محافظــه کاِر مخالــف متحــد می کــرد، و از ســوی دیگــر فشــار را بــر روی متحدانــش در حــزب  کــرد  ح  قانونــی را مطــر
ــور  ــون مذک ــه قان ــد از اینک ــت. بع ــزب برافروخ ــن آن دو ح ــت را بی ــش رقاب ــب آت ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــظ می نم ــی حف ــون فعل ــب قان ــرای تصوی ــم ب ک حا
ــا  ــت آن ب ــرای مطابق ــت ب ــف در دول ــای مختل ــود وزارتخانه ه ــب ب ــال تصوی ــی در ح ــع مل ــِی مجم ــۀ دائم ــق کمیت ــه از طری ــد، در حالیک ــنهاد ش پیش
قوانیــن اجرایــی بررســی های دقیــق و مباحثــات شــدیدی روی آن انجــام می دادنــد، در طــول تمــام مراحــل فراینــد قانون گــذاری و اجــرا، ائتــالف 

مذکــور بــه نقــش مهــم خــود بــرای حفــظ روح و محتــوای اصلــی قوانیــن ادامــه داد2. 

کیوون، 2008، 232.  کیم و     .1
کــره  گروه هــای حرفــه ای )ماننــد وکا، پزشــکان، و اســتادان دانشــگاه( در  کــه حامــی رفــاه اجتماعــی هســتند بیــن تکنوکرات هــای سیاســت گذار و  2.   پیدایــش اخیــِر ائتاف هــای قدرتمنــدی 

گیــر، بازتــاِب افزایــش قــدرِت انســجام و حک شــدگی ســازمان های بخــش رســمی اســت.  گفتمــان سیاســت های رفاهــی فرا جنوبــی و مشــارکت فعــال احــزاب سیاســی در 
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کــه می تــوان بــرای تفــاوت فرایندهــای تجهیــز و ترکیــب سیاســت های اجتماعــی بیــن ایــن دو کشــور مثــال زد، سیاســت های  گویاتریــن نمونــه ای 
کــه بــه ســختی می تــوان آن هــا  مســتمری های ســالمندی اســت. ایــن سیاســت ها در تایــوان اساســًا دربردارنــدۀ ســه دســتگاه فرعــی متفــاوت اســت 
ــترکان  ــرای مش ــر ب ــتگاه دیگ ــی، دس ــی و دولت ــش عموم ــدان بخ ــرای کارمن ــتگاه ب ــک دس ــد: ی ــتمری ها نامی ــرای مس ــجم ب ــی منس ح مل ــر ــک ط را ی
کثــرًا بیکارانــی هســتند  کــه ا کــه ســابقۀ بیمــه ندارنــد،  مؤسســات قانونــِی بیمه هــای کاری از پیــش موجــود، و آخریــن دســتگاه بــرای دیگــر افــرادی 
کــه خوداشــتغالی دارنــد1. بــا توجــه بــه  کار را رهــا کرده انــد و در نهایــت کســانی هســتند  کــردن  کــه دنبــال کار می گردنــد، یــا جســتجو بــرای پیــدا 
کارا در زمینــۀ تجمیــع خطــرات و  اینکــه تایــوان بخــش عمومــی بزرگــی دارد، ایــن سیســتم نامنســجِم اعطــای مســتمری کمتــر می توانــد تأثیراتــی 
بازتوزیــع آن هــا داشــته باشــد. ایــن ســاختار نامنســجم بــه »ســطوح نابرابــری از مزایــا بــرای بخش هــای مختلــف جمعیــت« می انجامــد2. ســاختار 
مذکــور محصــول مصالحــه ای سیاســی بیــن دولــِت برآمــده از »حــزب دموکراتیــک پیشــرو« )DPP( و مجلــِس تحــت اســتیالی حــزب KMT بــود. از 
ح اعطــای کمک هــای شــبه نقدی بــه افــراِد بــدون ســابقۀ بیمــه در بخــش غیررســمی بــود، می خواســت  کــه ازمخالفــان طــر  KMT یــک ســو حــزب
ح  بلندمــدت فعلــِی حــزب DPP )مســتمری ســالمندی( را تأییــد کنــد، نــه بــه عنــوان یــک نیــروی ضــد رفاهــی شــناخته شــود. از ســوی دیگــر  نــه طــر
کارگــر و طبقــۀ متوســط را شــامل می شــد، و نیــز بــا مخالفــت شــدیِد حامیــاِن مالــِی اصلــی اش  کــه طبقــۀ  بــدون حمایــت قدرتمنــد جمعــۀ مدنــی 
گیــرش در  ح بدیــع و فرا کــه برآمــده از حــزب DPP بــود، ظرفیــت الزم را بــرای بــه تصویــب رســاندن طــر )کســب وکارهای کوچــک(، دولــِت وقــت 
ح مســتمری در نهایــت بــه اینجــا رســیدند کــه در یــک فــرم نامنســجمی  مجلــِس رقیــب خــود نداشــت. اینگونــه اســت کــه آن ســه رکــن متفــاوت در طــر
ح کامــاًل متفــاوِت حــزب KMT در زمینــۀ رفــاه اجتماعــی، برمبنــای وظایفشــان نشــان  کنــار هــم قــرار گیرنــد. دو طــر تحــت نــام »مســتمری ملــی« در 

کتیک هــای انتخاباتــی می چرخــد.  کــه جهت گیــری سیاســت های ایــن حــزب تمامــًا بــر محــور ضرورت هــا و تا می دهنــد 
کــه مؤلفه هــای قدرتمنــدی بــرای انتقــال  کــره جنوبــی برنامــۀ مســتمری ســالمندی بــه عنــوان طرحــی تک ُرکنــی معرفــی شــد  بــا ایــن حــال در 
بازتوزیعانــۀ درآمــد از کارمنــدان شــرکت های بخــش رســمی بــه شــهروندان بیــکار یــا خوداشــتغال در بخش هــای غیررســمِی روســتایی و شــهری 
ــی  ــام بازتوزیع ــن نظ ــا ای کار ب ــدای  ــط در ابت ــۀ متوس ــِی )NGO( طبق ــازمان های غیردولت ــری و س ــای کارگ ــی از اتحادیه ه ــی بخش های ــت. حت داش
ِح تک رکنــِی پیشــرو را بــا حمایــت  کــه به تازگــی انتخابــات را بــرده بــود، توانســت ایــن طــر تک رکنــی قویــًا مخالفــت کردنــد، امــا دولــت اصالح طلبــی 

ــد.  ــرا کن ــی اج ــۀ مدن ــای جامع ــا و گروه ه ــرو در اتحادیه ه ــی پیش ــوِی عوامل ق
در تایــوان هــر دو حــزب اصلــی یعنــی KMT  و  و DPP، گرایــش شــدیدی بــه توســعۀ رژیــم سیاســت اجتماعــی نشــان داده انــد. رقابــت دو جانبــۀ آن هــا 
کــه حــزب DPP بــرای مقابلــه بــا خریــد رأی مــردم توســط حــزب KMT 3، برنامه هــای بلندپروازانــه ای بــرای انتقــال  کــرد  در بــدو امــر از آنجــا شــروع 
کــه بعدهــا ابتــکارات اصالحاتــی پیشــگیرانۀ KMT رقیبــی بــرای آن هــا شــد. بــا ایــن حــال دو حــزب مذکــور بــه دلیــل  کــرد  پــول نقــد بــه مــردم طراحــی 
ــا اعضــای حــزب خودشــان و نیــز نیروهــای اجتماعــی و گروه هــای ذی نفــع  جدایی شــان از جامعــۀ مدنــی گســترده تر، ظرفیــت کافــی را نداشــتند ت
ح هــای رفــاه اجتماعــی در تایــوان  متفــاوت را ترغیــب و هماهنــگ کننــد تــا حــول یــک نظــام تک رکنــی بســیج شــوند. در نتیجــه بخــش بزرگــی از طر
کــه می توانســت بخش هــای  گیــر  گروه هــای خــاص بــود، نــه برنامه هایــی جامــع و فرا دربردارنــدۀ برنامه هــای اعطــای مســتقیم پــول نقــد بــه 
ح منســجم بازتوزیعــی قــرار دهــد. بنابرایــن هزینه هــای اجتماعــی بــه ســرعت افزایــش یافــت امــا نظام هــای  متفاوتــی از جمعیــت را تحــت یــک طــر

کلیــدی در حــوزۀ بیمــه نامنســجم و از هــم گســیخته باقــی مانــد. 

خ  خ مشــارکت فــرد بیمه شــده )60 درصــد( بــا نــر کارفرمایــان نــدارد؛ نــر گونــه همــکاری از ســوی   بــرای افــراد بــدون ســابقۀ بیمــه اضافــه شــده اســت، نیــازی بــه هیــچ 
ً
کــه جدیــدا 1.   مــوردی 

مشــارکت حمایتــی دولــت )40 درصــد( ترکیــب می شــود. 
2.   رامش، 2004، 14.

3.   فل، 2005.
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انسجاِم تؤام با حک شدگی در برابر انسجام از هم گسیخته

در ایــن بخــش مــن فراتــر از مقایســه بیــن مناطــق مختلــف مــی روم. مــن نمونه هــای آرژانتیــن و تایــوان را بــه عنــوان نمونه هایــی بــرای انســجام از 
کــره جنوبــی را بــه عنــوان انســجام تــؤام بــا حک شــدگی طبقه بنــدی می کنــم. در ایــن طبقه بنــدی در میــان  هــم گســیخته و نمونه هــای برزیــل و 
ــۀ ســطوح مختلــف انســجام و  ــر پای ــج متفــاوت سیاســت های رفاهــی را ب کــه نتای ــی تنظیــم می کنــم  ــِی عّل ــًا یــک نمــودار درخت مناطــق، مــن ابتدائ
زمینه بنــدی و حمایت هــا و جانبداری هــای دولت هــای وقــت نشــان می دهــد )شــکل 7(. ســپس بــر جایــگاه ســاختاری اتحادیه هــای کارگــری 
در اجتماعــات حمایتــی و دســتاوردهای آن هــا بــرای سیاســت های رفــاه برحســب تغییــرات تدریجــی متغیرهــای مســتقل و وابســته تمرکــز می کنــم 

)نــگاه کنیــد بــه شــکل 8 و جــدول 5(.  

شکل 7: انسجام از هم گسیخته، انسجاِم تؤام با حک شدگی و ترجیحات رهبران حمایت گر برای دولت های رفاه

 از هم گسیختهدر برابر انسجام  شدگیتؤام با حک انسجامِ

های آرژانتین و تایوان را به عنوان من نمونه. روممیدر این بخش من فراتر از مقایسه بین مناطق مختلف 
 شدگیتؤام با حکهای برزیل و کره جنوبی را به عنوان انسجام و نمونه از هم گسیختههایی برای انسجام نمونه
کنم که علّی تنظیم می درختیِ بندی در میان مناطق، من ابتدائاً یک نمودارطبقهدر این کنم. می بندیطبقه

های ها و جانبداریبندی و حمایتسطوح مختلف انسجام و زمینهبر پایة را  یههای رفاسیاستنتایج متفاوت 
اجتماعات حمایتی و های کارگری در سپس بر جایگاه ساختاری اتحادیه(. 7)شکل  دهدنشان میهای وقت دولت
کنم می متغیرهای مستقل و وابسته تمرکزتدریجی سب تغییرات حهای رفاه برها برای سیاستوردهای آنادست

  (. 5و جدول  8 شکل)نگاه کنید به 

 
 های رفاهگر برای دولتو ترجیحات رهبران حمایت شدگیتؤام با حک : انسجام از هم گسیخته، انسجام7ِشکل 

علّی و  سیرهایخطاصلی و یک متغیر اضافی )تصدی جانبدارانه(  تبیینیبا استفاده از دو عامل   7شکل 
درحال  های رفاه این چهار کشورِ های عمومی در دولتهمچنین نتایج مربوط به انبساط یا انقباض در هزینه

از جانب دموکراتیزاسیون و تحت فشارهایی قرار داشتند که  در بدو امر همة این کشورهادهد. توسعه را نشان می
رقابت سیاسی شدید )بعد از گذار به دموکراسی( های مالی متعدد و بحرانآمد. سازی به وجود میجهانی

کرد؛ با این حال کشورهای فشارهای مشابهی به نخبگان و رهبران احزاب سیاسی رسمی در این کشورها وارد می

شــکل 7  بــا اســتفاده از دو عامــل تبیینــی اصلــی و یــک متغیــر اضافــی )تصــدی جانبدارانــه( خط ســیرهای عّلــی و همچنیــن نتایــج مربــوط بــه انبســاط 
یــا انقبــاض در هزینه هــای عمومــی در دولت هــای رفــاه ایــن چهــار کشــوِر درحــال توســعه را نشــان می دهــد. همــۀ ایــن کشــورها در بــدو امــر تحــت 
کــه از جانــب دموکراتیزاســیون و جهانی ســازی بــه وجــود می آمــد. بحران هــای مالــی متعــدد و رقابــت سیاســی شــدید )بعــد  فشــارهایی قــرار داشــتند 
گــذار بــه دموکراســی( فشــارهای مشــابهی بــه نخبــگان و رهبــران احــزاب سیاســی رســمی در ایــن کشــورها وارد می کــرد؛ بــا ایــن حــال کشــورهای  از 
کــه بنــا بــه الگوهــای مختلف شــان از پیوندهــای ســازمانی تعییــن می شــد، مســیرهای متفاوتــی را پــی  مذکــور، بســته بــه ظرفیــت ســازمانی خــود 

گرفتنــد. 
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شکل 8: انسجام اتحادیه درون بخش رسمی و حک شدگی آن در حوزۀ مدنی غیررسمی در چهار کشور، 1995 تا 2005

 شد،تعیین می از پیوندهای سازمانی شانالگوهای مختلف به بناخود که  یسازمانه ظرفیت ، بسته بمذکور
 مسیرهای متفاوتی را پی گرفتند. 

 
 2005تا  1995در حوزة مدنی غیررسمی در چهار کشور،  آن شدگیحک: انسجام اتحادیه درون بخش رسمی و 8شکل 

 متصدیان حمایت و شدگیحک از نظر صرف پایین باشد،کنم وقتی سطح انسجام در بُعد نظری، من گمان می
بنابراین هیچ اقدامی اندک خواهد بود.  ایهای اصالحی ریشهپروژه بُردبرای پیش نیز یسازمانانیم ظرفیت ،امر

توان انتظار می ،شدگیحکبا این حال بسته به سطح . 71علّی صورت نخواهد گرفت سیرِخطبرای تداوم آن 
نیز خوبی در زمینة رشد و  رکوردهایطلبی که های اصالحدولتمنجر شود. انسجام قوی به نتایج متفاوتی  داشت

های انبساطیِ الزم در ، برنامهشدگیحکاند، با سطوح باالیی از انسجام و به ارث بردهرا ایِ پایداری شرایط بودجه
ها یک بحران حتی در مواقعی که این دولت جهت دولت رفاهی فراگیر )کره جنوبی( را آغاز خواهند کرد.

رفاه از پیش  دولتتوانند نمیها قبلی به ارث برده باشند، آن میرژاقتصادی )در زمینة بودجه، ارز یا بدهی( را از 
روی راست مانند گرا یا میانهحتی یک دولت راستموجود را انقباضی کنند، همانطور که در برزیل اتفاق افتاد. 

هایی منسجم در بخش ازمانبا سنیز وقتی  ( 2002-1995( یا رژیم کاردوسو در برزیل )2008ر کره )رژیم لی د

                                                           
تر استبدادی( که بر مسند قدرت اند، یک حزب دست راستی )پیشهای رسمی و غیررسمی هنوز به خوبی توسعه نیافتهدر کشورهایی با دموکراسی محدود که سازمان   71

های اجتماعی برخوردار باشد، همانطور که اصالحات حزب نهادنِ اصالحات سیاست انیبنانی در بخش رسمی، از خودمختاریِ الزم برای تواند حتی بدون متحداست می
KMT  دهد. نشان می 1995های بهداشت و سالمت در سال در زمینة مراقبت 

در ُبعــد نظــری، مــن گمــان می کنــم وقتــی ســطح انســجام پاییــن باشــد، صــرف نظــر از حک شــدگی و حمایــت متصدیــان امــر، ظرفیــت میان ســازمانی 
نیــز بــرای پیش ُبــرد پروژه هــای اصالحــی ریشــه ای انــدک خواهــد بــود. بنابرایــن هیــچ اقدامــی بــرای تــداوم آن خط ســیِر عّلــی صــورت نخواهــد 
گرفــت1. بــا ایــن حــال بســته بــه ســطح حک شــدگی، می تــوان انتظــار داشــت انســجام قــوی بــه نتایــج متفاوتــی منجــر شــود. دولت هــای اصالح طلبــی 
کــه رکوردهــای خوبــی در زمینــۀ رشــد و نیــز شــرایط بودجــه اِی پایــداری را بــه ارث برده انــد، بــا ســطوح باالیــی از انســجام و حک شــدگی، برنامه هــای 
کــه ایــن دولت هــا یــک بحــران اقتصــادی )در  کــرد. حتــی در مواقعــی  گیــر )کــره جنوبــی( را آغــاز خواهنــد  انبســاطِی الزم در جهــت دولــت رفاهــی فرا
کــه  زمینــۀ بودجــه، ارز یــا بدهــی( را از رژیــم قبلــی بــه ارث بــرده باشــند، آن هــا نمی تواننــد دولــت رفــاه از پیــش موجــود را انقباضــی کننــد، همانطــور 
در برزیــل اتفــاق افتــاد. حتــی یــک دولــت راســت گرا یــا میانــه روی راســت ماننــد رژیــم لــی در کــره )2008( یــا رژیــم کاردوســو در برزیــل )2002-1995(  
کــه از حمایت هــای انجمن هــای مدنــی برخوردارنــد، احاطــه می شــوند، قــادر نخواهنــد بــود  نیــز وقتــی بــا ســازمان هایی منســجم در بخــش رســمی 

کــرد.   کــه برنامه هــای رفاهــی ســخاوتمندانۀ جدیــدی هــم طراحــی نخواهنــد  برنامه هــای اصالحــات ریشــه ای نئولیبرالــی را پیــاده کننــد، هرچنــد 

کــه بــر مســند قــدرت  کــه ســازمان های رســمی و غیررســمی هنــوز بــه خوبــی توســعه نیافته انــد، یــک حــزب دســت راســتی )پیش تــر اســتبدادی(  کشــورهایی بــا دموکراســی محــدود  1.    در 
کــه اصاحــات حــزب  اســت می توانــد حتــی بــدون متحدانــی در بخــش رســمی، از خودمختــارِی الزم بــرای بنیــان نهــادِن اصاحــات سیاســت های اجتماعــی برخــوردار باشــد، همانطــور 

KMT  در زمینــۀ مراقبت هــای بهداشــت و ســامت در ســال 1995 نشــان می دهــد. 

شبکه های حمایتی و دولت های رفاه در آرژانتین، برزیل، کره جنوبی و تایوان 32



جدول 5- تغییرات تدریجی انسجام، حک شدگی و دولت های رفاه

تغییر در حک شدگی تغییر در انسجام اتحادیهکشور
اتحادیه

تغییر در نسبت
انسجام/حک شدگی

تغییر در دولت رفاه 
)مستمری(

تغییرات غیرقابل انتظار در 
دولت های رفاه

آرژانتین
بلهانقباض ریشه ایبه شدت مثبتبه شدت منفیکم

-0.1-0.800.58

برزیل
خیرتعدیل مالیماندکی منفیاندکی منفیاندکی منفی

-0.20-0.11-0.11

کره جنوبی
انبساطاندکی مثبتبه شدت مثبتبه شدت مثبت

گیر( خیر)فرا

0.580.870.20

تایوان
به شدت مثبتاندکی مثبتاندکی مثبت

انبساط
)بر مبنای انتقال پول نقد، 

چند پاره(
بله

0.380.130.50

تغییــرات تدریجــی انســجام و حک شــدگی در شــکل 8 و جــدول 5 بــه اعتبــار ایــن ســناریو می افزایــد. بــر اســاس شــکل 8، گرچــه برزیــل نمونــه ای 
اســت کــه انســجاِم حک شــدگی دارد کــه در طــول زمــان تغییــرات چندانــی در زمینــۀ انســجام یــا حک شــدگی اش بــه وجــود نیامــده اســت، امــا در کــره 
جنوبــی حرکــِت رو بــه پیــِش اتحادیه هــای کارگــری در هــر دو ُبعــد و بــه ســمت شــکل دیگــری از انســجاِم تــؤام بــا حک شــدگی، چشــمگیر اســت. در 
گــر همانطــور کــه در مــورد برزیــل دیدیــم، تغییــرات انــدک )یــا نســبتًا منفــی( عمــاًل بــه تغییراتــی بــزرگ در سیاســت اجتماعــی منجر نمی شــوند،  نتیجــه ا
ح هــای بــزرگ سیاســت اجتماعــی می انجامــد )نــگاه کنیــد بــه جــدول 5(1. مــن  گیــری در طر کــره جنوبــی تغییراتــی مثبــت و قــوی بــه توســعۀ فرا در 
ایــن جهت گیری هــای تدریجــی را نــه تنهــا بــه عنــوان پیوســتگی بیشــتر اتحادیه هــا بــا سیاســت سوســیال دموکراتیــک، بلکــه همچنیــن بــه عنــوان 
کشــور اعتمــاد سیاســی قــوی بــر پایــۀ  مشــارکت بیشــتر اتحادیه هــا در همبســتگی غیررســمی اجتماع محــور مفهوم پــردازی می کنــم. در ایــن دو 

پیوندهــای قــوی اتحادیه هــا بــا انجمن هــای بخــش رســمی، عمیقــًا در حیــات مدنــی غیررســمِی اجتماع محــور ریشــه دارد. 
ــه  ــا ب ــخت، ی ــی س ــای مال ــع بحران ه ــی در مواق ــت حت ــی دول ــش رفاه ــت از بخ ــه حفاظ ــا ب ــدگی ی ــا حک ش ــؤام ب ــجام ت ــت انس ــه سیاس ــه آنک خالص
گیــر حتــی در زمــان دولت هــای اصالح طلــب نئولیبــرال وابســته و مرتبــط اســت. هــم در برزیــل  گســترش ســخاوتمندانۀ سیاســت های اجتماعــی فرا
کــره جنوبــی، تعهــدات آشــکار احــزاب اصالح طلــب یــا انجمن هــای مدنــی پیشــرو نســبت بــه تضمیــن رفــاه عمومــی و شــرایط زندگــی  و هــم در 
کــره جنوبــی(،  شــهروندان در برابــر رقابت هــای ویرانگــر بــازار، یــا همــواره ثابــت باقــی مانــده )در برزیــل( یــا در طــول زمــان تقویــت شــده اســت )در 
و همــۀ آن هــا بــر پایــۀ پیوندهــای ســازمانی در درون بخــش رســمی و نیــز بیــن حوزه هــای مدنــی غیررســمی و رســمی در هــر دو کشــور بنــا شــده اند. 
رهبــران ســازمان های رســمِی )کارگرمحــور( کــه ضمــن برخــورداری از پیوندهــای منســجم، ریشــه های عمیقــی در حــوزۀ مدنــی غیررســمی دارنــد، بــا 
کارگــر، نســبت بــه حمایت هــای اجتماعــی  پشــتکار فــراوان مطالبــات موجــود از ســوی اجتماعــات و طبقــات گســترده تر از جملــه طبقــات متوســط و 

گیرتــر را هدایــت می کرده انــد.  ســخاوتمندانه و فرا
همانطــور کــه در شــکل هفــت نشــان داده شــده، بــا پیگیــرِی خطِ ســیرهایی بــا انســجام بــاال امــا حک شــدگی پاییــن،  کــه مــن آن هــا را »انســجام از هــم 

کــه عامــل حک شــدگِی اتحادیه هــا قــدرت تبیینــی قوی تــری از عامــل  1.   در جــدول 5، ســتون های اختصــارِی مربــوط بــه تغییــرات تدریجــی انســجام و حک شــدگی نشــان می دهنــد 
کشــور امریــکای التیــن اســت. امــا نمی توانــد تفاوت هــای درون یــک منطقــه را تبییــن  کشــور آســیای شــرقی و دو  انســجام دارد. انســجام اتحادیه هــا توضیح دهنــدۀ تفاوت هــای بیــن دو 
گونــه ای مؤثــر تفاوت هــای  کنــد: تغییــر انــدک در انســجام بــا نتایــج متفاوتــی همــراه اســت، انقبــاض در آرژانتیــن و مقامــت دولت هــای رفــاه در برزیــل. برعکــس، تغییــرات در حک شــدگی، بــه 

کیفــی زیــادی در دگرگونی هــای دولــت رفــاه بــه وجــود مــی آورد. 
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کــه  گســیخته« خوانــده ام، دولت هــای حمایتگــر سیاســت های اجتماعــی بــه دولت هــای غیرحمایتگــر، بــه معنــای ســنتی آن تبدیــل می شــوند، چرا
آن هــا مجــال یــا فضــای الزم را دارنــد تــا براســاس داوری هایشــان نســبت بــه دســتاوردهای بالقــوۀ سیاســت های قابــل تغییــر، بــه لحــاظ اســتراتژیک 
تغییراتــی را ایجــاد کننــد.  بــا ایــن حــال انســجام از هــم گســیخته می توانــد در طــول زمــان ناپایــدار شــود. خیانــت حــزب PJ نســبت بــه پایگاه هــای  
کــه کیرشــنر بازیابــی روابطشــان را  ســنتی خــودش ســبب شــد اتحادیه هــا بــدون متحــدان سیاســی خاص شــان، معلــق شــوند )تــا اواســط دهــۀ 2000 
پذیرفــت(. در آرژانتیــن وقتــی کارگــران از حــزب PJ بریدنــد و بنابرایــن جایــگاه میانجی گرانه شــان بیــن ایــن حــزب و اجتمــاع مدنــی غیررســمی را از 
دســت دادنــد، پیوندهــای آن هــا بــا انجمن هــای مدنــی غیررســمی نیــز کاهــش شــدیدی یافــت )نــگاه کنیــد بــه شــکل 8(. در تایــوان تجدیــد ســازمان 
اتحادیه هــای کارگــری بــا ایجــاد پیونــد بــا متحــدان غیرسنتی شــان، بــا تنــزل رشــد پیوندهایــش بــا بخش هــای غیررســمی همــراه بــود کــه آن هــا هــم  
بــا پیوندهــای مســتحکِم اتحادیــه در درون بخــش رســمی )بــا حــزب KMT( مرتبــط بودنــد. در نتیجــه نســبت بیــن پیوندهــای احــزاب کارگــری بــا 
ــا انجمن هــای غیررســمی )ســتون C  تقســیم بــر ســتون D در شــکل 3( در ایــن دو کشــور افزایــش قابــل  انجمن هــای رســمی و پیوندهــای آن هــا ب
ــا 1 در ســال 2005 در آرژانتیــن، و  ــر ب ــا 0.42 در ســال 1995 بــه 0.58 تقســیم بــر 0.58 براب ــر ب مالحظــه ای داشــته اســت )0.58 تقســیم بــر 1.37 براب
0.12 تقســیم بــر 0.55 برابــر بــا 0.22 در ســال 1995 بــه 0.5 تقســیم بــر 0.68 برابــر بــا 0.74 در ســال 2005 در تایــوان(. رشــد نســبتًا زیــاد انســجام در 
کــه در برزیــل )0.65 تقســیم بــر 1.44 برابــر بــا 0.45 بــه 0.45 تقســیم بــر 1.33 برابــر بــا  تایــوان یــا کاهــش حک شــدگی در آرژانتیــن بــا تغییــر کوچکــی 
کــره جنوبــی )0.25 تقســیم بــر 1.13 برابــر بــا 0.22 بــه 0.83 تقســیم بــه 2 برابــر بــا 0.42( اتفــاق افتــاده اســت، قابــل مقایســه نیســت. مــن  0.34( و 
اینگونــه جهت گیری هــای انســجام از هــم گســیخته را نه تنهــا بــه عنــوان یــک پیوســتگی )همــکاری( عظیــم بیــن اتحادیه هــا و دســتگاه سیاســت 
بخــش رســمی )به ویــژه در تایــوان(، بلکــه همچنیــن بــه عنــوان یــک انفصــال و گســیختگی بزرگ تــر بیــن اتحادیه هــا و اتحادهــای غیررســمی 
اجتماع-محــور معنــا می کنــم. ســومین و آخریــن ســتون های جــدول 5 نشــان می هــد کــه انســجام از هــم گســیخته می توانــد منجــر بــه حرکت هایــی 
کــه  کــه مخالــف رویکــرد آن هاســت، بــرای مثــال سیاســت های انقباضــی نئولیبــرال در زمینــۀ هزینه هــای عمومــی توســط احزابــی  در احــزاب شــود 
پیش تــر مبنایــی کارگــری داشــتند یــا اصالحــات پیشــگیرانه بــرای سیاســت های اجتماعــی ســخاوتمندان توســط احزابــی کــه پیش تــر دســت راســتی 

ــد.  و تمامیت خــواه بودن
به رغــم موفقیت هــای انتخاباتــی سیاســت های اصالحاتــِی دگرگون شــوندۀ حــزب PJ در آرژانتیــن1، بــا وجــوِد انســجام و حک شــدگی ضعیــف 
کــه آیــا سیاســت های دگرگون شــوندۀ بعــدی در آرژانتیــن می توانــد بــدون تکیــه بــر پوپولیســم  سیاســت های حامــی رفــاه، ایــن بســیار نامعلــوم اســت 
یــا حامی پــروری )یــا هــر دو( بــه دســتورالعمل های اصالحــی مؤثــر بیانجامــد یــا خیــر. همچنیــن ترجیحــات سیاســت مداران و انتخاب کننــدگان 
ــا  ــد2، ت ــه طــور فزاینــده ای کســری های بودجــۀ دولتــی را تشــدید کرده ان ــی بیشــتر، ب ــدون درآمدهــای مالیات ــرای برنامه هــای انتقــال پــول نقــد ب ب
کــه آیــا دولــت رفــاه تایــوان قــادر خواهــد بــود در برابــر فشــارهای فزاینــده بــرای اتخــاذ  جاییکــه ایــن پرســش بــرای افــراد بــه وجــود آمــده اســت 

سیاســت های انقباضــی در آینــده ای نزدیــک تــاب بیــاورد؟

1.   لویتسکی، 2003؛ بورخس و لویتسکی، 2003.
2.   ِچن، 2005.
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نتیجه گیری: انسجام تؤام با حک شدگی و سیاست حمایت اجتماعی در بازار جهانی

ایــن مطالعــه پیکربنــدی شــبکه های حمایتــی را بــه بحــث سیاســت رفــاه در کشــورهای در حــال توســعه وارد و مفهــوم »انســجام تــؤام با حک شــدگی« 
ح قابــل قبولــی هم زمــان از سیاســت انقبــاض و انبســاط دولــت رفــاه در چهــار اقتصــاد در حــال توســعه  را تعریــف کــرد. هــدف ایــن بــود کــه بتوانیــم شــر
کــه بســط مدلــی تبیینــی از سیاســت  ح می کنــد  کــه بــه دموکراســی تثبیت شــده ای دســت یافته انــد، ارائــه دهیــم. مطالعــۀ حاضــر ایــن ایــده را مطــر
کــه عمومــًا بــر اســاس الگوهــای کشــورهای صنعتــی  دولت هــای رفــاه در کشــورهای در حــال توســعه بایــد از نظریه هــای ســنتی دولت هــای رفــاه، 
پیشــرفته بــه وجــود آمده انــد، فراتــر رود. بــر اســاس یافته هــای ایــن مطالعــه، ریشــه ها و منابــع سیاســت حمایــت اجتماعــی بایــد بــه فضــای مدنــی 
غیــر رســمی و پیکربندی هــای درون و بیــرون سیاســت بخــش رســمی، و بــه ورای پدیده هــای تنگ دامنــۀ رقابت هــا و ائتالف هــای انتخاباتــی 
گســترش یابــد. بــه ویــژه، اســتحکام پیونــد و اعتمــاد سیاســی میــان رهبــران ســازمان های رســمی و شــهروندان انجمن هــای مدنــی غیــر رســمی، یــا 
بــه طــور خالصــه همــان تــؤام بــا حک شــدگی بخــش رســمی عــالوه بــر حفــظ انســجام، بــه عنــوان عوامــل اصلــی ای پدیــدار می شــوند کــه تبیین کننــدۀ 

تغییــرات در سیاســت برنامه هــای اجتماعــی در کشــورهای در حــال توســعه )دموکراتیــک( هســتند.
کــه بــه جــای رقابت هــای سیاســی صــرف بــر فراینــد وســیع تر و عمیق تــر ســاخت اعتمــاد  کــه یــک چارچــوب تحلیلــی ایــن قابلیــت را دارد  هنگامــی 
سیاســی بــر مبنــای پیوندهــای میان ســازمانی تمرکــز کنــد، ایــن چارچــوب می توانــد هم زمــان سیاســت انقبــاض و انبســاط سیاســت های اجتماعــی 
گــون ایجــاد می کننــد، دولــت  گونا کــه رهبــران بخــش رســمی انســجام ریشــه داری را در طبقــات و بخش هــای  را توضیــح دهــد. در شــرایطی 
کار بــر رأی دهندگانــی  کــه بــا بحــران اقتصــادی مواجــه اســت، شــاید بتوانــد دســت بــه اصالحــات ســاختاری ضــروری بزنــد، و در ایــن  اصالح طلبــی 
گزیــر و مــورد نیــاز بــرای بقــای  کــه احتمــااًل در مــورد اصالحــاِت نا کــه از دولــت حمایــت می کننــد و بــه آن اعتمــاد دارنــد، یعنــی کســانی  تکیــه می کنــد 
کــه ســابقۀ خوبــی در ایجــاد رشــد اقتصــادی دارد، ممکــن  کشــور در بــازار جهانــی بردبــاری بیشــتری نشــان می دهنــد. یــا اینکــه دولــت اصالح طلبــی 
کــه حامیــان غیرســنتی را نیــز تحــت  کنــد  گیــر بلندپروازانه تــری را آغــاز  اســت بتوانــد بــا اتــکا بــه حمایــت رأی دهنــدگان خــود، سیاســت اجتماعــی فرا
پوشــش قــرار دهــد. در چنیــن اجتمــاِع مدنــی ای، رهبــران بخــش رســمی حتــی در زمــان بحــران هــم بــه رأی دهنــدگان قدیمی شــان پشــت نخواهنــد 
کــه در خــط مشــی سنتی شــان جایــی نداشــت،  کــه بــا پیاده ســازی سیاســت های جدیــدی  گــر ایــن فرصــت را داشــته باشــند  کــرد. آن هــا حتــی ا
ــا ایــن حــال، آن هــا تنهــا در شــرایطی  رأی دهنــدگان جدیــدی جــذب کننــد، لزومــًا مشــتاقانه بــه ســوی چنیــن مســیر جدیــدی حرکــت نمی کننــد. ب
ــرات و  ــه خط ــخ ب ــرای پاس ــا ب ــی آن ه ــای فعل ح ه ــر طر ــا تغیی ــان ب ــدگان قدیمی ش ــه رأی دهن ک ــد  ــی بزنن ــر جهت ــن تغیی ــه چنی ــت ب ــت دس ــن اس ممک

ــه از دل وضعیت هــای اقتصــادی و سیاســی ســریعًا در حــال تغییــر ظاهــر می شــود، موافــق باشــند. ک ــد  چالش هایــی جدی
ــا رأی دهندگان شــان متعهــد نیســتند، ممکــن اســت تصمیــم  ــه داشــتن پیوندهــای مردمــی ب ــران بخــش رســمی ب ــه رهب ک ــی  ــا وجــود ایــن، زمان ب
کــه ممکــن اســت  کــه پایگاه هــای ســنتی و تعهــدات ایدئولوژیــک خــود را رهــا کننــد و بــه ســوی خط مشــی های مخالفــی تغییــر جهــت دهنــد  بگیرنــد 
کــه بحــران اقتصــادی شــدید  بخــت آن هــا را بــرای بقــای انتخاباتــی تقویــت کنــد. ایــن قمــار فرصت طلبانــه در شــرایطی احتمــااًل امکان پذیــر اســت 
ل کــردم کــه  و رقابــت انتخاباتــی، رهبــران را در برابــر ایــن مخاطــره قــرار می دهــد کــه در آینــدۀ نزدیــک موقعیــت خــود را از دســت بدهنــد. مــن اســتدال
سیاســت انقبــاض در هزینه هــای عمومــِی دولت هــای رفــاه از ســوی یــک حــزب کارگرمحــور یــا سیاســت بســط دولت هــای رفــاه از ســوی یــک حــزب 

محافظــه کار از ایــن منطــق مشــترک دگردیســی سیاســی پیــروی می کنــد.
ح شــده، هم خــوان  کــه توســط راشــمیر، اســتفانز و اســتفانز1، و کولیــر و کولیــر2 مطــر ادعــای محــوری ایــن مطالعــه بــا تــز »پیکربنــدی جامعــۀ مدنــی« 
ــرای دموکراســی  ــاًل توســعه یافته ب ــی کام ــه جامعــۀ مدن ک ــد  ل کرده ان ــی اســتدال کل ــه طــور  اســت و اصــول محــوری آن هــا را اصــالح می کنــد. آن هــا ب
کارگــر فراهــم می کنــد تــا قــدرت ســازمانی خــود را افزایــش دهنــد. اخیــرًا ســاندبروک  کــه فرصت هــای بهتــری را بــرای طبقــات  ســودمند اســت، چــرا 
کــه باعــث ترویــج  و همــکاران اش هم جهــت بــا همیــن مطالعــات پیشــین، نقــش جامعــۀ مدنــی در حــال رشــد را بــه عنــوان یکــی از عوامــل کلیــدی 
سیاســت های سوســیال دموکراســی در مناطــق پیرامونــی جهــان مــی شــود، مــورد توجــه قــرار دادنــد. آن هــا بــه ایــن نکتــۀ بســیار مهــم می پردازنــد کــه 

1.    روِشمایر، استفنز و استنفز، 1992.
کولیر، 1991. کولیر و      .2
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کــم نه تنهــا شــرایط مطلوبــی را بــرای خودســازمان دهی طبقــۀ فرودســت فراهــم می کنــد، بلکــه همچنین»هزینه هــای معاملــۀ  جامعــۀ مدنــی مترا
کــه تــز بهتــر مســلط شــود«1.  منافــع هم جهــت بــا هــم را کاهــش می دهــد« و »ایــن شــانس را بــاال می بــرد 

گــون ایــن تزهــا را اصــالح می کنــد و بســط می دهــد. مــن نه تنهــا پیکربندی هــای متفــاوت جامعــۀ  تحلیــل و شــواهد ایــن مطالعــه از جهــات گونا
ــان  ــا پیوندهــای ســازمانی می ــه ب ک ــا اســتفاده از مفهــوم »حک شــدگی« و »اعتمــاد«2  ح داده ام، بلکــه همچنیــن ب ــی را در جوامــع مختلــف شــر مدن
کــه ســاندبروک و  ح ســاخته ام. در حالــی  انجمن هــای مدنــی رســمی و غیررســمی بازنمایــی می شــوند، فرایندهــای عّلــی بیشــتری را نیــز مطــر
کیــد داشــتند، مــن  همــکاران اش )بــه درســتی( بــر ظهــور عقالنیــت ارتباطــی )بــه معنــای هابرماســی آن( در جامعــۀ مدنــی شــدیدًا بــه هم پیوســته تأ
بــر ســاختار شــبکه های حمایتــِی مدنــی تمرکــز کــرده و در مــورد انســباط یــا انقبــاض هزینه هــای بخــش عمومــی، انتخاب هــای اســتراتژیک نخبــگان 
بخــش رســمی را بســته بــه برخورداری شــان از روابــط تــؤام بــا حک شــدگی اجتماعــی مبتنــی بــر اعتمــاد بــا حوزه هــای مدنــی غیررســمی، برجســته 
گــر در مطالعــات آینــده جنبه هــای ارتباطــی و شــناختی جامعــۀ مدنــی و حوزه هــای عمومــی و جنبه هــای ســازمانی  کــرده ام. معتقــدم خــوب اســت ا
کــه بتوانــد توضیــح قابــل قبولــی از دموکراســی و توســعۀ دولــت رفــاه در  و ســاختاری جامعــۀ مدنــی را در یــک چارچــوب تبیینــی واحــدی قــرار دهیــم 

جوامــع در حــال توســعه بــه دســت دهــد.
ــی در آن  ــاه اجتماع ــای رف ــه برنامه ه ک ــد  ــاره می کنن ــه اش ــن نکت ــه ای ــعه ب ــال توس ــورهای در ح ــاه در کش ــت رف ــعۀ دول ــجویان توس ــیاری از دانش بس
کار در بخــش رســمی برخوردارنــد و ایــن برنامه هــا بــر مبنــای  کــه از امتیــاز  کارگــری اســت  کارگــراِن طبقــۀ  دولت هــا اغلــب بــه نفــع آن دســته از 
ــا رژیم هــای  طــرد بخــش بزرگــی از جمعیــت در بخش هــای غیررســمی شــهری و روســتایی تنظیــم شــده اســت3. ائتــالف اتحادیه هــای کارگــری ب
ــی در جوامــع در حــال توســعه  ــج سیاســت های اجتماعــی همگان ــۀ کارگــری در تروی ــه نقــش اتحادی ــکای التیــن آن هــا را نســبت ب پوپولیســت آمری
کــه اتحادیه هــا ریشــه های عمیقــی در انجمن هــای مدنــی غیررســمی دارنــد، همچنــان نقــش  ظنیــن ســاخته اســت. مــن نشــان داده ام در جوامعــی 
گیرتــر بــازی می کننــد. مــن  معنــاداری در مقاومــت در برابــر سیاســت های انقباضــی یــا در حمایــت از سیاســت های اجتماعــی ســخاوتمندانه تر و فرا
ــم  ــک رژی ــط ی ــدن توس ــر را از فریفته ش کارگ ــۀ  ــم طبق ــه بخواهی ک ــر  گ ــت، ا ــی اس ــا حیات ــدگی اتحادیه ه ــا حک ش ــؤام ب ــه ت ک ــیدم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ب

ــر حــذر بداریــم.  پوپولیســت و اســتراتژی آن در جــذب گزینشــی افــراد ب
کــه بــر پایــۀ انســجام تــؤام بــا حک شــدگی بنــا شــده اند، در برابــر فشــارهای  کــه آن دســته از پروژه هــای سیاســی اصالح گرایانــه  مــن همچنیــن معتقــدم 
کــه جهانی ســازی بــا تضعیــف فعالیت هــای  کــه مســتقیمًا ایــن ادعــا را رد می کنــد  جهانی ســازی نســبتًا مقــاوم هســتند، و ایــن نکتــه ای اســت 
اساســی دولت محــور، ماننــد وضــع مالیات هــای ســنگین تر و حفاظــت از حقــوق کارگــران، پروژه هــای سوســیال دموکراتیــک ســنتی را بــرای ســاختن 
کــه در ایــن مطالعــه  ــر و شــواهدی  ــۀ مطالعاتــی فوق الذک ــرده اســت. تحلیــل تطبیقــی چهــار نمون ک ــر بی ثمــر  گیرت ــاه ســخاوتمندتر و فرا دولت هــای رف
ــج متفــاوت در ایــن چهــار کشــور - یعنــی انبســاط  ــد توضیح دهنــدۀ نتای ــه می توان ک ــه ایــن جهانی ســازی نیســت  ک ــه شــده اســت نشــان می دهــد  ارائ
کــه بحران هــای بدهــی مشــابهی دارنــد و دوران بلندمدتــی را از گشــودگی  گیــر( دولت هــای رفــاه موجــود -  باشــد. آرژانتیــن و برزیــل،  و انقبــاض )فرا
ــاًل  کام کنش هــای  ــرال وا ــازار نئولیب ــر فشــارهای اصالحــات ســاختاری یکســان از ســوی نیروهــای ب ــد، در براب ــه کرده ان ــر ســرمایۀ خارجــی تجرب در براب
متفاوتــی از خــود نشــان دادنــد. در برزیــل، هــم رژیــم کاردوســو و هــم رژیــم لــوال در ابتــدا تحــت فشــار بحــران اقتصــادی قــرار داشــتند، امــا فشــار اصالحــات 
کــه هــر دو ســاختارهای  کــرۀ جنوبــی)  بازارمحــور در دور دوم شــان بــه دگرگونــی ریشــه ای نهادهــای سیاســت اجتماعــی برزیــل منجــر نشــد. تایــوان و 
صنعتــی صادرات محــور، جایــگاه مشــابهی در اقتصــاد جهانــی، و گشــودگی زیــادی نســبت بــه ســرمایه دارنــد( مســیرهای نســبتًا متفاوتــی را در جهــت 
کــه خــوِد جهانی ســازی، بــه جــز در آرژانتیــن، تالش هــای دولت هــای ملــی را در جهــت گســترش  توســعۀ دولــت رفــاه در پیــش گرفتنــد. ایــن مهــم اســت 
کــرۀ جنوبــی و برزیــل نشــان می دهــد، رهبــران  کــه مــوارد  رفــاه یــا حفاظــت از دولت هــای رفــاه موجــود خنثــی یــا محــدود نکــرد. در مقابــل، همان طــور 
ح هــای رفــاه  ــازار بین المللــی بــه عنــوان فرصتــی بــرای بســط طر ــا زمینــۀ اجتماعــی پیونــد داشــتند، از فشــار نیروهــای ب کــه به ســختی ب اصالح طلبــی 

کــه پیش تــر تحــت پوشــش چتــر رفاهــی قــرار نداشــتند. اجتماعــی موجــود بــه ســطح جمعیت هــای آســیب پذیری اســتفاده کردنــد 

1.   ساندبروک و همکاران، 2007، 184.
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ــر افزایــش دهــد، یعنــی مطالبــات  گیرت همچنیــن، جهانی ســازی ممکــن اســت مطالبــات طبقــات متوســط را بــرای نظام هــای بیمــۀ اجتماعــی فرا
کــه در معــرض تهدیــد و آســیِب ناپایــداری شــرایط مالــی هســتند. طبقــات متوســط در  کــه ممکــن اســت روز بــه روز بیشــتر احســاس کننــد  طبقاتــی 
غ از جانبــداری سیاســی روز بــه روز بیشــتر بــه نیروهــای حامــِی رفــاه تبدیــل شــدند، از ایــن ســناریو پیــروی می کننــد.  تایــوان و کــرۀ جنوبــی نیــز، کــه فــار
ــا انــدازه ای بــه میــزان و شــیوۀ تــؤام بــا حک شــدگی اجتماعــی سیاســِت رســمی  تأثیــر جهانی ســازی بــر سیاســت حمایــت اجتماعــی ممکــن اســت ت
وابســته باشــد. هــر چــه تــؤام بــا حک شــدگی نیرومندتــر باشــد، فشــار جهانی ســازی ممکــن اســت رهبــران بخــش رســمی را بــرای دفــاع از رأی دهنــدگان 
گــر تــؤام بــا حک شــدگی ضعیــف باشــد جهانی ســازی ممکــن  سنتی شــان بــه حفاظــت از دولت هــای رفــاه یــا توســعۀ آن ترغیــب کنــد. بــا ایــن وجــود، ا
اســت رهبــران از هــم گســیخته و جــدا افتــادۀ بخــش رســمی را نه تنهــا بــا مشــوق هایی بــرای جدایــی از رأی دهنــدگان فعلی شــان، بلکــه بــا توجیهاتــی 
بدیــن منظــور تجهیــز کنــد. خالصــه این کــه جهانی ســازی ممکــن اســت وفــاداری جانبدارانــه را تقویــت نمایــد، امــا همچنیــن ممکــن اســت زمینــه 
غ از تمایــالت رأی دهنــدگان خــود دســت بــه بازتنظیــم کامــل یــا ایجــاد  کنــد تــا آن هــا فــار را بــرای سیاســت مداران یــا درون سیاســت ماشــینی فراهــم 
ج می آفرینــد، چنانکــه در آرژانتیــن پســا ِمِنــم قابــل مشــاهده  ج و مــر کــه در طوالنی مــدت هــر ائتالف هایــی دگرگون شــونده و بــا تغییراتــی مــدام بزننــد 

اســت.
اخیــرًا کــه بعــد از چندیــن دهــه غلبــۀ نئولیبرالیســم در عرصه هــای سیاســی و اقتصــادی، دولت هــای چپ گــرا یــا میانــه روی چــپ قــدرت را می گیرنــد، 
کادمیــک زیــادی بــرای بررســی شــرایط و چشــم اندازهای سوســیال دموکراســی در مناطــق پیرامونــی جهــان آغــاز شــده اســت. بــا ایــن  تالش هــای آ
ــه عنــوان کشــورهای سوســیال دموراتیــک شــناخته نمی شــوند.  ــوز ب کــه هن ــردم  ک ــرای مطالعــۀ حاضــر مــن تعمــدًا کشــورهایی را انتخــاب  حــال ب
کــه بــه چرخش هــای  کــرده و تنهــا حــدود دو دهــه اســت  تمــام ایــن کشــورهای مــورد مطالعــه اخیــرًا از دل رژیم هــای شــدیدًا اســتبدادی ظهــور 
کــردن فراینــد تثبیــت نهادهــای دموکراتیــک بــرای  سیاســی آراِم انتخابــات دموکراتیــک دســت یافته انــد؛ در واقــع ایــن کشــورها هنــوز در حــال طــی 
کــه بازمانــدۀ رژیم هــای  افزایــش شــفافیت و پاســخگویی هســتند. در تمــام ایــن چهــار مــورد هنــوز هــم بیــن بلوک هــای قــدرت محافظــه کاری 
اســتبدادی پیشــین خــود هســتند، ائتالف هــای نیرومنــدی وجــود دارد. تأثیــر کســب وکارهای بــزرگ )کــره جنوبــی(، طبقــۀ زمیــن داران و ســرمایۀ 
خارجــی )آرژانتیــن و برزیــل( و سیاســت ماشــینی فاســد )تایــوان و آرژانیــن( هنــوز هــم چشــم اندازهای دموکراســی را مخــدوش می کنــد. یکــی از 
کــه  عناصــر سوســیال دموکراســی  یعنــی تصــدِی بلندمــدت دولت هــای چپ گــرا 1 هنــوز هــم در دورنمــای آینــدۀ ایــن کشــورها دیــده نمی شــود، چرا
تصــدِی دولت هــای چــپ میانــه در ایــن کشــورها نیــز اغلــب توســط متحــداِن راســت گرای نیرومنــِد آن هــا )کــره جنوبــی و تایــوان( یــا بــه خاطــر 
دگردیســی های خودشــان )آرژانتیــن( متوقــف یــا محــدود می شــود. بــا ایــن حــال بنــا بــه تشــخیِص مــن، شناســایی ایــن کشــورهایی کــه در وضعیــت 
کــه ایــن موردهــا  تثبیــت دموکراتیــک بــه ســر می برنــد، بــه انــدازۀ بررســی هــر نمونــۀ شــاخص دیگــری از دولت هــای رفــاه مثمــر ثمــر اســت، چرا
ــت،  ــر خیان ــه خاط ــان ب ــا از ناامیدی ش ــتان های آن ه ــتند. داس ــک هس ــی دموکراتی ــق رقابت ــری از طری ــه براب ــتیابی ب ــرای دس ــالش ب ــی از ت الگوهای
ــد، درس هــای ارزشــمند و  ــه اصالحــات و سیاســتی جدی ــه رشــد نســبت ب ــِد رو ب فقــدان ظرفیــت، اشــتباهات اســتراتژیک، و داستان هایشــان از امی
ــا حک شــدگی« بــه فهــم ایــن داســتان های متفــاوت از سیاســت حمایــت  آموزنــدۀ بســیاری در خــود دارنــد. مــن معتقــدم مفهــوم »انســجام تــؤام ب
کــه از آن بــرای داســتان های بیشــتری از جاهــای دیگــر و دوره هــای تاریخــی دیگــر اســتفاده شــود. اجتماعــی کمــک می کنــد و ایــن ظرفیــت را دارد 

1.  هوبر و استفنز، 2001.
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ضمایم

ضمیمه 1: داده های اولیۀ اقتصادی و جمعیت شناختی در مورد چهار کشور در دهه های 1990 و 2000

آرژانتینبرزیلکره جنوبیتایوان

20051995200519952005199520051995

سرانه تولید ناحالص داخلی، برابری 2665715067227831576185057724108199616
قدرت خرید )$(

ترکیب سنی9.68.6610.6
)65 سال و بیشتر(

38.5123010.260.339.670.333.8
بدهی کل

)داخلی+خارجی(
)GDP درصد از(

21772252
)1994(93

تورم )درصد ساالنه()1994(

32
)1998(

32
ضریب جینی56595049)1998(

14.8610.36a
)2000(6.95

)2000(12.712
)2000(12.813.9

)2000(
هزینۀ اجتماعی 1
)GDP درصد از(

9.2
)1999(

9.8
)1998(

هزینۀ اجتماعی 2
)GDP درصد از(

)غیر از هزینۀ آموزش، اما شامل هزینۀ 
رفاه بخش خصوصی(

گرفتــه  کل از داده هــای UNCTAD در ســال 2008، هزینــۀ اجتماعــی 1 از داده هــای ILO در ســال 2010-2011، و هزینــۀ اجتماعــی 2 از رامــش، 2004  منبــع: بانــک جهانــی 2011. بدهــی 
شــده اند.

a    هزینۀ اجتماعی 1 تایوان شامل هزینۀ عمومی در زمینۀ آموزش هم می شود.
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ضمیمه 2:  ارزیابی انسجام و حک شدگی در شبکه های حمایتی

کشــور در حــال توســعه، مــن از داده هــای مربــوط بــه عضویــت بــا انجمن هــای حمایتــی  بــرای ارزیابــی ســاختار اجتماعــات نهــادی در چهــار 
کــه در ایــن  داوطلبانــه در دو مــوج »پیمایش هــای ارزش هــا در جهــان« در ســال های 1995 و 2005 اســتفاده می کنــم. پرسشــنامه های عضویتــی 
دو مــوج پیمایــش آمــده اســت، بــا پرســش از اینکــه افــراد عضــوی فعــال یــا غیرفعــال در یــک انجمــن خــاص هســتند یــا خیــر، اطالعــات مفیــدی ارائــه 
ــدام از  ک ــر  ــی از ه ــه ای تحلیل ــکان داد نقش ــن ام ــه م ــه ب ــای داوطلبان ــت در انجمن ه ــورد عضوی ــردی در م ــطح ف ــش س ــای پیمای ــد1. داده ه می کنن
کــه »افــراد در یــک جامعــه چطــور بــه انــواع مختلــف ســازمان های داوطلبانــه می پیوندنــد«، »ایــن  اجتماع هــای حمایتــی ملــی تهیــه و بررســی کنــم 
ــاخص از  ــوی ش ــک الگ ــط در ی ــبکه های مرتب ــن ش ــور ای ــد«، و »چط ــاط دارن ــر ارتب ــا یکدیگ ــترک ب ــت مش ــق عضوی ــور از طری ــازمان ها چط ــراد و س اف

ــی، 2007، 594(.  ــوند« )ل ــع می ش ــازمانی تجمی ــدرت س ــدی ق ــاختار و پیکربن س
ســپس براســاس داده هــای دو وجهــی )m  افــراد * n انــواع نهادهــای حمایتــی( یــک ماتریکــس همبســتگی n*n ســاختم )بریگــر، 1974؛ بورگاتــی و 
همــکاران، 2002(. ایــن ماتریکــس دربردارنــدۀ درایه هــای قطــرِی تعــداد عضویت هــا در هــر انجمــن و درایه هــای غیرقطــرِی تعــداد عضویت هــای 

کــردم: مشــترک بیــن دو نهــاد اســت. بــا ایــن ماتریکــس عضویــت مشــترک مــن میــزان انســجام و حک شــدگی را بــه ترتیــب زیــر محاســبه 

 :2ضمیمه 

 های حمایتیشدگی در شبکهارزیابی انسجام و حک

های مربوط به عضویت با ساختار اجتماعات نهادی در چهار کشور در حال توسعه، من از دادهارزیابی برای 
استفاده  2005و  1995های در سال« جهان ها درهای ارزشپیمایش»های حمایتی داوطلبانه در دو موج انجمن

ه افراد عضوی فعال یا های عضویتی که در این دو موج پیمایش آمده است، با پرسش از اینکپرسشنامهکنم. می
پیمایش سطح فردی در  هایداده .81کنندغیرفعال در یک انجمن خاص هستند یا خیر، اطالعات مفیدی ارائه می

های حمایتی ملی ای تحلیلی از هر کدام از اجتماعبه من امکان داد نقشههای داوطلبانه مورد عضویت در انجمن
این افراد »، «پیوندندهای داوطلبانه میافراد در یک جامعه چطور به انواع مختلف سازمان»تهیه و بررسی کنم که 

تبط در یک های مرچطور این شبکه»، و «ها چطور از طریق عضویت مشترک با یکدیگر ارتباط دارندو سازمان
 (. 594، 2007)لی، « شوندالگوی شاخص از ساختار و پیکربندی قدرت سازمانی تجمیع می

 n*nانواع نهادهای حمایتی( یک ماتریکس همبستگی  n* افراد   mهای دو وجهی )سپس براساس داده
ها ریِ تعداد عضویتهای قطدربردارندة درایه(. این ماتریکس 2002؛ بورگاتی و همکاران، 1974ساختم )بریگر، 

های مشترک بین دو نهاد است. با این ماتریکس عضویت های غیرقطریِ تعداد عضویتدر هر انجمن و درایه
 شدگی را به ترتیب زیر محاسبه کردم:مشترک من میزان انسجام و حک

 / Σ(CM i,j ) / M(min)u,pa, pr = (CM u,pa + CM u,pr + CM pa,pr ) = انسجام حوزة سازمانی رسمی

M(min)u,pa, pr, 

(i ≠ j, i,j = های مدنی رسمیهر کدام از انجمن ) 

 بین عضویت هایاشتراک از به ترتیب عبارتند  pa,prCMو   u,paCM  ،u,prCM  کسر صورت فرمول، این در
 کسر مخرج. ای و احزابهای حرفهو بین انجمن ایحرفه هایانجمن و هیاتحاد، بین هاهیاتحاد احزاب و

u,pa, pr,M(min) برای  .مازاد هایعضویت جز به کلیدی، رسمی سازمان سه در عضویت میزان با است برابر نیز(
ای با هر این سه نهادها همبستگی داشته باشد، تنها یک عضویت بری او ثبت خواهد دهندهمثال حتی اگر پاسخ

 شد(. 

                                                           
ای، های حرفههای کارگری، احزاب سیاسی، انجمنهای فرهنگی، اتحادیهمن برای ساخت ماتریکس عضویت مشترک بین هشت نوع انجمن حمایتی )کلیسا، باشگاه  81

کنم وقتی از اعضای فعال من فکر میکنم. اسنفاده می« اعضای فعال»ای( در نقشة هر کشور تنها از های خیریههای ورزشی و گروهی، باشگاهمحیطهای زیستانجمن
 تر ترسیم کنم.  های مدنی را درستاجتماع انجمن« های رهبریشبکه»ساختار توانم شوند، میکنم و اعضای غیرفعال حذف میاستفاده می

ــن  ــا، بی ــزاب و اتحادیه ه ــن اح ــت بی ک های عضوی ــترا ــد از اش ــب عبارتن ــه ترتی ــر CM u,pa ، CM u,pr و CM pa,pr ب ــورت کس ــول، ص ــن فرم در ای
ج کســر M)min(u,pa, pr, نیــز برابــر اســت بــا میــزان عضویــت در  اتحادیــه و انجمن هــای حرفــه ای و بیــن انجمن هــای حرفــه ای و احــزاب. مخــر
گــر پاســخ دهنده ای بــا هــر ایــن ســه نهادهــا همبســتگی داشــته باشــد،  ســه ســازمان رســمی کلیــدی، بــه جــز عضویت هــای مــازاد.  )بــرای مثــال حتــی ا

 تنهــا یــک عضویــت بــری او ثبــت خواهــد شــد(. 

 Σ(CM i,k ) / M(min)u,pa, pr = حکشدگی حوزة رسمی

Σ(CM i,j ) / M(min)u,pa, pr = Σ(CM u,k) + Σ(CM pa,k) + Σ(CM pr,k) / M(min)u,pa, pr, 

( i ≠ k, i = های مدنی رسمی هر کدام از انجمن رسمی غیر مدنی هایانجمن از کدام هر = k و , ) 

 و رسمی های مدنیانجمن بین عضویت هایاشتراک تمام مجموع از عبارتست کسر صورت فرمول، این در
های مدنی غیررسمی ها و تمام انجمناتحادیه ها بیناشتراک عضویت تر: جمعیا به طور مشخص غیررسمی

(u,kCM Σ( ،)(های مدنی غیررسمی )احزاب و تمام انجمن بین هاعضویت اشتراک جمعpa,kCM Σ( و )جمع 
 (. )pr,kCM Σ(های مدنی غیررسمی )ای و انجمنهای حرفهانجمن بین هاعضویت اشتراک

ک های عضویــت بیــن انجمن هــای مدنــی رســمی و غیررســمی یــا بــه طــور  ع تمــام اشــترا کســر عبارتســت از مجمــو در ایــن فرمــول، صــورت 
ک عضویت هــا بیــن  (، جمــع اشــترا

 

 Σ(CM i,k ) / M(min)u,pa, pr = حکشدگی حوزة رسمی

Σ(CM i,j ) / M(min)u,pa, pr = Σ(CM u,k) + Σ(CM pa,k) + Σ(CM pr,k) / M(min)u,pa, pr, 

( i ≠ k, i = های مدنی رسمی هر کدام از انجمن رسمی غیر مدنی هایانجمن از کدام هر = k و , ) 

 و رسمی های مدنیانجمن بین عضویت هایاشتراک تمام مجموع از عبارتست کسر صورت فرمول، این در
های مدنی غیررسمی ها و تمام انجمناتحادیه ها بیناشتراک عضویت تر: جمعیا به طور مشخص غیررسمی

(u,kCM Σ( ،)(های مدنی غیررسمی )احزاب و تمام انجمن بین هاعضویت اشتراک جمعpa,kCM Σ( و )جمع 
 (. )pr,kCM Σ(های مدنی غیررسمی )ای و انجمنهای حرفهانجمن بین هاعضویت اشتراک

)CM u,k( ک عضویت هــا بیــن اتحادیه هــا و تمــام انجمن هــای مدنــی غیررســمی مشــخص تر: جمــع اشــترا
ک عضویت هــا بیــن انجمن هــای حرفــه ای و انجمن هــای مدنــی  ( و جمــع اشــترا

 

 Σ(CM i,k ) / M(min)u,pa, pr = حکشدگی حوزة رسمی

Σ(CM i,j ) / M(min)u,pa, pr = Σ(CM u,k) + Σ(CM pa,k) + Σ(CM pr,k) / M(min)u,pa, pr, 

( i ≠ k, i = های مدنی رسمی هر کدام از انجمن رسمی غیر مدنی هایانجمن از کدام هر = k و , ) 

 و رسمی های مدنیانجمن بین عضویت هایاشتراک تمام مجموع از عبارتست کسر صورت فرمول، این در
های مدنی غیررسمی ها و تمام انجمناتحادیه ها بیناشتراک عضویت تر: جمعیا به طور مشخص غیررسمی

(u,kCM Σ( ،)(های مدنی غیررسمی )احزاب و تمام انجمن بین هاعضویت اشتراک جمعpa,kCM Σ( و )جمع 
 (. )pr,kCM Σ(های مدنی غیررسمی )ای و انجمنهای حرفهانجمن بین هاعضویت اشتراک

)CM pa,k(( احــزاب و تمــام انجمن هــای مدنــی غیررســمی
 .)

 

 Σ(CM i,k ) / M(min)u,pa, pr = حکشدگی حوزة رسمی

Σ(CM i,j ) / M(min)u,pa, pr = Σ(CM u,k) + Σ(CM pa,k) + Σ(CM pr,k) / M(min)u,pa, pr, 

( i ≠ k, i = های مدنی رسمی هر کدام از انجمن رسمی غیر مدنی هایانجمن از کدام هر = k و , ) 

 و رسمی های مدنیانجمن بین عضویت هایاشتراک تمام مجموع از عبارتست کسر صورت فرمول، این در
های مدنی غیررسمی ها و تمام انجمناتحادیه ها بیناشتراک عضویت تر: جمعیا به طور مشخص غیررسمی

(u,kCM Σ( ،)(های مدنی غیررسمی )احزاب و تمام انجمن بین هاعضویت اشتراک جمعpa,kCM Σ( و )جمع 
 (. )pr,kCM Σ(های مدنی غیررسمی )ای و انجمنهای حرفهانجمن بین هاعضویت اشتراک

)CM pr,k(( غیررســمی

کارگــری، احــزاب سیاســی، انجمن هــای حرفــه ای،  ــوع انجمــن حمایتــی )کلیســا، باشــگاه های فرهنگــی، اتحادیه هــای  ــرای ســاخت ماتریکــس عضویــت مشــترک بیــن هشــت ن 1.   مــن ب
کشــور تنهــا از »اعضــای فعــال« اســنفاده می کنــم. مــن فکــر می کنــم وقتــی از اعضــای فعــال اســتفاده  گروه هــای خیریــه ای( در نقشــۀ هــر  انجمن هــای زیســت محیطی، باشــگاه های ورزشــی و 

کنــم.   می کنــم و اعضــای غیرفعــال حــذف می شــوند، می توانــم ســاختار »شــبکه های رهبــری« اجتمــاع انجمن هــای مدنــی را درســت تر ترســیم 

39مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



فهرست منابع 

●●● Aldrich, Howard E., and Martin Ruef. 2006. Organizations Evolving, 2nd ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage.
●●● Ames, Barry. 2001. The Deadlock of Democracy in Brazil: Interests, Identities and Institutions. Ann Arbor, 

Mich.: University of Michigan Press.
●●● Avritzer, Leonardo. 2009. Participatory Institutions in Democratic Brazil. Baltimore, Md.: Johns Hopkins 

University Press.
●●● Auyero, Javier. 1999. ““From the Client’s Point(s) of View’: How Poor People Perceive and Evaluate Political 

Clientelism.” Theory and Society 28, no. 2 (April): 297–334.
●●● ———. 2000. Poor People’s Politics: Peronist Survival Networks and the Legacy of Evita. Durham, N.C.: 

Duke University Press.
●●● Baiocchi, Gianpaolo, Patrick Heller, and Marcelo Silva. 2011. Bootstrapping Democracy: Transforming Lo-

cal Governance and Civil Society in Brazil. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
●●● Baldwin, Peter. 1990. The Politics of Social Solidarity: Class Bases of the European Welfare State 1875–

1975. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
●●● Borgatti, Stephen, Martin G. Everett, and Linton C. Freeman. 2002. ucinet 6 for Windows: Software for 

Social Network Analysis. Harvard, Mass.: Analytic Technologies.
●●● Branford, Sue, and Bernardo Kucinski. 2003. Politics Transformed: Lula and the Workers Party in Brazil. 

New York, N.Y.: New Press.
●●● Brooks, Sarah M. Social Protection and the Market in Latin America: The Transformation of Social Security 

Institutions. New York, N.Y.: Cambridge University Press.
●●● Burgess, Katrina, and Steven Levitsky. 2003. “Explaining Populist Party Adaptation in Latin America: En-

vironmental and Organizational Determinants of Party Change in Argentina, Mexico, Peru, and Venezuela.” 
Comparative Political Studies 36, no. 8 (October): 881–911.
●●● Calvo, Ernesto, and M. Victoria Murillo. 2008. “When Parties Meet Voters: Partisan Networks and Dis-

tributive Expectations in Argentina and Chile.” Paper presented at the annual meeting of American Political 
Science Association, Boston, August 28–31.
●●● Cameron, David R. 1978. “The Expansion of the Public Economy: A Comparative Analysis.” American Polit-

ical Science Review 72, no. 4 (December): 1243– 61.
●●● Carey, John M., and Matthew Soberg Shugart. 1994. “Incentives to Cultivate a Personal Vote: A Rank Or-

dering of Electoral Formulas.” Electoral Studies 14, no. 4: 417–39.
●●● Chen, Chien-Hsun. 2005. “Taiwan’s Burgeoning Budget Deficit: A Crisis in the Making?” Asian Survey 45, 

no. 3 (May–June): 383–96.
●●● Chalmers, Douglas A., Scott B. Martin, and Kerianne Piester. 1998. “Associative Networks: New Structures 

of Representation for the Popular Sectors?” In Douglas A. Chalmers, Carlos M. Vilas, Katherine Hite, Scott B. 
Martin, Kerianne Piester, and Monique Segarra, eds., The New Politics of Inequality in Latin America: Rethink-
ing Participation and Representation. New York, N.Y.: Oxford University Press.
●●● Coleman, James S. 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard Uni-

شبکه های حمایتی و دولت های رفاه در آرژانتین، برزیل، کره جنوبی و تایوان 40



versity Press.
●●● Collier, Ruth B., and David Collier. 1991. Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Move-

ment, and Regime Dynamics in Latin America. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
●●● Collier, Ruth Berins, and Samuel Handlin. 2009. “General Patterns and Emerging Differences.” In Ruth B. 

Collier and Samuel Handlin, eds., Reorganizing Popular Politics: Participation and the New Interest Regime in 
Latin America. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press.
●●● De La O, Ana. 2011. The Politics of Conditional Cash Transfers. New Haven, Conn.: Yale University Press. 

Economist. 2010. “Brazil’s Bolsa Familia: How to Get Children out of Jobs and into School.” July 29. At http://
www.economist.com/node/16690887.
●●● Esping-Andersen, G°sta. 1985. Politics against Markets. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
●●● ———. 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
●●● Etchemendy, Sebastißn, and Ruth Berins Collier. 2007. “Down but Not Out: Union Resurgence and Seg-

mented Neocorporatism in Argentina (2003– 2007).” Politics and Society 35, no. 3 (September): 363–401.
●●● Evans, Peter B. 1995. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton, N.J.: Prince-

ton University Press.
●●● Fell, Dafydd. 2005. Party Politics in Taiwan: Party Change and the Democratic Evolution of Taiwan, 1991–

2004. New York, N.Y.: Routledge.
●●● Gould, Roger V. 1989. “Power and Structure in Community Elites.” Social Forces 68, no. 2 (December): 

531–52.
●●● ———. 1995. Insurgent Identities: Class, Community, and Protest in Paris from 1848 to the Commune. 

Chicago, Ill.: University of Chicago Press.
●●● Gould, Roger V., and Roberto M. Fernandez. 1989. “Structures of Mediation: A Formal Approach to Bro-

kerage in Transaction Networks.” Sociological Methodology 19: 89–126.
●●● Granovetter, Mark. 1985. “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness.” Amer-

ican Journal of Sociology 91, no. 3 (November): 481–510.
●●● ———. 2002. “A Theoretical Agenda for Economic Sociology.” In Mauro F. GuillΘn, Randall Collins, Paula 

England, and Marshall Meyer, eds., The New Economic Sociology: Developments in an Emerging Field. New 
York, N.Y.: Russell Sage Foundation.
●●● Habermas, Jurgen. 1984. The Theory of Communicative Action I: Reason and the Rationalization of Society. 

Boston, Mass.: Beacon Press.
●●● ———. 1987. The Theory of Communicative Action II: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist 

Reason. Boston, Mass.: Beacon Press.
●●● Haggard, Stephan, and Robert R. Kaufman. Development, Democracy, and Welfare States: Latin America, 

East Asia, and Eastern Europe. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
●●● Hall, Anthony. 2008. “Brazil’s Bolsa Familia: A Double-Edged Sword?” Development and Change 39, no. 5 

(September): 799–822.
●●● Heclo, Hugh. 1974. Modern Social Politics in Britain and Sweden. New Haven, Conn.: Yale University Press.
●●● Huber, Evelyne, and John D. Stephens. 2001. Development and Crisis of the Welfare State: Parties and 

41مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



Policies in Global Markets. Chicago, Ill.: University of Chicago Press.
●●● Huber, Evelyne, Franτois Nielsen, Jenny Pribble, and John D. Stephens. 2006. “Politics and Inequality in 

Latin America and the Caribbean.” American Sociological Review 71, no. 6 (December): 943–63.
●●● Hunter, Wendy. 2010. The Transformation of the Workers’ Party in Brazil, 1989– 2009. New York, N.Y.: 

Cambridge University Press.
●●● International Labour Office. 2010–11. World Social Security Report: Providing Coverage in Times of Crisis 

and Beyond. Geneva, Switzerland: at http://www .ilo.org. International Social Security Association. 2008–9. 
Social Security Programs throughout the World: Asia and the Pacific. At http://www.ssa.gov/policy/docs/ 
progdesc/ssptw/.
●●● Katzenstein, Peter J. 1985. Small States in World Markets: Industrial Policy in Europe. Ithaca, N.Y.: Cornell 

University Press.
●●● Kay, Stephen J. 2000. “The Politics of Postponement: Political Incentives and the Sequencing of Social Se-

curity Reforms in Argentina and Uruguay.” Paper presented at the Year 2000 International Research Confer-
ence on Social Security, Helsinki, September 25–27. At http://www.issa.int/pdf/helsinki2000/ topic1/2kay.
pdf.
●●● Keck, Margaret. 1992. The Workers’ Party and Democratization in Brazil. New Haven, Conn.: Yale Univer-

sity Press.
●●● Kitschelt, Herbert, and Steven I. Wilkinson. 2007. “Citizen-Politician Linkages: an Introduction,” In Herbert 

Kitschelt and Steven I. Wilkinson, eds., Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability 
and Political Competition. New York, N.Y.: Cambridge University Press.
●●● Kollock, Peter. 1994. “The Emergence of Exchange Structures: An Experimental Study of Uncertainty, Com-

mitment, and Trust.” American Journal of Sociology 100, no. 2 (September): 313–45.
●●● Korpi, Walter. 1983. The Democratic Class Struggle. London, UK: Routledge and Kegan Paul.
●●● Kwon, Huck-Ju. 2003. “Advocacy Coalitions and the Politics of Welfare in Korea after the Economic Crisis.” 

Policy and Politics 31, no. 1 ( January): 69–83.
●●● Kwon, Huck-Ju, and Fen-ling Chen. 2007. “Governing Universal Health Insurance in Korea and Taiwan.” 

International Journal of Social Welfare 17, no. 4 (September): 355–64.
●●● Lee, Cheol-Sung. 2005. “Income Inequality, Democracy, and Public Sector Size.” American Sociological 

Review 70, no. 1 (February): 158–81.
●●● ———. 2007. “Labor Unions and Good Governance: A Cross-National, Comparative Study.” American So-

ciological Review 72, no. 4 (August): 585–609.
●●● Levitsky, Steven. 2003. Transforming Labor-Based Parties in Latin America: Argentine Peronism in Compar-

ative Perspective. New York, N.Y.: Cambridge University Press.
●●● Lipton, Michael. 1977. Why Poor People Stay Poor: Urban Bias in World Development. Cambridge, Mass.: 

Harvard University Press.
●●● Lomeli, Enrique Valencia. 2008. “Conditional Cash Transfers as Social Policy in Latin America: An Assess-

ment of Their Contributions and Limitations.” Annual Review of Sociology 34: 475–99.
●●● Luebbert, Gregory M. 1991. Liberalism, Fascism, or Social Democracy: Social Classes and the Political Ori-

شبکه های حمایتی و دولت های رفاه در آرژانتین، برزیل، کره جنوبی و تایوان 42



gins of Regimes in Interwar Europe. New York, N.Y.: Oxford University Press.
●●● Madrid, Ra·l L. 2003. Retiring the State: The Politics of Pension Privatization in Latin America and Beyond. 

Stanford, Calif.: Stanford University Press.
●●● Mainwaring, Scott P. 1999. Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization: The Case of 

Brazil. Palo Alto, Calif.: Stanford University Press.
●●● Malloy, James M. 1979. Politics of Social Security in Brazil. Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press.
●●● Mische, Ann. 2008. Partisan Publics: Communication and Contention across Brazilian Youth Activist Net-

works. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
●●● Murillo, Maria Victoria. 2001. Labor Unions, Partisan Coalitions, and Market Reforms in Latin America. 

New York, N.Y.: Cambridge University Press.
●●● Pampel, Fred, and John Williamson. 1989. Age, Class, Politics and the Welfare State. New York, N.Y.: Cam-

bridge University Press.
●●● Portes, Alejandro, and Julia Sensenbrenner. 1993. “Embeddedness and Immigration: Notes on the Social 

Determinants of Economic Action.” American Journal of Sociology 98, no. 6 (May): 1320–50.
●●● Putnam, Robert. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, N.J.: Prince-

ton University Press.
●●● ———. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York, N.Y.: Simon and 

Schuster.
●●● Ramesh, M. 2004. Social Policy in East and Southeast Asia: Education, Health, Housing, and Income Main-

tenance. New York, N.Y.: RoutledgeCurzon.
●●● Rawlings, Laura B. 2005. “A New Approach to Social Assistance: Latin America’s Experience with Condi-

tional Cash Transfer Programmes.” International Social Security Review 58, no. 2–3 ( July): 133–61.
●●● Roberts, Kenneth M. 2006. “Populism, Political Conflict, and Grass-Roots Organization in Latin America.” 

Comparative Politics 38, no. 2 ( January): 127–48.
●●● Rudra, Nita. 2008. Globalization and the Race to the Bottom in Developing Countries: Who Really Gets 

Hurt? New York, N.Y.: Cambridge University Press.
●●● Rueschemeyer, Dietrich, Evelyne Huber Stephens, and John D. Stephens. 1992. Capitalist Development 

and Democracy. Chicago, Ill.: University of Chicago Press.
●●● Sabatier, Paul A. 1986. “Top-down and Bottom-up Approach to Implementation Research: A Critical Anal-

ysis and Suggested Synthesis.” Journal of Public Policy 6, no. 1 (November): 21–48.
●●● Sandbrook, Richard, Marc Edelman, Patrick Heller, and Judith Teichman. 2007. Social Democracy in Global 

Periphery: Origins, Challenges, Prospects. New York, N.Y.: Cambridge University Press.
●●● Scott, W. Richard. 2008. Institutions and Organizations: Ideas and Interests, 3rd ed. Thousand Oaks, Calif.: 

Sage.
●●● Shugart, Matthew Soberg, and John M. Carey. 1992. Presidents and Assemblies: Constitutional Design and 

Electoral Dynamics. New York, N.Y.: Cambridge University Press.
●●● Skocpol, Theda. 1992. Protecting Mothers and Soldiers. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
●●● Stephens, John D. 1979. The Transition from Capitalism to Socialism. London, UK: Macmillan.

43مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



●●● Stokes, Susan C. 2007. “Political Clientelism,” In Carles Boix and Susan C. Stokes, eds., The Oxford Hand-
book of Comparative Politics. New York, N.Y.: Oxford University Press.
●●● Tilly, Charles. 2005. Trust and Rule. New York, N.Y.: Cambridge University Press.
●●● United Nations Conference on Trade and Development (unctad). 2008. “Domestic and External Debt in 

Developing Countries.” Discussion Paper no.188, March. Data available at http://ideas.repec.org/p/unc/dis-
pap/188.html, accessed September 2011.
●●● Weir, Margaret, Ann Shola Orloff, and Theda Skocpol. 1988. “Introduction: Understanding American Social 

Politics.” In Margaret Weir, Ann Shola Orloff, and Theda Skocpol, eds., The Politics of Social Policy in the Unit-
ed States. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
●●● Weyland, Kurt. 1996. Democracy without Equity: The Failure of Reform in Brazil. Pittsburgh, Pa: University 

of Pittsburgh Press.
●●● Wilensky, Harold. 1975. The Welfare State and Equality. Berkeley, Calif.: University of California Press.
●●● Wong, Joseph. 2004. Healthy Democracies: Welfare Politics in Taiwan and South Korea. Ithaca, N.Y.: Cor-

nell University Press.
●●● World Bank. 2011. World Development Indicators. Washington, D.C. At http://data.worldbank.org, ac-

cessed September, 2011.

شبکه های حمایتی و دولت های رفاه در آرژانتین، برزیل، کره جنوبی و تایوان 44



شبکه های حمایتی و دولت های رفاه در آرژانتین، برزیل، کره جنوبی و تایوان

رفاه و سیاست اجتماعی  - 11
کد گزارش: 178 - مسلسل: 140026

تألیف: چئول سانگ لی

ترجمه: مرجان نمازی

معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی


	جلد 75-
	75 - شبکههای حمایتی و دولتهای رفاه 27-9-1400
	_GoBack

	جلد 75-

