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 شدنسوسیال دموکراسی در عصر جهانی
 
 

 ۲۰۲۰هادی زمانی، اکتبر 

 
 

 مقدمه

   

شته  شد ن شدن  روند جهانی ،طی چهار دهه گذ شینی     ئوبا ر شدید نابرابری توزیع درآمد و عقب ن سم، ت های نظام لیبرالی

ست      مبتنی بر سی همراه بوده ا سیال دموکرا شدن          . آن چنان که ادعا میسو صر جهانی  سی در ع سیال دموکرا سو شود 

انکار  چهار دهه گذشته   -عقب نشینی سوسیال دموکراسی در سه       .و عمر آن به پایان رسیده است   نداردای آیندهدیگر، 

  بتنیهای منظامطی این مدت شدن نسبت داد.   به روند جهانی صرفا  توان اما دلیل این عقب نشینی را نمی ناپذیر است.  

سی با      بر  سیال دموکرا سنگین  چالشسو شده و های  سی تر   که اند جدیدی مواجه  سا شند.   شدن می روند جهانیاز  ا با

سترده آوری و تحوالت فن ساختار  تحوالت عمیق و گ صادی و اجتماعی  ای که در  شدن    ، ماننداندآورده پدیداقت کوچک 

هوش  گسههترده کاربرد ، هاها و روباتماشههینو جانشههینی آنها توسهه   تولیددر ماهر  غیرماهر و نیمهر کاسهههم نیروی 

شههدن این هانیجروند اند. از جمله این عوامل ،و رشههد ب ش خدمات (deindustrialisation)صههن ت زدایی  مصههنوعی،

م لول   شدن خود برعکس، جهانیرا عامل این تحوالت دانست.   توان آنه است، اما نمی تحوالت را تسریع و تسهیل کرد  

این پدیده که خود ناشی  بایست به آن توجه داشت.  که میعامل دیگری است   یت مپیر شدن ج آوری است.  نتحوالت ف

   .باال برده است تشدبه را راسی موکهای سوسیال دهزینه نظام ،استآوری نو تحوالت فاز پیشرفت علم 

 

سی   پایگاه اجتماعی و این تحوالت  سیال دموکرات    اح سیا سو ض یف کرده زاب  ست  را ت سیال دمو   . ا سو کرات  نیروهای 

سته  ست   نتوان سیا سب به نحوی موثر   های جدیداند با تدوین  نند و پایگاه اجتماعی خود را  ها مقابله کالشچبا این و منا

سازند.     سازی و به هنگام  شتباهات دیگر ای پارهنو سیال دموکرات    ا شکالت   هاسو ست. بر م ست    افزوده ا شک های  نتیجه 

سیال دموکرات     پیاپیانت اباتی  سو سی   و واگذاری احزاب  سیا ست.  یبنیروهای نئولبه  قدرت  ست   این رال بوده ا ها  شک

  رسیدهپایان به که عمر سوسیال دموکراسی نتیجه گرفت توان نمی هاشکستاین اما از  ند.و تاسف آورا ، پرهزینهسنگین

ست.   صر جهانی       که  ادعاین ا ا سی در ع سیال دموکرا ست  یافتهعمر آن پایان ست و  نیای برخوردار شدن از آینده سو   ا

توان به  می را نچنان که آینده آ آن ،بیش تکمیل شههده ابر این فرض اسههتوار اسههت که روند جهانی شههدن کم  حاتلوی

پیش  هایی که به طبع در بحران  .شههدن هسههتیمما تازه در ابتدای راه جهانی این فرض نادرسههت اسههت. روشههنی دید. 

رقم زنند. برای مثال بحران کرونا که    های متفاوتی را  توانند م ادالت را به راحتی برهم زنند و آینده    می شهههتداخواهیم 

 .ددهار سوسیال دموکراسی تغییر کبه سود راهرا م ادالت تواند می جهان گرفتار آن است اکنون
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های مشههکالت و بحراناسههت را مدیریت کرده  آنو حاکم بوده جهانی شههدن بر روند کنون تاکه  ییسههتنئولیبرال نگاه

نابرابری توزیع درآمد و ثروت در بین و درون  آورده است. تشدید پدیدای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عمیق و گسترده  

نهایتا ادامه روند جهانی شدن  ی است  پدید آمده که مدع ایاکنون اجماع گسترده از جمله این مشکالت است.   ها رکشو 

ی  شکالت نیست، زیرا خود عامل اصلحل این م قادر به سمیبرالنئولی .میسر ن واهد بودبرخورد و حل این مشکالت  بدون

مدیریت  ای دیگر پایهر برا روند جهانی شدن  آن است که   نیازمنداین مشکالت  حل  پیدایش و گسترش آنها بوده است.  

سم                   عمدهکار برای این کار دو راه .نیمک سیالی سو سی.  سیال دموکرا سو سم و  سیالی سو ست که    بروجود دارد:  آن ا

نظام بازار آزاد  ای غکیت خصوصی و اللسازگار نیست و الغای مااساسا  آزاد بازار مکانیزم دموکراسی با مالکیت خصوصی و    

ست.     تجربهکند. را تجویز می شدنی ا شان داده که این امر ن مالحظات نظری مت ددی دال بر  و  بوده موفقنا  این گزینه ن

 ، دسهههتکم در شهههرای  کنونی،  در سهههطه جهانی راه کاراین اجرایی کردن امکان فزون براین، . اوجود داردن آمطلوبی نا

 دور از ذهن است. ییسناریو

 

ست.       سی ا سیال دموکرا سو سی    گزینه دیگر  سیال دموکرا خواهان تنظیم مالکیت خصوصی و تنظیم بازار آزاد برای    سو

داند و نه  بازار آزاد را نه ضههروری میالغای صههی و الغای مالکیت خصههوعدالت اجتماعی اسههت و  تامین منافع عمومی و

بلکه در حال حاضر سوسیال     این نوشته مدعی است که عمر سوسیال دموکراسی نه تنها به پایان نرسیده است،        . درست 

سی   شاید تنها  بهترین دموکرا ست که برای مقابله با  راهو  شکالت چالشکاری ا شی از تحوالت ف  ها و م آوری و روند  ننا

علت   شههدنمشههکالت ناشههی از مدیریت کنونی روند جهانی مقابله با ضههرورت در واقع، جهانی شههدن در اختیار داریم. 

سی را تقویت      سیال دموکرا سو ستور کار    بیش از هر زمان دیگرپایه را این سازماندهی بر  ضرورت  و کرده وجودی  در د

خود را با  بتواند بایسههت می افق روشههنی در پیش دارد. اما برای تحقق این افق،سههوسههیال دموکراسههی . داده اسههت قرار

،  و تدابیر جدید    ها رتدوین ابزا با  و  کند گام   همو روند جهانی شهههدن    آوریفنناشهههی از تحوالت  سهههاختاری  غییرات ت

 و های فراملیسهازمان و تقویت بایسهت با ایجاد  این، میافزون بر  .سهازد به هنگام عرصهه ملی  در  های خود رااسهت یسه 

فراملی را در دستور   سطه  دهی در ، سازمان جدیدی که بتوانند در سطه فراملی عمل کنند  هایها و ابزارتدوین سیاست  

جهان  طلبند مقابله کند.های فراملی میذاتا فراملی هستند و راه حلجدیدی که با مشکالت کار خود قرار دهد تا بتواند 

و به   نوبایست خود را پیوسته   ، مینظریه سیاسی دیگر   مانند هر ،غییر است. سوسیال دموکراسی    تما به سرعت در حال  

       شرای  جدید باشد.  هنگام کند تا بتواند پاس گوی 

 

 «پایان عمر سوسیال دموکراسی»تز ...الف
 

ک سو با تشدید مشکالت اقتصادی و اجتماعی   شدن از ی هانیجکه  مدعی است   «پایان عمر سوسیال دموکراسی   »نظریه 

این امکان تامین بودجه الزم برای دیگر شههود و از سههوی رفاهی آنها میموجب افزایش بودجه سههیاسههت های ملی دولت

و نهایتا به عمر سههوسههیال   سههازدهای رفاهی را ناممکن میاجرای سههیاسههت. این امر کار گیرداز آنها میرا ها سههیاسههت

 اند:نظریه مطرح شده در پشتیبانی ایناصلی  استدالل سه دهد.دموکراسی پایان می

 در کشورهای توس ه یافته (deindustrialisation) زداییصن ت 1

 سرمایهسود برای جلب سرمایه از طریق کاهش نرخ مالیات بر  راییقرقابت قه 2

 های چندملیتیفرار مالیاتی شرکت 3
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 زداییصنعت

  (سرمایه کار و)عرصه گردش آزاد را به عوامل تولید  شدنجهانیروبرو هستیم. در عصر تجارت آزاد ما با گردش آزاد کاال 

سترش می  شدن روند تولید و  و  دهدگ سرمایه می   جهانیموجب جهانی  صاحبان   شود. شدن بازار  سرمایه   این روند به 

گران اسههت به مناطقی   که در آنها نیروی کاردهد تا برای کسههب سههود بیشههتر پایگاه تولید خود را از مناطقی امکان می

صههنایع تولیدی   رکود موجب  امراین های توسهه ه یافته در کشههورباشههند. دارای نیروی کار ارزان میمنتقل کنند که 

(manufacturing)، که از   ،شههودمی کاهش سهههم آنها در تولید ملی و ماهرماهر و نیمهافزایش نرخ بیکاری کارگران غیر

ست   یکسو  سیا ستکم در کوتاه  برد را باال میهای رفاهی هزینه  سوی دیگر، با   مدت(و میان )د ض یف اتحادیه و از  های ت

سیال دموکرات           ،کارگری سو سی احزاب  سیا ض یف پایگاه  سایش و ت در وقوع این پدیده جای بحث   شود. میموجب فر

ست و آن  سی را        مرگ و نهایتاناپذیر افول اجتناب توان توان انکار کرد. اما از این پدیده نمیرا نمی نی سیال دموکرا سو

 نتیجه گرفت.

 

عکس  دقیقا شوند،  که جم یت به مراتب بیشتری را شامل می   ،یافتهدر کشورهای درحال توس ه و کم توس ه     ،نخست 

سهههطه  ، افزایش اشهههتغالنرخ  باال رفتنموجب . ی نی انتقال پایگاه تولید به این کشهههورها گیردمیدیده صهههورت این پ

تا برای دهد امکان میهای این کشورها  این امر به دولت. شود می هااین کشور اقتصادی   نرخ رشد باال رفتن  و هادستمزد 

از این فرصههت  ها که این دولت های رفاهی بودجه بیشههتری در اختیار داشههته باشههند. اینبرنامهپیشههبرد مبارزه با فقر و 

ستفاده مطلوب را می  ست که  ا ستگی دارد.      به کنند یا نه، امر دیگری ا سی آنها ب سیا جایگاه  »بحث به تا آنجا که شرای  

شدن برای کشورهای درحال    روند جهانیباید توجه داشت که  مربوط است،  « شدن سوسیال دموکراسی در عصر جهانی     

پیگیری کار مبارزه با فقر و    تواند  میآورد که  قدرتی را به ارمغان می   ظرفیت مثبت و پر   یافته  توسههه ه و کم توسههه ه   

   سازد.تر میرفاهی را برای آنها آسان هایبرنامه

 

دهد تا با بازآموزی  می مکانا آنها هواقع یک فرصت است که ب  در زدایی صن ت پدیده برای کشورهای توس ه یافته    دوم،

ساختاری    آمدپیصن ت زدایی یک    توس ه اقتصادی و تولید ثروت حرکت کنند.   مدارباالتری در  پلهنیروی کار خود به 

ات اذ    و با بازآموزی نیروی کار خود   توانند  کشهههورهای توسههه ه یافته می     . آوری اسهههتتحوالت فنتناب ناپذیر    اجو 

که در  هایی منتقل کنند به ب ش (manufacturing)صنایع تولیدی  نیروی کار و سرمایه خود را از ،مناسبهای سیاست  

نه تنها  د تادهمیاین امر به کشههورهای توسهه ه یافته اجازه  آوری و تولید ارزش افزوده قرار دارند. نسههطه باالتری از ف

شتری تولید کنند  شند،    پیگیری برنامهو برای  ثروت بی شته با شتری دا ساعت کار و  های رفاهی بودجه بی  بلکه با کاهش 

هایی مانند ایاالت  که در کشور  این به نحو چشمگیری افزایش دهند. رفاه جم یت خود را ت یکیف سطه آموزش افزایش 

شاهد بحران  متحده آمریکا و بریتانیا  ست افراطی و  زدایی صن ت ما  سترش  و قدرت گیری را ستی های جنبشگ   پوپولی

شد     که بیانگر  هستیم، بیش آز آن  سی با سوسیال دموکرا این تحول  بیانگر ناتوانی دولت این کشورها در مدیریت   ،مرگ 

که  به دالیلی نه نه در اب اد و دستکم  ) نیستیم روبرو  ما با این پدیدهوی نایاسکاند در آلمان و کشورهای  ساختاری است.   

     .  (شودمشاهده می در آمریکا
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شورهایی که دارای نیروی کار ارزان می انتقال پایگاه تولید  اشدن ب روند جهانی سوم،  شند  به ک ست هزینه     با سته ا توان

 کاالهای مصهههرفی ارزان به مصهههرگ کنندگانصهههورت به این کاهش هزینه قابل توجهی از ب ش . تولید را کاهش دهد

ست.    شده ا قابل توجهی  به میزان  این پدیدهاز ، از جمله در کشورهای توس ه یافته   مصرگ کنندگان در همه جا منتقل 

شده  بهره سی     »مدعیان  آنچه ، بر خالگاین امر اند.مند  سیال دموکرا سو های  به کاهش هزینه برنامه ،گویندمی« مرگ 

   .سازدتر میها را آساناین برنامهپیگیری  و کندرفاهی کمک می

  

ض یف اتحادیه موجب صن ت زدایی  که  این چهارم، ض یف  و  های کارگریت سی      پایگاه سنتی  ت احزاب سوسیال دموکرا

سیاسی   -اجتماعیکه سوسیال دموکراسی دیگر فاقد پایگاه توان نتیجه گرفت پذیرفتنی است. اما از این امر نمیشود می

ست   شی  ازو محکوم به ا ست.    و  تال ضمحالل ا شت ا   ا سرنو ست،   جتناب ناپذیراین یک  ستگی دارد که   نی بلکه به آن ب

سوسیال دمو   ست  ارزشبتوانند کرات تا چه حد و چگونه احزاب  سیا در   های خود راها و برنامههای خود را حفظ کنند و 

     به این مطلب در زیر بیشتر خواهیم پرداخت.ویی با تحوالت ساختاری به هنگام و نوسازی کنند. ررویا

  

 یقهقرای رقابت

سرمایه عمال به پیدایش یک   با  همراهارتباطات  هص آوری در عرتحوالت فن سرمایه انجامیده   آزادسازی بازار  بازار جهانی 

ست  سرمایه   صورتی ه ب ،ا شم به هم زدن    میکه اکنون بازار  صله یک چ سام   تواند در فا سر ستجوی   آوری را مبالغ  در ج

که مستقیما بر  مهمی است عوامل  یکی ازها مالیات بر سود شرکتکشور به کشور دیگر منتقل کند. حداکثر سود از یک 

ست.  سرمایه سود   شرکت   تواند با کاهش نرخ یک دولت می تاثیر گذار ا شور خود جلب    جهانیسرمایه   ،هاسود  را به ک

کند تا برای جلب  میوادار کشههورها را  ،گردش سههریع سههرمایه در بازار جهانی  ،رقابت قهقراییبر اسههان نظریه نماید. 

این رقابت نهایتا شوند.  قهقرایی  یک رقابت فزایندهوارد  با یکدیگرها سود شرکت  مالیات بر از طریق کاهش نرخ سرمایه  

این  .گیردهای ملی میگیری از سرمایه را از دولت و توانایی مالیات دهدوق میس سوی صفر   ه ب مالیات بر سود سرمایه را  

سازد و نهایتا به عمر سوسیال دموکراسی پایان     های رفاهی را ناممکن میامر کار تامین بودجه الزم برای اجرای سیاست  

 دهد.  می

 

کند.  نظریه رقابت قهقرایی ادعا می، اما نه به شههدتی که کندمی یدنیزم باال را تاید و کارکرد مکاهای تجربی وجوبررسههی

را  « پایان عصههر سههوسههیال دموکراسههی»اسههان آن کند تا بر ترسههیم میاز این مکانیزم  آمیزاغراق یتصههویراین نظریه 

شه  تواند نمیسرمایه  اوال،  کند. گیرینتیجه صورت مالی عمل کند.  برای همی ست از  سرمایه  نهایتا تنها به  حالت  ناچار ا

ر جا به جا  گانجام گرفت دیتحول این وقتی . فیزیکی به خود بگیرد یشههکلدر یک پروژه مشهه   مالی خارج شههود و 

   کردن سرمایه از یک کشور به کشور دیگر  بسیار پرهزینه خواهد بود.   

 

سرمایه  صا دوم،  سرمایه        محب  سود  سان نرخ مالیات بر  سرمایه گذاری خود را تنها بر ا شرکت کان  ها(  )نرخ مالیات 

صمیم  کند.ت یین نمی سب،  ساخت گذارند، مانند وجود زیرگیری تاثیر میعوامل مت دد دیگری بر این ت سطه    های منا

سالمت نی      کار،نیروی  باطض ان و مهارت شت و  سطه  سطه بهدا صادی امنیت روی کار،  ساختار   ، اجتماعی و اقت وجود 

های  ذاری هنگفت دولتامکانات نیازمند سههرمایه گتامین این .  .. وجود فضههای مناسههب کسههب و کار وقی کارآمد، حقو
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شههود که سههرمایه برای  می خدماتصههرگ تامین همین های میزبان دولترفاهی بودجه ب ش بزرگی از  میزبان اسههت.

 نیاز دارد. به آنهاسود  کسب ف الیت خود و

 

تواند  عوامل مت ددی میتواند باالتر از نرخ سود سرمایه در کشور مادر باشد.     مینرخ سود سرمایه در کشور میزبان    سوم،  

صرگ.        امر موجب این  سی به مواد خام و نزدیکی به بازار م ستر شرایطی شود، مانند د شور  ، در چنین  خواهان جلب  ک

حتی اگر . بر سود سرمایه را در کشور خود کاهش دهد   نرخ مالیات الزاما ناچار ن واهد بود که برای جلب سرمایه   سرمایه 

، شدت   جلب سرمایه نرخ مالیات بر سود سرمایه را کاهش دهد   تا برای  ناچار باشد یک دولت این شرای  برقرار نباشند و   

نرخ مالیات بر سههود سههرمایه در   باشههد به عوامل مت ددی بسههتگی دارد مانند  این فشههار و مقدار کاهشههی که الزم می 

شدت رقابت بین آنها، سطه تقاضا برای    های عرضه سرمایه و   سرمایه، ت داد کانون سطه عرضه   کشورهای مادر سرمایه،   

شو    سرمایه، ت داد ک شدت رقابت بین    ردریافت  سرمایه و  شرای  اقت  و آنهاهای خواهان جلب  سی و    صادی،  باالخره  سیا

شور  سرمایه خواهان  اجتماعی ک صادی    ، جلب  سی    ساختار اقت ست   آن، سیا صادی   هایسیا سی آن، موق یت     اقت سیا و 

ست    ژئوپلتیک سیا سرمایه باال، کانون    خارجی آن، ....های و  ضه  شدت رقابت بین آنها     وقتی عر ضه آن مت دد و  های عر

کاهش نرخ مالیات بر سود سرمایه کمتر خواهد بود.    ن جلب سرمایه برای  ارهای خواهبر کشو شار  فشدت  شدید باشد،   

سرمایه باال، کانون  برعکس، وقتی تق ضا برای جلب  شار          ا شدت ف شد،  شدید با شدت رقابت بین آنها  ضا مت دد و  های تقا

اقتصادی و سیاسی کشور خواهان      چنین، هر چه شرای   هم. خواهد بود بیشتر ای کاهش نرخ مالیات بر سود سرمایه   رب

های رفاهی  . سیاست  شدت فشار برای کاهش نرخ مالیات بر سود سرمایه کمتر خواهد بود    تر باشد  جلب سرمایه مطلوب 

 کنند.  در ایجاد این شرای  نقش مهمی ایفا می

 

  سههودمالیات بر خواهان جلب سههرمایه الزاما مجبور ن واهد بود که نرخ  دولتمطلوب نباشههد، حتی اگر شههرای  هارم، چ

های تواند با دادن ت فیفبه جای این کار، دولت مزبور میکاهش دهد.  ر، به صههورتی فراگیطور کلیه خود را بسههرمایه 

ش    برای پروژه مالیاتی سرم   ، بدون آنکه نرخ نمایدسرمایه مورد نظر خود  ذب جاقدام به های م سود  یه را  امالیات بر 

که بر سود سرمایه تاثیرگذارند  ی راتی از ابزارهای دیگهای مالیبه جای ت فیفچنین،  همها پایین بیآورد. ب شکلیه در 

شهههدن تامین بودجه   دشهههوارگیری دولت و ظرفیت مالیاتفرسهههایش مانع از  بتکاراتاین ا توان اسهههتفاده کرد.نیز می

 .  شودمیهای رفاهی برنامه

 

 های چند ملیتیفرار مالیاتی شرکت

شد ، پیدایش شرکت و چیره ر صلی روند جهانی     های چند ملیتی یکی از گی  صات ا ش  شرکت     م ست.  های چند  شدن ا

یک شهههرکت   پایگاه تولید هر ب ش را به      و کنند های مت ددی تفکیک می   پروسهههه تولید یک کاال را به ب ش     ملیتی 

.  کنندتر تولید کند منتقل میرا ارزان تواند آندر آن دارای مزیت نسههبی اسههت و می کشههوری که در  خود مجموعهزیر

شرکت    ستد می   رمجموعه یز هایسپس  صول نهایی مورد پردازند شرکت مادر با یکدیگر به داد و  شترکا  تا مح نظر را م

های  گذاری و داد و سههتدمکانیزم قیمت ازدهد تا با اسههتفاده اجازه میهای چند ملیتی به شههرکت امراین تولید کنند. 

شرکتی   ساند. د و مالیات نپرداخت مالیات فرار کناز  (internal pricing)درون  ، برای مثال پرداختی خود را به حداقل بر

شرکت چند ملیتی تولید کا    صور کنید یک  مجموعه  شرکت زیر  دوآنها را به کند و ب ش تفکیک می دوالی خود را به ت

شور  دوکه در سپارد  میخود  شرکت   نرخ مالیات  که در آنها کنندف الیت می «ب»و  «الف» ک سود    ۳۰ها به ترتیب بر 
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کم  قدر  آنبا قیمتی خود را تواند محصول  می «الف»شرکت ف ال در کشور   نین شرایطی  چ دراست.  درصد   ۳و  درصد 

و به این ترتیب   مالیاتی نپردازدو  زیان نشان دهد ،های خوددر صورت حساببفروشد که  «ب»به شرکت ف ال در کشور 

توانند با  ها میاما دولتگرچه این روش بسههیار متداول اسههت،   بار مالیاتی شههرکت مادر را به میزان زیادی کاهش دهد.

جزایر  در « ای مالیاتیهبهشت »انحالل آنچه دشوارتر است    های گریز قانونی را مسدود کنند. این راهقوانین مناسب   وضع 

کمک به صههاحبان سههرمایه کالن برای فرار از  وجودی آنها ند، اما علت ابرخوردارحقوقی از اسههتقالل که کوچکی اسههت 

ست.   ستلزم  پرداخت مالیات ا شورهایی ا همکاری بیناین کار م سرمایه    المللی، به ویژه همکاری ک صاحبان    هایست که 

 .  در آنها مستقرند کالن

 

 جبران خسارتنظریه ...ب 

که مقابله  وجود آورده است ه های جدیدی بکسشدن مشکالت و ریروند جهانیبر آن است که « جبران خسارت»نظریه 

ستلزم برنام با آنها  سترده های رفاهی هم ست.  گ شی از روند    تری ا شکالت نا صن تی     « صن ت زدایی »م شورهای  در ک

شرفته  شی  بحران ،پی سرمایه سوداگر از های نا سانات  نا اطمینانیافزایش  ،ی  صادی  ها و نو ستگی     اقت شی از افزایش واب نا

صادهای ملی به ی  ساختار     و تزیع درآمد و ثرونابرابری توشدید  افزایش  ،کدیگراقت سریع تحوالت  شدید و ت از جمله   یت

درعصر   دموکراسی   سوسیال   رکه مدعی پایان عم« مرگ سوسیال دموکراسی   »بر خالگ نظریه این نظریه،  این موارداند.

هی  اافزایش بودجه رفجهانی شههدن نهایتا موجب  ،التکمشههاین به دلیل تشههدید مدعی اسههت که شههدن اسههت، جهانی

 خواهد شد.رشد و گسترش سوسیال دموکراسی ها و دولت

 

شورهای   «زداییصن ت » دیدهپ در باال به شرفته   در ک شاره کردیم  صن تی پی شدید می  آنهاشدن  جهانی که ا کند.  را ت

این ای از کشههورها در پاره .انداین روند عمدههای آمدپیکارگری  هایاتحادیه تضهه یفافزایش نرخ بیکاری نیروی کار و 

ضع  با الغای قوانینی که برای حمایت از نیروی کار وهای رادیکال برای آزادسازی بازار کار انجامیده که سیاسته بشرای  

سی را به ن    اند شده  سیا صادی و  سرمایه و به زیان نیروی کار دگرگون کرده توازن اقت ست  فع  سان نظریه  . ا جبران  »بر ا

فزایش فقر و تشههدید  ا ، افت سههطه دسههتمزدها به قیمت واق ی، بیکاری نیروی کار بحران برآیند این روندها« خسههارت

   رفاهی است.های ای برای برنامهنیازمند بودجه فزاینده، که مقابله با آنها اقتصادی است هاینابرابری

 

دهد  های ملی را تحت فشار قرار می دولتو گردش سریع سرمایه   جهانی شدن سرمایه   ظور که در باال اشاره شد،    همان

سرمایه   شورهای خود کاهش دهند     تا برای جلب  سرمایه را در ک سود  شیوه نرخ مالیات بر  سرمایه   های م تلف و به  به 

ه بر تاثیر اولیه  ، عالوپدیده نیادهد. تغییر میاین امر توزیع درآمد و ثروت را به سود سرمایه حی بدهند. یجامتیازهای تر

و به نفع سههرمایه تغییر   ظام مالیاتی را نیز به زیان نیروی کار و مصههرگ کنندگان و مسههتقیم آن، سههاختار و ترکیب ن 

شکالت فزاینده دولتدهد. می ستند به بودجه  ای ها برای مقابله با م شتری برای برنامه های رفاهی    که با آنها روبرو ه بی

  نرخ مالیات بر سود سرمایه  سازد تا  مجبور میگردش سریع سرمایه آنها را   در چنین شرایطی، وقتی  احتیاج دارند. خود 

مصههرگ کنندگان جمع  ر و مالیات بیشههتری از نیروی کا خودبرای تامین بودجه تا شههوند نها ناچار میآ، را کاهش دهند

 تلفی که سهههرمایه برای فرار از     های م مکانیزم کند.  می تررا شهههدید  برابری توزیع درآمد و ثروت نا این امر  آوری کنند. 

کار  نیروی سهم که  آوریافزون بر اینها، تحوالت فن کند.میتر این روند را باز هم شدیدکند پرداخت مالیات استفاده می

شین آن می   دهد و می کاهشرا در تولید ملی  ماهرماهر و نیمهغیر ست  ای دیگری ، عامل پایهکندسرمایه را جان که در  ا
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صاد جهانی در جهت ت  چارچوب ست.  ش موجود اقت صله  که  ه اینجنتیدید نابرابری ها عمل کرده ا   ۲۰۱۱تا  ۱۹۸۰در فا

  درصد  ۲۸در کل درآمد از باالی جم یت  درصد ۱۰سهم  « عضو سازمان همیاری اقتصادی و توس ه    »کشور   ۳۷در بین 

این شرای  نهایتا موجب    .باال رفت ۴۷/۰به  ۳۷/۰و ضریب جینی از  افزایش یافت  ۲۰۱۱در سال   ۳۵به  ۱۹۸۰در سال  

 .های رفاهی خواهد شدافزایش بودجه

 

سرمایه می    سریع  سانات و بحران گردش  شدید کند. برای مثال    تواند نو صاد را ت شوک   های داخلی اقت در واکنش به یک 

سرمایه می     ست،  شا داخلی ا شوک رکودی      رکودی که دارای من سرعت اقدام به خروج از کشور کند و با این کار  تواند با 

 اولیه را تشدید کند.  

 

سیار بیشتری در م رض بحران        چنین باعث می شدن سرمایه هم  جهانی  های شود که اقتصاد ملی یک کشور با شدت ب

برای شود که بحران یک کشور با سرعت به سایر کشورها سرایت کند.       را گردش سریع سرمایه سبب می   خارجی باشد زی 

که دارای یک منشهها داخلی بود با سههرعت به بازارهای سههرمایه   ۲۰۰۸در سههال بحران مالی ایاالت متحده آمریکا  مثال،

های سرمایه ف الیتگردش سریع . گشت آوری به یک بحران جهانی تبدیلو با سرعت شگفتکشورهای دیگر منتقل شد 

جبران  »نظریه  برد.ها باال میگونه ف الیت برای این کند و ظرفیت سههیسههتم را می ترآسههانرا نیز  ی سههرمایهسههوداگر

سارت  ست که  «خ شات   مدعی ا صر جهانی  کهشوند  سبب می این گرای سک ن شد در ع صادی  اطمینانیها و ناری های اقت

شند شدید  صادی که   دهدمیتوجه  و تر با سک اطمینانیدارای ناکه مدیریت اقت ست   ها و ری سی ست     باالتریمی های  ا

 .خواهد بودنیازمند بودجه رفاهی بیشتری 

 

همزمان در  ( و جبران خسارت  پایان سوسیال دموکراسی   )دو نظریه های این کانیزمدهند که منشان می مطال ات تجربی 

ات م تلف،  هدر جکه  مکانیرم هاسههتاین   ددنیروهای متکنیم نتیجه برآیند میکه ما در عمل مشههاهده کاراند و آنچه 

و سههاختار  بسههته بهدر کشههورهای م تلف،  از آنجا که این نیروها کنند.در تقابل با یکدیگر عمل میگاه و گاه همسههو 

شدن   جهانیاز تاثیر متفاوتی را ما تصویرهای   خورداراند،های متفاوتی برآنها از وزناقتصادی، اجتماعی و سیاسی    شرای   

حاکی  مای کلی آن ن، اما ها خارج از حوصله این نوشته است   تفاوتبررسی این   .کنیممشاهده می های رفاهی بر سیاست  

 :از آن است که

 

  نرخ مالیات بر  ها و افزایششههرکتت بر سههود ابا کاهش نرخ مالیروند جهانی شههدن تقریبا در تمام کشههورها

شته    لیبرالنئو که به ی. در کشورهای همراه بوده است نیروی کار  ، مانند بریتانیا، این روند  اندیسم بیشتر تمایل دا

شورهای اروپای جنوبی        تر شدید  سی و ک سیال دموکرا سو شورهای متمایل به  تر بوده  این گرایش مالیمو در ک

 است.  

 

        سی افت سیال دموکرا سو شورهای متمایل به  شاهده نمی  در بودجه قابل توجهیدر ک در  . شود رفاهی دولت م

ای و در پاره  ای موارد افزایش یافته  در پاره ، ثابت بوده  سههههم بودجه رفاهی در تولید ناخال ملی      موارد  رخیب

سبتا  شته       همراه بوده. اماکوچکی  دیگر با کاهش ن شتر تمایل دا سم بی شورهایی که به نئولیبرالی روند   ،انددر ک

،  ر اروپای شرقی . دسهم آن در تولید ناخال  ملی( همراه بوده است  )جهانی شدن با افت شدید بودجه رفاهی   
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شاهد افزایش سهم بودجه   مااند اروپا پیوسته هکشورهایی که به اتحادیدر شاهد افت و ما در کشورهای بالتیک 

       رفاهی در تولید ناخال  ملی هستیم.  

 

 هادموکرات سوسیالعملکرد ج ...

  

شینی       هار دهه گذشته چدر  سی یک عقب ن سیاری از کشورها         سوسیال دموکرا ست. در ب سیستماتیک را تجربه کرده ا

کشههورهایی که احزاب    در افظه کار و نئولیبرال باخته اند.محاحزاب رقابت انت اباتی را به احزاب سههوسههیال دموکرات  

ب شهی از دلیل این  های رفاهی خود را ت دیل کنند. اند تا برنامهار شهده چنا، ندانان در قدرتچ سهوسهیال دموکرات هم  

اما تمامی شدن پدید آورده است.  جهانیهای جدیدی جست که روند  و محدودیت هاچالشبایست در  عقب نشینی را می 

بایست به دو مطلب   مورد میشدن نسبت داد. در این   فشارها و مشکالت ناشی از جهانی   توان به این عقب نشینی را نمی 

 :  دیگر نیز توجه داشت

 .انددشوارتر کردهرا ها کار سوسیال دموکرات کهها و تحوالت ساختاری بحرانالف(        

       اند.مرتکب شده راتوکاشتباهات استراتژیک و تاکتیکی که نیروهای سوسیال دم   ب(      

 

شکالت و چالش  شاره    اندبوجود آوردهبیکاری نیروی کار و توزیع درآمد در زمینه آوری هایی که تحوالت فندر باال به م ا

سازمان همیاری   »کشور عضو    ۳۷در ن توجه داشت پیر شدن جم یت است.    بایست به آ . یک پیآمد دیگر که میکردیم

س ه    صادی و تو سهم جم  (OECD)« اقت صد  ۹سال در کل جم یت از  ۶۵ یت باالی میانگین  سال   در   ۱۷به  ۱۹۶۰در 

صد  سال   در سال    افزایش یافت و پیش بینی می ۲۰۱۵در  صد ۲۸این رقم به  ۲۰۵۰شود که تا  سهم       ب در شد  سد. ر ر

سریع    ۸۰جم یت باالی  ست. پیش بینی می سال از این هم  سال    تر ا سال    ۸۰سهم جم یت باالی   ۲۰۵۰شود که تا 

شود   سال    ۵ز او بیش از دوبرابر  صد در  صد  ۱۰به باالی  ۲۰۱۵در سال   در شوره . افزایش یابد ۲۰۵۰در  ا  در برخی از ک

شدید      سیار  شدن جم یت ب سپ   روند پیر  ست. برای مثال، در ژاپن، ا سال   انیا، پرتغال، یونان و کره جنوبیتر ا   ۲۰۵۰تا 

و  درصههد۱۴به ترتیب  ۲۰۵۰سههال  . در کره جنوبی و ژاپن تابودد نسههال خواه ۶۵جم یت باالی  درصههد۴۰نزدیک به 

به شهدت هزینه بهداشهت و بیمه بازنشهسهتگی      سهال خواهند داشهت. پیر شهدن جم یت     ۸۰جم یت باالی  درصهد ۱۵

   .ستارا تحت فشار شدیدی قرار داده آنها  برده و بودجه رفاهیرا باال کشورهای صن تی 

 

طی چند دهه   به آنها اشاره شد،  از این پیش  شدن که شکالت ناشی از روند جهانی   مباال و  ساختاری  مشکالت عالوه بر 

مقابله  نیز  چندین بحران اقتصادی بسیار عمیق و گسترده   اند با ها و نیروهای سوسیال دموکرات ناچار بوده  دولتگذشته  

، بحران بدهی خارجی کشههورهای امریکای ۸۰و  ۷۰های شههوک های تورمی ناشههی از افزایش قیمت نفت در دهه .کنند

سقوط بازار بورن  ۱۹۸۲التین در  شور ۱۹۸۷،  سال      ، بحران مالی ک شرقی در  سیای  سال    و بحران ۱۹۹۷های آ مالی 

شکنی را بر برنامه   ها این بحران از این جمله اند. ۲۰۰۸ شار کمر س ه یافته     هادولتهمه های رفاهی ف شورهای تو در ک

ست.  شورها،      تحمیل کرده ا سایر ک سه با  سیال دموکرات   های دولت در مقای شور د به ویژه ،سو سکاندیناوی     هایر ک ا

ست  شار مالی این بحران  اندهتوان شار کم درآمد را ها ف بودجه  ها تا حدی کم کنند. با این همه، هزینه این بحران دخو بر اق
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را برای آنها دشوارتر    رفاهیهای کار پیگیری سیاست  و تحت فشار قرار داده  را نیز  های سوسیال دموکرات  دولترفاهی 

 .ستاهساخت

 

بایست به   عوامل باال می عالوه بر ها در چند دهه گذشته، سوسیال دموکرات  عقب نشینی  شکست و   هنگام بررسی علل  

شده        سیال دموکرات مرتکب  سو ستراتژیک و تاکتیکی که نیروهای  شتباهات ا سی این  نیز توجه کرد.  اندا شتباهات   برر ا

چند جنبه که با موضوع این نوشته    اشاره به  اما ای دارد و از توان و حوصله این نوشته خارج است.    دامنه بسیار گسترده  

    بجا است.   دارد ترارتباط نزدیک

 

ها و تدابیری که برای سیاست   -۲های سوسیال دموکراسی،    ارزش -۱سوسیال دموکراسی بر دو پایه اصلی استوار است:       

باشههند. جنبه دوم عمدتا امری فنی و تکنوکراتیک اسههت. در چند  تنظیم مالکیت خصههوصههی و تنظیم بازار آزاد الزم می

سیال دموکرات   دهه سو شتند ه       ای که  ست دا سی را )در اروپای غربی( در د سیا ای بر  ه طور فزایندهخود را ب مّها قدرت 

های ارزشههی سههوسههیال دموکراسههی    گاه خود را از روی جنبهجنبه دوم متمرکز کردند و تحت فشههار کارهای روزمره ن

این  ای نظام سرمایه داری تبدیل شدند.  هچنان که به مرور زمان در چشم مردم به کارگزاران و تکنوکرات  برداشتند، آن 

سیال دموکرات      بی سو سی و اجتماعی  سیا ض یف کرد توجهی پایگاه  رویارویی با   توانکه  چنان ، آنها را بیش از پیش ت

 به شکست سیاسی آنها انجامید.  و سرانجام ا گرفترا از آنههای پیش گفته چالش

 

در کشهورهای   اند. را تشهکیل داده پایگاه سهیاسهی احزاب سهوسهیال دموکرات     همواره ب ش عمده های کارگری اتحادیه

تحول   ورد درسههت با اینخبرتضهه یف کرد. این پایگاه را  زداییآوری و صههن تروند تحوالت فنتوسهه ه یافته صههن تی 

بازنگری در  با احزاب و نیروهای سوسیال دموکرات   بود که  آن، مستلزم  بود ناپذیراجتنابکه از بسیاری جهات  ساختاری  

الگوهای نظری و وین هماهنگ سازند و با تد ود را با شرای  جدید  خهای شان سیاست   استراتژیک و تاکتیکی های برنامه

خود را بازسههازی و به روز  و اجتماعی پایگاه سههیاسههی های مدنی نوپا، سههازماندهی جنبشاز جمله ، جدیدعملی تدابیر 

و ب ش دیگری از آن،  یزرگی از نیروهای سوسیال دموکراسی به ضرورت این امر دیر واقف گشتند ب ش متاسفانه  کنند.

د که موجب نارضههایتی افکار عمومی و تضهه یف   دنآوری وهای رادیکالی ربه سههیاسههتهای کارگری، به ویژه در اتحادیه

ان کارگرو پی در پی در بریتانیا اعتصابات گسترده   ل، برای مثا ماعی احزاب سوسیال دموکراسی گشت.    اجتبیشتر پایگاه  

هه  به ویژه  ۷۰ میالدی در اواخر د قل  های  ب شدر ،  له  جمع و حمل و ن با یدایش     ( آوری ز به پ له در      کوهکه  با های ز

 کار ایفا کرد.حزب محافظه یپیروز نقش مهمی در شکست حزب کارگر و ها انجامید(خیابان

 

ی  هااند به ب شکه دچار رکود ساختاری شده ییهامستلزم انتقال نیروی کار از ب شمدیریت تحوالت ساختاری اقتصاد 

ست. دبالن ست.   ه ا سوسیال دموکرات   دولتانجام این کار، به نوبه خود، نیازمند ان طاگ پذیری بازار کار ا و احزاب و های 

کمترین زیان و  مند انجام دهند تا     را به نحوی برنامه    کار این این گزینه را داشهههتند تا    گری پشهههتیبان آنها   راتحادیه کا   

در انجام این کار  اما احزاب سههوسههیال دموکرات  ت را برای کل جام ه، به ویژه نیروی کار داشههته باشههد. بیشههترین منف

و  یاقتصههادهای زیانانباشههت و مقاومت  کوتاهیاین  نتیجههای کارگری در برابر آن مقاومت کردند. کوتاهی و اتحادیه

، که این ها انجامیدنئولیبرال گیریقدرتها و سوسیال دموکرات   به شکست  بود که نهایتا آن فشارهای سیاسی ناشی از     

که  آزادسازی بازار کار  . خود انجام دادند  تیبانش نیروهای پو سیاسی   نگاه ایدئولوژیک و منافع اقتصادی  کار را بر اسان  
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میزان قابل   به  را ای کارگری  ه یه که اتحاد  چنان گسهههترده و رادیکال بود    آنانجام گرفت   ها  الرنئولیبمت اقبا توسههه    

 توجهی ناتوان ساخت.

 

صلی سوسیال      باشند  میها و تدابیری که برای تنظیم مالکیت خصوصی و تنظیم بازار آزاد الزم   سیاست  تدوین  راه کار ا

ست دموکرات سیال دموکرات    .ها ا سو صلی متکی بوده   ها همواره ببرای این امر  سه محور ا شین دولت، -۱:   دانه    -۲  ما

شیوه برای سه    این  .ابزارهای مالیاتی -۳  ،صی های بزرگ ب ش خصو برای تنظیم ف الیت بنگاهها سیستم  ای از عهومجم

 :آمد اما به مرور زمان مشکالت جدیدی پدیدچشمگیری به ارمغان آورد.  هایآوردبود و دست موفقبسیار دهه 

 

پدیدار  دولتی های بنگاه های بروکراتیکدر کانال یهای جدیدتنگنابه مرور با رشههد و یزرگ شههدن ب ش دولتی  .    ۱

سریع و درست را      شدند  صمیمگیری  ، منافع ش صی و گروهی جدیدی در این   چنین ساختند. هم دشوار می که ت

 کردند.میرآیی اقتصادی و سیاسی آنها را تض یف اکها شکل گرفتند که ارگان

 

ها و انگیزهها، مکانیزمساخته شده بودند به مرور زمان های ب ش خصوصی تنظیم ف الیتی که برای یهادر سیستم      .۲

شکل گرفت  سته که دارای پی ندمناف ی  صول کارآیی اهداگ اولیه، خالگ بر کهای بودند آمدهای ناخوا شفافیت   و ا

           کردنداقتصادی عمل می

 

های رفاهی به  برنامهابزارهای مالیاتی و تکیه تقریبا انحصهههاری به آنها برای تامین بودجه فزاینده اسهههتفاده زیاد از     .۳

 کار عمومی گشت.  تدریج موجب نارضایتی اف

 

متاسهههفانه سهههوسهههیال  اما، بودند.  این مسهههائلپیرامون ی تهای آکادمیک مملو از مقاالنشهههریه ۹۰و  ۸۰های دههطی 

و سیاسی به نیروهای نئولیبرال  ئواوژیک دصحنه را در هر دو عرصه ای. لذا، توجه الزم را نکردندها به این مسائل دموکرات

 باختند.

 

 چشم انداز آینده  د...

 

ستی که   شته  طی نگاه نئولیبرالی شدن حاکم بوده و آن چند دهه گذ ست  را مدیریت کرده  بر روند جهانی  شکالت و  ا م

ثبات سیاسی و بقای نظام موجود را    که  ای پدید آورده است عمیق و گسترده های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی     بحران

این بحران ای دیگر مدیریت کنیم. این مشههکالت نیازمند آن اسههت که روند جهانی شههدن را بر پایه حلکند. تهدید می

ق روشنی در پیش   سوسیال دموکراسی اف    فراهم کرده است.   هاتگیری سوسیال دموکرا  شرای  را برای بازگشت و قدرت  

   :بایستمیها سوسیال دمکراتاما برای تحقق این افق  ،دارد

 

 .تدبیر کنندی نظری و عملی مناسب اهلحشد راه  اشارهمسائلی که در باال برای (     ۱     

  

سازمان     ( ۲     ست  با ایجاد و تقویت  سیا سطه فراملی عمل    ها و ابزارهای جدیدی که بتوانندهای فراملی و تدوین  در 

ذاتا د با مشههکالت جدیدی که ند تا بتوانندهی در سههطه فراملی را در دسههتور کار خود قرار دهکنند، سههازمان
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 گرفته حفظ محی  زیست مسائل مربوط به  و  گرمایش زمین زا) طلبندهای فراملی میفراملی هستند و راه حل 

های ف الیتبه ویژه  ،سرمایه مالی جهانی  هایف الیتنظارت بر  و سرمایه از پرداخت مالیات جلوگیری از فرار  تا

   تنظیم کنند.و ف الیت سرمایه جهانی را در سطحی جهانی  دنمقابله کن (آن سوداگرانه

 

سی    نه بازگشت  صورت،   در غیر این ست  پایدار خواهد بود و ن سوسیال دموکرا سیاست جدیدی    کمه خواهد توان انیزم و 

  رائه دهد.    اشدن جهانیروند برای مدیریت 


