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 :اشاره

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

 ایهمقالشار انتایم. به دنبال های موجود بودهدموکراسیوجوه تشابه و تفاوت آن با سوسیال

بن و از نویسندگان ژاکوشناسی که هر دو استاد جامعه کارتیمایکل مکو  متیو دسان از

ی تأکید دموکراسدر آن بر وجوه تفاوت سوسیالیسم دموکراتیک و سوسیال کههستند، 

 یالیستضمن سوسی ایمقالهدر از دیگر نویسندگان این نشریه، ، مت برنیگ، کرده بودند

ی لهر مقا. ددفاع کردهای موجود دموکراسیسوسیال خواندن کشورهای اسکاندیناوی، از

الیسم وجوه تمایز سوسی کندمیتالش برنیگ ضمن پاسخ به کارتی حاضر، مایکل مک

 شان بدهد.ندموکراسی را دموکراتیک و سوسیال

 

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

ردهای هایی را در میان بگذاریم که اهداف درازمدت و راهبوجود ندارد تا اندیشه

ی ژاکوبن که ماتیو دسان و من اخیراً در نشریههمچنانمان را روشن سازد. مدتکوتاه

ری برخوردای خوب باشد ای که باید راهنمای ما برای هر جامعهاصول پایهبحث کردیم، 

 خشدبیرود و دموکراسی را تعمیق بی فراتر دارسرمایهاست که از از نگرشی درازمدت 

 ساند.رو همبستگی اجتماعی یاری خواهد  هابه تحقق برابری فرصتای[ ]چنین جامعهکه 

تناسب مکجا با این نگرش سوسیالیسم دموکراتیک تاهای شمال اروپا دموکراسیسوسیال

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

. اما وی گو نبوداکه دولت به مردم پاسخقبول دارد که اتحاد شوروی دموکراسی نبود، چر

های پارلمانی هستند وارد گوید این انتقاد به کشورهای شمال اروپا که دموکراسیمی

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

 های واقعاً موجود مانند نروژ نادرست است.دموکراسیسوسیال

 اییغ کشورهایی مانند نروژ بیانگر حد این پرسش ساده است: آیا یتهرین نکتمهم

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؟ استدالل من است، آیا سوسیال

که این اند، بلتحاد شوروی غیردموکراتیک، مانند ا این نیست که کشورهای شمال اروپا

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

بت به وضع اقتصاد، نس تربیشدن و مالکیت عمومی کردموکراتیک به معنای دموکراتیزه 

 موجود، است.

 

 ختارکشورهایی با سا – سوئد و نروژ فنالند، - اروپای شمالی کشورهای

 ،،تردهگس رفاهی مزایای ،مشروطه نمایندگی دموکراسی ازهستند.  دموکراسیسوسیال

ام ، و مالکیت دولتیِ نظسرمایه و کار بینبا مدیریت دولت  صنفی جمعی هایزنیچانه

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

  ترند.مطلوب بسیار

 رچه د و کار محل در چه به نیروی کاری تربیشصدای  وقتی حتی، این با وجود

 هایز محیطا بزرگی اکثریت برانه دارسرمایه کنترل ،شودمی داده یاقتصادنظام  مدیریت

  است. برقرارکماکان  کار

 اصلی یهادارایی یزان عمومی بودن مالکیتم ،تدموکراسوسیال کشورهای در

}در پی مباحثات  است. محدودهمچنان  باشد، دتوانمی که آنچه به نسبت ،تولیدی

نروژ،  یمورد یعن ترینبا در نظر گرفتن قویمت برونیگ ی ژاکوبن{ مطروحه در نشریه

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

 یباًتقر نروژ در دولتی هایشرکت :نیست کوچکی موضوع این .کندمی کیدأت این کشور

فت نینش توسط شرکت تربیش .دندهمی تشکیل را داخلی ناخالص تولید از درصد 06

 درصد 06 تقریباً سهامش که شودمیتولید ( 1)«اکویینور»درصد دولتی( به نام  06دولتی )

ب این ابا احتسهای دولتی کل، شرکت در .دهدرا تشکیل میدولتی کشور  کل سهام از

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

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

 خشب ی،دارسرمایهرین نسبت در جهان در این باالت کنند.می کار دولتی هایشرکت

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

 اما ،است باال بسیاراین رقم  انهدارسرمایه هایدموکراسی سایر با مقایسه در گرچه

 هایشرکتدر تا برای بقای خود  کندمیرها  را کارگران وسیع اکثریت نروژ دولت

 است.ر تحتی شدید هادموکراسیسوسیالدیگر  دروضعیت  این .کار کنند یدارسرمایه

 عظمبخش ا بر عمومی را مالکیت باید دموکراتیک، سوسیالیسم ،طرف مقابلدر 
 مجبور کار بازار در کارگران را که واقعیت این باید .اعمال کندجامعه  تولیدی یهادارایی

 و اشتاز میان برد ندمولد یهاداراییمالک  وصیخص به شکل که نداکسانی برای کار به

اجتماعات  و کار محل در بلکه دولت درون تنهانهتر مستحکم موکراتیکدنهادهای به  نیز

 تریشبهرچه  شدن ترمیقع»، دموکراتیک سوسیالیسم یاز نظر ما مشخصه نیاز داریم.

 . است «اقتصادی عرصه در دموکراسی

چه آن او .انگارداهمیت میکمبرونیگ آن را  رسدمی نظر به اما است حیاتی تمایز این

 یتمالک است معتقدکه  چرا ،گیردمی نادیده است، بحث در معرض واقعاً جااین را که در

محدود  کتیدموکراسوسیال کشورهای طور نسبی درکه به اقتصادی دموکراسی و عمومی

 تر است.یا مطلوب ترعملی تر باشد،نسبت به مواردی که گسترده شده،

 نهادهای از بس  یاری نیس  ت  ترمدتکوتاه س  یاس  ی اهدافی مربوط به الهأمس   این

 به این. باش  د هاس  وس  یالیس  تاص  لی مطالبات  از همین امروز باید دموکراس  یس  وس  یال

 .شودمی مربوط هاسوسیالیست ما بلندمدت دیدگاه
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 دموکراسیسوسیالهای محدودیت

 که ی جوامعیهمه درکه  ای هستمسأله ،دموکراسیسوسیال هایمحدودیت نونکا در

 الاشک کدام: صادق است ندایدارسرمایه ایهشرکتشدت متکی به به اشتغال برای

 یرداسرمایه آن اساساًاقتصاد  که جوامعی در ند؟ین اهمیت برخوردارتربیشاز  قدرت

 عمالا پارلمان طریق از قدرت اصوالً ،سیاسیمستحکم  دموکراسی وجود با ، حتیاست

 هاگذاریدر تخصیص سرمایه شانهایتوانایی سادگی با استفاده ازبه ها،. شرکتشودمین

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

 .کندمیتضعیف  رانمایندگی  دموکراسی نهادهای

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

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

 برای انآن اگر اما .هستند فشار تحت کسب سود پاسدار هایحمایت از سیاست

 ضعیگونه چنین و، چهگو باشندپاسخ آنید در قبال اند و باانتخاب شده شانمسؤولیت

 انهاردسرمایه هایبنگاه صاحبان ها کهدموکراسیدر سوسیال حتی چرا ؟شودممکن می

سود  پاسدار دولتی هایبوروکرات ،دهندرا تشکیل می دهندگانیأر اقلیت کوچکی از

 ند؟هست

-یأر هم وابسته است،ها بنگاه به تاحدود زیادی مردم تربیشمعاش  که جاآن از

 طرفداری کنند که برای هاییسیاستاز  دارند گرایش هم سیاستمداران و دهندگان

 اریک یبرنامهیک  که صورتی دردر مقابل،  .استمطلوب  ی خصوصیهاوکارکسب

 د.نکن یداربرسرمایهد که نداربرخورقدرت  این ها ازوکارکسب ،دی بیاورأر سوسیالیستی

عد بو  کندمیل را کم ، مشاغدهدمی کاهش را دولتمالیاتی  درآمد قتصادا افول

 پایان به شانتمَسِاز  سوسیالیست سیاستمدارانی به برکناری رأ باله أمس معمول طوربه

 ریقط از زوربه یا و ،شودمیبرگردانده  اقتصادی ریاضت سمت به هاسیاستسد، رمی

 دولتی رهبرانفنر ارتجاعی خودکار یک  مانند یدارسرمایه اقتصاد .شوندمی حذف کودتا
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 برایرا  تیسوسیالیس نهادهای سیسأت اند و قصده به شکلی دموکراتیک انتخاب شدهک را

 راند.و به عقب می کندمی، تنبیه دارند خود انتخابی هایحوزه

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

 و ونیگبر که چیزی - کند منتقل مردم عموم بهان دارسرمایه از را هاشرکت مالکیتبود 

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

اما  ،خوردار بودبر دموکراتیک پشتیبانی ای است که ازشود. این نمونه مستقرطور کامل به

 تضعیفآن را ی دارسرمایه قدرت ،بود اندارسرمایهموجودیت  برجا که تهدیدی از آن

راسی، دموک و یدارسرمایه میان زداییتنش ها،دموکراسیسوسیال بهترینِ در . حتیدکر

 .است ناپایدار یوضعیت

 که رسدمی رنظبه کنند؟ مقابله سرمایه اعتصابات با بتوانند نروژ نهادهایی دارد که آیا

 شود اداره گذاریسرمایهستی سوسیالی اصول با اگر (0)نروژحاکمیتی  ثروت صندوق

ق که دارایی این صندو .ایجاد کند هاوکارکسب قدرت نوع این برابر در سنگری دتوانمی

 أسیستدولتی نفت  شرکت مازاد سود گذاریی برای سرمایهتهمیدعنوان به 1996در سال 

 برای ،یهسرما اعتصاب برابر در .ده استش کرون میلیارد 8،888 بالغ بر 0616 سال شد، تا

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

دوباره را  هااراییداین  توانمی کنند،برای مقابله با سیاست عمومی سوسیالیستی استفاده می

 .تخصیص داد

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

 سیارب صندوق برخالف. را تضعیف کند داخلی وکارکسب قدرت تا کرد ایجاددر آن 

عمدتاً ها آن ثروت حاکمیتی هایصندوق ،(8) نروژ folketrygdfondet ترکوچک

 1.8 مالکیتبا به طور میانگین ق این صندو .کندمی گذاریسرمایه کشور خارج از در

های اوراق بهادار که در بورس جهان عمومیبا مالکیت  ایهی شرکتهمهسهام درصد از 

تصادی های اقتا ریسک بحران کندمی گذاریسرمایهالمللی در سطح بین اند،ثبت شده

 را خنثی کند. ترمحلی
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ارج خ درنقش فعالی این بوده که  ثروت حاکمیتیصندوق ی از اقدامات شایسته

نگ، س زغال صنایعی چون دخانیات،) ندترورآزیانکه داشته ی کردن سرمایه از تولیدات

 در برای تالشها آرای خود در مجامع شرکت اغلب از و( ایخوشه و ایهسته هایسالح

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

 یجهان یانهدارسرمایه رقابت باو  شودمیهای معطوف به سود هدایت با انگیزه نهایت

 ودهبخیلی کم  یهای اصولگیریموضع گونهاین برای پولی هایهزینهگردد. محدود می

 هاییبردارسرمایهمثابه سنگری مقابل صندوق به از در حالی که اگر بنا باشد .است

-به اقدامات مخاطره و و ی بپذیردتربیش بسیارهای ، باید ریسککرد استفاده کاپیتالیستی

  .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 پیشسرمایهی در زمینه انهدارسرمایهمنطق مقابله با  واقعی برای

تر ا عملیر دموکراتیک سوسیالیسم سوی به گذار است ها ممکناین فرصتواقعیت که 

 .است یسوسیالیست نروژامروز که  د دلیل و شاهد بر این باشدتوانمینکند، 

 

 تربیشعمومی  مالکیت ،تربیشدموکراسی 

 رشد و گسترده هایاعتصاب به آن ایجاد. تناقض استدارای  دموکراسیسوسیال

 فاهیر اصالحات ، هم ماندگار سیاسی هایسازمانهم  که به طوری دارد تگیبس هااتحادیه

 یاهداف هااین. ایجاد کند یاقتصادهای گیرینهادهایی برای مشارکت در تصمیمو هم 

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

 لینمایندگان اص ،یابندار میاستقر هادموکراسیسوسیال که همچنان ،تاریخ رونددر  اما

 رانند،پیش می به را اصالحات اند و اینبرخاسته گوناگونی اجتماعی که از نیروهای



 دموکراسی نیستدموکراتیک همان سوسیالسوسیالیسم  8 

 گرکار یطبقه همبستگی ومبارزات  از باید ،هااتحادیه نمایندگان و دولتی مقامات

 .سرمایه را به زانو زدن وادارندنخستین بار برای بتوانند تا برخوردار باشند

غلب ا های شکنندهائتالف این ،شودمی رشدباعث کاهش  داریسرمایه بحران که هنگامی

، این ویژگی در انواع بسیار دهندجهت میتغییر  یراستهای دستسوی آزادسازیبه

رک مشت متحده ایاالت ،هلند آلمان، دانمارک، ، از قبیلیدارسرمایهاقتصادهای متفاوت 

 است.

 ددر اختیار دار را داخلی ناخالص تولید از ایعمده بخشنروژ  دولت کهاین اصلی دلیل 

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

ه کافی نیست ک یدلیل ، یقدرتمندحاکمیتی  صندوقدارای قبل از هر چیز  کشور

عمومی نادیده  مالکیت و ترکامل برای دموکراسیموجود را  ترعمیق هایمحدودیت

 بگیریم.

 اتیکدموکر یاجامعه برای راهنماآرمان  که است چیزیآن  دموکراتیک سوسیالیسم اگر

 اروپا مالش هایموکراسیددارد اصرار داشته باشیم که سوسیال اشکالیچه  پس نامیم،می

 این انجام هک تاس این پاسخ یکهستند؟  دموکراتیک یدر واقع کشورهای سوسیالیست

افزایش  ونههرگ که مقابله کند ایکارانهمحافظه یغیرصادقانه هایاستدالل با دتوانمی کار

 اام. داندمی اقتدارگرا یخوردههای شکستمعادل نظام را اقتصاد در اجتماعی یمداخله

صریحاً  برمبنایی و ندهیم انجاماست  ترساده که را یکار چرا مورد، این در

ا به دردسر ، خود رتانخواندن سوسیالیست با چرا ؟نکنیم دفاعاز آن  تیکدموکراسوسیال

 اندازید؟می

ا در آمریکا م نولیبرال بدیلنسبت به  ،به سبک شمال اروپارفاه  دولت: نکنید اشتباه

بنا  متحده ایاالت دررا  آن نهادهای ترینمهم از رخیبتالش کنیم  باید ما ارجحیت دارد و

 مان را برایآرمان ،خوانیممیدموکراتیک  سوسیالیستما وقتی خود را  ولی. نیمک

ازد، سممکن می دموکراسیسوسیالچه فراتر از آن ،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  

 اش. ایدهکردنداداره می 1991 تا 1980 های سال در سوئد کارگری یهااتحادیه نمایندگان راصندوق  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 تدموکراسوسیال دولت ،1980 سال کرد. در

 قرار بحث مورد دهه یک از بیشکه  اصالحات این. دکر تصویب پارلمان را پیشنهاد این و شود اجرایی

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

. بود گذاریسرمایه برای تأمین بودجه و جمعی اندازپس افزایش و همچنین سرمایه مالکیت تمرکز با مقابله

 د.کرمنحل را این صندوق  رسید، قدرت به 1991 سال در کارانمحافظه رهبری به ائتالفی 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 انه جداگ کامالً SWFثروت حاکمیتیصندوق  دوشامل  ،شودمی 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 صندوق کنند.

گذاری هسرمایترین صندوق ا بزرگدارد و آن ردارایی تریلیون دالر  یکبیش از این صندوق سیس شد. أت

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

 با درآمد ثابت است. هاییگذاریامالک و مستغالت و سرمایه ،ارزش داشت. همچنین دارای اوراق بهادار

 )مترجم(

 

https://jacobinmag.com/2018/08/democratic-socialism-social-democracy-nordic-countries
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 ستگیبازنش صندوق مدیریت اصلی وظیفه با در نروژ است اف بلندمدتگذاری با اهد سرمایه نهاد یک( 8

 نهاد ترینبزرگ سهام )مثالًگذاری در این صندوق هم دارای سرمایه .اقتصاد وزارتطرف  دولت از

 دیگر و نروژ در گذاری با درآمدهای ثابتهم سرمایه و (است اسلو بهادار اوراق بورس در گذارسرمایه

 وپا است. )مترجم(ار شمال کشورهای

 

 

 


