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بدیلی که بدیل نیست:
انتخاباتدانمارکسوسیالدموکراسیدررآینهی

فروغ اسدپور

۱۳۹۸خرددادد 

یک نتیجه ی بی واسطه ی انتخابات چند روز پیش در دانمارک سقوط بلوک بورژوایی-راسیسددتی قدددرت بددود کدده از
احزاب لیبرال و محافظه کار و لیبرال افراطی )ائتالف لیبرالی( و حزب راسیستی مددردم دانمددارک )بدددون مشددارکت
مستقیم در کابینه و فقط به عنوان پایه ی پارلمانی دولت( تشکیل شده بددود. حددزب سوسددیال دمکددرات همددراه بددا
متحدین چپ و میانه روی خود به عنوان برنده ی انتخابات اخیر اعالم شد. نتیجه ی بی واسطه ی دیگر این انتخابدددات
بارگشت مردم یا رای دهنددگان به احزاب »سنتی« و قدیمی بود که تصور می شد قددرت جذب »توده ها« را از دست
داده اند. در حالی که در آلمان، فرانسه، ایتالیدداد و بریتانیددا احددزاب به اصددطالح سددنتی هنددوز بددا مشددکالت عدیددده ای
دست وپنجه نرم می کنند، در دانمارک شاهد بازگشت به احزاب سنتی هستیم. دانمددارک به لحدداظ تدداریخی یکی از
نخستین کشورهایی است که به اصطالح »جنبش های اعتراضی« راست در آن ظهور کردند. این جنبش هددا مددوجب
تشکیل احزاب جدیدی شدند که به احزاب سنتی در مسند قدرت و شیوه ی حکمرانی آن ها اعتراض داشتند و نظم
موجود را نخبه گرایانه )الیتیستی( می نامیدند و زبان و سیاسددت احددزاب قدددیمی را در بددرخی از مددوارد بدده چددالش
می کشیدند. پس از انتخابات اخیر، دانمارک شاید نخستین کشور اروپایی باشد که بازگشت به احددزاب سددنتی و در
نتیجه معکوس شدگی وضعیت را تاحدی تجربه می کند چیزی که برای دیگر احزاب سوسیال دمکرات جالب خواهد
بود و ختما موفقیت انتخاباتی این حددزب و متحدددانش را بددا دقت مطالعدده خواهنددد کددرد. هددر پنج حددزب قدددیمی
)محافظه کار، لیبرال، سوسیال دمکرات، سوسیال لیبرال و سوسیالیست های مردمی( بددا افددزایش سددهم خددود از آرای
به صندوق انداخته شده نسبت به دور قبلی مواجه بودند. تقریبا همه ی احزاب جدید »اعتراضددی« )حددزب راسیسددتی
مردم دانمارک و حزب لیبرال افراطِی ائتالف لیبرالی که بسیار جدیدتر است( عقب نشستند. موضوع عمده امدددا این

است که حاال پس از پایان انتخابات، روند تشکیل کابینه به  چه نحوی پیش خواهد رفت. 
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دشواری  های تشکیل کابینه 

موضوع برای همه ی احزاب پیروز، پیش گیری از تکرار »تروما«ی بار قبلی است. اشاره ام به دور قبلی انتخابات اسددت
که هله تورنینگ به عنوان نخستین نخست وزیر زن )و سوسیال دمکددرات( در راس ائتالف کنددونی قددرار گددرفت، ولی
به علت فشارهای حزب سوسیال لیبرال و اشتیاق بی اندازه ی این حزب )سوسددیال دمکراسددی( بددرای این کدده بدده هددر
قیمتی شده بر مسند قدرت تکیه زند و دستگاه دولت را اداره کند، عمال نتوانست به وعده های انتخاباتی خود مبنی
بر افزایش فشار مالیاتی بر صاحیان صنایع و اقشار مرفه عمل کند و نتیجه ی آْن شکست مفتضحانه ی نخست وزیر و
دولت ائتالفی او در انتخابات بعدی بود. سوسیال دمکراسی نمی خواهد یک بار دیگر تحقیر بشود، برای همین تصمیم
گرفته یک دولت تک حزبی یا در اقلیت تشکلیل بدهد تا دستش برای مذاکره بددا چپ و راسددت بدداز باشددد؛ بدده وقت
تصویب لوایج ضدخارجی با راست ها مذاکره کند و به وقت تصویب لوایج رفاهی و خدمات عمددومی بددا چپ هددا. امددا
حزب چپ هم نمی خواهد تحقیر شود و یددک بددار دیگددر پددایه ی حمددایتی یددک دولت سوسددیال دمکرات باشددد کدده
سیاست های اقتصادی بورژوایی را پیش می برد. حزب سوسیالیسددت های مددردمی هم نمی خواهددد در دولددتی پسددت
وزارت بگیرد که رویکردهای نابرابری ستیِز آن را متحقق نمی کند. حددزب سوسددیال لیبرال هم نمی خواهددد زیددر بددار
سیاست های ضدخارجی سوسیال دمکراسی و سیاست های اقتصادی چپ برود. از همین حاال مشکالتی جدی بر سددر

راه ائتالف قرار دارد. معلوم نیست جبهه ی کنونی بتواند موفق عمل کند. 

علل پیروزی ائتالف چپ - میانه

اما پیروزی ائتالف چپ-میانه در این انتخابات به چند دلیل بوده است: 

 پیش کشیدن بحث نابرابری فزاینده در جامعه و وعده های چپ گرایانه ی البته نه چندددان قددوی بددرای مبددارزه بددا.۱
نابرابری؛

 موضوع محیط زیست و اهمیت و اولویت آن..۲

اگرچه موضوع محیط زیست از سوی حزب سوسیال دمکرات چندان مورد توجه نبوده اسددت، امددا درعددوض از سددوی
احزاب چپ متحِد آن و از جمله حزب تقریبا نابود شده ی آلترندداتیو )کدده به دالیددل دیگددری رای از دسددت داد و بددا
نمایندگان اندکی توانست وارد مجلس شود( و همچنین حزب سوسیال لیبرال به کرات مورد تاکید قرار گرفتدده و در
مبارزات انتخاباتی به شدت برجسته شد.  درباره ی چگونگی تهیه منابع مالی بددرای بهبددود وضددعیت زیسددت محیددط
توافقی بین حزب سوسیال لیبرال و احزاب چپ متحد سوسیال دمکرات وجود ندارد. در حالی که احددزاب چپ متحددد
سوسیال دمکراسی بر این نظرند که بودجه ی این بهبودها باید از کیسه و جیب طبقه ی دارا و باالیی بیرون کشددیده
شود، حزب سوسیال لیبرال بر این نظر است که این هزینه نباید روی صنایع عمده ی کشور سرشکن شود و احتمدداال
باید از ناحیه ی صرفه جویی اجتماعی در قلمرو رفاه همگانی تامین شود. آخددرین نظرسددنجی های پیش از انتخابددات
نشان می داد که رفاه همگانی )یعنی خدمات عمومی همچون آمددوزش و پددرورش، بهداشددت و درمددان، نگهددداری از
سالمندان، رفاه کودکان و وضعیت ازکار افتادگان( و محیددط زیسددت در صدددر نگرانی هددای مددردم اسددت و موضددوع
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خارجیان به رده ی چهارم یا سوم نگرانی ها سقوط کرده است. ابربحران زیست محیطی و ابرگرمایش زمین و که خود
را در تابستان خشک و بی آب پارسال نشان داد، زنگ خطر را حتی در گوش بی تفاوت ترین افراد به محیددط زیسددت
هم به صدا درآورده است. احزاب راست با این که به وجود این ابربحران وقوف دارنددد، امددا از سیاسددت بی تفدداوتی بدده
محیط زیست و طرفداری پرشور از سیاست های معطوف به رشد اقتصادی )که به خودی خود آالینده و مضر اسددت(
دست برنداشته اند و همین هم شماری از رای دهندگان بورژوایی را که دلواپس محیط زیسددت هسددتند بدده سددمت

حبهه ی چپ-میانه سوق داد. 

 علت دیگر احتماال باید این باشد که حزب لیبرال و متحدان آن در دولت قبلی، سیاسددت های حددزب راسیسددتی.۳
مردم دانمارک را به تمامی از آن خود کردند و در همین راستا قوانین پناهندگی و الحادق به خانواده را چنان سددخت 
کردند و چنان موانع عبورناپذیری پیش پای »جهان سومی«ها گذاردند که دانمارکی های »معمولی« طرفدار احددزاب
بورژوایی که از »تصادم فرهنگی و ارزشی« وحشت  داشتند و جامعه ی به اصطالح چندفرهنگی را خطری برای هویت
و فرهنگ خود می دانستند به  آرامش خاطر حددداقلی دسددت یافتنددد. آن عددده از رای دهندددگان کدده گرایشددات تنددد
نژادپرستانه و اسالم هراسی دارند هم حزب خطرناک تر جدید التاسیس »بورژوایی جدید« را دم دست خددود یافتنددد،
حزبی که سیاست های بسیار تندتری را نسبت به حزب مردم دانمددارک تبلیددغ می کنددد. از سددوی دیگددر، سوسددیال
دمکرات هددا هم بیسددت سددالی می شددود کدده در تالش بددرای درونی کددردن همین ارزش هددای ضداومانیسددتی و ضددد
همه شمول گرایی هستند و نخست وزیر )زن( کنونی مته فردریکسن پس از انتخاب شدْن به  رهبری حددزب، قددول داد
که قوانین سخت پناهندگی و کمک هزینه های ناچیز به خارجی های تازه وارد را تغییر ندهد. این نیز کمک کرد که
آرای این حزب افزایش یابد. بنابراین بخشی از آرای نژادپرستان و معترضان به جامعه ی چندفرهنگی نیز به این سو

سرازیر شد. 

 عامل بعدی هم این است که حزب مردم دانمارک ُپددر ضدددیت می کددرد بددا اتحددادیه ی اروپددا؛ و انتخابددات اخددیر.۴
اتحادیه ی اروپا نشان داد که درصد زیادی از جوانان و افراد دارای گرایشات بورژوایی از وجود این اتحادیدده حمددایت
می کنند و با گرایشات اروپاستیز حزب مردم دانمارک توافق ندارند. این دسته هم این حددزب را تددرک کردنددد و بدده

سوی احزاب سنتی پرو-اروپایی از جمله حزب سوسیال لیبرال رفتند.

حزب چپ دانمارک نتوانست در انتخابات اخیر رشد زیادی داشته باشد. حدس زده می شود که علت این امر مربوط
باشد به موضوع اتحادیه ی اروپا و نارضایتی مردم دانمارک از بریگزیت و نگرانی آن ها از امکان فروپاشی اتحادیدده. در
انتخابات چندهفته پیش شاهد مشارکت جدی مردم دانمارک برای رای دادن به احزاب طرفدار حفظ اتحادیه ی اروپا
بودیم. حزب چپ دانمارک موفق نشد در این مورد اعتماد مردم را به خود جلب کند و سیاست کج دار و مریز آن در
این مورد، در انتخابات پارلمانی هم برخی از هواداران قبلی و بویژه جوانان طرفدار آن را به سمت احزابی سددوق داد

که خواهان حفظ اتحادیه اروپا به عنوان ضامن صلح در اروپا هستند. 

3



در این میان، شکست حزب لیبرال افراطی )ائتالف لیبرالی( که ضدددخارجی نبددود، امددا در عددوض در سیاسددت های
اقتصادی خود به شدت ضداجتماعی بود، و نیز شکست حزب خارجی  ستیز مردم دانمارک توجه بسیاری از نددداظران
سیاسی را به خود جلب کرد. حزب لیبرال افراطی که دانمارک را کشوری سوسیالیستی می نامد، بددا شددعارهایی بدده
شدت مبتذل که توی ذوق می زدند وارد گود انتخابات شد: »آری به قایق های تفریحی«؛ چیزی کدده از نظددر مددردم
نگران محیط زیست و نگران مسائل رفاه و آسایش همگانی سخت زننده و خودخواهانه و آزمنداندده جلددوه می کددرد و
تایید گفته های منتقدان چپ گرا بود که این حزب و متحدین آن در غم منافع عمددومی نیسددتند. علت سددقوط آرای
حزب ضدخارجی مردم دانمارک، که از حدود بیست سال پیش دستور کار سیاسی کشور و دولت های آن را تعددیین
می کند، بی آن که در قدرت سیاسی )دستگاه دولتی( مستقیما شریک شود، این است کدده شددعارها و برنامه هددای آن
بخشا از سوی سوسیال دمکراسی و حزب لیبرال حاکم جذب و ادغام شده اسددت و به همین دلیددل تعددداد زیددادی از
طرفداران این حزب از نو به سوسیال دمکراسی و یا احزاب بددورژوایِی دارای سیاسددت های سددخت گیرانه  ی مهدداجرتی
گرایش یافتند )تاکید بر حفظ میزان قابل توجهی از همگونی فرهنگی و پای بندی بدده ارزش هددای اجتمدداعی رایج در
غرب و به ویژه اسکاندیناوی از سوی تقریبا همه ی احزاب سیاسی پذیرفته شده است(. وانگهی، همان طور که در باال
هم گفته شد، یک علت دیگر گریز رای دهندگاْن مساله ی اروپاستیزی این حددزب بددود. امددا علت دیگددر هم این کدده
حزبی بسیار نژادپرست تر از این حزب تاسیس شد که توانست راسیست های جدی تر را از این حددزب به سددمت خددود

جذب کند.

سوسیال دمکراسی و راهی که می رود

سوسیال دمکراسی دانمارک الگوی جدیدی پیش گذاشته است: ترکیبی از شوونیسم »فرهنگی و ارزشی« )برگرفتدده
از حزب راسیستی مردم دانمارک( با یک سیاست عمیقا اقتصادی که معطوف است به حفظ بخش دولتی-همگددانی
در همین سطح ازهم گسیخته و حتی نیمه ویران )میراث قحطی بودجه های پیاپی(، و افزایش حداقلِی رفاه همگددانی
و عقب نشینی از سیاست های رفاهی و خدماتِی سابقا همه شمول. این سیاست منجر به آن می شود که خارجی هدددای
تازه وارد به دانمارک و اقشار تحتانی این جمعیت، تبعیض شدیدی را در آینده )حتی زیر حکومت سوسددیال دمکرات
آینده( تجربه کنند. به این معنا، قدرت گیری جبهه ی چپ و نیروهای میانه تغییری در وضعیت اقشار تحتانی جامعه
و به ویددژه خارجی تبارهددای فقددیر و تددازه واردان ایجدداد نخواهددد کددرد و این در تضدداد بددا فلسددفه ی وجددودی چپ و

سوسیال دمکراسی است.

نظریه پردازِی یک سیاست عمیقا اقتصادی برای جناح چِپ زمین سیاست در غددرب چددیزی اسددت کدده نظریه پددرداز
 برای آن سددخت کوشددیده اسددت. بدده نظددر او سیاسددت جدیددد چپ بایددد۲۰۰۷ از سال 1نروژی ماگنوس مارس دال

سیاسی کردن مسئله ی اقتصادی و مخدداطب  قددراردادن »اکددثریت مددردم« باشددد و اجتندداب از سیاسددت و گفتمددان
چپ گرایانه ی الیتیستی-اومانیستی سابقا رایج، که توده های مردم گرایش یافته به راست و سیاست های نژادپرسدددتانه
را تحقیر می کرد. به نظر مارس دال به جای »راسیست« نامیدن اقشار فقیر و کارگری که به سمت احددزاب راسیسددتی

1.� Magnus E.� Marsdal
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گرایش می یابند و به آن ها رای می دهند، باید در باره ی مسائل زندگی روزمره ی این مددردم بدده زبددانی کدده برایشددان
آشناست صحبت کرد و مشکالت سیاست های اقتصادی راست روانه را از خالل تجارب روزانه ی مردم به آن ها نشددان
داد. جدال اجتماعی و سیاسی باید حول دفاع از دولت رفدداه، مخدداطب قددراردادن »مددزد و حقوق بگددیران عددادی« و
حمله ی سنگین به نولیبرالیسم به عنوان دشمن واقعی متمرکز شود. استدالل او تا حدی درسددت اسددت: وقددتی کدده
سیاست اقتصادی راست از هر دو سوی مجلس  به عنوان تنها سیاست اقتصادی ممکن و انجام پذیر و تنهددا راه ممکن
درک شود، راه باز می شود برای این که طیف راسددت در عرصدده ی سیاسددت بتوانددد گفتمددان فددرهنگی »جدددال بین
تمدن ها« را )که در آن مهارت زیادی دارد( جایگزین بحث اصلی »منافع چه کسی« بکند؛ چون ناایمنی اقتصادی و

ترس از آینده مبنایی ایجاد می کند برای مانورهای سیاست مداراِن هراس افکن و خارجی ستیز و تفرقه انداز. 

اما سوسیال دمکرات ها گفتمان مورد نظر مارس دال را در حالتی حداقلی از آن خود کردند و درعوض یددک چاشددنی
شوونیستی-فرهنگی به آن افزودند. و آن این که موضوع خارجی ها را فقط بدده عرصدده ی بحث هددای ارزشددی محدددود
نکردند، بلکه در آن یک بعد اقتصادی هم کشف کردند، که بدین قرار است: وقتی که رو بدده »مددزد و حقوق بگددیران«
سخن می گویند در واقع تمام اقشار بیرون از این »اکثریت« را از قلمرو توزیع نعمات مادی حذف می کننددد، کدده بدده
جز خارجی ها شامل مردمی هم می شود که از بازار کار بیرون هستند. این مردم فقط خارجی نیستند بلکه دانمارکی

 از دمکراسی اقتصددادی )کدده البتدده۱۹۶۰)و سوئدی و نروژی و غیره( هم هستنند. سوسیال دمکراسی که در دهه ی 
نباید دمکراتیزه کردن اقتصاد به معنای واقعی کلمه قلمداد شود( داد سخن می داد، امروز به وضعیتی افتاده است که
خارجی ها و اقشار بیرون از بازار کار را »زائد« و نان خور اضافی می داند. سوسیال دمکراسی بر این عقیده است که در
دوره های رکود و افت بارآوری یا بحران های اقتصادی نباید از سیاست توزیع عادالنه و دولت رفدداه بددا سیاسددت های
همگانی و همه شمول حرف زد. همه چیز به رشد اقتصادی گره خورده است و به همین دلیل به نظر آنان وقددتی کدده
به علت بحران پایان ناپذیر کنونی و عدم وجود چشم اندازی برای افزایش سودآوری و رونق درازمدت، رشد اقتصددادی
در افق دیده نمی شود، نمی توان از یک سیاست رفاهی همه شمول سخن گفت. درنتیجه، تمام کسانی که )خواسدددته
یا ناخواسته(  در بازار کار مشارکت ندارند از شمول »اکثریت مردم« خددارج می شددوند و بایددد بدده ِاعمددال فشددارهای
بی رحمانه و فقر و فالکت مادی و معنوی عادت کننددد و آن را به عنددوان سرنوشددتی خودخواسددته بپذیرنددد. بدده این

ترتیب، تفاوت بین این حزب و احزاب دست راستْی در این زمینه هم به نحوی بارز از بین رفته است. 

در پارادایم ورکریستِی سوسیال دمکراسی، ارزش فرد همواره منوط بوده اسددت بدده مددیزان منفعددتی کدده بدده اقتصدداد
می رسانده است و کار هم در معنای کار مزدی یا کاری که بابت آن حقوق دریددافت می شددود در نظددر گرفتدده شددده

 و کشاکش های انجام شده برای بازسددازی سوسیال دمکراسددی و تالش هددای۱۹۷۰است. پس از بحران بزرگ دهه ی 
تئوریک در همین رابطه، پارادایم یادشده به انحطاط بیشتری هم دچار شده است. زیرا که موضوع سیاست دوگانه ی
سوسیال دمکراسی مبتنی بر هویت »هم حزب طبقاتی و هم حزب مسئولیت پذیر«ی که قدددرت دولددتی را تصدداحب
می کند و آن را به نفع توده های مردم و به نحوی همه شمول مدیریت می کنددد تبدددیل شددده اسددت بدده یددک حددزب
»مسئولیت«پذیر که دیگر طبقاتی نیست، بلکه در پی مدیریت دستگاه دولتی با حداقل میزان رفرم های ساختاری و
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طبقاتی است. متخصصان و سخن گویان این حزب هم به گونه ای از وضعیت اقتصادی سخن می گویند کدده گویددا در
عصر گردآوری دانه ها و گیاهان به سر می بریم و بنا به تحلیل آن ها هددر کس کدده در انجددام این وظیفدده ادای سددهم

 مبتددنی بددر تقدددیس کددار مددزدی،2نکند، در قبال گرسنگی کشیدن و هالکت کل جماعت مقصر است. دولت رقابتِی
شهروند درجه اول را کسی می داند که در بازار کار شددغلی دارد، هرچدده خواهددد گددو بدداش! شددهروندان درجه ی دوم
همه ی کسانی هستند که از این امکان محروم هستند یا به آن میلی نشان نمی دهند. در این میددان، خارجی  تبارهددا
که هرگز شهروندانی واقعی تلقی نشده اند تا درخور برخوردی برابر باشند و جذب اجتماعی و سازمان یابی شان واجد
اهمیت گردد، بیشترین هزینه را در بیسددت سددال اخددیر پرداخته  انددد و از این پس نددیز از پددرداخت هزیندده و بهددای
فزآینده ی زندگی در یک دولت مبتنی بر رقابت و شهروندی مبتنی بر کارمزدی )در میان این ها نیز سلسله مراتددبی
وجود دارد( معاف نخواهند بود. بدیلی که سوسیال دمکراسی و احزاب چپ دانمارک معرفی می کنند پشت سر خددود
گروه های بزرگی از جامعه را در فقر و نومیدی و خشم به حال خویش رها می کند، چیزی که عواقب وخیمی به دنبال

خواهد داشت. بدیل سوسیال دمکراسی و چپ ترس خورده هیچ شباهتی به یک بدیل واقعی ندارد.

                                                           

                                                                   *    *    *

 

 

     *    *    *
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