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 اشاره:

ی ژاکوبن شاهد انتشار مباحثاتی برسر ماهیت سوسیالیسم دموکراتیک و اخیراً در نشریه

 ایقالهمایم. به دنبال انتشار های موجود بودهدموکراسیوجوه تشابه و تفاوت آن با سوسیال

ن شناسی و از نویسندگان ژاکوبکارتی که هر دو استاد جامعهاز متیو دسان و مایکل مک

ی تأکید دموکراسهستند، که در آن بر وجوه تفاوت سوسیالیسم دموکراتیک و سوسیال

الیستی ضمن سوسی ایمقالهکرده بودند، مت برنیگ، از دیگر نویسندگان این نشریه، در 

ی های موجود دفاع کرد. در مقالهدموکراسیسوسیال خواندن کشورهای اسکاندیناوی، از

یسم کند وجوه تمایز سوسیالتلاش میضمن پاسخ به برنیگ کارتی حاضر، مایکل مک

 دموکراسی را نشان بدهد.سوسیال دموکراتیک و

 

امروز  رو زمانی بهتر ازموضوعی موردمناقشه است، ازاین« سوسیالیسم دموکراتیک»مفهوم 

هایی را در میان بگذاریم که اهداف درازمدت و راهبردهای وجود ندارد تا اندیشه

ی ژاکوبن که ماتیو دسان و من اخیراً در نشریهمان را روشن سازد. همچنانمدتکوتاه

ی خوب باشد برخورداری ای که باید راهنمای ما برای هر جامعهبحث کردیم، اصول پایه

خشد که ببفراتر برود و دموکراسی را تعمیق داری از نگرشی درازمدت است که از سرمایه

 ها و همبستگی اجتماعی یاری خواهد رساند.ای[ به تحقق برابری فرصت]چنین جامعه

های شمال اروپا تاکجا با این نگرش سوسیالیسم دموکراتیک متناسب اسیدموکرسوسیال

. وی ی ما مطرح کردهستند؟ این پرسش مهمی است که مت برونیگ در پاسخ به نوشته

. اما وی گو نبودقبول دارد که اتحاد شوروی دموکراسی نبود، چراکه دولت به مردم پاسخ

های پارلمانی هستند وارد وپا که دموکراسیگوید این انتقاد به کشورهای شمال ارمی

بنابراین ترسیم مرز قاطعی بین دیدگاه ما از سوسیالیسم دموکراتیک و نیست. 

 های واقعاً موجود مانند نروژ نادرست است.دموکراسیسوسیال

ی این پرسش ساده است: آیا کشورهایی مانند نروژ بیانگر حد غایی ترین نکتهمهم

ی با مدیریت دموکراتیک بدان شبیه است؟ اگر چنین نظر ما اقتصاد و جامعهاست که به

https://jacobinmag.com/2018/07/socialism-democrats-alexandria-ocasio-cortez
https://www.peoplespolicyproject.org/2018/08/01/are-state-officials-in-nordic-countries-unaccountable/
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دموکراسی سرجمع همان سوسیالیسم دموکراتیک است؟ استدلال من است، آیا سوسیال

که این اند، بلپا ، مانند اتحاد شوروی غیردموکراتیکاین نیست که کشورهای شمال ارو

است که حتی در این کشورها که از دموکراسی سیاسی برخوردارند، سوسیالیسم 

ت به وضع تر اقتصاد، نسبدموکراتیک به معنای دموکراتیزه کردن و مالکیت عمومی بیش

 موجود، است.

 

کشورهایی با ساختار  –سوئد  و نروژ فنلاند، - اروپای شمالی کشورهای

ترده،، گس رفاهی نمایندگی مشروطه، مزایای دموکراسی دموکراسی هستند. ازسوسیال

سرمایه، و مالکیت دولتیِ نظام  و کار با مدیریت دولت بین صنفی جمعی هایزنیچانه

 رقرارندب ما نولیبرالی برهوت در که نهادهایی به نسبت نهادها اقتصادی برخوردارند. این

 ترند. یار مطلوببس

 رو چه د کار محل در چه تری به نیروی کارصدای بیش وقتی حتیبا وجود این، 

 هایحیطبزرگی از م دارانه بر اکثریتسرمایه کنترل شود،می نظام اقتصادی داده مدیریت

  کار کماکان برقرار است.

 اصلیهای دارایی میزان عمومی بودن مالکیت دموکرات،کشورهای سوسیال در

}در پی مباحثات  است. همچنان محدود تواند باشد،می که آنچه نسبت به تولیدی،

نروژ،  یمورد یعن ترینی ژاکوبن{ مت برونیگ با در نظر گرفتن قویمطروحه در نشریه

ی در عموم مالکیت بر وجود ،است شرکت چهار و مالک هفتاد دولت که این به اشاره با

 یباً تقر نروژ دولتی در هایشرکت :نیست کوچکی موضوع این کند.می تأکید این کشور

ت ترینش توسط شرکت نفدهند. بیشمی تشکیل را داخلی ناخالص تولید از درصد 06

 درصد 06 شود که سهامش تقریباًتولید می( 1)«اکویینور»درصد دولتی( به نام  06دولتی )

ن های دولتی با احتساب ایکل، شرکت دهد. دردولتی کشور را تشکیل می کل سهام از

 دارند. استخدام را در کارگرهزار  086 حدود نفت، شرکت
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 0.8 کننده است. حدودگمراه شان، همیشهمطلق، بدون در نظر گرفتن زمینه اما اعداد

 این در شاغل کار نیروی از درصد 16 فقط پس .دارد وجود نروژ در شاغل کارگر میلیون

 شداری، بخکنند. در این بالاترین نسبت در جهان سرمایهمی کار دولتی هایشرکت

 دارد. در استخدام را کار نیروی از درصد 06 حدود در مجموع عمومی

 اما ،است بالا این رقم بسیار دارانهسرمایه هایدموکراسی سایر با مقایسه در گرچه

 هایدر شرکتکند تا برای بقای خود رها می را وسیع کارگران اکثریت نروژ دولت

 ر است.تحتی شدید هادموکراسیدیگر سوسیال وضعیت در داری کار کنند. اینسرمایه

 عظمبخش ا بر عمومی را مالکیت باید دموکراتیک، در طرف مقابل، سوسیالیسم
 مجبور کار بازار در کارگران واقعیت را که . باید ایناعمال کندجامعه  تولیدی هایدارایی

اشت و از میان برد مولدند هایمالک دارایی خصوصی به شکل که اندکسانی برای کار به

اجتماعات  و کار محل در بلکه دولت درون تنهاتر نهمستحکم نیز به نهادهای دموکراتیک

تر شدن هرچه بیش ترعمیق»دموکراتیک،  سوسیالیسم یاز نظر ما مشخصه نیاز داریم.

 . است« ی اقتصادعرصه در دموکراسی

چه آن وا انگارد.اهمیت میبرونیگ آن را کم رسدمی نظر به اما است حیاتی تمایز این

 یتمالک است که معتقد چرا گیرد،می نادیده است، بحث واقعاً در معرض جااین را که در

محدود  دموکراتیکسوسیال کشورهای طور نسبی درکه به اقتصادی دموکراسی و عمومی

 تر است.تر یا مطلوبتر باشد، عملیمواردی که گستردهشده، نسبت به 

 نهادهای از بسأأیاری نیسأأت  ترمدتکوتاه سأأیاسأأی ی مربوط به اهدافااین مسأأأله

 به این. باشأأد هاباید همین امروز از مطالبات اصأألی سأأوسأأیالیسأأت دموکراسأأیسأأوسأأیال

 شود.می مربوط هاسوسیالیست ما بلندمدت دیدگاه
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 دموکراسیهای سوسیالمحدودیت

 که ی جوامعیای هست که در همهمسأله دموکراسی،سوسیال هایمحدودیت کانون در

 الاشک کدام: اند صادق استداریسرمایه هایشدت متکی به شرکتاشتغال به برای

ری داسرمایهاقتصاد آن اساساً  که جوامعی ترین اهمیت برخوردارند؟ دراز بیش قدرت

 عمالا پارلمان طریق از مستحکم سیاسی، اصولاً قدرت دموکراسی وجود با است، حتی

ها گذاریدر تخصیص سرمایه شانهایتوانایی سادگی با استفاده ازبه ها،شود. شرکتنمی

 ،قدرت این دارد و عمومی عظیم پیامدهای گیرند کهخصوصی می و منابع، تصمیمات

 کند.تضعیف می نمایندگی را راسیدموک نهادهای

-شرکت – منصفانه و آزاد کاملاً انتخابات با - صوری هایدموکراسی بهترین در حتی

برای  هک دارند. مقاماتی منتخب دولتی مقامات بر ایاندازهبی نفوذ همچنان خصوصی های

 برای آنان هستند. اما اگر فشار تحت کسب سود های پاسدارحمایت از سیاست

ضعی گونه چنین وگو باشند، چهاند و باید در قبال آن پاسخشان انتخاب شدهمسؤولیت

 ارانهدسرمایه هایبنگاه صاحبان ها کهدموکراسیدر سوسیال حتی چرا شود؟ممکن می

سود  پاسدار دولتی هایبوروکرات دهند،را تشکیل می دهندگانرأی اقلیت کوچکی از

 هستند؟

-رأی ها وابسته است، همبنگاه به تاحدود زیادی مردمتر معاش بیش که جاآن از

طرفداری کنند که برای  هاییاز سیاست دارند گرایش هم سیاستمداران و دهندگان

 اریک ییک برنامه که صورتی دردر مقابل،  وکارهای خصوصی مطلوب است.کسب

 داری کنند.برقدرت برخوردارند که سرمایه از اینوکارها سوسیالیستی رأی بیاورد، کسب

کند و بعد دهد، مشاغل را کم میمی را کاهش مالیاتی دولت درآمد افول اقتصاد

پایان  به شاناز سِمَت سوسیالیست رأی به برکناری سیاستمداران مسأله با معمول طوربه

 ریقط از زوربه یا و شود،میبرگردانده  اقتصادی ریاضت سمت به هارسد، سیاستمی

یک فنر ارتجاعی خودکار رهبران دولتی  مانند داریسرمایه اقتصادشوند. حذف می کودتا
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 را برای تیسوسیالیس تأسیس نهادهای اند و قصدرا که به شکلی دموکراتیک انتخاب شده

 راند.کند و به عقب میدارند، تنبیه می خود انتخابی هایحوزه

قرار  که ایپروژه (،0سوئد،) در مزدبگیران مایندر صندوق که بود دلیل همین هب دقیقاً

 و یگکه برون چیزی - کند منتقل مردم عموم داران بهسرمایه از را هاشرکت بود مالکیت

توانست ن نهایت در -مشتاقیم ببینیم روزی محقق شود  و ی آن هستیمشیفته دو هر من

خوردار بود، اما بر دموکراتیک پشتیبانی ای است که ازشود. این نمونهطور کامل مستقر به

 داری آن را تضعیفسرمایه داران بود، قدرتجا که تهدیدی بر موجودیت سرمایهاز آن

راسی، دموک و داریسرمایه زدایی میانتنش ها،دموکراسیسوسیال بهترینِ  در کرد. حتی

 .است ناپایدار وضعیتی

 که رسدمی رنظکنند؟ به مقابله سرمایه اعتصابات با نهادهایی دارد که بتوانندنروژ  آیا

 شود اداره گذاریسوسیالیستی سرمایه اصول با اگر (0حاکمیتی نروژ) ثروت صندوق

ق که دارایی این صندو .وکارها ایجاد کندکسب قدرت نوع این برابر در سنگری تواندمی

 یسدولتی نفت تأس شرکت مازاد سود گذاریرای سرمایهعنوان تهمیدی ببه 1996در سال 

 برای سرمایه، اعتصاب برابر در .شده است کرون میلیارد 8،888 بالغ بر 0616 سال شد، تا

شان هایی که از قدرت خصوصیشده از شرکتی خارجزدایی یا سرمایهاشتغال با مقابله

را دوباره  هاراییتوان این دامی کنند،میبرای مقابله با سیاست عمومی سوسیالیستی استفاده 

 تخصیص داد.

عمیقی  یراتتغی باید و است نگرفته قرار استفاده مورد نحو این به هرگز این صندوق اما

 سیارب صندوق برخلاف. را تضعیف کند داخلی وکارکسب قدرت تا کرد در آن ایجاد

ها عمدتاً آن حاکمیتیثروت  هایصندوق ،(8نروژ ) folketrygdfondet ترکوچک

 1.8این صندوق به طور میانگین با مالکیت  .کندمی گذاریسرمایه کشور خارج از در

های اوراق بهادار های با مالکیت عمومی جهان که در بورسی شرکتدرصد از سهام همه

تصادی های اقکند تا ریسک بحرانمی گذاریالمللی سرمایهاند، در سطح بینثبت شده

 تر را خنثی کند.حلیم
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ارج خ ی صندوق ثروت حاکمیتی این بوده که نقش فعالی دراز اقدامات شایسته

نگ، سزغال  صنایعی چون دخانیات،) آورترندکردن سرمایه از تولیداتی داشته که زیان

 در ها برای تلاشآرای خود در مجامع شرکت اغلب از و( ایخوشه و ایهسته هایسلاح

 یز درن صندوق این اما .استفاده کرده است جهان هایشرکت ترینبزرگ اقدامات تغییر

 یجهان یدارانهسرمایه رقابت شود و باهای معطوف به سود هدایت میبا انگیزه نهایت

 هخیلی کم بود های اصولیگیریگونه موضعاین برای پولی هایگردد. هزینهمحدود می

 هاییبردارمثابه سنگری مقابل سرمایهبنا باشد از صندوق بهدر حالی که اگر  .است

-ه اقدامات مخاطرهتری بپذیرد و و بهای بسیار بیشکاپیتالیستی استفاده کرد، باید ریسک

  .گذاری دست بزند که خطر باخت داشته باشدی سرمایهآمیزی در حوزه

 یهایفرصت همچنین و آوردمی ارمغان به نروژ مردم برای واقعی منافع صندوق این

این  انهد. اممی گذاری پیشی سرمایهدر زمینه دارانهمقابله با منطق سرمایه واقعی برای

تر ا عملیر دموکراتیک سوسیالیسم سوی به گذار است ها ممکنواقعیت که این فرصت

 .است سوسیالیستی تواند دلیل و شاهد بر این باشد که امروز نروژکند، نمی

 

 ترعمومی بیش مالکیت تر،دموکراسی بیش

 رشد و گسترده هایاعتصاب به آن ایجاد. دارای تناقض است دموکراسیسوسیال

فاهی ر ، هم اصلاحات سیاسی ماندگار هایهم سازمان که دارد به طوری بستگی هااتحادیه

 یاهداف هااین. کندهای اقتصادی ایجاد گیریو هم نهادهایی برای مشارکت در تصمیم

 .بگیریم و به سمت آن حرکت کنیم ما نیز باید نشانه که است

 لینمایندگان اص یابند،استقرار می هادموکراسیسوسیال که همچنان در روند تاریخ، اما

 رانند،پیش می به را اصلاحات اند و اینبرخاسته اجتماعی گوناگونی که از نیروهای
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 گرکار یطبقه همبستگی مبارزات و از باید ها،اتحادیه نمایندگان و دولتی مقامات

 نخستین بارسرمایه را به زانو زدن وادارند. برای بتوانند تا برخوردار باشند

لب های شکننده اغائتلاف این شود،می باعث کاهش رشد داریسرمایه بحران که هنگامی

دهند، این ویژگی در انواع بسیار یراستی تغییر جهت مهای دستسوی آزادسازیبه

ک متحده مشتر ایالات هلند، آلمان، دانمارک، داری، از قبیلمتفاوت اقتصادهای سرمایه

 است.

 ددر اختیار دار را داخلی ناخالص تولید از ایعمده نروژ بخش دولت دلیل اصلی این که

این  کهاین است، و 1966 یدهه اوایل در نفت این کشور در کشف محض شانسیخوش

، دلیلی کافی نیست که داردحاکمیتی قدرتمندی  قبل از هر چیز صندوق کشور

عمومی نادیده  مالکیت و ترکامل موجود را برای دموکراسی ترعمیق هایمحدودیت

 بگیریم.

 اتیکدموکر ایجامعه برای آرمان راهنما که است آن چیزی دموکراتیک سوسیالیسم اگر

 اروپا مالش هایدموکراسیچه اشکالی دارد اصرار داشته باشیم که سوسیال پس ،نامیممی

 این انجام هک است این پاسخ هستند؟ یک دموکراتیک در واقع کشورهای سوسیالیستی

افزایش  ونههرگ مقابله کند که ایکارانهی محافظهغیرصادقانه هایاستدلال با تواندمی کار

 اام. دانداقتدارگرا می یخوردههای شکستمعادل نظام را اقتصاد در اجتماعی یمداخله

برمبنایی صریحاً  و ندهیم است انجام ترساده که را کاری چرا مورد، این در

ه دردسر تان، خود را بخواندن سوسیالیست چرا با نکنیم؟ از آن دفاع دموکراتیکسوسیال

 اندازید؟می

ا در آمریکا م نولیبرال نسبت به بدیل به سبک شمال اروپا،رفاه  دولت: نکنید اشتباه

بنا  متحده ایالات را در آن نهادهای ترینمهم از تلاش کنیم برخی باید ما ارجحیت دارد و

 مان را برایآرمان خوانیم،دموکراتیک می ما وقتی خود را سوسیالیست ولی. کنیم

ازد، سممکن می دموکراسیچه سوسیالآنفراتر از  جامعه، ترعمیق کردندموکراتیزه

 .کنیمآشکار می
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 پیوند با منبع اصلی:

Democratic Socialism Isn’t Social Democracy 
 

 

 
 

 هانوشتپی

1) Equinor 

 0) Meidner wage-earner fund  

 اشکردند. ایدهاداره می 1991 تا 1980 های سال در سوئد کارگری هایاتحادیه نمایندگان صندوق را این

 ایفا ی این ایدهتوسعه در مهمی نقش Rudolf Meidnerمایدنر  رودلف پا گرفت و 1966 یدهه در

 کشور رد مزدبگیران تأسیس صندوق که کرد پیشنهاد سوئد دموکراتسوسیال دولت ،1980 سال کرد. در

 قرار بحث مورد دهه یک از که بیش اصلاحات این. کرد تصویب پارلمان را پیشنهاد این و شود اجرایی

قتصادی و ا دموکراسی یتوسعه آن هدف کرد. آغاز آبیکارگران یقه ی بزرگاتحادیه گرفته بود توسط

. گذاری بودسرمایه برای تأمین بودجه و جمعی اندازپس افزایش و همچنین سرمایه مالکیت تمرکز با مقابله

این صندوق را منحل کرد.  رسید، قدرت به 1991 سال در کارانمحافظه رهبری به ائتلافی دولت که هنگامی

 )مترجم(

0) Norway’s sovereign wealth fund 

 عنوان که به Government Pension Fund of Norway نروژ دولتی بازنشستگی صندوق

متعلق به دولت کاملاً جداگانه  SWFدو صندوق ثروت حاکمیتیشامل  شود،می هم شناخته نفت صندوق

می مدیریت گذاریسرمایه اهداف برای را ملی اندازهایپس که هستند نهادهایی هااین صندوق .نروژ است

گذاری درآمد مازاد بخش نفتی نروژ برای سرمایه 1996در سال  نروژ دولتی بازنشستگی کنند. صندوق

گذاری هسرمایترین صندوق دارد و آن را بزرگدارایی تریلیون دلار  یکبیش از این صندوق سیس شد. أت

دلار  هزار191حدود ی هر شهروند نروژازای به، 0618در ماه مه این صندوق د. ندانجهان می حاکمیتی در

 با درآمد ثابت است. هاییگذاریاملاک و مستغلات و سرمایه ،اوراق بهادارارزش داشت. همچنین دارای 

 )مترجم(
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 ستگیبازنش صندوق مدیریت اصلی وظیفه با در نروژ است گذاری با اهداف بلندمدت سرمایه نهاد یک( 8

 نهاد ترینبزرگ گذاری در سهام )مثلاًاین صندوق هم دارای سرمایه .اقتصاد طرف وزارت دولت از

 دیگر و نروژ گذاری با درآمدهای ثابت درو هم سرمایه (است اسلو بهادار اوراق بورس در گذارسرمایه

 اروپا است. )مترجم( شمال کشورهای

 

 

 دیدارد و ما با تیارجح برالینول لیشمال اروپا، نسبت به بد ی: دولت رفاه به سبک کشورهادیاشتباه نکن

 کیدموکرات ستیالیخود را سوس یما وقت ی. ولمیآن را بنا کن ینهادها نیتراز مهم یبرخ میتلاش کن

مکن م یدموکراسالیچه سوسجامعه، فراتر از آن ترقیعم کردنزهیدموکرات یمان را براآرمان م،یخوانیم

 .میکنیآشکار م سازد،یم
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