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 تریندموکرات سووو د از قدیم دموکرات آلمان، حزب سوووسوویالبعد از حزب سوسیال

ترین احزاب سیاس  جهان است که در طور کل از قدیم دموکرات و بهاحزاب سووسیال

به این حزب،  ایدر مسیر طولان  بیش از یک قرن و چند دهه. به وجود آمد ۱۸۸۱سوال 

ین  و ل مختلف عی، اما به دلادست یافتهی فراوان  برای کشوور و مرد  سوو د هاموفقیت

 فاصله گرفت.ها بود که منشا این موفقیتخود  یهای اولیهذهن  از سیاست
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اوودن تدری   و صوونعت ، هازیرسوواخت و کشوواورزی یقرار داد. این تحولات با توسووعه

وارد ت ارت خارج  اد و  سوو د از اواس  قرن ه دهم نییر رق ای همسایه،. همراه بود

ا رو کمپان  هند غرب ِ سو د ، ازجمله کمپان  هندِ ارق ِ سو د برای ت ارت با خاور دور

از و د سکه از جمله در ت ارت برده بسیار فعال بود به وجود آورد. با اکست از روسیه، 

را  وری دست کشید، و آخرین سرزمین ااغال ، یعن  نروژتهای امپراسویاسوتپ  گیری 

 آمیزی رها کرد. اکل صلحهدر اوایل قرن بیستم ب

توجه  از ای کشووواورزی و فقیر بود، و بخش قابلها جامعهسوووو د تا مدت یجامعه

ز فرار از یخاطر امکانات کاری بهتر و نهونیم میلیون نفر، بنیروی کوار، یعن  حودود یوک

به امریکا آن های کلیسوووای آن زمانِ سوووو د و ااووورافیت و دربارِ پُرنخوتِ محودودیت

بزرگ  برای اقتصووواد و  یمهواجرت کردند. خرو  بخش عییم  از نیروی کار روووربه

نِد این رو یادامهاز که با ای اد اصلاحات  مانع  کردجامعه سو د بود و حکومت را ناچار 

ار پیش رفت، و ساختوسیع دولت به یخش کشاورزی با مداخلهب یمخرب اوود. توسعه

رف،  یویژه زراع  و فئودال  سوووو د و وجود دهقانان و کارگران کشووواورزیِ غیرِ سوووِ

تحولات این بخش مهم اقتصووادی را تسووهیل کرد. نیا  سوویاسوو  م تن  بود بر سوولطنت و 

ترین   سو د از کمدر صد مرد ۱۹وجود م الس متشوکل از ااوراف و مالکین و بیش از 

اوودنِ سووو د از اواخر قرن نوزدهم، بودند. همراه با تشوودید فرایند صوونعت مند حقوق بهره

های کارگری نیز پدید راوود گبااووت، و همزمان تشووکلتعداد کارگران صوونعت  روبه

اروپا  های سوووسوویالیسووت  و افکار مارکسوویسووت  از دیگر نقا آمدند. در این زمینه، ایده

 های سویاسو  نقشتدریج در حرکتهیافت. دهقانانِ آزاد بلمان به سوو د راه م ویژه آبه

یج تدربازی کردند و حزب خاصٍ خود را نیز به وجود آوردند. با اووورور قرن بیسوووتم به

ای ههای مختلف اجتماع ، از جمله جن ش کلیسووواهای آزاد، جن ش منع نواوووابهجن ش

مانه رفتند و در مقابلِ ساختار سیاس  ظالالکل ، جن ش کارگری و جن ش زنان، اوکل گ

اولین کشوووری در دنیا بود که آزادی مط وعات را اعلا   ۱۶۱۱قد علم کردند. سووو د در 
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ری از گیهای اعتراروو  و برای پیشاول قرن بیسووتم بر ا ر حرکت ید. در اواخر دههکر

ی همگان  برای مردان به وجود آمد، و در أهای حق رمهاجرت از سوووو د، زمینه یادامه

برای اولین بار غیر مالکین مرد هم توانسووتند در انتخابات اوورکت کنند.  ۱۱۱۱انتخابات 

ی کسووون کند. دوران أحق ربرای زنان  ۱۱۱۸جن ش رو به گسوووترن زنان نتوانسوووت تا 

، و طرف مانده بود، با فقر و قحط  همراه بودجنوگ جهوان  اول کوه سوووو ود در آن ب 

سیاستمداران با فشار نیروهای مترق  و از ترس انقلاب دست به اصلاحات  زدند. اصلاحات 

مقننه که در آن زمان کماکان دو م لسووو  بود،  یسووویاسووو  تنها به نیا  انتخابات  و قوه

  نیامرد  سوووو د به یک اووودت کاهش یافت، و محدود نماند و اقتدار سووولطنت نیز به

رای بهای انتخابات ، از جمله در مقطع بعدی، محدودیت ۱ دسوووت یوافتند دموکراتیوک

                                                      

به جز مواردی که مشوخصا  به یک من ع خاص اااره اده، برای تهیه متن حارر از منابع زیر استفاده اده ۱ 

منونم. با کرده اند مای کمک های سو دی و نیز تهیه یک  دو سند برنامهاز دوسوتان  که در تلف  نا اسوت. 

ها، کتن و مقالات فراوان  در زبان انگلیس  دموکراس  سو د، پژوهشآن که بخاطر اهمیت مدل سووسویال

در این مورد موجود اسوووت، اصووول بسووویاری از اسوووناد حزب  تنها به زبان سوووو دی قابل دسوووترس بود که 
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 و سرآغاز جنبش 3،یالمار برانتینگ 2،اَکسِل دانیلسون 1،گوست پالماُ

 در اصل یک ااگرد خیا دموکرات سو د، ی سوسیالاز ره ران برجستهگوسوت پالم، اُ

بود که در جوان  برای کسن آموزن به دیگر نقا  اروپا ازجمله آلمان سفر کرد، و در 

در آن ه هنوزکبا آنسیاس  را آغاز کرد. جا با افکار سووسویالیست  آانا اد و فعالیت آن

و  دابیسمارک به تصوین نرسیده بود، او از آلمان اخرا  قانون رد سوسیالیست  تاریخ 

، و دکررا منتشر « خلق یاراده» یبه سو د بازگشت و نشریه ۱۸۸۱به دانمارک رفت. در 

ل دانیلسون، دیگر اخصیت برجسته سو دی،  سوسیالیست یپس از آن با همکاری اَکسوِ

، سووردبیریِ یالمار برانتینگ با اندازی کرد، که بعدا را راه« دموکراتسوووسوویال» ینشووریه

های اد. پالم با سخنران ها منتشور م دموکرات، تا سوالسووسویال یدیگر ره ر برجسوته

لیست  رد سوسیا ت لیغاتداد، و با دموکراس  را در سو د اااعه م های سوسیالخود ایده

تاد. هم به زندان افمدت   و کرداد، مقابله م م  ها مطرحداران و لی رالکه توس  سرمایه

رای اولین طرح برنامه بو  دموکرات کارگری سو د را پایه گباری کرداو جن ش سوسیال

، که هنوز حزب  تشووکیل نشده بود، ۱۸۸۲دموکرات سوو دی را در یک حزب سووسویال

زیر  ان به اسوووتکهلم،پالم در سوووفر دو  1،بوه قول جوان لینودگرن ، چرا کوه،تهیوه کرد

ردند، ناچار اد که کم  دموکراس  ت لیغها و دیگر کسان  که بر علیه سوسیاللی رالفشار

دموکراس  مورد نیر برای سو د را انتشار دهد. پالم طرح برنامه را درک خود از سوسیال

( تهیه Gimle Programmeل هلندیِ برنامه گیمل )گوتا و از مد یبا الها  از برنامه

 ،سوواختبرنامه مطرح  تری را در طرح  سووو د موارووع ملایمی، اما با اووناخت اووراکرد

ها اوودن مازادِ تولید آنجای سوولن مالکیت از کارفرمایان، خواسووتار اجتماع هازجمله ب
                                                      

۱ August Teodor Palm 

۲ Axel Danielson 

. Hjalmar Branting 

1  John Lindgren, https://www.marxists.org/archive/palm-

august/۱۸۸۱/speech.htm 

https://www.marxists.org/archive/palm-august/1881/speech.htm
https://www.marxists.org/archive/palm-august/1881/speech.htm
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مالکیت خصووووصووو  دن ال لغو همه نور گوید که ما بهد. پالم در سوووخنران  خود م اووو

 یشرفتپهسوتیم که مانع  های خصووصو نیسوتیم، بلکه تنها مخالف آن دسوته از مالکیت

 ۱۸۸۱تا  ۱۸۸1های اوووند. چند سووال بعد بین سووالمرد  و موفقیت اقتصووادی دولت م 

د، اولین نگار بود. دانیلسون، که نویسنده و روزنامهکردانیلسوون آن برنامه را ویراسوتاری 

به زبان سو دی بود. او نیز به زندان افتاد، و در زندان م احث   کمونیست مانیفستمترجم 

 فرستاد.از تئوری ارزن کار را ترجمه کرد و به خار  از زندان م 

چه که از دو متن کوامول این پیش نویس در زبوان انگلیسووو  موجود نیسوووت، اما آن

 ۱آید،دموکراس  برم در آراویو تاریخ سوسیال این برنامهی نه چندان درخشوانِ ترجمه

برنامه  اصول برنامه همان طور که ااواره اد، بسیار متا ر از بخش « م ان  اصوول »بخش 

 ی، همان جمله«کار تنها منشوووار  روت و فرهنگ اسوووت...»گوتا اسوووت. از جمله آن که 

 ی، آن را سوووخت مورد حمله قرار داد. برنامهنقود برنواموه گوتامعروف  کوه موارکس در 

 و« الغای ایوه تولید موجود )نیا  مزدی(»را « ارگریدموکرات کهدفِ حزب سووسیال»

ولین عنوان اکند، و بهاعلا  م « خصوووصوو  به مالکیت مشووترک جامعه یت دیل سوورمایه»

تحت کنترل ، های مال  دولتهوای تولیودی با کمکاقودا  خواسوووتوار ای واد اتحوادیوه

ر اود که دره م علاوه ااووایک دیدگاه لاسوال  بود. به اوود، که مشوخصوا کارگران م 

های تصاعدی، و الغای هر گونه برقراری مالیات»داری،   موجود تحت نیا  سرمایهیارا

ن  ایروروری است. طرح« اوودهای محرو  م مالیات غیرمسوتقیم که موجن سوتمِ توده

زمان سو د که به نس ت کشورهای  چون آلمان و انگلستان  آن یها برای جامعهخواست

 داات، انقلاب  بود. برای درک سطحقراراقتصادی و صنعت   یاز توسوعهسوطح نازل  در

برای کارگران  ۱۸۸۱در  برانتینگسخنران  یالمار توان به های آن زمان در سو د م بحث

                                                      

۱ 
Swedish%۲۹SD/The%۲۹Program%۲۹of%۲۹Swedish%۲۹Social%۲۹Democrac

y,%۲۹۱۸۸۲.webarchive 

file:///C:/Users/free/Downloads/Swedish%20SD/The%20Program%20of%20Swedish%20Social%20Democracy,%201882.webarchive
file:///C:/Users/free/Downloads/Swedish%20SD/The%20Program%20of%20Swedish%20Social%20Democracy,%201882.webarchive
https://www.marxists.org/archive/branting/1886/workers-movement.htm
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ای ها را قانع کند که تولید بزرگ کارخانهکند تا آنی م زیادتلان توجه کرد که در آن 

حزب  یبرانتینگ اولین نماینده ۱تر از تولید دسووت  مانوفاکتور اسووت.مراتن مناسوونهب

ر وزیره ر حزب و چندین بار نخسووت سووداگ، و بعدا کدموکرات سووو د در ریسوووسوویال

من پالم، و کم تر نییرِ دانیلسوون، رنیز نییر تر بیشجایزه نوبل اود. او  یسوو د و برنده

ار داری و گبار به سوسیالیسم بود، این گبکه خواسوتار پایان بخشویدن به نیا  سرمایهآن

به نشتاین، دید. او متا ر از بررا نه از طریق انقلاب سوریع سویاس  بلکه به اکل تکامل  م 

موکراسوو  بود که د بین سوووسوویالیسووم و دموکراسوو  قا ل بود و معتقد تنگاتنگ یرابطه

که بر   متواند وجود دااوته بااود، و سووسیالیسواقع  بدون حضوور فعال کارگران نم 

 ها بعد در دورانای بیش نخواهد بود. سووالدموکراسوو  بنا نشووده بااوود، مضووحکه یپایه

ها و های انقلاب فوریه بود، اما سووخت با سوویاسووت بلشووویکاز پشووتی اناو  انقلاب روس،

نین چدموکراسوو  سووو د با های سوووسوویالطور خلاصووه پایهد. بهکرر مخالفت انقلاب اکت 

 .اکل گرفتات  تفکر

 

 (SAPدموکرات کارگری سوئد )تشکیل حزب سوسیال

( تشوکیل اد. پس از SAPدموکرات کارگری سوو د )حزب سووسویال ۱۸۸۱در سوال 

تکیه بر  سووورعت باتنها یک نماینده در پارلمان دااوووت، بهحزب کوه توا چند سوووال آن

 تری را کسن کرد. های بیشخواهانه، تعداد کرس های ترق سیاست

ی همگان  أبرای اولین بار انتخابات پارلمان با ر ۱۱۱۱طور که ااووواره اووود، در همان

 کرسوو  ۲.۹از م مور  کرسوو  ۱1دموکرات )مردان( برگبار اوود، و حزب سوووسوویال

 یهمگان  در سو د از دهه یهای دولت رفاه و سویسوتم بیمهپارلمان را ااوغال کرد. پایه

 امول همگان مهم داات، یک   یاجتماع  دو جن ه یاین بیمه ه بود.ریخته اود ۱۱۱۹
                                                      

۱ Hjalmar Branting (۱۸۸۱), “Why the worker’s movement must become 

socialistic?”, https://www.marxists.org/archive/branting/۱۸۸۱/workers-

movement.htm 
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 یدرآمد. بیمه از دسوووت دادن ج رانداد(، و دیگری )یعن  تما  جمعیت را پواوووش م 

سووراسووری  یبنیان گبااووته اوود، و این اولین بیمه .۱۱۱بازنشووسووتگ  همگان  نیز در 

سووالگ   ۱۶که به سوون  را کسووان  یبازنشووسووتگ  و ازکارافتادگ  در جهان بود، و همه

ترین حزب ریکسداگ بزرگ ۱۱۱1داد. از ، پواوش م بودند رسویده، و یا از کار افتاده

کار را  نیروی سوووانح کار که تمام  ی. بیمهاسووت موقعیت  که تا کنون حف  اووده ؛اوود

 یهای بیمهترین پواوووشبه تصووووین رسوووید و از پیشووورفته ۱۱۱۱گرفت نیز در دربر م 

 ۱.ه استاجتماع  در جهان بود

رات در دموکهای سووسیالدن ال انقلاب اکت ر و اختلاف نیر بین کادرهب ۱۱۱۶در سوال 

حزب »هووا انشوووعوواب کردنوود و مورد آن، بخش جوانووان و جنوواح طرفوودار بلشوووویووک

این  ۱۱۲۱را به وجود آوردند. به دسووتور کمینترن در « دموکرات چپ سووو دسوووسوویال

، یعن  «رووودانقلابیون»تغییر نا  داد، و  (SKP)« حزب کمونیسوووت سوووو د»جریوان به 

مخالفین کمینترن، از حزب اخرا  اودند. انشوعاب چپ همان سویاست  بود که در دیگر 

د. حزب کردموکرات نیز روی داد و جناح راسوووت حزب را تقویت احزاب سووووسووویال

ها از وکراتدمکمونیسووت به ت عیت از دسووتور کمینترن و این تِزِ اسووتالین که سوووسوویال

. در پرداختدموکرات به مقابله م ترند، در آغاز با حزب سوسیالها خطرناکاویسوتفا

بواز بوه دن وال دسوووتور کمینترن نسووو ت به اخرا  بخش دیگری از ره ران حزب،  ۱۱۲۱

                                                      

۱ Edebalk, Per Gunner, (۲۹۹۹), “Emergence of a Welfare State – Social 

Insurance in Sweden in the ۱۱۱۹s”, Journal of Social Policy, Vol ۲۱, No. 

1. http://lup.lub.lu.se/record/۱1۱۱۱1. 

J. Pontusson, (۱۱۱۲), “At the End of the Third Road: Swedish Social 

Democracy in Crisis”, in Politics And Society, Vol ۲۹, No. .. 

September. 
R. Geyer, et.al, (eds.), Globalization, Europeanization and the End of 
Scandinavian Social Democracy, St. Martin’s Press. 

http://lup.lub.lu.se/record/149194
http://lup.lub.lu.se/record/149194
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را  «حزب سوسیالیست سو د»ها انشعاب دیگری در این حزب صورت گرفت و اخراج 

نزدیک اووودن جنگ جهان  دو  و تغییر بوه وجود آوردنود، کوه توا مودت  فعوال بود. با 

در طول جنگ و بعد از آن در ریکسداگ از دولت اقلیتِ حزب  حزبسیاست کمینترن، 

ها هم گروه  از ما و یسووتدر سووال های بعد نیز کرد. دموکرات حمایت م سوووسوویال

عالیت فرا ای اد کردند که تا مدت   «لنینیسووت –مارکسوویسووت  -کمونیسووت  یاتحادیه»

( تغییر داد و هم V« )حزب چپ»نا  خود را به  حزب کمونیست م ددا  ۱۱۱۶در . داات

در پارلمان از حزب و احزاب سوووو د اسوووت،  و رادیکال ترین تریناکنون یک  از مترق 

 کند.(م مشرو  حمایت هم دموکرات و حزب س ز سوسیال

 زبترین حدموکرات کماکان بزرگها، حزب سوووسوویالرغم انشووعاب کمونیسووتبه

طور متوس  بود، که به ۱۱۸۹تا  ۱۱.۹های پارلمان باق  ماند. او  موفقیت حزب بین دهه

 یجز یک دورهه، ب۱۱۶۱تا  ۱۱.۲داد، و از درصد آرا را به خود اختصاص م  11بیش از 

کرد. باید در نیر دااووت که سوویسووتم انتخابات  کوتاه چندماهه دولت سووو د را اداره م 

محور، امکان -دگ  نس   است که بر خلافِ سیستم انتخابات ِ اکثریتسو د، سیستم نماین

وجود این احزاب متعدد، امکان  دلیلهدهد، و بورود احزاب کوچک تر را به پارلمان م 

  که حزب. ها را در اختیار گیرد، بسوویار محدود اسووت،که یک حزب اکثریت کرسوو این

من  اووود، و یا با حمایت رووت ا تلاف  م ی را دارد یا ناچار به تشووکیل دولأترین ربیش

رغم این نیووا  انتخووابووات ، حزب دهوود. بووهدولووت اقلیووت تشوووکیوول م  ای احزابِپوواره

خاطر به  درصد، در دو نوبت ) 1۹بالای  یدموکرات سو د، علاوه بر کسن آراسووسویال

دوران جنگ در، ۱۱1۹در یک بار اکثریت تشوووکیل داد،  نیز دولتِ (اووورای  اسوووتثنا  

طرف مانده بود و خواسووت همگان  این بود که بهتر جهان  دو  که سووو د در آن باز ب 

کمونیست  به که به خاطر جَو ردّ ۱۱۱۸در  دیگر بار است تنها یک حزب حاکم بااد، و

حزب کمونیسوت سوو د سخت افت کرده  یاووروی به چکسولواک ، آرا یدلیلِ حمله

 د. ه بودنی آوردأصد ردر 1۹ها بیش از دموکراتبود، و سوسیال
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طرف مواندن سوووو د در جنگ جهان  دو  بسووویاری را خشووومگین کرده بود و آن ب 

نوع  حمایت از فاایسم قلمداد کردند. )سو د حت  امکان استفاده از فضای هسیاست را ب

برای تردد متفقین ممنور کرده بود، تووا از حملووات آلمووان و را زمین  و هوای  خود 

در طول جنگ به آلمان نازی فولاد هم  ،تربمواند. از آن جالن توجهمتحودانش در اموان 

های حزب های  برای فعالیتها محدودیتبوه خواسوووت آلموان همچنین، ۱فروخوت.م 

کرد، های اوروی در جنگ حمایت م کمونیست سو د که تنها حزب  بود که از فعالیت

 یندیدهآسوووینهای اخت.( پس از جنگ امکانات تولیدی و زیرسوووه بودوجود آوردبه

تر آنکه سووو د از امکانات سووو د، آن کشووور را در موقعیت مناسوو   قرار داده بود. جالن

طرح ماراال برای بازسازی اروپا نیز بهره مند اد. فضای بعد از جنگ جهان  دو ، برای 

آمد، چرا که رونق طلای  به حسوواب م   دموکرات اروپا دوراناحزاب سوووسوویال یهمه

های تولیدی و زیرساخت ، این امکان را به این ادی و امکانات وسیع سرمایه گباریاقتص

دموکراتیک را به های سوووسوویالهای تأمین اجتماع  و سوویاسووتداد که برنامهاحزاب م 

 پیش برند. 

ی و دهه۱۱۶۹در اواخر دهه های نولی رال  ویژه با ارور سیاستاما با ارور بحران و به

دموکرات سو د با مشکلات جهان ، این احزاب از جمله حزب سوسیال یدر عرصه ۱۱۸۹

ای ههای نهادداری، و سیاسترو ادند. حضور در اقتصاد جهان  سرمایههفزاینده ای روب

 یخواهانههای ترق تری را برای سووویاسوووتهای بیشبین الملل  سووورمایه نیز محدودیت

 . ها در زیر اااره خواهد ادای از آنپاره، که به دکرها ای اد دموکراتسوسیال

تحولوات ط قوات  بعود از جنوگ نیز تأ یرات مهم  را بر پایگاه ط قات  حزب به وجود 

ان تدریج از تعداد کارگرصووونعت  و تکنولوژیک، به یسوووو بر ا ر توسوووعهآورد. از یک

                                                      

۱  M. Kesselman, (۱۱۸۲), “Prospects for Democratic Socialism in 

Advanced Capitalism”, in Politics and Society, Vol.۱۱. No. 1, p. 1۱۱, 

cited in Ashley Lavelle, op.cit. p. ۱1.. 
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سووفید و قهان یو به تعداد کارکنه آب  که مهم ترین پایگاه مردم  حزب بودند، کاسووتیقه

ت دموکرات سو د به نس رغم آن که حزب سوسیال. بهه ادمتوسو  جدید افزود یط قه

ا تری را در مورد پیش ردِ سیاست  متعادل در رابطه بهای بیشدیگر احزاب مشوابه موفقیت

های  ط قه متوس  ناچار بوده که سازن یاین دو ط قه دااته، با این حال برای حف  آرا

 حزباین ها را از دست دهد. آن یرگران تحمیل کند، و در این راه بخش  از آرارا به کا

بیش از یک میلیون عضووو  ۱۱۱۹هزار نفر رسوویده بود، در  11۹اعضوایش به  ۱۱11که در 

 یخود را از دست داد و در اواخر دهه یها تعداد زیادی از اعضاداات، با تغییر سیاست

 ۱1۲این رغم به  .۲۹۹هزار نفر کاهش یافت. در  ۱۶۶به  اعضوووای حزب، ۱۱۱۱نود، در 

 ۱هزار نفر رسیده بود.

جهان  نولی رالیسوووم، و بحران  ه و اسوووت با  همزمانکه «  یدوران طلا»پس از پایان 

های دولت را همراه با بحرانِ پرداخت هزینه ینفت که به سووو د نیز صوودمه زد و مسووئله

ت، دموکرات رو به تغییر گبااسوسیالاقتصوادی بعدی به دن ال دااوت، سویاست حزب 

راست  و میانهبه آن اااره خواهد اد. از آن تاریخ، سیاست کل  سو د بین چپ  که بعدا 

دموکرات از ا تلاف احزاب راست حزب سووسویال ۱۱۶۱. در ه اسوتدر نوسوان بود میانه

 در اووکسووت خورد، و« حزب لی رال»، و «روحزب میانه»، «حزب مرکز»میانه متشووکل از 

رو از آن( در نیز ا تلاف راسووت میانه )روومن خرو  حزب میانه ۱۱۶۱انتخابات بعدی در 

احزاب راسوووت میانه اوووکسوووت خوردند و  ۱۱۸۲دولت سوووو د باق  ماند. در انتخابات 

و  ۱۱۸1ها دولت اقلیت تشووکیل دادند؛ نیز در دو انتخابات بعدی در دموکراتسوووسوویال

به قتل رسوویدن اولَف پالمه، برجسووته ترین و سوور اووناس نیز در دولت باق  ماندند.  ۱۱۸۸

، به حزب صوودمه جدی زد. عد  موفقیت ۱۱۸۱دموکرات سوو د در ترین ره ر سووسویال

های خدمات دولت ، س ن اد که ها در این دو دوره و کاهش هزینهدموکراتسووسویال

                                                      

۱  E.S Einhorn and J Longue, (۲۹۹.), Modern Welfare States, 

Scandinavian Politics and Policy in the Global Age, Praeger.. p. ۱.۱. 
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ه نیز ب« یح حزب دموکرات مس»ا تلاف راست میانه که حال  ۱۱۱۱در انتخابات بعدی در 

چپِ میانه را اکست داده  نیروهای مؤتلف درها و دموکراتآن ارافه اده بود، سوسیال

)که از آن سال انتخابات هر  ۱۱۱1د. در انتخابات بعدی در ندولت تشکیل دهتوانستند و 

چرخید، و در  میانهاووود( تعوادل قودرت به نفع چپِ بار م گوچهوار سوووال یوک بوار بر

ها با حمایت حزب چپ و دموکرات، سووووسووویال۲۹۹۲و  ۱۱۱۸های بعدی در انتخوابات

ا تلاف راست میانه با هر چهار حزب  ۲۹۹۱. اما در ندحزب سو ز دولت اقلیت تشکیل داد

چپِ میانه  این ا تلاف م ددا  ۲۹۱۹تشوکیل دولت داد. در انتخابات بعدی در سال  م ددا 

دسوت آورد. در همین سال برای اولین بار یک هنتوانسوت اکثریت ب را اوکسوت داد، اما

بحران درون  درپ وارد پارلمان اد. « های سو دحزب دموکرات»حزب راستِ افراط ، 

د. در کراستعفا  ۲۹۱۲دموکرات، ره ر آن در حزب  و از دست رفتن اعت ار حزب سوسیال

با حزب سوو ز ا تلاف کردند و موفق  ها برای اولین باردموکراتسوووسوویال ۲۹۱1انتخابات 

اودند با جلن حمایت رمن  حزب چپ، دولت اقلیت ا تلاف  تشکیل دهند. در آخرین 

ا تلاف با حزب س ز، اما این بار با جلن حمایت حزب  نیز بار دیگر در ۲۹۱۸انتخابات در 

ای ه، دولت اقلیت را حف  کردند. این در اووورایط  بود که راسوووتمیانهلی رال و حزب 

در صوود آرا را به خود اختصوواص دادند، در حال  که  ۱۶افراط  و روود مهاجر بیش از 

صد ساله ترین میزان در یکینیدرصد رای آورد، که پا ۲۸دموکرات تنها حزب سوسیال

 . استگباته 

نوسووانات، با توجه به مدت  یرغم همهدموکرات سووو د بهطور کل، حزب سوووسوویالبه

 دموکرات جهان ورا در دسوت دااته، موفق ترین حزب سوسیال زمان  که قدرتِ دولت 

های ترین حزب سویاسو  در جهان بوده که از طریق دموکراتیک سوویاستبه نوع  موفق

این  هایاویم، پایهتر م که هرچه به زمان حال نزدیک. با آناسوت خود را به پیش برده

فاصله گرفته، کماکان این حزب خود  یهای اولیههایتر اوده و از برنامهقدرت روعیف

 ترین حزب سیاس  سو د باق  مانده است. ترین و بزرگمهم
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. از جمله اندکرده این حزب طرح یهای اولیهدلایل مختلف  برای موفقیت نگارانتاریخ

یوران تِربُرن جامعه اناس مارکسیست سو دی، زمان  که هنوز طرفدار حزب بود، رمن 

اتفاق  از اووورای  مطلوب، ره ری ماهرانه، و محصوووولِ ترکی    آن کوه این موفقیت را

دانست، م تن  بر رابطه با جن ش قدرتمند کارگری م  کند، آن را عمدتا اانس قلمداد م 

گیرد، های اجتماع  اواخر قرن نوزدهمِ سوووو د سووورچشووومه م که در اصووول از جن ش

روسوتای سوو دی در گباته  سوازمانده ِ-ها نیز به نوع  خودهای  که منشوار آنجن ش

دموکرات پرداز دانمارک  موفقیت حزب سوسیالنیریه اندرسون، –است. گُستا اسپینگ 

 ای برای پیشوو ردِ سووه هدف، یعن عنوان وسوویلهکارگیری مااووین حزب  بههسووو د را در ب

 نگاران نیزتاریخ برخ دانست. برابری اجتماع ، کارآی  اقتصادی، و قدرت سیاس ، م 

 ۱اند.ا تلافات ط قات  و ای اد پایگاه وسیع مردم  دانسته تشکیلاین موفقیت را در 

 

 دموکرات سوئدهای حزب سوسیالبرنامه

برنامه  ۱۹دموکرات کارگری سووو د در طول دوران طولان  فعالیت خود حزب سووسوویال

های حزب  در مورد سیاست« مانیفست» 1.، ها بین برنامهفاصله دااوته، و علاوه بر آن در 

  ۲ده است.کرتدوین خود 

 

  

                                                      

۱  Stephens, J. (۱۱۱1) Review Article,. American Journal of 

Sociology, ۱۱(1), ۱.1.-۱.11.  

۲ https://snd.gu.se/sv/vivill/party/s 
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 ۱۸۱۶رسم   یاولین برنامه
ی رسووم  حزب که در بالا به آن ااوواره اوود، اولین برنامه ۱۸۸۲ی برنامهبرکنار از پیش

به تصوین  آنچهار   یدر کنگره ۱۸۱۶حدود یک دهه پس از تاسویس حزب یعن  در 

ین کند، اطور که اِن کُک اااره م د. آنکررسید، و جهتِ کل  حرکتِ حزب را تعیین 

ل دانیلسون و تحت تأ یر برنامه رابرنامه  ، آلمان دموکراتحزب سوسیالاِرفورت  یاَکسوِ

بود. با آن که برنامه خواسووتار دگرگون ِ کامل  کردههای خاصِ سووو د تهیه اما با ویژگ 

اد،  نا  کمونیسم اناختههب چه که بعدا گری و آننقلاب سوو د اوده بود، اما با ا یجامعه

حزب سووو د تأکید بر دموکراسوو  و انتخابات، و  یهای برنامهفاصووله دااووت. از ویژگ ِ

هوای کوارگری و ارت وا  نزدیک با کارگران بود، چرا که بخش اعیم اهمیوت اتحوادیوه

  فکری برنامه دیدگاه یپایهای بودند. ن اتحادیهاگوباران حزب از ره ران و فعوالوپوایوه

کارگر  یحزب ط قه مارکس  م تن  بر تقسیم جامعه به ط قات بود و حزب خود را رسما 

کرد. اما از همان آغاز با حزب لنین  تفاوت داات و معتقد بود که حزب، علاوه اعلا  م 

 یناکوارگر بوایود حزب مرد  و م تن  بر جن ش دموکراتیوک مردم  بااووود.  یبر ط قوه

 ۱.حزب بوددیدِ رفرمیست  آغازگاه 

با دیگر  دموکراس خوانیم که تفاوت سووسیالبرنامه م نخسوتین در بخش تئوریک 

«  یبورژوا یخواهان دگرگون  کامل سازمانِ اقتصادِی جامعه»احزاب در این اسوت که 

  ظهور ینوع  ابتداهاسوووت. بوا زبوان  سووواده و بو« کوارگر یرهوای  اجتمواع ِ ط قوه»و 

 داریالغای مالکیت انحصاری سرمایه»ررورت به دهد و ازجمله داری را ارح م مایهسر

تولیدِ »ن ِ ، و جایگزی«انتقال آن به ]مالکیت[ کلکتیو، به کلِ جامعه»و « ل تولیدیوبر وسوووا

                                                      

۱ Enn Kokk, The Party Program of ۱۸۱۶, Swedish Social Democracy 

Archive. 

Swedish%۲۹SD/The%۲۹party%۲۹program%۲۹of%۲۹۱۸۱۶%۲۹by%۲۹Swedish%۲۹

Social-Democracy.webarchive 

https://pecritique.com/2019/08/09/%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d8%af%d9%85%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%88%d8%aa%d8%a7-%d8%aa/
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کند. بر این اساس اااره م « ها با تولید سوسیالیست  م تن  بر نیازهای واقع برنامه کالاب 

الکیت م تدری  انتقالِ »و « کسن قدرت»دن ال هدموکراسو  بند که سووسویالکطرح م 

در  (نگارندهاست. )تأکید از ...« ،هاها، معادن، کارخانهونقل، جنگلحمل –ل تولید یوسا

کند، و کارگر ااووواره م  یالملل  و وروووعیوت و منافع هان  ط قهنیز بوه بُعودِ بین انتهوا

 کند.اعلا  م « هاکشور یدموکراس  همهجز   از سوسیال»دموکراس ِ سو د را سوسیال

ی أحق ر»ابتدا خواستار  ۱،ارفورت آلمان یهای برنامه، نییر برنامهدر بخش خواست

اود. م  «گونه ت عیض جنس برابر، مسواوی، و همگان  برای کلیه اهروندان، بدون هی 

لت  کلیسای دو یالغا»، «م یجای ارتش داهتسولیح مرد  ب»های مهم برنامه، ز دیگر جن ها

تنییم »، «مالیات تصووواعدی...»، «جدای  مدرسوووه و کلیسوووا»، «کلیسووواها یو قطع بودجه

 ر برای رفاه صوونعت ، هشووت سوواعت کار در روز، ؤقانون م»، «اعت ارات از طریق دولت...

موارد رووروری، در جز هکاری بسوال در صوونایع، منع اون ۱1تر از منع کار کودکان کم

ر ای و صوونعت  دبازرسوو  صوونعت  و نیارت بر کار حرفه»، «جای مزدهبی جنس ارا همنعِ 

قوق  برابری ح»، «دیدگان، و سالمندانمسئولیت مراق ت از بیماران، سانحه»، «تما  اوعن

تأمین حقوق کامل تشکل، »، و .«..،کارگران صونعت ، کارگران زراع ، ملوانان، و خدمه

اول حزب  یارفورت، برنوامه یرغم اسوووتفواده از برنواموهدر م مور بوه«. ت مع، و بیوان

داری و روود سوورمایه تری دااووت، اما مشوخصووا دموکرات سووو د، بیان محتاطانهسووسوویال

رنگ و های بعدی کمتدریج در برنامههامری که ب ؛ر به سوووسوویالیسووم بوداخواسووتار گب

 اد. تر م رنگکم

کشوواورزی و  سووو د هنوز اکثرا  یاول در زمان  نواووته اووده بود که جامعه یبرنامه

حزب »حزب پرنفوذ خود، ، جمعیت اوووهرنشوووین در اقلیت بود. دهقانان صووواحن زمین

مهم  دااووت.  فراکسوویونرا دااووتند که در ریکسووداگ نیز  (Lantmanna) «لانتمانا

اووود بود. در همان سوووالِ تصووووین برنامه، حزب رصووونوایع و کوارکنوان صووونعت  روبه

                                                      

 نگاه کنید به سعید رهنما، »حزب سوسیالدموکرات آلمان؛ از گوتا تا گُدس رگ«، نقد اقتصاد سیاس  ۱
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خود را، که ره ر حزب نیز بود، به  یدموکرات موفق اووود که اولین نمایندهسووووسووویال

ها سو د دستخون تحولات بسیاری بود. اصلاحات  که از ریکسداگ بفرستد. در آن سال

ومت ِ نیا  حک دن ال اکست از روسیه و از دست دادن فنلاند آغاز اده بود،هها ق ل بدهه

ز جدا داخل  سو د ای اد کرده بود، سیاست  که بعد ا یتری را با تکیه به توسعهباکفایت

 یهای بعد نیز ادامه یافت. راوود صوونعت و انتقال فزایندهآمیز نروژ در سووالاوودنِ صوولح

و د را س ینیروی کار از روستاها به اهرها که با راد کارگران صنعت  همراه بود، جامعه

 کرد.سرعت مدرنیزه م به

 

 های بعدیبرنامه
حزب به یک حزب قدرتمند که  مقطع  ،اول توا جنوگ جهوان  دو  یاز زموان برنواموه

به تصووووین رسووواند. ۱۱۲۹، و ۱۱۱۱، ۱۱۹1دیگر را در  یت دیل اوود، حزب سوووه برنامه

  بر تأ یر اووگرف انقلاب اکت رویژه روسوویه پس از جنگ جهان  اول، به ۱۱۱۶های انقلاب

د دااوت، و چنانچه ق لا اااره اد به انشعاب مهم جن ش کارگری و سووسویالیسوت  سوو 

حزب چپ، ان امید.  سران ا تشوکیل حزب کمونیست سو د، و  در پ  آنجناح چپ و 

ها در روسویه و نیز اکست های بلشوویکدموکرات با توجه به سویاسوتحزب سووسویال

های ، قاطع تر از پیش از سیاستآلمان یانقلاب فوریهها در ها/کمونیستاسوپارتاکیسوت

داری و ها همزمان با راد سرمایهلگری فاصوله گرفت. در طول این ساتندروانه و انقلاب 

انش و بر تعداد نمایندگ یافتم سرعت راد تر، حزب بهصنعت و جبب کارگران بیش

ادند ترین حزب سو د بزرگ هادموکرات، سوسیال۱۱.۹ یاد. از اوایل دههافزوده م 

 . ندخود اختصاص دادهای پارلمان را به کرسترین و بیش

در طول مدت  که قدرت جهان  دو  و بعد از جنگ دموکرات سو د، حزب سوسیال

، ۱۱۱۹، ۱۱11های دیگر را در سال یدر دست داات، سه برنامه ۱۱۶۱دولت  را تا سوال 

، چه در زمان  که در اپوزیسوویون ۱۱۶۱. پس از اووکسووت در انتخابات ارا ه کرد ۱۱۶1و 

https://pecritique.com/2017/02/03/%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7/
https://pecritique.com/2017/02/03/%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7/
https://pecritique.com/2017/04/08/%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%db%b1%db%b9%db%b1%db%b8-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7/
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با توجه به تغییر و تحولات داخل   ، حزب م ددا بود، و چه زمان  که در دولت اقلیت بود

دیگر را در  یهای خود، سوووه برنامهدرپ  در سووویاسوووتهای پ و جهوان  و ت دید نیر

 به تصوین رساند.  .۲۹۱، و ۲۹۹۱، ۱۱۱۹های سال

ن و اول و تغییر زبانِ نگار یتدریج اوواهد فاصووله گرفتن از برنامههها بدر این برنامه

های ها که به نسوو ت برنامهها هسووتیم. این برنامهاوت بر مفاهیم و خواسووتهای متفتأکید

ه اووده، طولان  عرروو دموکراتیک با تفصوویل زیاد و متون  نسوو تا دیگر احزاب سوووسوویال

خواهانه تأکید دارند. هر چه که به دوران معاصووور های بسووویار ترق کماکان بر خواسوووت

، داری جهان سووو د و سوورمایه یتحولات جامعهها با تحلیلِ اووویم، برنامهتر م نزدیک

های نامهبر یعمده یکلیدواژهد. نکنرا توجیه م  حزبدلوایل تغییر و تحولات برنامه ای 

 است. « سوسیالیسم دموکراتیک»جدید 

، زمان  که حزب پس از اووکسووتِ دادنِ دولت ا تلاف  ۱۱۱۹ یبرای نمونه در برنامه

های دولت اقلیت تشووکیل داده بود، هدف ی سووومین باربرا، ۱۱۸۲راسووت میانه از سووال 

. )این برنامه که رسما به زبان فارس  نیز داده اده استسووسویالیسوم دموکراتیک اورح 

ن به آ نکتهکند که من در این جا تنها به چند م  های مفصوول  را طرحترجمه اووده جن ه

»... خوانیم، م  )کنم.این برنامه را توصیه م  ۱کنم و خواندن متن اصل اختصار اااره م 

مرد  در امر تولید و  یای است که در آن همهدموکراس  خواهان ای اد جامعهسووسویال

اعضووای جامعه از قید  یاوویوه توزیع آن خود حق تصوومیم گیری دااووته بااووند و همه

ای نیا  ط قات  ج آنان رهای  یافته و یبنودی خار  از ارادهوابسوووتگ  بوه هر نور گروه

 برنامه درک« ها بر اسوواس آزادی و برابری دهد.خود را به یگانگ  برای همکاری انسووان

ی أهای مدن ، حق رحقوق و آزادی»خود از آزادی و برابری را بوا توأکیود بر تضووومین 

ند، و ک، تشریح م «عموم  و برابر، آزادی اندیشه و عقیده، آزادی بیان، و آزادی تشکل

                                                      

-SAP-۱۱۱۹ ،http://www.iranomid.de/wp برنامه حزب سووسیالدموکرات سو د، ۱۱۱۹، ۱

content/uploads/۲۹۱./۹1/SocialDemocratSwedenBarnamehsiassi.pdf. 
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ها از تنگدست  اقتصادی، فرهنگ  و اجتماع  و نیز پیشرفت آنها از راه سازی انسانرها»...

ف یترین وظارا یک  از مهم« ها به قدرتهای اقتصووادی خصوووصوو دفع وابسووتگ  انسووان

برابری  ری برنامه بداند. در قسوومت برابری تأکید بسوویار قاطعانهدموکراسوو  م سوووسوویال

م ارزه با اختناقِ ط قات  باید با اختناق جنس  نیز م ارزه همانند »خوانیم، جنسو  است. م 

دموکرات سو د است، و در مقاطع بعدی فمینیسم ویژگ  مشخص حزب سوسیال« اود...

 کند. فمینیست اعلا  م  خود را رسما 

دن به جای بحث پایان بخشووویهطل انه، بگرایانه و اصووولاح با توجه به دیدگاه تدری 

 یوسعههای  که در جریان تطور مستقیم و غیرمستقیم به محدودیتامه بهداری، برنسرمایه

خوانیم کند. برای نمونه م اقتصوادی و اجتماع  سوو د به سرمایه تحمیل کرده اااره م 

داری سوورمایه تخصوویص اصووول یی دسووتاوردهای تولیدی از محدودهبخش عمده»که 

قوانین  تصوین»، یا «ه[یافت] خصیصاز تتری بر اسواس نیعادلانه یخار  اوده و به اویوه

داران های اووودیدی برای سووورمایهمحدودیت ی قراردادهوای سوووندیکاموالیوات  و پیش

رچه اگ»کند که برنامه تأکید م « ها کاسوته است.خصووصو  ای اد کرده و از قدرت آن

اختلافاتِ ط قات  مانند گباوووته عمیق نیسوووت، اما در هر صوووورت افراد زیادی از آغازِ 

ط  و اجریانات افر»، و برای مقابله با «  بدتر محکو  هسوووتندیکودک  بوه تحمول اووورا

 کند.اااره م « هاتقویت تشکل»، به ررورت «خواهند به عقن برگردندکسان  که م 

واقعیات   بیانگر ااواره به تغییر و تحولات عین  جامعه سو د و ارای  جهان  مشخصا 

مچنین هکرد. ها تنییم م های خود را با توجه به آنناچار باید سیاستاست که حزب به

ویژه راد داری پس از جنگ جهان  دو ، بهی سریع سرمایهتوسعه ربرا تحولات ط قات  

ها های  اسووت که برنامه به آنمتوسوو  جدید و کاهش کارگران صوونعت ، از جن ه یط قه

. های اغل  جدید..کارگر و راد گروه یکاهش ط قه»به  مشوخصا در برنامه پردازد. م 

ه اود. با توجه بااواره م «   دارندق مشوترک، اورای  و امکانات متفاوتیکه رومن علا

الملل  اودن سوریع اقتصاد، جن ش کارگری را در بین»خوانیم، اودن سورمایه، م جهان 
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های تعملکرد ارک»، و به «رو ساختههای روبسو د همانند دیگر کشورها با مشکلات تازه

ه توج« ههای صنف  به وجود آوردها و تشکلهای  که برای سوازمانبزرگ و محدودیت

واند تتوجیه گر این واقعیت بودند که حزب دیگر نم  اوووود. این ااوووارات قطعا داده م 

بخش  نوناکمتوس  جدید را که  یکارگر بااد و ناچار است که ط قه یتنها حزب ط قه

افراد »خوانیم، اوود، مورد توجه قرار دهد. باز م عییم  از جمعیت کشووور را اووامل م 

  یارت ا  با جن ش کارگری و بر اسوواس وابسووتگ  ط قات ... اووناسوواتری خود را در کم

های  چون آزادی، برابری، و پشوووتی ان  توان با ارزنتر مرد  را... م کننود. اموا بیشم 

 «د.کرجلن 

مله سخت ح« غیر سووسویالیسمِ دموکراتیک»های بخش تئوریک، به نیا  یدر ادامه

های لت گیری از پیدایش ناعداارگسوویخته در پیشکاپیتالیسوومِ افسوو»خوانیم، اووود. م م 

أکید نیز ت« های اقتصوووادی ناتوان اسوووت.هدر رفتن منابع، بیکاری و بحراناووومار، بهب 

  جوانن اندازه در تمامتالیست  خواستار واگباری قدرت ب یالیگارا ِ کاپ»اوود که م 

ت  گارا ِ کشورهای کمونیسبرنامه به الی« داران است.زندگ  به اماری اندک از سرمایه

کند. )سوال تصووین برنامه مصادف است با آخرین لحیات سقو  اردوگاه نیز حمله م 

جا که اصول لنینیسم در مورد ره ری نخ گان راهنمای کار آن»خوانیم، سوسیالیست (. م 

ها ی، و به ن ود آزاد«سالاری به نتی ه نرسیدهبوده، انتیارها در مورد ای اد حکومت مرد 

کند که در چنین جوامع  نیز کنود، و تأکید م و دموکراسووو  در آن جوامع ااووواره م 

« اسووت هاتنها راه رسویدن به رهای  انسووان»امکان اسوتقرار سوووسویالیسووم دموکراتیک که 

 وجود ندارد. 

های سیاس  خواست ۱۱۱۹ یهای نیری، برنامهطور خلاصوه، بر اساس این دیدگاهبه

دموکرات سوووو د با توجه به اسوووت که حزب سووووسووویالند. واروووح کخود را طرح م 

 یهتوانست همهای  که با آن مواجه بود و نیز ندااوتن رادیکالیسوم لاز ، نم محدودیت

ای و عمل بسوویار های برنامهها را در عمل پیاده کند، و تفاوت بین خواسووتآن خواسووت



 

 
 

 سعید رهنما 20

از ا تلاف  ۱۱۱۱انتخابات  دموکرات درسوت یکسال بعد درمتفاوت بود. حزب سووسویال

 احزاب راست میانه اکست خورد و تا انتخابات بعدی در اپوزیسیون باق  ماند.

  

 .۲۹۱ ،ترین برنامهجدید
ط  که ی، در ارا.۲۹۱و  ۲۹۹۱های دیگر را در سوال یبعد از این برنامه، حزب دو برنامه

ای برای برنامه»ان تحت عنو .۲۹۱ یدر دولوت اقلیوت بود، از تصوووویون گبراند. برنامه

های حزب و دیدگاهاسوووت،  طور رسوووم  به فارسووو  ترجمه اووودهکه آن هم به ،«تغییر

  کند.های آن را در ارای  جدید طرح م خواست

-و خودبین  در این برنامه، حزب با نوع  ابراز رروووایت از دسوووتاوردها و با خون

اود دهد. اااره م را ارح م  «های امروز و فرداچالش»زیاد چگونگ  مقابله با تحسین  

 ها در ن رد با جناح راست، دموکراس دموکراس  در همکاری با لی رالوقت  سوسیال»که 

میم اووان تصووها باز اوود تا برای اجتمار و زندگ برد راه برای انسووانسوویاسوو  را پیش م 

 یامعهجبگیرنود. مرحله به مرحله نیا  ط قات  قدیم اووورور به فروریختن کرد تا با یک 

 یکه بخواهیم دسووتاوردهای بزرگ امروزی جامعهب  آن« رفاه  مدرن جانشووین اووود.

زیر  ها اااره خواهد اد، بهبه آن آن را، که بعدا  یسوو د و موقعیت نسو   بسیار برجسته

 –کنند   م سوسیالیست یاران استقرار بلافاصلهامیدو از بسیاری که کاری – ریم بال ؤسو

سو د  یکند که گوی  جامعها م قبرنامه این سورتفاهم را ال یمقدمه این تحلیل و ت زیه

از »که  کندکه در بند بعدی تأکید م آل خود رسوویده یا به آن نزدیک اسووت. اینبه ایده

دهد.  مسوووئله را تغییر نم« توانیم جامعه را تغییر دهیم و بهتر کنیمطریق دموکراسووو  م 

های سو د است که به این ادعا دموکراتسوت سووسیالواروح اسوت که این بیانگر سویا

 داری کنون  عمل  است. سرمایه یآل از طریق اصلاح جامعهایده یاند که جامعهرسیده

نیم خوااسووتوار اسوووت. م « سوووسوویالیسوووم دموکراتیک»ی اخیر نیز بر مفهو  برنامه

 در مقابل آزادسازیخواهد موانع اقتصادی، اجتماع  و فرهنگ  دموکراس  م سووسیال»
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اووودگوان و دادهای اسوووت بودون ارجحهوا را از میوان بردارد. هودف موا جوامعوهانسوووان

موااوووتگوان، بدون اختلاف ط قات ، بدون پدرسوووالاری، نژاد پرسوووت  یا رووود گپسوووت

اود که ااواره م « گرا   و تغییر جنسوییت ، جامعه ای بدون تعصون و ت عیض.هم نس

اوووهروندان اعم از  یاد امکانات یکسوووان برای همهدموکراسووو  خواهان ای سووووسووویال

های تلان جن ش اتحادیه»اسوت و معتقد است که در این راه « کنندهمزدبگیر و مصورف»

های آزاد، دیگر اتحواد»...اوووود کوه همچنین توأکیود م « کوارگری نقش مرکزی دارد.

ای ههای آموزاووو ، جن شهوای غیرانتفواع ، سوووازموانهوای مردم ، سوووازموانجن ش

های تعاون  برای گسووتراندن و کنندگان و اوورکتهای مصوورفسووازمان  ،محیطزیسووت

اد و زیست، و بر اتحبر بحران محی  در این برنامه، « عمق دادن به دموکراس  مهم هستند.

 ود. احقوق بشر و دموکراس  نیز تأکید م  یالملل  برای اااعههم ستگ  بین

 ابزاری که»کند که ها ااوواره م این خواسووت پیشوو رد یبه اوویوه برنامه مشووخصووا 

ترین از مهم« خواهد با آن جامعه را تغییر دهد اصولاحات است.دموکراسو  م سووسویال

 است. بردااتِ حزب از« داریبازار و سورمایه»های بخش تئوریک این برنامه بخش جن ه

جه کار ر به بهترین وکه بازازمان »که  اووودم  مطرحبا این گفته  اقتصوواد بازار مشووخصووا 

 «ها و آفرینندگ  انسووانها است.نوآوری یعرصوه برایای پرقدرت دهنکنکند تسوریعم 

هتر وجود آورده که من ر به زندگ  بهرا ب ایکند که بازار منابع اقتصادیارافه م برنامه 

ره ارا از فقر رهای  بخشوویده اسووت. اما بلافاصووله ااوو هاعییم  از انسووان بخشما اووده و 

، و به گرایش آن به «های مخرب را دارد...بازار گن ایش گرایش ،همزمان»کنود کوه م 

« زیسوووتاسوووتثمار هم انسوووانها و هم محی  »انحصوووار و توجه مطلق آن به سوووود که به 

ی طور کامل استفاده کند، و بیکاران امد، و قادر نیسوت که از منابع تولیدی جامعه بهم 

کند که اعلا  م  . بر این اسووواسکند، ااووواره م آن اسوووتاز جمله مسوووا ل همیشوووگ  

حزب معتقد است که باید «. داری استدموکراس  یک حزب مخالف سرمایهسووسویال»

ه های انسان [ با توجه بده  فعالیتدر هر ورعیت  امتحان کرد چه اکل  ]از سازمان»... 

ک اقتصوواد ی»یت را م تن  بر برنامه این ورووع« دهد.عدالت و کارآی  بهترین نتی ه را م 
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های اجتماع  و سوواختکارهای بازار، جوی از چاره»... بیند که ترکی   اسووت م « مختل 

ری ای کارگهای اتحادیهپبیر، سازمانهای مسئولیتبخش عموم  کارآ و مو ر، ارکت

 « کنندگان آگاه و فعال.قوی و مصرف

مو  »آن مواجه است، از جمله به راد برنامه به مسا ل و مشکلات جدیدی که دنیا با 

محیط  اااره های زیستهای راسوت در نقا  مختلف جهان، و بحرانو جناح« نولی رال 

اود در برنامه گفته م پردازد. خواهانه نیز م های ترق کند، و به راد نیروها و جن شم 

دن نیسووت، و اوور جهان تغیی ناپبیر و غیر قابلِاجتناب یتر سوورمایه نتی هقدرت بیش که

در  در جای دیگر« ای تغییر داد.توان با کار سویاس  و اتحادیهاین را م »دهد که امید م 

داری جهان  امروز در کار آگاهانه و مقابل سرمایه یوزنه»کند که همین زمینه تأکید م 

 «است. قدرتمندمدن   یهماهنگ سیاس  و سندیکای  با حمایت یک جامعه

های دموکرات سو د سیاستحزب سووسویال یهای تئوریک، برنامهاین جن ه بر پایه

دموکراسوو  در جهان، به ود  یهای مختلف، ازجمله حقوق بشوور، ااوواعهخود را در جن ه

هوا، پوبیرن پنواهندگان، دیگر کشوووور یوروووع زنوان، کودکوان، کموک بوه توسوووعوه

املات ها و یا معان  بر فعالیتالملل  محی  زیسووت، ورووعِ مالیات جههای بیننامهموافقت

های سو د بوده(، ااتغال کامل )که از سیاستبخش  مال ، عد  تعهد نیام  )که همیشوه 

خواند(، تنور فرهنگ  و حف  و های اقتصوووادی خود م آن را هودف کل  سووویواسوووت

های مل  سوووو د، حق تحصووویل همگان  و ای اد یک زبان و فرهنگ اقلیت یتوسوووعوه

رفاه و امنیت همگان ، پبیرن مسوووکن به عنوان یک و توجه به حور، م-دانش یجوامعه

 . کنداعلا  م  های ترق  خواهانهحق اجتماع ، و بسیاری از دیگر سیاست

ط  از تصووووین گبراند که در آخرین انتخابات ق ل از یحزب این برنامه را در اووورا

سال اپوزیسیون بود. یک، از ا تلاف راست میانه اکست خورده و در ۲۹۱۹آن، یعن  در 

اوورکت کرد.  ۲۹۱1بعد از تصوووین برنامه، حزب با ره ری اسووتفان لُووِن در انتخابات 

لوون در اصل کارگر جواکار بود که بعدا به ره ری اتحادیه کارگران فلزکار رسیده، و 
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دموکرات را در دسووت گرفت. در این انتخابات برای سوور ان ا  ره ری حزب سوووسوویال

پیروزی راست میانه، با حزب س ز ا تلاف و حمایت حزب چپ را نیز جلن  جلوگیری از

با جلن  ۲۹۱۸کاری که در انتخابات  ؛کرد و برنوده اووود و دولوت ا تلواف  تشوووکیل داد

 . کردتکرار  میانهها و حزب حمایت لی رال

 توانسووت اتفاق افتد وم اتفاق افتاد یا چه که در عمل آنمیان اسووت که باز  وارووح

جهان   یها سرمایهوجود دارد. در این سالزیادی اده تفاوت  چه که در برنامه طرحآن

ت  در امپریالیس یهای ت اوزکارانهتر ادند، سیاستهای وابسته به آن قوی و قویو نهاد

خاورمیانه و اوومال افریقا و اموا  مهاجرین  که به اروپا از جمله سووو د سوورازیر اوودند، 

خواهانه را های ترق و امکان پیشو رد سیاست کرداز پیش تقویت  راسوت افراط  را بیش

ا را همحدودتر کرد، عد  قاطعیت کاف  حزب نیز عد  دسووترسوو  به پاره ای از خواسووت

 . رقم زد

که در آن اااره  کردصادر  ۱«سویاسو  رهنمود»حزب یک  ۲۹۱۶سوال  یدر کنگره

اری از سیار رعیف است... بسیاقتصواد سو د قوی است، اما چس ندگ  سیاس  ب»د که او

 همچنین،« اقتصوادی ای اد کرده، سهم  ندارند. یمرد  کشوورمان از رونق  که توسوعه

م  ما کم  آزادتر، ک یخوانیم که تمام  موفقیت سوووو د بر این پایه بوده که جامعهم 

ا ب ۱۱۱۹ یهای اقتصووادی که سووو د از دههاما بحران»برابرتر، و کم   روتمندتر اووود، 

رای ب.« کرده استها ارافه ها مواجه بوده، احساس امنیت را کاهش داده و به نابرابریآن

خواهد اوود( تأکید دارد.  بررسوو )که در زیر « مدل سووو دی»تقویت  رحل این مسووا ل ب

سووطح بیکاری، اولویت  کاهشاووود، های مهم  که بر آن تأکید م ازجمله سوویاسووت

مک به محیط ، کهای زیسووتفاه ، مقابله با بحرانتر به آموزن، به ود سوویسووتم ربیش

                                                      

۱  SAP, Congress ۲۹۱۶, “Political Guidelines”, 

https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-

politik/arkiv/kongress-۲۹۱۶/security-in-a-new-era---political-

guidelines_۲۹۱۶.pdf 
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ر و ها و مسوکن، سیستم ارت اط  بهتتر در زیرسواختگباری بیشتر، سورمایهمنیدنیای  ا

های مقابله با جداسووازی یمسووئلهبر  آن های بسوویار مهم. از تأکیداسووت دی یتالیزه کردن

حزب بووا پرهیز از ذکر  رهنمود( اسوووت. این segregationم تن  بر قومیووت و نژاد )

کند که با مهاجرت هر چه (، تأکید م integrationسازیِ فرهنگ  )سیاست یکپارچه

خواند( این مسئله حادتر خواهد تر مهاجرین )که آن را هم فرصوت و هم چالش م بیش

ند، جبب برخوردار ترآموزن لاز  و امکان کسووون اوووغل کماز واردین که تازه. اووود

زای ، سیاست اووند، و از این رو نیا  آموزا ، ااتغالر اوهرها م های خاصو  دمحله

. در جای دیگر در مورد سووویاسوووت کردتنییم  هاباید با توجه به این واقعیترا مسوووکن 

بدون مهاجرت، کشووور ما چه از نیر اقتصووادی، اجتماع ، و »کند که مهاجرت تأکید م 

ر پوبیرد که دم  رهنموددیگر این بوا این حوال در بخش « فرهنگ ، فقیرتر خواهود بود.

)زمان  که ا تلاف چپ میانه بر سو د حاکم است( تعداد پناهندگان به سو د به حِد  ۲۹۱1

های  در حد دیگر کشوووورهای تحمل  رسوووید که دولت ناچار اووود محدودیتغیر قابل

 اروپای  ورع کند. 

دادن  رت اکستالملل ، ازجمله به جنگ سوریه، رروکنگره به مسا ل بین رهنمود

سووال اسووت که  1۹امسووال »کند که پردازد. اعلا  م فلسووطین نیز م  یداعش، و مسووئله

نشین دیهای یهواهرکگسترن غیرقانون ِ  یو با ادامه« یل فلسطین را ااغال کردهیاسرا

اد که با جهان با یده است. )دولت سو د ااید تنها کشور پیشرفتهکرتر وخیماورار را 

 گیرد.( گری اسرا یل مورع م در مورد مرد  فلسطین و اِاغال این صراحت

دموکرات سو د، با آن که از همان آغاز بر های حزب سووسیالطور خلاصوه برنامهبه

 آناسواس دیدی رفرمیسوت  تدوین اده و راهنمای عمل حزب در دوران طولان  حیات 

ته گرفته و بر این اساس قرار گرفداری فاصله تدریج از سویاسوتِ گبار از سورمایههبوده، ب

یا  در قالن ن« سووسویالیسم دموکراتیک»خواهانه را تحت عنوان های ترق که سویاسوت

ارد. های نیری و تحلیل  زیادی را دربر دداری به پیش برد. این ورعیت پیچیدگ سرمایه
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ان راول آن که سوسیالیسم دموکراتیک یا هر نور سوسیالیسم دیگر در یک کشور در دو

ر طولان  از آن و در ااووودن نولی رال  ممکن نیسوووت و تنها با گبداری و جهان سووورمایه

تر داری امکان دارد. بنابراین سووسیالیسم دموکراتیک این حزب بیشدوران پسواسورمایه

گران چپ رادیکال و امیدواراِن انقلاب ای تحلیلیک اوعار است. اما از سوی دیگر پاره

خوانند و نولی رال م   دموکرات سو د را حزبت ، حزب سوسیالسووسویالسوی یبلافاصوله

کنند. اما توجه به محتوای دموکراس  و دولت رفاه  را اعلا  کرده و م سوسیال« مرگِ»

ور که ق لا همانطها پرداختم )وتری در بالا به آنعمد با تفصیل بیشها که من بهاین برنامه

هم موجود است و بهتر است  .۲۹۱و  ۱۱۱۹های امهرسم  فارس  برن یترجمه ااار اد،

دهد. این که در عمل این حزب چه کرده اساس نشان م خوانده اوند( این نیرات را ب 

ای اسووت که در پایین به آن پرداخته خواهد اوود، اما در سووطح کند بحث جداگانهو م 

 است.  ب سیاس  موجوداحزاترین مترق یک  از ای، این حزب تحلیل برنامه

 

 (LO« )های کارگری سوئدکنفدراسیون اتحادیه»جنبش کارگری و 
دموکرات سوو د مسووتقل از بررسو  جن ش کارگری آن کشووور بررسو  حزب سووسوویال

تنگاتنگ  با یکدیگر دااتند. لارن ِادِگِرن  یممکن نیسوت، چرا که هر دو از آغاز رابطه

کارگری سووو د، فرایند پرولتریزه اوودن  نگاریتاریخو لارن اُلسووون در مرور مطالعاتِ 

روی کاری ها نیبینند؛ این که تا سالنیروی کار در این کشوور را بسیار کند و طولان  م 

بُری و الوار، و کارگران بارگیری بنادر جبب های چوبویژه به کارخانهکه به صنایع، به

های سووونتِ ها بااوووهری تا مدت هایصووونفاووودند ریشوووه در روسوووتا دااوووتند، و م 

تدریج فرایند پرولتریزه اوودن اوودت گرفت، و هکردند. اما بداری عمل م پیشوواسوورمایه

ها و همین کارگرانِ غیرماهر، یعن  باربر  ۱سووورعت رادیکالیزه اووود.جوالون آن کوه بوه

                                                      

۱  Lars Edgren and Lars Olsson, (۱۱۸۱), “Swedish Working Class 

History”, in International Labor and Working Class History, .1, Spring, 

Cambridge University press, pp. ۱۱-۸۹. 
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ه های  درست کردند ککردند، برای خود تشکل  سخت  کار م یها که در ارابُرچوب

یزی رهای موفق را پایههای اولین اعتصوووابان مواجه اوودند، و زمینهکارفرمای یبا مقابله

ها تدریج در دیگر عرصوووهههای کارگری بهفتاد قرن نوزدهم تشوووکل یکردند. از دهه

ادن سریع  یافتند. صنعتم  های سووسیالیست  گسترنگرفتند، و با ورود ایدهاوکل م 

ه داات، و از نیر مورخ دیگر، بوُ اِسترات، سوو د فرایند پرولتریزه اودنِ سریع را به همرا

، و سوورازیر اوودن نیروی کار جوان از ۱۱۱۹بعد از  یراوود صوونعت در گوتن ِرگ از دهه

  ۱رادیکالیزه ادن سریع جن ش کارگری سو د را به همراه داات. یروستاها، زمینه

ای یهاتحاد جن ش ۱۸۱۸اکل گرفتند، و در  ۱۸۸۱های سراسری در ین اتحادیهنخست

(، LO« )های کارگری سووو دکنفدراسوویون اتحادیه»به اووکل یک کنفدراسوویون واحد، 

بازی کرد. امروزه این تشکل عییم « مدل سوو دی»نقش مهم  در  سوازمان یافت، و بعدا 

های مختلف صنعت و خدمات را کارگری در بخش یاتحادیه ۱1عنوان چتر پواش ، به

 یها ع ارتند از اتحادیهگیرد. این اتحادیههای عموم  و خصووووصووو  دربر م در بخش

کار، نگهداری ساختمان، چوب و جنگل و گرافیک، کارگران ساختمان ، کارگران برق

ن تریزرگها )بکارگران حِرَف، هتل و رسوووتوران، فلزکار و فولاد، کارگران اوووهرداری

کار، کاغب، خدمات و ارت اطات، موسووویق  دانان، و اتحوادیوه(، صووونوایع غوبای ، رنگ

ونقل. در م مور بیش از یک میلیون و دویسووت هزار کارگر در این کنفدراسوویون حمل

های وابسته به کنفدراسیون استقلال خود را دارند و از جمله تحت پواش هستند. اتحادیه

های گیریکننود، و در دوران تصووومیمیِ خود را اداره م بیکوار یهوای بیموهصووونودوق

 ها در مباکرات وکل کارگرانِ این اتحادیه یعنوان نموایندهمتمرکز، کنفودراسووویون بوه

های مل  و بین الملل ، کرد. نموایندگ  در نهادهوای تعیین دسوووتمزد عمول م زن چوانوه

                                                      

۱ Bo Stratt, (۱۱۸۲), in ibid. p.۶1. 
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ان کارگر یاین اتحادیه نمایندههای اِل.اوُ اسووت. های کارگری، از دیگر فعالیتپژوهش

 کند. دموکرات را نیز تعیین م اجرای  حزب سوسیال یدر کمیته

کند، دو کنفدراسوویون ده  م آب  را سووازمانکارگران یقه علاوه بر ال.او، که عمدتا 

آب ، کنند، که با کاهش تدری   کارگران یقهنمایندگ  م بزرگ دیگر، نیروی کار را 

کنفدراسووویون کارمندان حرفه ای »ها تری یافته اند؛ یک  از آنبیشوسوووعوت و قودرت 

ای را در هر دو بخشِ خصوص  کارکنان حرفه یاتحادیه .۱ است، که (TCO) «سو د

و دولت  تحت پواوووش دارد، و خود ق ل از جنگ دو  از ادغا  دو تشوووکل کارمندی و 

 یمراه با راد و توسعهه. کارگران یقه سوفید در بخش دولت  و خصوص  به وجود آمد

به سوورعت رو به راوود  کنفدراسوویونویژه پس از جنگ جهان  دو  این داری بهسوورمایه

های  از جمله معلمان، گوبااوووت، و هم اکنون بیش از یک میلیون عضوووو را در اتحادیه

یس، پل یبهداات ، کارکنان دولت، اتحادیه یها، پرستاران و خدمهکارمندان اوهرداری

ها، و اتر و رسوووانهئنگاران، هنرمندان تغیر نیوام ِ نیروهوای مسووولح، روزنامهکوارمنودان 

 سفید حِرَف مختلف، تحت پواش دارد.کارکنان یقه یای، و اتحادیهنوازندگان حرفه

های ( است که اتحادیهSACO) «ایهای حرفهکنفدراسویون جامعه»تشوکل دیگر، 

پزاووکان، اووناسووان، داروسووازها، دا روانپزاووکان، گوناگونِ از جمله پزاووکان، دندان

، مدیران آموزا ، افسران نیروهای مسلح، افسران معمارانن، ااقتصواددانان، وکلا، مهندس

هد، و بیش د، مدرسین، کارکنان کلیسای سو د، را پواش م دانشگاهیاننیروی دریای ، 

 عضو دارد.از نیم میلیون 

وذ کنند، نفجدید را نمایندگ  م  متوسووو  یط قه این دو تشوووکول اخیر که عمدتا 

تر ها به احزاب راست میانه نیز گرایش دارند و سادهاند، و بسویاری از آنروزافزون  یافته

ها ناچار به آن یدموکرات برای جلن آراها اوووند. حزب سوووسوویالتوانند جببِ آنم 

ی سووو دی و  اووود. با آن که این دو تشووکل در مقابل سوورمایهدادن امتیازات زیادی م 

 هازمینهبسووویاری جهوان ، منوافع مشوووترک  بوا کنفودراسووویون کوارگری دارنود، اموا در 

های متناقضو  دارند. با آن که کنفدراسیونِ اِل اوُ کماکان قدرتمندترین تشکل خواسوت
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آب  کاهش کارگران یقه س نهدموکرات است، بسوو د، و پایگاه اصول  حزب سووسیال

های متوال  های راسوووت میانه در دورههای  که دولتحدودیتتولید، و نیز م فراینوددر 

زیادی قدرت خود را  قدرت برای ال.او به وجود آوردند، این کنفدراسوویون تا حد نسوو تا 

( )نسوو ت union intensity« )تراکم اتحادیه ای»،  طور کل. بهاسووت از دسووت داده

ند( اوص فعالخصهت بیک تشکل به نس ت کل کارکنان  که در یک صنع یتعداد اعضا

 یط قه مراتن بالاتر ازهدر سو د در حال افت بوده، و میزان اُفت برای کارگران یقه آب  ب

  ۱.است متوس  بوده

د. خود را دارن یوکار نیز اتحادیهبر کنار از نیروی کار، صوواح ان صووونایع و کسووون

با  ۲۹۹۱در سووال تشووکیل اووده بود،  ۱۱۹۲( که در SAFکارفرمایان سووو د ) یاتحادیه

( SNهای سو د )عنوان کنفدراسیون ارکتهفدراسیون صنایع سو د ادغا  اد، و حال ب

 کند. عمل م 

 

 «مایندر –رِن »مدل و ، «مدل سوئدی»

ت اسووو، یک نیا  کورپوراتیسوووت  «نوردیک»یا و مدل سوووو دی یا مدل اسوووکاندیناوی، 

ن، و کارفرمایا یکارگران، نماینده یجان ه، یعن  نمایندهمتشوووکل از یک سووواختار سوووه

 تعیین مزدها و برایجمع  های دستهزن عنوان میان   آن دو در چانههدولت ب ینماینده

  . این مدل م تن  بر اقتصاد مختل  با تأکید بر مالکیت خصوصاست تنییم سیاست بازار

« ورمح-ستگ های هم سیاست دستمزد»مهم این نیا   یو ت ارت آزاد اسوت. یک جن ه

                                                      

۱ Anders Kjellberg, (۲۹۱۱), “The Decline in Swedish Union Density 

Since ۲۹۹۶”, Nordic Journal of Working Life Studies, Vol.۱, No ۱, in 

https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_Trade_Union_Confederation#c

ite_note-۲, . 
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(solidaristic wages policyبود که از خواسوووت )ای های مهم جن ش اتحادیه

متمرکز، و با هدف تقلیل  اوووکل کاملا هدسوووتمزدها ب یبارهدرهوا زن چوانوهسوووو ود، و 

ز متمرک یمباکره. نیا  ای اد اده بودهای مختلف اقتصواد، های مزدها در بخشتفاوت

ای ِ اِل اوُ اجر یتر به کمیتهبا دادن اختیارات بیش گردد که بعدا بازم  ۱۱.۸به توافق  در 

تقویت اوود. )این مدل  ۱۱1۱( در Rehn - Meinder) مایندر –و پبیرن مدلِ رِن 

تاو رِن و گوس» های کارگری سوو د،برگرفته از نا  دو اقتصواد دانِ کنفدراسویون اتحادیه

م تن  بر چهار پایه بود: تور  کم، ااتغال کامل، هدف آن طراح  اد و  «یندررودُلف ما

ا که ب رفتاووومار م بهراووود بالا، و برابری درآمد، و درواقع نوع  سووویاسوووتِ کینزی 

مزدهای برابر برای »تنها برقراری وسوویع دولت در اقتصوواد همراه بود.( هدف نه یمداخله

و  های که کارآی  کمتری دااووتندمد کردن اوورکت، بلکه فشووار به کارآ«کارهای برابر

م ِ یهای فن  بود. نیز، برای جلوگیری از افزایش داها همراه با آموزنمدرنیزه کردن آن

ای  های مال ، و برای حف  سطح بالهای کنترلِ سیاستدستمزد از مکانیسم-مارپی ِ سود

 ۱اد.استفاده م های بازار کار و آموزن های سیاستسازوکاراز ااتغال از 

ویژه این نیا  در طول دوران پس از جنگ جهان  دو  و در دوران رونق اقتصادی به

های مزدی را، رمن حف  سطح بالای  رفت و نابرابریخوب  پیش م هب ۱۱۱۹ یدر دهه

در دوران پس از رونق و در مواجهه  ۱۱۸۹و  ۱۱۶۹های از ااتغال، کاهش داد. اما در دهه

د. تدریج روووعیف اوووهبگیران، بهای کارفرمایان و نیز کارگران ماهر و حقوقبا مخالفت

های مشوووابه اروپای  از اووورکت با رقابت در محور –های مهندسووو  و دانش اووورکت

ا از ای رهای این سویسوتم نارار  بودند، و برای آن که کادرهای فن  و حرفهمحدودیت

کردند. کارگران پبیر را طلن م دسوووت نودهنود، نیوا  دسوووتمزدِ غیرمتمرکز و انعطاف

                                                      

۱  Torbin Iversen, (۱۱۱۸), “The Choices for Scandinavian Social 

Democracy in Comparative Perspective”, Oxford Review of 

Economic Policy, Vol ۱1. No.۱,  
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. مشوووکل دیگر مربو  به خواسوووتندهوای بالاتر م هوای پردرآمودتر اقتصووواد، مزدبخش

تر از بخشِ ( کمproductivity) وریبهرهوکووارهووای بخش خوودمووات بووا کسوووون

حف  نیزدرصوود تولید ناخالص مل ( بود، و  ۸۱وسوواز، و راوود سووریع این بخش )سوواخت

از  بسیاریبود که ها، ها و هتلفروا ، رستورانهای خردهواحد سوطح مشابه دستمزد در

  جمعهای دستهزن های اخیر چانهرو در سالداد. ازاینها را به وراکستگ  سوق م آن

 .رودبه اکلِ غیرمتمرکز پیش م 

 

 موانع و مشکلات در عمل

تا  ، اما این کهکردیمان بررس  در طول دوران حیاترا ای حزب تحولات برنامه ترپیش

ها از آن –عمد اج ار و چه بهچه به --یا هوا تحقق یافت چوه میزان  اهوداف این برنواموه

ی پیچیده ای از عوامل عین  و ذهن ِ داخل  و خارج  ارت ا  م موعوه ا، بواووودعودول 

کست ا بر دموکرات سو د معمولا تحولات حزب سوسیال ازچپ  غالنیابد. گرایش م 

ر از . اما واقعیت پیچیده تکندتکیه م های ره ری حزب کاریسووازندلیل به، بهاین ت ر

د یا را در کل تأییاین حزب که استراتژی و اعمال ب  آنسوت. انه اانگارسوادهتحلیل این 

توان نم ، کم بگیریمی آن را دسووتهاره ری حزب و اووکسووتتوجیه کنیم یا خطاهای 

ها در بالا اااره اده، ای از آنکه به پارهو خارج  را عین  داخل   موانع و مشکلاتنقش 

 نادیده گرفت.در این روند  بررس  خواهد اد، هاترین آنو در زیر اساس 

 های سووونگینهزینهبرای تأمین  ،سوووو د، کشووووری کوچک با بازار داخل  کوچک

ی طولان  رونق اقتصاد در دوران نس تا اسوت. متک  به صوادرات بوده  رفاه  خود عمدتا 

دموکراس  و سووسیالاین سوازوکار مشوکل  ندااوت  ،جهان  پس از جنگ جهان  دو 

سوو د، مدل سوو دی و نیا  رفاه  با موفقیت همراه بود. اما با ارور رکود اقتصادی که 

های صادرات  کاهش یافت، و با بالا رفتن میزان بیکاری، دامن سو د را نیز گرفت، درآمد

بیکاری، که همزمان با کاهش  یهوای بیمهخواطر افزایش پرداخوتهای دولت  بوهوهزینوه
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های مالیات  نیز همراه بود، افزایش یافت. واروووح بود که در چنین اووورایط  نیا  درآمد

 زند.دست های خود رفاه  دچار مشکل اود و دولت به تغییر سیاست

ملکرد ایه بر چگونگ  عادن سرمی نولی رالیسم و تشدید جهان ظهور و سپس سلطه

توانسوووت مسوووتقل از آن واقعیات اقتصووواد سوووو د تأ یر فراوان گبااوووت، و سوووو د نم 

ملیت  های چندهای ارکتهای اقتصوادی خود را به پیش برد. گسوترن فعالیتسویاسوت

های بزرگ سوو دی را با مشوکلات  مواجه سوواختند. امریکای  و اروپای ، رقابتِ اورکت

(، وابسته به هلدینگ عییم صنایع Saabخودروسازی ساب ) ی آن اورکتیک نمونه

ویک درصد سها  پن اه ۱۱۸۱نیام  ساب سو د، بود که ارکت ج .ا . امریکا ابتدا در 

را خرید. این اوورکت سووران ا  ی سووها  آنبقیه ۲۹۹۹آن را خریداری کرد، و در سووال 

رد و پس ستگ  کغری   داات و به یک ارکت هلندی فروخته اد، سپس اعلا  وراک

ها که ی فرون حق امتیواز فنواوری آن را به چین از آن کوه اووورکوت امریکوای  اجوازه

خواسوتار خرید این اورکت بودند نداد، م ددا  از طرف هلدینگ ساب سو د خریداری 

ی امنیت  ( بود که توس  اع هNiscayahی دیگر، ارکت امنیت  نیسکایا )اود. نمونه

م سو د های عییخریداری اد. دیگر ارکت« بلاک اند دِکِر استانل »اورکت امریکای  

(، الکترولوکس Ericsson(، اریکسووون )Scania(، اسووکانیا )Volvoمانند وُلوو )

(Electrolux(  اچ انوود ا ،)H&M( آی کیووا ،)IKEA( و اطلس کپکو )Atlas 

Copcoوانین قتوانستند خار  از الملل  گسترن یافته و نم ی بین(، همگ  در عرصوه

طرفه آن . های رقین اروپای  و امریکای  رقابت کنندی جهان  با اوورکتبازی سوورمایه

که سوو د که کشوری رد جنگ و طرفدار صلح جهان  است، خود از تولیدکنندگان و 

سازی سو د )از های اسلحهصوادرکنندگان مهم انوار تسولیحات جنگ  اسوت و اورکت

افزارسازی انگلیس  های بزرگ جنگ( با ارکت,Saab, BAE Systemsجمله، 

له ی پنج سوواپیوندی رسووم  سووازمان  دارند. دولت سووو د برای دوره-و امریکای  نیز هم

میلیارد دلار بودجه تصووووین  13۱.، برای تقویت صووونایع نیام  و دفاع  ۲۹۲1تا  ۲۹۱۱

یه سویژه در برابر خطر رواودن سیستم دفاع  اروپا بهکرده اسوت، و دلیل آن را روعیف



 

 
 

 سعید رهنما 33

منیور پیشوووگیری از خطرات احتمال  به ی امنیت داخل  نیز بهکرده اسوووت. بودجه طرح

 ل های ق نواتههای خود که در با ویژگ « پسافوردیسم» ۱میلیارد ارافه خواهد اد. 13۱

 ی ت زیه ادنِ مدلاوده، تأ یرات فراوان  بر سو د داات و درواقع زمینه به آن پرداخته

بندی اعت اری از جمله های ردهاووورکت ۲را فراهم آورد.هوای جمع  زن متمرکز چوانوه

کنند ها را از نیر اعت اری رده بندی م ها و ارکتو اسوتاندارد اند پور که کشوور مودیز

 --ارد د هم  بر هزینه و امکان دریافت وا  و جبب سرمایهبندی تأ یر بسویار ماین رده –

ها رده بندی کرده و بسوووته به آن که چه جریانات  در ازجملوه سوووو د را در طول سوووال

ها را تعیین کرده اسوووت. برند، این ردههای  را به پیش م حکومت بوده و چه سووویاسوووت

ت تر دولهای کمر و هزینهتر بازاهرچه سووویاسوووت به نولی رالیسوووم، از جمله آزادی بیش

در چنوودین مورد، زمووان  کووه   .کنوود.ی بووالووا تری دریووافووت م نزدیووک بووااوووود، رده

تری نی پاییتری را به پارلمان بردند، ردهخواهانههای ترق ها سیاستدموکراتسووسیال

های کاهش کسوون کردند، و هر زمان ا تلاف راسووت میانه به قدرت رسووید و سوویاسووت

                                                      

۱ Business Wire, 

https://www.businesswire.com/news/home/۲۹۱۱۹.۲۲۹۹1۱۶۱/en/Future-

Swedish-Defense-Industry-۲۹۱۱-۲۹۲1-Expected-Invest 

۲ J. Pontusson, (۱۱۱۲), “At the End of the Third Road:…. Op.cit. 

 «مختلف هایرده بندی اعت اری سو د در سال. 

.https://countryeconomy.com/ratings/Sweden 

 های مودیز، نگاه کنید بهبرای تعریف رده بندی

https://www.moodys.com/sites/products/productattachments/ap۹۶1.۶

۸_۱_۱1۹۸_ki.pdf 

https://pecritique.com/2012/11/19/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%9F-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1/
https://www.moodys.com/sites/products/productattachments/ap075378_1_1408_ki.pdf
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ی بووالوواتری یووافتنوود. ال تووه، زمووان  هم کووه خودِ گیری کرد، ردها پ خوودمووات دولت  ر

 ۱.ی بالاتری کسن کردندها را در پیش گرفتند، ردهها همین سیاستدموکراتسوسیال

ادی های سو دی نیز خواستار آزی مال  جهان ، بانکتر سرمایهبا قدرت گرفتن بیش

های د گسووترن یافتند، و هم بانکهای خارج  در سووو تر بودند، و هم بانکعمل بیش

ی کشورهای اطراف و انداز و تعاون  در حوزهسوو دی اعم از ت اری، تخصوصو ، پس

 تر ادند. اروپا فعال

 وبروردموکرات حزب سوووسوویالبا مخالفت ها اروپا که تا سووال یپیوسوتن به اتحادیه

 ۱۱۱1کرد و یک  از دلایل  که سو د سران ا  در های دیگری را تحمیل م بود، واقعیت

های تعداد روزافزون  از اوورکت به آن پیوسووت، این بود که همراه با رکود اقتصووادی،

تری دااوووتند منتقل های کمسوووو ودی بوه دیگر نقوا  اروپوا کوه اووورای  بهتر و مالیات

 یاروپا بسووته یدرخواسووت عضووویت در اتحادیهدولت سووو د همزمان با  ۲اوودند.م 

های تأمین اجتماع ، و کاهش اقتصوووادی جدیدی را م تن  بر کاهش بسووویاری از هزینه

اروپا  یگوران پِرسون نیز که سال بعد از پیوستن به اتحادیه .کردها عرره مالیات ارکت

دف قانع کردن . هرا آغاز کردهای حمایت  ای از برنامهوزیر اووود، حبف پارهنخسوووت

سیستم مال  جهان  و اروپای  اطمینان دادن به در کشور، و  به ماندنهای سو دی سورمایه

گران یلای از تحل. پارهاستمشوابه دیگر کشوورهای اروپا  سوو دکه موقعیت رقابت   بود

                                                      

 های مختلف.رده بندی اعت اری سو د در سال۱ 

https://countryeconomy.com/ratings/Sweden, 
 های مودیز، نگاه کنید به بندیبرای تعریف رده

https://www.moodys.com/sites/products/productattachments/ap۹۶1.۶

۸_۱_۱1۹۸_ki.pdf 

۲  T. Notermans, (۲۹۹۹), “Europeanization and the Crisis of 

Scandinavian Social Democracy”, in R. Geyer, et.al, (eds.), 
Globalization, Europeanization and the End of Scandinavian Social 
Democracy, St. Martin’s Press. 
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ه دیدند، چرا کاروپا را خطری برای نیا  رفاه  سووو د م  یپیوسووتن سووو د به اتحادیه

این  پشووتی اناقتصوواد کلان، هم مال  و هم پول ، که  هایای ابزارسووتفاده از پارها»امکان 

، پیوستن پرسو همه، مرد  سوو د در .۲۹۹)در سوال  ۱«داد[.]م  ده، از دسوتبوسویسوتم 

 های نولی رال  در حزبای گرایشکشووور به واحد پول  یورو را رد کردند.( این که پاره

های اروپا یا علت آن بوده، از بحث ییوستن به اتحادیهدموکرات سو د معلولِ پسووسیال

. آنچه که وارح است این است که است باق  مانده ی قطع بدون نتی همهم  است که 

 مشووکلات جدی برای مدل واحداروپای تشووکیل اوودن و نولی رالیسووم بر جهان  یسوولطه

ز توانست امحورِ سو د نم  -سو دی به وجود آورد، و بازار کوچک و اقتصادِ صادرات 

 در امان بماند.  ا رات مخرب آن کاملا 

بود. حف ِ سوووطح بالای  از رفاه  همراهدیگری نیز  مشوووکولاین واقعیوت همزموان بوا 

ه احتیا  دااته، چرا ک تمندقدرداری به یک جن ش کارگری اجتماع  در دوران سرمایه

را به  کند که هر تغییر سوویاست تری تلان م دار با قدرت بیشسورمایه یط قه ،بدون آن

 طور که در بالا اااره اد، باهمان ،نیروی کار پیش برد. در سو د زیانسورمایه و به  سوود

ری نیز گای، کنفدراسوویون کارعضووویتِ اتحادیه تنزلآب ، و کاهش تعداد کارگران یقه

 پایگاه مردم  حزب ترینمهمعنوان زن  کمتری داات، و موقعیت خود را بهقدرت چانه

درصوود عضووویت  ۸1هشووتاد قرن بیسووتم، سووو د با حدود  یداد. در دههاز دسووت م 

را در جهان دااوووت، اما از آن زمان این « ایتراکم اتحادیه»ای، بوالاترین میزان اتحوادیوه

در صد کاهش  ۶۶، به حدود ۲۹۹۱بوده، و از جمله در سال  مدا  در حال کاهش نسو ت

                                                      

۱ Verlin Laatikainen, (۲۹۹۹), ‘Equality and Swedish Social Democracy: 

The Impact of Globalization and Europeanization”, in R. Geyer, et. Al. 

op.cit. pp.۱.۱-۱۱1. 
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هم اااره اد،  طور که ق لا همان ۱درصد رسیده است. 1۱این تراکم به  ۲۹۱۸یافت، و در 

 مراتن ادیدتر بوده است.ههای کارگران یقه آب  بویژه برای اتحادیهاین کاهش به

اوری پیش فنکاربردِ ح بالاترسطو با  ادم  محور -تر دانشاقتصواد سو د بیشهرچه 

حقوق  خواستارت ع آن بهمتوس  جدید  یای و نیروی کارِ ط قههای حرفهکادر رفت،م 

کل را با مشوو طل  ، و یک  از اوعارهای مهم حزب، یعن  برابرینداودو اورای  بهتر م 

 کرد.تری مواجه م بیش

مهاجرت فزاینده، حزب همراه با تحولات اجتماع  و اقتصوووادی، ترکین جمعیت  و 

ید، متوسووو  جد یاند از بخشووو  از ط قههای مردم  مختلف  یافت که ع ارت بودهپایه

های قوم ، و بخشوو  از طرفداران محی  زیسووت. این ترکین روومن ها، اقلیتفمینیسووت

یان اند که ای اد تعادل مهای متناقضو  نیز دااتهای منافع مشوترک، خواسوتدااوتن پاره

 . ساختاوار م را دها آن

اوروی، نیروهای لی رال و راست را در سو د، نییر دیگر کشورهای  اردوگاهسقو  

 دولت در اقتصاد، تقویت کرد یمداخلهه بنسو ت ازار آزاد نیا  بجهان، با ادعای برتری 

و با آن که نیا  اوووروی ربط  به نیا  اقتصووادی و سوویاسوو  سووو د ندااووت، بر عملکرد 

ایل یک  از دلپژوهشوووگران همین امر را   برختأ یر ن ود. ات ب دموکرحزب سووووسووویال

 ۲.انددانستهاروپا  یپیوستن سو د به اتحادیه

ن و پناهندگان که با استفاده از قوانین بسیار مترق  سو د در مورد اراودِ تعداد مهاجر

درصوود  ۱۱حقوق پناهندگان به جمعیت سووو د افزوده اوودند )در حال حاروور بیش از 

اند(، همراه با بحران پناهندگ  در سووایر سووو د در کشووور دیگری متولد اووده جمعیت

                                                      

۱ Anders Kjellberg, (۲۹۱۱), “The Decline in Swedish Union Density 

Since ۲۹۹۶”, op.cit. 

۲  E.S. Einhorn, and J. Longe, (۲۹۹.), Modern Welfare States: 

Scandinavian Politics and Policy in the Global Age, Praeger. 
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ورود  گرفتن. با او ه استدکرکشورهای اروپا، جریانات راست و نژادپرست را تقویت 

ا آمدگویانه بود، اما بدموکرات بسیار خونحزب سووسویال یپناهندگان، سویاسوت اولیه

راط ، تر راستِ افگیری بیشنیز ترس از قدرتتشودید بحران و مشکلات ناا  از آن، و 

های دموکرات»راسووت  سووف، سوویاسووت را تغییر داد. حزب دسووتأنخسووت وزیر با ابراز ت

های موفقیت ۲۹۱1وارد ریکسوووداگ اوووده بود، و در انتخابات  ۲۹۱۹کوه از « سوووو ود

 ی آورد و به یک  از احزابأدرصووود ر ۱۶31، ۲۹۱۸تری یوافتوه بود، در انتخوابوات بیش

ها راتدموکهای سوسیالو مانع دیگری برای پیشو رد سویاسوتبدل اود قدرتمند سوو د 

ی آورده بود که أدرصد ر ۲۸دموکرات تنها . در این انتخابات حزب سووسیالای اد اود

 صد سال بود. یکترین حد در بیش از پایین

ر را کارگ یها تنها محدود به ط قات بالا و متوسوو  جامعه ن وده، و ط قهرویراسووت

ر این خوب  بیانگهها و چپِ میانه بدموکراتسووسیال یگیرد. افت مداو  آرانیز دربر م 

ا دهند، و بی م أواقعیت تلخ اسوت که بخش مهم  از کارگران به احزاب راست میانه ر

که حمایت مردم  حزب به  ۲۹۱۹ند. جالن آن که در انتخابات اجریانات مترق  مخالف

د، حزب وعده داد که در صووورت موفقیت با حزب چپ و حزب سوو ز حداقل رسوویده بو

همکاری با حزب  ازاز کارگران عضوووو حزب  خشووو دولت ا تلاف  به وجود آورد، اما ب

ر مسووا ل ان بجان هیک یخاطر تکیههکمونیسووت ، و حزب سوو ز ب یخاطر سووابقههچپ ب

ای از جوانان ز پارهمحیط  و ترس از دسوت دادنِ اغل، حمایت نکردند. حزب نیزیسوت

 یدر صوود اعضا 1۹در همان سوال تنها  ۱خود را که جبب سو زها اودند، از دسوت داد.

 ی. این رقم برای اعضاندی دادأدموکرات ربه حزب سوسیال LOکنفدراسیون کارگری 

                                                      

۱ 
Swedish%۲۹SD/demsoc.org,%۲۹Social%۲۹Democratic%۲۹Workers’%۲۹Pa

rty%۲۹of%۲۹Sweden%۲۹(SAP)%۲۹-

%۲۹The%۲۹Democratic%۲۹Society.webarchive 
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های درصووود، و برای کنفدراسووویون جامعه TCO ۲۱کنفدراسوویون کارمندان حرفه ای 

 در صد بود. SACO ۱۸ای حرفه

م موعه م احث  یمقدمهآن چوه که ق لا در مورد بوروکراتیسوووم و الیگاراووو  در 

دموکرات سوو د و کنفدراسیون حال حزب سووسویال اوامل ۱ااواره اود، به آن حارور

این  اووود. درهای بزرگ وابسووته به آن نیز م کارگری اِل.اوُ، و دیگر اتحادیه یاتحادیه

با همان سواختارهای بوروکراتیک گباووته رسوبات  های بزرگ و بسویار قدیم ،تشوکل

اووود، و اگر سوورمایه مدا  سووازمان  م اسووتقرار یک نیا  دموکراتیک درونازکهن مانع 

پبیری قادر به انعطاف کهنههای کند، این تشکلخود را با تغییر اورار ت دیدسازمان م 

 ن وده و نیستند.« هاسیالیت موقعیت»و انط اق با 

 

 ها و گرایش به راستنشینیعقب

 ۱۱۶۱را که تا  پیشوووینزب در اووورایط  که دیگر قدرت حدر برخورد بوا این واقعیات، 

داات، از دست داده و هر زمان که توانسته دولت تشکیل دهد، یا دولت اقلیت بوده و یا 

در ال  و های لی رسیاست ،ای از دیگر احزابدولت ا تلاف ِ رعیف و نیازمندِ حمایت پاره

تنهووا آن را درعموول از هووا نووهرویاین راسوووت اسوووت. مواردی نولی رال  در پیش گرفتوه

 یهای سووونت  خود یعن  ط قهتر پایهبیشهرچه خود دور کرده، بلکه  یهای اولیهآرمان

های حزب تعدیل سیاست هشوتاد و نود، مرت ا  های. از دههاسوت کارگر را از دسوت داده

 های زیادی را ااهدیم. رویها و راستین نشاد، و از آن زمان عقن

 دارای مترق  جدیدی به تصوووین رسووید، وزیر  یهمان سووال  که برنامه ،۱۱۱۹در 

اب ها اود، و حت  اعتصها و قیمتدموکرات سع  کرد که مانع افزایش دستمزدسوسیال

حزب  یساده یها، حزب چپ، و اعضاادت مورد اعتراض اتحادیهرا ممنور کند، که به

                                                      

۱ https://pecritique.com/۲۹۱۱/۹۶/۹1/عوامل-ظهور-و-افول-رفرمیسم-سوسیالیست -س/ 

https://pecritique.com/2019/05/11/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3/
https://pecritique.com/2019/05/11/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3/
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رفت، که  داران به پیشاصولاحات  در سویستم مالیات  به نفع سرمایه سوپس ۱قرار گرفت.

نیز زمان  که حزب  ۱۱۱1های ریگان مقایسووه کردند. در ای حت  آن را با سوویاسووتپاره

 یموفق به تشکیل دولت اقلیت اد، در تدارک پیوستن به اتحادیه پس از سه سال م ددا 

در   گیری نولی رالجهت»ید کرد که أیت نگوار کارلسوووون رسوووما اروپا، نخسوووت وزیر ای

  ۲«اروپا است. یهای اتحادیهبا معیار راستاسیاست دولت  هم

ی عضو کشورها ی، تفاوت چندان  با بقیهادهها وروع میزان مالیات  که بر اورکت

 ( ندارد، و در یک  دو مورد میزانOECDو توسووعه ) های اقتصووادیسووازمان همکاری

که ا تلاف  مالیات به ها بسووته به نسوو ت دموکرات بر اوورکتمالیات  که دولت سوووسوویال

مالیات بر حقوق و  ..اسووت تر بوده، کمخود ورووع کردقدرت  یدوره راسووت میانه در

افزایش دااوووته اسوووت، و در م مور از میزان متوسووو   دسوووتمزد در همین مودت مرت ا 

نود کووه  یدهووه در اواسووو  1اسوووت.بووالوواتر رفتووه «   OECD»کشوووورهووای عضوووو 

به قدرت باز گشته بودند، برای جلن حمایت اقشار میان   بار دیگرها دموکراتسووسیال

 درآمدترنیز به زیان اقشوووار کمهای رفاه  را ها، بودجهو بوالواتر همراه بوا کاهش مالیات

 کاهش دادند. 

                                                      

۱  Hancock, M.D, et.al, (۲۹۹.), Politics in Europe, Chatham House, 

p..۱۹. 

۲ M.D. Hancock, et.al, (۲۹۹.), in Ashley Lavalle, (۲۹۹۸), The Death of 

Social Democracy, Ashgate. P.۱11. 
.  OECD data of Corporate Taxes, ۲۹۹۹-۲۹۱۱, 

https://data.oecd.org/tax/tax-on-corporate-profits.htm 

1  OECD data of Tax on Payroll, https://data.oecd.org/tax/tax-on-

payroll.htm#indicator-chart 
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 ۱۱1ت. از ها کاهش یافتر نیا  بانک ، نیارت و کنترل بر بانکبا قدرت گیری بیش

 ,SEB, Swedbankهووا ازجملووه تورین آنبووانووک فوعووال در سوووو وود، بوزرگ

Handelsbanken, Skandiabanken، تری یافتند.نفوذ و استقلال عمل بیش 

که  Ikano Bankهای جدیدی را تاسوویس کردند، از جمله های بزرگ بانکسوورمایه

 ۱ها.و دیگر بانک ICAانک بوه وجود آمود، و یا ب IKEAی موالوک توسووو  خوانواده

ن داری در دوراهای کشورهای سرمایههای سو دی، نییر دیگر بانکهای بانکولنگاری

ها را به نزدیک وراوکسوتگ  کشاند و دولت سو د، نییر دولت امریکا آن ۲۹۹۸بحران 

ی مال  و بانک  که تر سووورمایهگیری هرچه بیشها را ن ات داد. قدرتبدون غرامت  آن

ها را تقویت کرده، مشووخصووا  حمایت جریانات راسووت و نولی رال برخورد بوده، و آناز 

 تنییم اعت ارات از طریق»مغایر ادعاهای حزب بود که روزگاری خواسووتار نیام  بود که 

ل کنتر»، یا «انتقال تدری   مالکیت وسوووایل تولید»ان وا  اوووود، و خواسوووتوار « دولوت

 ها بود. آن« اجتماع 

ر های ط قات  را دفاصله گرایانههای راستاین سویاست یم موعهاوک نیسوت که 

سال  یاز جمله آخرین برنامه --های برنامه ای بین خواست یتر کرد و فاصلهسو د بیش

رووومن انتقاد قاطعانه از گردن به  ،تر اووود. با این حالتر و بیشو عمل، بیش -- .۲۹۱

اسووتاندارد بسوویار بالای سووو د را ن اید خواهانه و راسووت این حزب، دسووتاوردهای ترق 

 فرامون کرد. 

دانند. آرون اتِزلِر، از ره ران ها را موقت  م نشوووین پردازان این عقنای از نیریهپاره

 گوید،م  ۲،داریگبار از سوورمایه یخود در م موعه یمصوواح هحزب چپ سووو د در 

تواند همیشووه اسووتمرار ایم نم کردهمشوواهده  ۱۱۶۹ یهای  که از اواخر دههنشوین عقن»

در  مدت ما از جن ش های  برخوردار خواهیم بود که واقعا دااوووتوه بااووود .... و در دراز

                                                      

۱ http://bankssweden.com/ 

 .۱۱، ص انتشارات آگاهی پرویز صداقت، ترجمهداری، گبار از سرمایه ،(۱.۱1) رهنماسعید  ۲

https://pecritique.com/2016/02/26/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-11-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88/
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راسوتای سووسویالیسم خواهند بود. اگر از چیزی باید هراس داات فرایند های  است که 

محیط  ... یا مسووا ل های زیسووتمانند ویران  ،اووونداز کنترل خار  م  رسوودر م ینهب

افزون  وزطور راکنون با توجه به جنگ سووورد تازه بههای  که و رویواروی  ک ژ وپولیتی

 «ااهد آن هستیم.

 

 هاسوئد کماکان در بالاترین رده

  و جهان یی نولی رالیسوووم و سووورمایهجان هها در مقابل تعرض همهنشوووین با تما  عقن

د خواروپای ، سووو د کماکان از بهترین کشووورهای جهان برای کارگران و اووهروندان 

 است.ا سطوح زندگ  را در جهان داراست، و یک  از بالاترین 

( که کشورهای جهان را از نیر HDIانسان  ) یبرای نمونه، از نیر اواخص توسوعه

سو د هفتمین رده  ۲۹۱۸کند، در سال بندی م سوه عامل سلامت ، آموزن، و درآمد رده

  ۱را در جهان دارد.

رار دارد، و ( در گروه بالاترین کشووورها قGDIجنسوویت  ) یاز نیر اوواخص توسووعه

سازمان  و OECDهای گزارن ۲برابری زن و مرد را در جهان دارد. یترین فاصولهکم

 کنند. ید م أیجنسیت  را ت یترین فاصلهنیز این کم ILO الملل  کاربین

رفته داری پیشهای سرمایهکه نییر دیگر کشورسو د با آنتر از نیر درآمد، از آن مهم

 ترین میزان نابرابریکم ی داراییک  از کشووورهامیلیاردرها و میلیونرهای خود را دارد، 

                                                      

۱  UNDP, (۲۹۱۸), Human Development Report, 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/۲۹۱۸_human_development_stati

stical_update.pdf 
۲  UNDP, (۲۹۱۸), Gender Development Index, 

http://hdr.undp.org/en/composite/GDI 
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توزیع درآمد ( )هر چه از یک به صووفر نزدیک تر بااوود، GINIجین  ) روورین. اسووت

  ۱ها در جهان است.صلهترین فااست، که یک  از کم ۲۶3۲برابرتر است( برای سو د 

ل  الملاز نیر حف  حقوق کووارگران، بر ط ق گزارن سوووالووانووه کنفوودراسووویون بین

ترین میزان نقض حقوق کارگران، از بهترین ( سو د با کمITUCهای کارگری )اتحادیه

 ۲کشورهای جهان برای کارگران است.

 سطحاز نیر و  دااوته،های اخیر رغم افت  که در سوال، بههای آموزاو از نیر هزینه

درصووود از  1۶31اسوووت. برای نمونه ا ها را دارآموزن نیز، سوووو ود یک  از بالاترین رده

ساله  ۱1تا  11سواله تحصیلات دانشگاه  دارند. این رقم برای جمعیت  1.تا  .۲جمعیت 

مراتن بالاتر از درصوود اسووت، و در هر دو مورد سووطح تحصوویلات سووو د به ۲.بیش از 

 .است. OECDای متوس  کشوره

ز اهای اجتماع ، بهدااوت، بازنشوسوتگ ، مسکن، مراق ت های اجتماع  )بیمههزینه

افت کرده  ۱۱۱1، با آن که به نسوو ت ۲۹۱۸...( در سووو د در سووال ان و سووالمندان،کودک

بالاترین هفت ی رده درگرفت، و در صد تولید ناخالص مل  را دربر م  ۲۱بود، بیش از 

درصد، بالاترین سطح را در جهان داات،  ۹.سو د با  ۱۱۱1)در سوال کشوور جهان بود. 

                                                      

۱ World Bank Gini Index, (۲۹۱۶(, 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality 

۲ International Trade Union Confederation, (۲۹۱۱), ITUC Global Rights 

Index: The World’s Worst Countries for Workers, https://www.ituc-

csi.org/IMG/pdf/۲۹۱۱-۹۱-ituc-global-rights-index-۲۹۱۱-report-en-۲.pdf 

.  OECD Data, (۲۹۱۸), Population with Tertiary Education, 

https://data.oecd.org/eduatt/population-with-tertiary-education.htm 



 

 
 

 سعید رهنما 43

ای در های مقایسووهبسوویاری دیگر از معیار نیز درو ۱موقعیت  که اکنون فرانسووه داراسووت(.

 های مدن  و سیاس . های دموکراس  و آزادیعرصه

د  توجه به این دستاوردها از این نیر حا ز اهمیت است که بسیاری دولت کنون  سو

دی کنند. تردیخوانند و یا دولت رفاه را در سو د مرده اعلا  م را یک دولت نولی رال م 

 یهای نولی رال  را نیز بکار گرفته، اما اگر میزان مداخلهنیسووت که این دولت سوویاسووت

های های اجتماع  دولت و تداو  بسوویاری از سوویاسووتدولت، وسووعت دولت، و هزینه

 توان آن را نولی رال خواند.ر گیریم، مشخص است که نم خواهانه را در نیترق 

 

*** 

 

 هاای درسپاره

دهد که سوووسوویالیسووم و جهت گیری خوب  نشووان م هسووو د این واقعیت را بی ت ربه

و  تراودن سورمایه و نولی رالیسم با مشکلات بسیار سختسووسویالیسوت  در دوران جهان 

ناک با این هیولای وحشت، واقع  و عمل  و نه تخیل  یی مواجه اسوت، و مقابلهترپیچیده

ست. داری اتر از تصوورات گباوته در مورد گبار از سرمایهتر و پیچیدهمراتن سوختبه

پووایووه گووباران حزب رغم آنکووه، بووهکووه، دارد اهمیووت  روآنازتوجووه بووه این واقعیووت 

ان آغاز نگاه  عمل  طور که در بالا نشان داده اد، از همدموکرات سو د همانسووسیال

داری را نه از طریق یک انقلاب گبار از سوورمایه ؛و واقع بینانه به تحول اجتماع  دااووتند

ل یوسا یتمالککردن جای اجتماع هب؛ دیدندسوریع سویاسو  بلکه به اوکل  تکامل  م 

؛ و ردندها هم پرهیز ککردنل تولید ادند، و از مل یاجتماع  وسا کنترلتولید، خواستار 

                                                      

۱ OECD Social Expenditure Database, 

https://www.oecd.org/social/expenditure.htmو، 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG 
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از تعرض  با این حال حزب، اووودتنییم م حزب هم در همان جهت ی بعدی هوابرنواموه

 نشین  کرد. داخل  و جهان  در امان نماند و عقن یسرمایه

خواهانه های ترق جدی این بود که حزب، رمن حف  بسیاری از خواست یلهأمسو

تدریج به اصوولاحِ هی را بدارپسوواسوورمایه یخواهانه، هدفِ نهای  گبار به جامعهو عدالت

ترین خطووای نیری ، و هوموین بزرگکوردداری تو وودیوول نویووا  مووجوود سووورمووایووه

ار و و اور  یتوانسوتند در اووراها بود. این بدان معن  نیسوت که م دموکراتسووسویال

 به سوسیالیسم برسند، بلکه توجه دادن به دوران کنون ها اااره اد، در احوال  که به آن

که بدون دااتنِ هدفِ سوسیالیسم، حرکت در مسیر بسیار طولان ِ گبار از  این باور است

 یااارهیاب خواهد بود. یک جهتدر دسوت دااوتن نیا  موجود حرکت  کور و بدون 

سوویاری طرح ب، و «داری اسووتمخالف سوورمایه»که  به اینخود  یحزب در آخرین برنامه

این کم ود دیدگاه  اما همیت است، مند و حا ز ا، ارزنآنخواهانه های ترق خواسوت

وهم را نیز این ت« سووسویالیسم دموکراتیک»یعن  کند. اوعار اصول  حزب، را ج ران نم 

توان در یک کشووور سوووسوویالیسم برقرار داری م کند که گویا در دوران سورمایهالقا م 

 .کرد

 یجامعهدهد که در نشان م وروح بههمچنین دموکراسو  سو د سووسویال یت ربه

 یتحول اجتماع  نیسوووت، و بخش مهم  از ط قه یکارگر تنها سووووژه یامروزی، ط قه

اند. همین های مهم این تحول اجتماع سووووژهنیز های هویت  متوسووو  جودیود و جن ش

 ماع ِهای اجترغم آن که اقشووار گوناگون این ط قات و گروهآموزد که بهما م ت ربه به

ر و با ی کارگط قهبینند و در این زمینه با داری صدمه م مایههویت  از ا رات مخرب سور

های متناقضووو  نیز دارند که زمان خواسوووت  نیز دارند، اما همکمنوافع مشوووتر یکودیگر

ها، ای در هماهنگ  آنها، با توجه به منابع محدود و یافتن حد بهینهگوی  بوه آنپواسوووخ

ن دهد. بیشینه کردخواه قرار م ترق راه یک حزب و دولت  سرمشوکلات پیچیده ای را 

 اود.دیگر م  یتوجه به یک ط قه س ن از دست دادن حمایت ط قه
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 هان نشیاین است که عقن آموزدسو د به ما م  یدرس ارزامند دیگری که ت ربه

برد، و حزب  که زمان  بیش از یک های مردم ِ حزب را تحلیل م ها پایهرویو راسوووت

ات، با آن که این اانس را دااته که کماکان بزرگ ترین حزب کشور میلیون عضوو دا

و  کند به حداقل رسیده،  که کسن م یباق  بماند، اما امروزه اعضوایش و نیز میزان آرا

. این به معن  وروع موجود، به سطوح پایین تری سقو  خواهد کرد یدر صوورت ادامه

ن . حزب بدون یافتبودراست خواهد  های سرمایه و احزابموقعیت جناحتر تقویت بیش

 برنامه ای خود نا ل یخواهانههای ترق نخواهد توانسووت به خواسووت بهینهرادیکالیسووم 

 یآموزیم که رادیکالیسوووم تنها به معن  دااوووتن یک برنامهاوووود. نیز از همین ت ربه م 

یک  ا مکه رس« چپ»  رادیکال نیست. چرا که اگر چنین بود، حزب یرادیکال و اعارها

یار های بسووو همیشووه سوویاسووت بودهحزب سوووسوویالیسووت، فمینیسووت، و زیسووت محیط  

گیری کرده، ها را پ دموکراتتری از سووووسووویوالمراتون رادیکوالخواهوانوه و بوهترق 

تر و قدرتمندتر بااد. حال آن که دیدیم که دموکرات بزرگبایست از حزب سوسیالم 

آورد، یعن  دست را بهکرسو (  ۲۸)آرا ، تنها هشوت در صود ۲۹۱۸در آخرین انتخابات 

ال ته حزب چپ با مواروووع «. هادموکرات»تر از نیم  از آرای حزب راسوووت افراط  کم

ای بیمه، هتها، صنایع کلیدی و ارککردن بانکخود، ازجمله مل  یخواهانهبسیار ترق 

کارگران و بخش  از  یای از آراو گسوترن خدمات تأمین اجتماع  موفق اوده که پاره

 .ط قه متوس  را جلن کند

دموکرات و هم حزب که هم حزب سووسیالاین وروعیت بیانگر این واقعیت اسوت 

 یرووودِ هژمون  در جامعه تکوین و گسوووترن یدر زمینهرا چپ تلان یا موفقیت لاز  

 یهکارگر و ط ق یهای خود ط قهرویبارزترین دلیل آن راست. اندد ندااوتهمدن  سوو 

دموکرات به حزب چپ بخشوو  که از حزب سوووسوویالآن متوسوو  اسووت که برکنار از 

و  تر به احزاب لی رال و راست میانهبیش هرچهاخیر،  انتخاباتم موعه گرایش یافته، در 

توس  م یکه بخش  از اقشار بالای  ط قه اند. واروح اسوتی دادهأحت  راسوت افراط  ر
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که  SACOویژه کنفدراسووویون هسوووتند، و به TCOکنفدراسووویون  یکوه از اعضوووا

افت  هبهای بهتری در نیا  موجود دارند، به راست گرایش دااته بااند، اما وقت  موقعیت

های اخیر امکانات زیادی را از که در سال TCOین  یو اقشار پا LOکنفدراسیون  یآرا

اود که احزاب چپ در بسیج و آموزِن ، این واقعیت عیان م توجه کنیم انددست داده

 اند. متوس  ناموفق بوده یکارگر و اقشار پایین  و میان  ط قه یط قه

ون ل  بدی متوس ، و بطور کبدون فشارِ جن ش کارگری و اقشار پایین  و میان  ط قه

دموکرات را برای اجرای برنامه ها یش در فشار یک جامعه مدن  فعال که حزب سوسیال

گبارد و مدا  سوطح خواسوت ها را بالابرد، این حزب در مقابل ه و  راسوت و موقعیت 

تر به راسوووت روی و دادن امتیاز به تر و بیشان، بیشمسوول  سوورمایه و احزاب وابسووته

دموکرات از هم نیز اوودن حزب چپ و حزب سوووسوویال دور سوورمایه ادامه خواهد داد.

 آمد که این دو برای اولین بار با هم یکعامل  بسیار منف  است، و اگر ارایط  پیش م 

  د.اجریان چپ در مقابل راست تقویت م  دادند، قطعا دولت ا تلاف  تشکیل م 

  در های جدید سوووازماندهمدن ، خود به اووویوه یکسووون رووودِ هژمون  در جامعه

سواختارهای سنت  بوروکراتیک ن ها، و دموکراتیزه کردها و جن شها و در محلهتشوکل

 ها نیاز دارد. ها و اتحادیهحزب و کنفدراسیون

 

۱ 


